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Pozwolono drukować z warunkiem złożenia w Komitecie
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C e l e m tej książki jest służyć za przewodnika dla pra
cujących nad historyą w zaciszu domowem; za
wiera ona część dziejów zwykle historyą Średnich i
Nowych Wieków zwaną. W wykładzie trzymałem się
metody etnograficznej, to jest przechodziłem każdy
naród osobno; długie bowiem doświadczenie kazało
mi tę metodę uważać za najwłaściwszą. Sposób zaś
synchroniczny jest najstosowniejszym dla uniwer
sytetów, gdyż tam słuchacze są z innem wcale
niżeli po szkołach usposobieniem. Professor, na
katedrze uniwersyteckiej, uczy nie pojedynczych,
nie szczególnych historyi, ale historyi świata,
historyi rodu ludzkiego; mistrzowskim, orlim po
glądem przebiega dzieje powszechne, wskazując
ważniejsze tylko wypadki, jakby szczeble, po któ
rych człowiek, wyszedłszy ze stanu natury, piął
się do coraz wyższej cywilizacyi, nim dorobił się
obecnego stanowiska. W filozoficznym dziejów
wykładzie, który jest charakterystycznem znamie
niem kursów uniwersyteckich, jednoczesne widze
nie i, że tak powiem, przegląd główniejszych
wypadków w kilku lub kilkunastu narodach, jest
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niezbędnym warunkiem dla słuchacza chcącego
zrozumieć wykład professorski. Ale ztąd nie wy
nika bynajmniej iżby tryb takowy, dla tego że jest
konieczny dla dojrzałych umysłów, mógł też korzy
stnie w pierwiastkowej pracy być zalecany. Każ
dy pojmie i uczuje od razu nierozsądek tego, któ
ryby dla poznajomienia się z żywotami kilku zna
komitszych mężów, zamiast coby miał je czytać
i powtarzać z osobna, widząc że są na rozdziały
podzielone, uczył się naprzód pierwszego roz
działu z każdej biografii, potem drugiego, potem
trzeciego, i tak aż do końca; a to w przekonaniu że
tym sposobem będzie mógł widzieć co owi mężo
wie spółcześnie robili. Smiesznem zaiste byłoby ta
kowe postępowanie, a przecież jest to właśnie sposob
synchroniczny, zwykle w dawaniu historyi używany.
Nie przeczę że obie metody, etnograficzna i synchro
niczna, są dobre i że obie nawzajem się wspierają; ale
wielka między niemi okaże się różnica, gdy w zasto
sowaniu praktycznem na wspak je położymy, gdy za
miast etnograficznej weźmiemy naprzód synchronicz
ną. Skoro bowiem rzecz jaką dokładnie poznać chce
my, zwykle się jej przypatrujemy z osobna, w szcze
gólności ; potem przystępujemy do porównania jej
z innemi przedmiotami. Podobnież w uczeniu się histo
ryi nie od porównywania rzeczy nieznanych, ale od
szczegółowego poznania tego, co porównywać mamy,
zaczynać należy. W pracowaniu nad historyą etno
graficzną, to jest każdego narodu oddzielnie, uwa
ga czytającego nie zbacza z raz obranej drogi, nie
skacze po narodach, jak motyl po kwiatach, poznaje
zmiany polityczne jednego tylko państwa i tym spo
sobem daleko łatwiej niejaką z nich całość utwo
rzyć potrafi. Dopiero nakoniec z takich jedno
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stek, ze szczególnych historyi, powstaje obraz historyi powszechnej, zwłaszcza jeśli pracujący, po
znawszy uprzednio pojedyncze państwa, nanowo
z wieku do wieku, lub z epoki do epoki przecho
dzi i główniejsze wypadki, w każdym osobno naro
dzie zaszłe, pod jeden rzut oka ściąga i szykuje. Ku
temu celowi najlepiej służy doskonała znajomość
chronologii, mianowicie według metody Jaźwińskiego, która tę ma od wszelkich dotąd znajomych
wyższość iż nie tylko się przyczynia do łatwiejsze
go zatrzymywania dat w pamięci, ale, co waż
niejsza , najtrafniej zbliża do siebie różnorodne wy
padki, układając z nich bez żadnego, rzec można, ze
strony pracującego wysilenia, synchronizm history
czny. Przetoż za główny kładę tu warunek, aby
biorący za przewodnika tę książkę, poznajomił się
dokładnie z tablicą chronograficzną Jaźwióskiego i
podług niej poznał naprzód panujących tego narodu,
którego dzieje przebiegać zamierza, a potem naj
główniejsze wypadki, które wprzódy z tej książ
ki wybrać i na osobnej niemej tablicy w kratkach
oznaczyć powinien. Sposób zaś oznajomienia się
z chronologią podług metody Jażwinskiego jest już
powszechnie znajomy, tak iż mówić tu o nim nie wi
dzę potrzeby, zwłaszcza że osobne w ty m . celu
znajdują się książki (*).
Nowe to wydanie Rysu, (pierwsze było w r.
1844) różni się od uprzedniego, które było dla po
czątkujących, znacznemprzerobieniem i rozszerzeniem
niektórych państw, wielu sprostowaniami, a mia
nowicie oddzieleniem najważniejszych wypadków,
które zostały osobno opowiedziane: np. Krzy
(*) Obacz Tablicę Chronologiczną, wydaną przez A. Z. w Wilnie,
r. 1845.
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żowe Wojny, Odkrycia Mórskie, Reformacya i t. d.
Wypadków tych jest dwanaście; wykład ich zaj
muje trzecią część całego dzieła. Przy każdej po
jedynczej historyi, gdzie owe wypadki występują,
podałem najkrótszą ich treść, rys tylko ogólny,
większe zaś i ciekawsze szczegóły znajdują się do
piero pod koniec książki, w osobnych artykułach.
W ciągu textu umieściłem kilkanaście mapek dla
objaśnienia niektórych szczegółów jeograficznych,
które w zwyczajnych atlasach się nie znajdują,
np. dawny podział Niemiec na cyrkuły, wskaza
nie gdzie była we Francyi Auslrya i Ńeuslrya, lub
we Włoszech Pentapolis i Exarchat i t. d.
Tablice genealogiczne, osobno od książki dru
kowane, aby je łatwiej w czasie czytania mieć
można było przed oczyma, są koniecznym warunkiem
i niezmiernie ważną pomocą przy pracowaniu nad
historyą; do nich się przeto w każdym razie odno
sić potrzeba, ilekroć opbwiada się jaka zawikłana
wojna, zwłaszcza której powod wyniknął z fami
lijnych stosunków, jak naprzykład, wojna Dwóch
Iióż, wojna stóletnia Anglii z Francyą o następstwo
tronu francuzkiego, Wojny Włoskie i t. d.
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I od koniec IV. w ieku, po narodzeniu Chrystusa, Europa
zostawała w ręku następnych ludów : Rzymianie posiadali
część jej zachodnią i południową; Niemcy, zwani naówczas
Giervianami, zajm ow ali'części we środku położone; Sło
w ianie, części wschodnie; Finnowie zaś ziemie od odnogi
Fińskiej ku północy.
Państwo Rzymskie składały następne dzisiejsze kraje:
Portugalia, Hiszpania, Francya, Anglia, Belgia, Baden, Wiirtem berg, Szw ajcarya, B aw arya, A ustrya, W ęgry,, Włochy,
Turcya E uropejska, królestw o G reckie, morze Śródziemne
z archipelagiem , Turcya Azyatycka, S y ry a, Palestyna, część
A rabii, E gipt i północne wybrzeża Afryki.
W tym stanie rozległości państwo Rzymskie przetrw ało
od I. wieku do końca IV. Wówczas cesarz rzym ski, Teodozy W ielki, umierając r. 3 9 5 , podzielił je między dwóch
synów , na dwie części: zachodnią i wschodnią. Zachodnią
dał młodszemu Honoryuszowi, wschodnią starszem u Arkadyuszowi. Zachodnia zwała się Cesarstwem Rzymskiem
R ys Chron.-Hist.
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Zachodniém, wschodnia zaś, Cesarstwem Rzymskiém
fVschodniëm. Poprowadziwszy linią prostą od ujścia rzeki
Sawy do D unaju, gdzie leży Belgrad, aż do,m iasta Skutari, a ztamtąd przez kanał O tranto i morze Śródziemne aż
do odnogi Sidra na brzegach Afryki, linia ta będzie grani
cą między rzeczonemi państwam i— kraje położone z lewej stro
ny tej linii składać będą Cesarstwo Zachodnie, a z prawej
Cesarstwo Wschodnie.
Cesarstwo Zachodnie obejmowało: P orlugalią, Hiszpanią,
F rancyą, Anglią, Baden, W urtem berg, Szw ajcaryą, Bawary ą, A ustryą, W ęgry, Włochy, połowę morza Śródziemne
go , od końca Włoch do przeciwległego brzegu A fryki, tu 
dzież północne wybrzeże Afryki, gdzie się dziś znajdują: Ma
rokko, Algier, Tunis i Trypoli. Stolicą Cesarzów Zachodnich
był zrazu Medyolan, a potem Rawenna.
Cesarstwo Wschodnie zawierało resztę krajów państwa
Rzymskiego i wschodnią połowę morza Śródziemnego. Stoli
ca była w Konstantynopolu. Cesarstwo to trw ało przeszło ty
siąc la t, od y/. 3 9 5 — 1453. Zostało ostatecznie zniszczone
przez zabory T urków Ottomańskich.
Cesarstwo Zachodnie i wieku nie trw ało , zaledwie 80
la t, od r. 3 9 5 — 4 76. Różne ludy, mianowicie Giermanowie
w środkowej Europie mieszkający, zabrały z kolei wszystkie
prowincye C esarstw a Zachodniego w ciągu V. wieku i nowe
tam państwa założyły.
Historya tych państw , jako leż historya ludów Słow iań
skich, tudzież innych, na półwyspie Skandynawskim osia
dłych, zowie się historyą Państw Nowożytnych. Dzieli się
zwykle na historyą Średnich Wiekóio i historyą Czasów
Nowożytnych. Przez Średnie Wieki rozumie się przeciąg cza
su od upadku państw a Zachodniego aż do końca XV. wieku.
Historya dalszych wieków zowie się historyą czasów nowo
żytnych.

Położenie Jeograficzne ludów najezdniczych.
Ludy najezdnicze zwały się u Rzymian Giermańskiemi.
Siedziby ich w dzisiejszych Niemczech były pod koniec IV.
wieku w położeniu następnćm. [Ohacz mapkę, N. I.)
1. Anglowic mieszkali w dzisiejszym Szlezwiku, w Danii.
2. Sa.Youowie mieszkali od rzeki E m s, po obu brzegach
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Wezery, aż do Elby, w dzisiejszem królestwie Hanowerskiein,
w księstwie Oldenburskiem, Brunswiku aż do Hessyi.
3. Wandalowie mieszkali w IV. wieku w dzisiejszych Wę
grzech, z prawej strony Dunaju. Na początku zaś V. udali
się do Hiszpanii zabrawszy z sobą Alanów i część Swewów.
4. Alanowie, naród Azyatycki, mieszkał po nad morzem
Czarnem aż do Dunaju.
5. Gotowie byli najpotężniejsi i najznakomitsi z pomiędzy
Giermanów. Korzystając z rozdrobienia ludów Słowiańskich,
które nie składały jednego państw a, Gotowie podbili Słowian
od Wisły aż do morza Czarnego. W IV. wieku rozdzielili się
oni na dwie gałęzie: na Ostgolów i IFestgotów.
a) Ostgotowie mieszkali ku w schodowi, od brzegów Dnie
stru aż do Donu; nazwa ich poszła od słowa niemieckiego
o si, wschód.
b) Westgotowie siedzieli ku zachodowi, od D niestru do Du
naju i W isły; otrzymali nazwisko od słowa west, zachód.
Naród Gotów najpierwszy z ludów giermańskich przyjął
w iarę chrześcijańską z G recvi; ale że tam naówczas pano
wała sekta Aryańska, Gotowie zostali przeto heretykami. Sekta
Aryańska pochodziła od A ryusa, księdza Greckiego, który u
trzym yw ał, że C hrystus był tylko człowiekiem, nie Bogiem.
Już w IV. w ieku, biskup gocki Ulfilas, tłum aczył Pismo
św. na stary język niemiecko-gocki. Zachowały się dotąd re
szty tego tłumaczenia w bibliotece Upsalskiej, w Szwecyi.
B. Longobardowie albo Lomliardowie w ciągu V. wieku
osiedli w części Morawii i W ęgier, to jest między górami
K arpackiem i, a lewą stroną D unaju, między rzekam i: Mora
w ą, Waag i Cissą (Teiss).
7. Burgundowie na lewym brzegu D unaju, w północnej
części Bawaryi.
B. Herulowie na wschód W isły, w dzisiejszych Prussach.
9.
Frankowie nie byli jednym narodem , ale zbiorem kilku
ludów Gierm ańskich, osiadłych po nad Renem ; kraj ich zw ał
się Francyą lub Frankonią. Tych ludów' liczą do siedmiu.
Najznaczniejsi byli: Frankowie Salijscy, tak zwani od rzeki
Sali albo Jssel, w H ollandyi, do Renu wpadającej; Fran
kowie nadbrzeżni (ripuariens) mieszkający po obu brzegach
Renu między rzekami J.ippe i Lahti, to jest w dzisiejszej prowincyi prusskiej Dolnego Renu i w księstwie Nassau,

W stęp.
10. Gepidowic mieszkali w Vf. wieku w krajach dziś Sie
dmiogrodem , Wołochami i Mołdawią zwanych.
11. Allemauowie, podobnie jak F rankow ie, byli zbiorem
kilku drobnych pokoleń między R enem , Menem i źródłem Du
naju mieszkających.
12. Swewowie czyli Szwabowie mieszkali na wschód od
Allemauów na lewym brzegu Dunaju.

Osiedlenie się Giermanów w Cesarstwie
Zachodniém.
G ierm anow ie, zacząwszy od V. w ieku, napadali na roz
maite kraje, składające Cesarstwo Zachodnie, i one zabie
rali. Przez te zabory powstały nowe państw a w Europie,
w kolei następnej:
1. Wandalowie, przeszedłszy Gallią i Hiszpanią, zdobyli
w 434 r. północne wybrzeże Afryki i tam założyli królestwo
fVandalskie, które wiek cały trwało (434— 534).
2. Westgotowie zabrali południową część Gallii od rzeki
Loary do gór Pirenejskich ; w 415 przeszli do Hiszpanii i tam
dali początek Monarchii Westgockićj.
3. Burgundowie osiedli w 413 r. we wschodniej części
G allii, między Rodanem , S oną, Alpami i morzem Środziemném. Do królestwa Burgundów należały: Burgundya, FrancheComté , D elfm at, P row ancya, Sabaudya i Szwajcarya.
4. Frankowie Salijscy naprzód opanowali północną część
Gallii, dzisiejszą Belgią; potem zdobyli całą G allią, którą od
swego imienia Francyą nazwali.
5. Anglowie iSaxonowie zdobyli Rzymską B rytanią (dziś
Anglia) w 450.
6. Allemanowie zajęli kraje niem ieckie, do Rzymian na
leżące, jako to : Alzacyą, Baden i W urtemberg. O dichim ienia całe Niemcy Allemanią (po franc. Allemagne) zwać
się poczęły.
Po zdobyciu przez Giermanów wszystkich prowincyj Ce
sarstw a Zachodniego, zostawały jeszcze Włochy do zabrania.
7. Włochy uległy rozmaitym z kolei napadom. Naprzód
najechali je Herulowie pod Odoakrem w 47 6 za panowania
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cesarza Roinulusa Augustulusa. U trata téj ostatniej prow in
c ji zowie się w historyi Upadkiem Cesarstwa Rzymskie
go na Zachodzie.

Rzut oka na rząd feudalny.
Ludy najezdnicze zaprowadziły w krajach od Cesarstwa
Zachodniego oderwanych nowy rząd, znajomy pod imieniem
Rządu feudalnego. Dajemy tu o nim ogólne tylko wyobra
żenie, nie wchodząc w stopniowe jego rozwijanie się i kształ
cenie.
Rząd feudalny ma sobie właściwy charakter, który go cał
kiem odróżnia od dzisiejszych rządów Europejskich. Jakiż to
jest charakter?— Władza najw yższa, władza monarchiczna
nie zostawała naówczas w ręku jednego panującego, jak dzi
siaj , ale należała do kilku stanów. I ta k , władzę tę posia
d ali, w raz z królem , znakomitsi panow ie, wyższe ducho
wieństwo (arcybiskupi i biskupi), tudzież m iasta zwane mia
stami wolnemi (communes).
Każdy k ra j, gdzie był rząd feudalny, dzielił się zwykle ną
pewną liczbę cząstek rozmaitej wielkości. Obszerniejsze cząstk*
nosiły nazwisko księstw (duchés) ; mniej rozległe, hrabstw
(comtés) jeszcze mniejsze zwały się baronie (baronies).
Cząstki, w których były zamki obronne czyli kasztele, zwały
się kasztelanie (châtellenies), W samej Francyi w XI. w ie
ku liczono większych i mniejszych części 55. Kilka zaledwie
tych cząstek należało do króla, resztę posiadali wielcy pano
wie i duchowieństwo. Miasta także miały swoje terrytoryum
czyli obwody, kilka lub kilkanaście mil kwadratowych wy
noszące.
Panowie i duchow ni, posiadacze takich cząstek, w stosun
kach swoich względem króla zwali się jego wassalami lub
wassalami koronnymi. (Słowo ivassal pierwotnie miało oznaczać towarzysza królewskiego). W stosunkach między so
bą, wassalowie nazywali się parami czyli równymi (od sło
wa łacińskiego par równy) dla te g o , że we wszystkich przy
wilejach byli sobie równi. Król zaś względem swoich wassalów nazywał się suwcrenem lub suzerenem, to jest star
szym między równymi. Cząstki, które wassalowie posiadali
zwały się lennościami (liefs), a po łacinie fe u d a , i od tego

6

W

s t ę p

.

właśnie słowa powstała nazwa rządu feudalnego, czyli rzą
du lennego.
Wassalowie koronni w swych cząstkach mieli drobniejszych
właścicieli ziem i, którzy wprost od nich zależeli, nie zaś od
k ró la, i ci zwali się podumssalami (arrière-vassaux), a zie
mie ich lennościami drugiego rzędu (arrière-fiefs).

Przywileje wassalów koronnych.
Każdy wassal koronny, mianowicie książę luk hrabia, był
w swojej lenności zupełnie od k ró la, co do rządów, nie za
wisłym. Niezawisłość ta zależała na tern iż m ógł:
1. bić monetę w swojej lermości,
2. stanowić praw a,
3. karać śmiercią podwassalów,
4. prowadzić wojnę i pokój zawierać,
5. nie płacić żadnych podatków królowi.
Z tych praw , wassalóm koronnym służących, można w i
dzieć, że każdy kraj pod takim rządem zostający, nie był
m onarchią, ale raczej wiązką drobnych państw , nawzajem od
siebie niezaw isłych, mogących się uważać każde za oddziel
ne królestw o, gdzie książę lub hrabia miejsce króla zastę
pował. Jednakże zwrócić tu należy uwagę na pewien zwy
czaj, który ściśle w rządach feudalnych przestrzegano, to jest
że żaden wassal koronny nie mógł po śmierci ojca objąć sam
przez się lenności po nim pozostałej. Musiał stawić się przed
królem i prosić go o jćj nadanie. W takim razie, każdy wassal,
czy biorąc po ojcu lenność, czy nową od króla dostając, m u
siał wykonywać przed królem p m s ię g ę , która się hommagiurn (po franc, hom m age, po pofsku h o łd ), zwała.
llom m agium , h o łd , był to ak t, przez który wassal uzuaw ał, że trzym a lenność od swego suw erena. Aktowi tow a
rzyszyła następna ceremonia : wassal m usiał być z odkrytą gło
wą , bez szpady, bez ostrogów ; klęczał przed suwerenem zło
żywszy obie dłonie w jego ręku i składał przysięgę, że za
lenność sobie daną, pozostanie mu w dernym , że ani z nim
wojować bez słusznej przyczyny, ani nieprzyjaciołom jego po
magać nic będzie, i że obowiązuje się względem niego do
stuiby sądowej i wojskowej. Po tej przysiędze następował
drugi akt zwany:

Inwestytura, przez którą suw eren oświadczał, żew assala
robi posiadaczem lenności. Temu aktowi towarzyszyła także
cerem onia, zależąca na tern, że suweren podawał wassalowi
kawał darnina, jeśli rzecz szła o ziem ię, gałąź, jeśli o las,
chorągiew lub miecz, jeśli o p ro w in cją, pastorał i pier
ścień biskupi, jeśli dawał biskupstw o, i t. d. Przez te zna
ki symboliczne suw eren wprowadzał wassala w posiadanie
lenności. Takich sposobów dawania inw estytury, w rozm ai
tych krajach, liczono w średnich wiekach do 98.
Uwaga. We Francyi był zwyczaj, że jeśli wassal koron
ny um ierał, nie zostawiwszy potomstwa płci męzkiej, lenność jego staw ała się własnością króla, który lub sobie ją
zatrzym yw ał, lub komu innemu oddawał. W Niemczech
przeciw nie, po śmierci wassala zeszłego bez potomstwa płci
męzkiej, cesarz zabierał jego lenność na jeden tylko rok, poczem obowiązany był komukolwiek oddać nanowo. Kobiety,
ani we Francyi, ani w Niemczech, nie mogły dziedziczyć
lenności.
V

Obowiązki wassalów koronnyoh.
W assal, składając hołd suw erenow i, obowiązywał się do
służby sądowej, i wojskowej.
Służba sądowa (service de cour). Król posiadał nieogra
niczoną władzę nad mieszkającymi w prow incyach, bezpośre
dnio do niego należących; lecz nad wassalaini koronnymi miał
tylko praw o sądu w tym sposobie: jeśli dwaj wassalowie
kłócący się zanoszą skargę przed króla, .ten zwołuje wassa
lów koronnych, którzy pod jego przewodnictwem roztrząsają
interes stron spierających się i większością głosów stanowią,
która strona jest winną. W assala, wyrokowi swoich współtowarzyszów nieposłusznego, zmuszają orężem do uległości.
Taki sąd zowie się sądem parów, to jest sądem równych,
że rów ni równego sądzą, wassalowie koronni wassala ko
ronnego. Obwiniony, jeśli nie stanął u sądu bez ważnej'
przyczyny, tracił swoję lenność. Na takie sądy cztery razy
do roku każdy wassal o swoim koszcie zjeżdżać musiał do
dworu królewskiego, pod utratą swojej lenności. To zwało
się w- rządzie feudalnym służbą sądową.
Służba wojskowa obowiązywała wassala służyć suwerenowi w czasie wojny o własnym koszcie. Skoro król m iał
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wojnę prow adzić, uwiadamiał otom w assalów; ci zaś dawali
znać swoim podw assalóm , i na dzień naznaczony każdy wassal
ze swoim pocztem żołnierza staw ał w miejscu przez króla
w skazanem. Zakres służby był 40 dni za granicą; jeśli’
w kraju , trzy miesiące co roku. Przez czas służby woj
skowej , król nic nie płacił w assalóm , ci także nic podwas
salóm nie daw ali, bo jak wassalowie mieli za to nadane so
bie lenności, tak podw assalow ie, za tęż służbę, trzymali dar
mo od wassalów koronnych pewne cząstki ziemi.
Liczba w ojska, którą wassal m iał dostarczyć królowi,
nie była dowolną; zależało to od wielkości ziemi posiadanej.
W czasie składania przysięgi czyli hołdu, wassal zobowiązy
w ał się stawić określoną liczbę żołnierza. Lecz żeby same
mu nie utrzymywać wojska ciągłego, wassal oddzielał zw v-‘
kle od swej lenności mniejsze cząstki i daw ał je w posia
dłość drobnej szlachcie, z warunkiem służenia o własnym
koszcie w czasie wojny. Były niekiedy tak małe cząstki, iż
podwassal staw ił za nie tylko pół, a naw et czw artą część
żołnierza. Wówczas kilku takich podwassalów składało się
na jednego żołnierza, którego własnym kosztem uzbrajali i
przez czas wojny karm ili.
4^
Klasztory i duchowieństwo świeckie musiały także dawać
na wojnę żołnierza, z posiadanych przez się lenności; byli bi
skupi , którzy osobiście stawali do boju na czele swoich pod
wassalów.
Rząd feudalny utrzym yw ał się w Europie, w krajach za
chodnich, od osiedlenia się Gierinanów w Cesarstwie Rzymskiem aż do końca XV. w ieku, to jest przez całe średnie wieki.
Jednakże moc i natężenie jego z każdym wiekiem coraz się
zmniejszało; królow ie, dzięki pomyślnym okolicznościom, zje
dnoczyli powoli w swym ręku najwyższą w ładzę, tak iż w no
wszych czasach panow ie, duchowieństwo i miasta przestali
bić m onetę, utracili prawo życia i śmierci nad podwładnymi,
nie mogli już dowolnie w ojow ać, pisać praw i t. d. W szyst
kie te przywileje służą dziś wyłącznie samym monarchom.
To ześrodkowanie najwyższej władzy w ręku jednego panu
jącego stanowi charakter historyi nowoczesnej.
— —o « ® ------
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HISTORYA FRANCYI.
znajoma była Rzymianom pod imieniem Galii i nale
żała do Cesarstwa Rzym skiego, aż do V. wieku po Narodze
niu Chrystusa. W iara katolicka została do Galii wprowadzoną
w ciągu IV. wieku.
W V. w iek u , najechały trzy narody giermańskie Gallią:
TVestgotowie, Burgundowie i Frankowie.
W estgotowie pierwsi w 412. osiedli między Loarą, Roda
nem , oceanem Atlantyckim i górami Pirenejskiemi. Tuluza
była ich stolicą.
W kilka lat potem, Burgundowie odebrali Rzymianom kraje
między Rodanem, Soną (Saône), Renem i morzem Srodziemnem leżące, to jest późniejszy Delfinat, Prow ancyą, Burgundyą, Szwajcaryą i Sabaudyą. Kraj ten przez nich zajęty otrzy
m ał nazwisko Królestwa Burgundzkiego. (Ob. Map. N. 2).
Ku końcowi V. wieku w 486. ukazali się Frankow ie Salijscy pod Klowisem czyli Klodoweuszem. Ten uderzył na
wodza rzymskiego Syagriusza, który zajm ował przestrzeń od
Loary na północ , do ciaśniny Kaletańskiój; zwyciężył go przy

F rancya

R ys Chbon.-H ist.

2

10

H

1 S T O R Y A

mieście Soissons, 4 86, i tem zwycięstwem położył koniec
panowaniu Rzymian w Gallii.
Ze trzech ludów, które Gallią najechały, W estgotowie i
Burgundowie byli chrześcianie sekty aryańskiej, Frankowie
zaś poganie. Klowis ożenił się z Klotyldą, księżniczką Burgundzką, katoliczką, która go długo nam aw iała do wyrze
czenia się pogaństwa. Nareście gdy Klowis rozpoczął, w 496,
wojnę z Allemanami, Klotylda przepowiedziała mu zwycięstwo,
jeśli jej Boga wezwie na pomoc. Śród walki, wojsko F ran 
ków cofać się poczęło; Klowis zaniósł modły do Boga Chrześciańskiego, otrzym ał zwycięstwo pod Tolbiakiem i zaraz się
ochrzcił w Rejmsie. Jest podanie, że podczas chrztu, kiedy
biskup m iejscow y, S. Remigiusz, chciał namaszczać króla,
zniknęło naczynie ze świętym olejem. Biskup wzniósł ręce
ku niebu , a biały gołąbek upadł z obłoków, niosąc w dziobku
naczynie z olejam i, któremi Klowis został namaszczony. Na
czynie to zowie się Świętą Ampułką. Z niej to w następ
nych wiekach brano oleje święte przy koronacyi królów francuzkich w' Rejmsie. Podczas rewolucyi francuzkiej ampułka
ta została zniszczoną.
Zaraz po chrzcie, Klowis m iał otrzymać od papieża tytuł
Króla Arcy-Chrześciańskiego, (roi tres-chretien). Jednakże
tego tytułu królowie francuzcy używać stale poczęli od Lud
wika XI.
K raje, na Rzymianach i Allemanach zdobyte, Klowis po
dzielił na dwie części: wschodnią i zachodnią: Austrazyą i
Neustryą. Austrazya obejmowała ziemie między Skaldą, Mozą
i R enem , tudzież część Giermanii za R enem , to jest: kraje
zwane dzisiaj: Nassau , H essen-D annsztad, K assel, Baden i
W urtemberg. Neustryą zawierała resztę Gallii ku zachodowi
(obucz mapką N. 2).
W estgotowie, jako aryanie, powszechnie od swych pod
danych katolików nienawidzeni byli. B iskupi, pod rządem
Westgotów zostający, wzywali tajemnie Klowisa, jako katolika,
obiecując ułatwić mu podbicie monarchii westgockiej. Jakoż
Klowis, korzystając z ogólnej nienawiści katolików ku Westgotórn, uderzył na nich, i zwyciężywszy w 507 r. Alaryka II.,
Gallią westgocką do swej posiadłości przyłączył.
Przed śmiercią, w 511, Klowis podzielił królestwo mię»
dzy czterech synów, których rządy są pamiętne podbiciem kró
lestw a Burgundzkiego, w 534. Odtąd cała Gallia stawszy
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się własnością F ranków , otrzymała od nich imię Francyi i
była rządzoną przez trzy dyuastye: Merowingów, Karlowingów i Kapetów.

DYNASTYA MEROWINGÓW.
Dynaslya Merowingów panowała od 4 8 6 — 752. linie jej
pochodzi od naczelnika Franków Salijskich Merowinga czyli
Meroweusza, który m iał panować nad Frankam i jeszcze przed
ich osiedleniem się w Gallii.
Merowingowie przynieśli z sobą do Gallii praw o, na mocy
którego płeć żeńska od tronu jest usunięta. Zowie się ono
prawem salickicm od Franków Salijskich.
Królowie téj dynasty! nie mieli zwyczaju koronować się;
cechą godności królewskiej były długie włosy. Ztąd nazwano
tę familię: pletnie długo-włose (race chevelue). Jakoż, kiedy
króla którego z tronu spychano, zwykle ustrzygano mu włosy.
Był zwyczaj u Franków iż znaczniejsi panowie, tudzież
biskupi, odbywali co rok pod Paryżem na polu sejmy, które się
zwały polem marcowem (champ de mars) dla tego że sejm
rozpoczynał się 1 m arca, który naówczas u Franków był dniem
nowego-roku. Na tych sejmach załatwiano ogólne intéressa
kraju.
Historya szczegółowa Francyi za Merowingów nic ważnego
nie zawiera. Kraj dzielił się ciągle między członków familii
panującej ; ztąd bywały niekiedy cztery, niekiedy trzy, a naj
częściej dwa królestwa Merowińskie we Francyi.
Przy każdym królu znajdował się najwyższy urzędnik pań
stw a, minister, zwany merem pałacowym , (maire du palais).
Na wojnie, był on główno dowodzącym ; w pokoju, sprawo
w ał rządy p ań stw a, sądził wassalów, stanowił p ra w a , przyj
m ow ał prośby; królowie bow iem , według ówczesnych pojęć,
uważali za ubliżenie swojej godności, jeśliby się sprawam i
zajmowali państwa. Oni królowali tylko, nie rządzili; czas
wszystek przepędzali na zabawach i myślistwie, mer zaś pa
łacowy pełnił obowiązki króla, nie nosząc tego nazwiska.
W drugiej połowie VII. w ieku, dwa były królestw a we
Francyi: Austrazya i Neustrya. Po wygaśnieniu4>Kii Mero-
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wiúskiéj w A ustrazyi, 6 7 8 , król N eustryi, T ierry III., po
winien był obie te cząstki połączyć. Lecz baronowie Austrazyi,
niecierpiący mera przy nim będącego, Ebroina, dla jego dumy
i okrucieństw', nie inaczej chcieli uznać Tierrego za króla
A ustrazyi, aż im pozwoli mieć oddzielnego m era, i na takie
go , nie czekając zezwolenia k ró la, wybrali Pepina Heristala. Ebroin rozpoczął o to wojnę z Pepinem i baronami
Austrazyi i zginął w 6 8 3 . Następca jego Bertaryusz pro
wadził dalej tę wojnę z P epinem , który go nareście zabił
w bitwie 6 87, a Tierrego pojmał w niewolę. Pepin stał się
teraz panem Francyi i osoby samego k ró la, atoli zostawił
tron T ierrem u, a w zamian kazał uznać siebie za mera dzie
dzicznego całej Francyi. Odtąd królowie Merowińscy byli
raczej niewolnikami merów niż królami, do rządów zgoła się
nie w trącali, nie zaiali swoich poddanych; poddani też nie w ie
dzieli naw et jak się ich królowie nazywają. Mniemane ich
panowanie ciągnęło się jeszcze lat 65. Historya nadała im
unie królów próżniaków (rois fainćans).
Pepin H eristal um arł w 714. Godność m erowska prze
szła na syna jego Karola Martela. Ten w sław ił się zwycięstw y nad A rabam i, którzy podbiwszy, w 711, całą Hisz
panią, wdarli się do Francyi. Karol poraził ich na głowę
niedaleko T ours, 732, położywszy na placu 3 0 0 ,0 0 0 . Ztąd
dano mu przydomek młota (m artel). Karol um arł w 742.
Po nim syn, Pepin Krótki, był lat dziesięć merem pałaco
wym.
Nakoniec usposobiwszy dostatecznie umysły, Pepin zwołał
Franków na pole marcowe, 752; i wniósł, aby usunęli od tronu
znikczemniałą familię Merowingów. Wasalowie na to przystali,
i przyzwawszy ostatniego M erowinga, Childeryka III. przed
swoje zgrom adzenie, ostrzygli mu włosy i zamknęli w kla
sztorze, a Pepina na tron francuzki wynieśli.

DYNASTYA KARLOWINGÓW.
Dynastya Karlowingów panowała od połowy VIII. wieku do
końca X., to jest od 7 5 2 — 987. Otrzym ała nazwę od Karola
Martela i winna jest swoje wywyższenie trzem merom pałacowym:
Pepinowi Heristalow i, Karolowi Martelowi i Pepinowi Krótkiemu.

F

r

a

k

u

13

Pepin K rótki, pierwszy król z tej dynastyi, wprowadził
zwyczaj koronacyi i namaszczenia przez biskupów. Lękając
się bowiem aby kiedyś panowie nie usunęli jego familii od
tronu przywłaszczonego, jak on to uczynił względem Childeryka, prosił papieża Stefana I I aby przybył do Francyi i
nam aścił go na Króla w obec licznego zgromadzenia znako
mitszych Franków . Papież wykonał ten obrzęd r. 754 i zo
bowiązał przysięgą panów, aby na przyszłość potomków tylko
Pepina na tron francuzki wynosili.
Umierając Pepin zostawił tron synowi Karolowi, znane
mu w historyi pod imieniem Karola Wielkiego.
l i a r o l W i e l U 8.

Karol Wielki w stąpił na tron w 768; rozszerzył granice
swego państw a wielkiemi podbojami; zdobył:
1. Wiochy 774.
2. Część Hiszpanii 776.
3. Kraj Sasów 771— 803.
4. Księstwo Bawarskie 787.
5. Państwo Awarów 796.
1) Najznakomitszym czynem Karola W. było zdobycie
królestwa Lombardów, w 774, na ostatnim królu Dezyderyuszu, który, gdy z powodu kłótni z papieżem Adryanem I.
podstąpił z wojskiem pod Rzym, papież w ezw ał Karola W.
na pomoc. Król francuzki, wszedłszy do Włoch, obiegł sto
licę Lombardyi, Pawią, zdobył ją po kilkomiesięcznem oblę
żeniu, i położył koniec panowaniu Lombardów w północnych
Włoszech. Dezyderyusz osadzony został w klasztorze, a jego
państwo wcielone do monarchii francuzkiej.
2) W drugiej połowie VIII. wieku Hiszpania, przez Ara
bów podbita i na liczne królestw a podzielona, znajdowała się
w ręku wielu niezgodnych emirów czyli książąt. Ich kłótnie
nadarzyły Karolowi W. sposobność wmieszania się do spraw
hiszpańskich. W ezwany na pomoc od jednego z emirów, pod
bił cały kraj między Pirenejami i Ebro leżący, to jest: Naw arrę, Arragonią i Katalonią.
3) Na północy Niemiec mieszkali poganie Sasowie, od
rzeki Em s do Elby, którzy swemi napadami niepokoili zie
mie nadreńskie Karola W. To go wciągnęło do długiej z tym
narodem wojny, od 7 7 4 — 803. Nakouiec Karol zawojował
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S asów , zmusił ich przyjąć w iarę chrześcijańską, i założył
w ich kraju wiele biskupstw , klasztorów i szkółek dla nauki
i złagodzenia obyczajów ludu. Wodzem Sasów podczas tej
długiej walki był łFitykind.
4) W czasie wojny z Sasami, Karol Wielki podbił księ
stwo Bawarskie r. 787, należące do Tassylona, za to, że ksią
żę ten, będąc wassalem króla Franków , w iązał się z jego nie
przyjaciółmi. Karol wcielił Bawaryą do swojej monarchii, a
Tassylon zakończył życie w klasztorze. Bawarya w VIII. wieku
obejmowała też i Austryą.
5) Ku wschodowi Niemiec, gdzie teraz cesarstwo auslryaekie i Węgry, było za czasów Karola W. obszerne królestwo
Awarów, ludu azyatyckiego. Karol zniszczył ich panowanie
i ziemie do swój monarchii przyłączył.
Tym sposobem państw o Karola obejmowało całą Francyą,
całe Niemcy, Hiszpanią do rzeki Ebro, i Włochy do dzisiej
szych granic Neapolu. Monarchia Franków w lej epoce była
najobszerniejszą i najpotężniejszą w Europie.
Tytuł cesarza Zachodniego. Przy końcu VIII. wieku był
w Rzymie papieżem Leon 111. Nieprzyjaciele tego papieża spiknęli się na jego życie, i raz naw et napadłszy nań podczas
processyi, mocno go zranili. Jednakże Leon uszedł śmierci i
udał się ze skargą do Karola W ., jako pana Włoch i Rzymu.
Karol przybył osobiście do Rzymu i winowajców śmiercią ukarał. Papież dla okazania mu swój wdzięczności, gdy w dzień
Bożego Narodzenia słuchał mszy św. klęcząc u ołtarza, wło
żył mu na głowę koronę i obwołał go Cesarzem Rzymskim
Zachodnim, w r. 800. To właśnie w historyi nazywa się
wznowieniem państwa Rzymskiego na Zachodzie.
Było to wszakże wznowieniem raczej tytułu niżeli państwa
rzymskiego; ale do tego tytułu przywiązywano w średnich w ie
kach wielkie znaczenie. Cesarz rzymski, według pojęć ówcze
snych, był wyższym w swojej godności od wszystkich mo
narchów w Europie; t uw ażał się za głowę świecką w iary
katolickiej; zatw ierdzał obiór papieża, mógł rozdawać tytuły
hrabiów, książąt a naw et królów. T ytuł cesarza rzymskiego
zależał od posiadania W łoch.
Karol W. lubił nauki i uczonych; ogłosił zbiór praw , Ka
pitularzami zwanych; um arł w Akwisgranie, swojej stolicy,
i tam pochowany. Mnich Eginhard, sekretarz Karola, opisał
jego życie.
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Państw o Karola przeszło na syna jego Ludwika Łagod
nego, który był słabym m onarchą i um arł w 840, przera
żony ukazaniem się komety. Wówczas bowiem wierzono po
wszechnie, że kometa zwiastuje śmierć któremukolwiek mo
narsze ; Ludwik , podzielając tę wiarę, zastosował ukazanie
się komety do siebie, i um arł z przelęknienia. Zostaw ił trzech
synów. Ci podzielili się monarchią ojcowską, na mocy tra 
ktatu w Verdun, 843. Najstarszy Lotaryusz otrzymał
Włochy i tytuł cesarza; młodszy Ludwik N iem cy, zkąd był
przezwany niemieckim (le germ anique); najmłodszy Karol
Łysy dostał Francyą, z częścią Hiszpanii. Monarchia Karola
W. zostawała w tym stanie podziału przez lat 40, to jest do
88 4 r.; tu się złączyła na chwilę w osobie Karola Olyłego, syna Ludwika niemieckiego. Lecz gdy ten w r. 887, dla
niezdolności do rządów z tronu złożony został, królestwo F ran 
ków uległo powtórnem u rozdrobieniu i nigdy już odtąd połą
czyć się znowu nie mogło. Zaraz potem Włochy i Niemcy
wyszły z domu Karlowingów, który utrzym yw ał się tylko we
Francyi wiek cały, od 8 8 7 — 987. W przeciągu tego wieku
nic ważnego nie widzimy w historyi Francuzkićj, prócz osie
dlenia się Normandów we Francyi, 912.
Pod imieniem Normandów rozumiemy mieszkańców pół
nocy, to jest: Szwecyi, Norwegii i Danii. Zwykłem ich za
trudnieniem były rozboje morskie. Napadali na kraje nadmor
skie, jako to: Niemcy, Francyą, Anglią, Włochy, do których
przybywali na początku wiosny, na lekkich statkach, przez
ujścia rzek wielkich: Sekwany, Loary, Renu i (. d., i złupiwszy mieszkańców w racali do ojczyzny; zkąd co' rok potem, za
nadejściem wiosny, znowu, jak bociany, te ziemie nawiedzali.
Naczelnicy tych band rozbójniczych zwali się królami mor
skimi (rois de m er). Ich niszczące napady trw ały cały wiek
IX. i X. Francya najwięcej od nich ucierpiała pod Karolem
Łysym i Karolem Otyłym. Królowie francuzcy, nie mogąc si
łą oręża odeprzeć takiego nieprzyjaciela, kupowali od niego
pokój, płacąc mu roczną daninę."
lak i stan nędzy trw ał we Francyi od 84 0 — 91 2 r. Nakoniec Karol przezwany Prostakiem (Charles-le-Simple), dał
Normandom w posiadłość prowincyą na północy F ra n k i, któ
ra potem od ich imienia Ńormandyą zwać się poczęła. Wo
dzem Normandów był Rollon', ten na chrzcie wziął imię Ro
berta i został pierwszym księciem Normandyi. Potomstwo
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tego R o b e rta , w osobie siódmego księcia z kolei, Wilhel
ma Zdobywcy, opanowało Anglią i tron angielski, w r. 1066.
Przy końcu X. wieku, było we Francyi wiele zamożnych
rodzin książęcych i hrabiowskich ; ale żadna nie miała tyle
znaczenia co familia hrabiów Paryzkich i Orleańskich. Ta
korzystając z osłabienia i znikczemnienia dynastyi Karlowingów, po śmierci Ludwika V. w 987, osiadła na tronie francuzkim, w osobie Hugona Kapela, który rozpoczął trzecią
dynastyą Kapetyńską, dotąd jeszcze istniejącą.

DYNASTYA KAPETÓW.
Trzecia dynastya, która swe imię od Hugona Kapeta otrzymała, dzieli się na trzy linie: familią Kapetyńską w pro
stej linii, w linii Valois (W alezyuszów), i w linii Burbońskiej.
Pierwsza linia panow ała od 9 8 7 — 1328.
Linia Valois od 1 3 2 8 — 1589.
Linia Burbonów od 1589 do 1848.

-----»©•«-----

F am ilia MŁapetuńsha tc p ro stej
linii.
Hngo Ka pot .
Hugo Kapet wstępując na tro n , nic prócz tytułu króla
nie zyskał. O statni królowie z domu Karlowingów roztrw o
nili wszystkie posiadłości. Cała Francya między wassalów
rozdrobioną była. Sam Hugo Kapet, jako jeden z tych w as
salów, posiadał trzy hrabstw a: Pikardyą, Isle-de-France z P a
ryżem i Orlean. (Obacz mapką N. 3). Te właśnie trzy
hrabstw a były zarodem teraźniejszej monarchii francuzkiej.
Wszystkie inne cząstki, przez wassalów korony posiadane, zo
stały, ^ kolei kilku wieków, przez dynastyą Kapetyńską rozmaitemi sposobami, przez kupna, małżeństwa, konfiskacye,
w jedno ciało spojone.
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Robert.
Syn i następca Hugona, Robert, był pierwszym z królów
francuzkich, który m iał posiadać szczególny dar leczenia
szkrofułów przez samo dotknięcie tw arzy cierpiącego. Król,
przesuwając z lekka rękę po obliczu chorego, w ym aw iał te
słowa: le roi te touche, Dieu te guérit, (król ciebie do
tyka, Bóg cię uzdrawia), i chory natychm iast staw ał się ule
czonym.
iwaga. Podobne dary cudownego leczenia i innym kró
lom w średnich wiekach miały być udzielone; np. król an
gielski leczył od choroby Sw. W alentego, węgierski od żół
taczki, kastylski wypędzał djabłów. Te dary usiały z w iarą
w ich skuteczność, w XV. wieku.

Henryk I.
Za lego króla zaprowadzono we Francyi Pokoj Boży
(Trêve de Dieu).
Francya była w ręku wielkiej liczby wassalów , z któ
rych każdy m iał prawo wojny ; ztąd wynikały między nimi
bezustanne boje, grabieże; lud prosty krył się w lasach, ba
gnach lub górach; kraj leżał odłogiem. Francya w tej epoce
przedstawiała teatr ciągłych rozbojów. Kościoł, chcąc lym
bezprawiom niejaką tam ę położyć, zalecił panom francuzkim,
pod. karą wyklęcia, wstrzym ywać się od wojny przez 4 dni i
5 nocy każdego tygodnia, zaczynając od środy wieczorem do
poniedziałku rano. To właśnie zwało się w średnich wie
kach pokojem Bożym. W poniedziałek można już było roz
poczynać wojnę i ta zapewne okoliczność uczyniła dzień po
niedziałkowy feralnym , to jest nieszczęśliwym do podróży;
gdyż w dniu tym puszczający się w drogę mógł łatw o wpaść
w ręce snujących się żołnierzy i wiele ucierpieć od ich bar
barzyństwa.

Filip I.
Filip I. jest pamiętny przez to tylko, że jego wassal, W il
helm książę Normandyi, zdobył Anglią w 4066, gdzie począł
dynastyą Normandzką. Dostąpienie tronu angielskiego przez
W ilhelma dało początek zazdrości królów francuzkich ku kró
lom angielskim, których za swych wassalów i poddanych uważali. Ci zaś ostatni, od swych suwerenów silniejsi, g ar
dzili n im i, i tym sposobem między narodem angielskim a
Rys Chron.-Hist.
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francuzkim wywiązała się powoli nieubłagana nienawiść, któ
rej skutkiem były długie i niszczące wojny.

Ludwik VI. Otyły.
Ludwik VI Otyły pamiętny jest że pierwszy zaczął przedawać wolność miastom znajdującym się w jego bezpośred
nich posiadłościach. Każde miasto, co wolność kupiło, prze
chodziło do klassy wassalow, to jest nabywało w swoich sto
sunkach względem króla tych samych praw jakie wassalom
koronnym służyły. Mogło przeto mieć w łasną monetę, stano
wić dla siebie praw a, wojować i t. d. Miasta wolne zwały się
u Francuzów Communes (gminy). Wzór tego rodzaju miast
widzimy w dzisiejszych czterech miastach wolnych niemieckich.
Za przykładem króla poszli wassalowie koronni i, potrzebując
często pieniędzy, przedawali równieżwolność swoim miastom.
Ludwik VII, należał do drugiej Krzyżowej wojny, która
się mu nie powiodła. Po nim panow ał syn jego:

Filip II. August.
Król ten nazwany jest od miesiąca augusta (sierpnia),
w którym się urodził; był jednym z najznakomitszych królów
francuzkich. Wypadki panowania jego są:
1. Trzecia Krzyżowa wojna,
2. Zabranie ziem przez królów angielskich we Frańcyi posiadanych,
3. Krzyżowa wojna przeciw Albigiemóm.
Trzecia krzyżowa wojna zaszła z powodu zdobycia J e ru 
zalem przez Saladyna w 1187. Filip z Ryszardem LwieSerce udali się razem do Ziemi Sw .; lecz w drodze poróżnili
się z sobą. Jakie były skutki tego nieporozum ienia, mówi
się w trzeciej Krzyżowej wojnie.
Zabranie ziem przez królów angielskich we Francyi po
siadanych, 1204. Królowie angielscy, oprócz Anglii, posiadali
jeszcze we Francyi wielkie lenności, a mianowicie Normandyą, Anjou, Poitou, Maine, T ourraine i Gaskonią. (Jakim spo
sobem tyle ziem razem połączyli, mówi się w historyi Anglii).
Królowie Francuzcy, daleko na ówczas ubożsi, zazdroszcząc
tych bogactw swoim wassalom, chciwie wyglądali pomyślnej
pory, iżby dom Wilhelma Zdobywcy, w Anglii panujący, wy
zuć z jego bogatych posiadłości we Francyi. Pierw sza do
tego sposobność nadarzyła się Filipow i II. za panowania w An
glii Jana Ilez-Ziemi.
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Jan Bez-Zieini zabił synowca swego, w młodzieńczym wie
ku, Artura, księcia B retanii, wassala korony francuzkićj.
Matka A rtura, Konstancya, zaniosła o to skargę przed Filipa,
jako suw erena. Filip w ezwał króla angielskiego, swego w as
sala, do stawienia się w Paryżu przed sądem parów francuzkich. Gdy ten nie usłuchał, Filip, na skutek wyroku przez
wassalów w ydanego, zabrał królowi angielskiemu za niepo
słuszeństwo ziemie jego we Franeyi położone, to jest: Normandyą, Anjou, Poitou, Maine, Tourraine. Gaskonia tylko
została w ierną Janowi Bez-Ziemi. Jan, zajęty podówczas wojną
domową ze swymi baronami angielskimi, nie mógł wstrzymać
zaboru rzeczonych krain. Tym sposobem Filip II. rozszerzył
posiadłości swojego domu kosztem królów angielskich. Już
teraz korona Francuzka posiadała jedno księstwo i śiedm
hrabstw .
Krzyżowa wojna przeciw Albigiensóm poczęła się w p raw 
dzie za panowania Filipa II., ale ani przez niego, ani za jego
wpływem, i ukończyła się dopiero po jego śmierci. Albigiensowie byli heretycy, których nauka m iała podobieństwo do
L uteram zm u; nie uznawali władzy papieża , modły kościelne
odbywali w języku francuzkim , odrzucali niektóre sakram enta
i t. d. Większa część tych heretyków mieszkała w południo
wej Franeyi, w hrabstwie Tuluzkićm. Imię Albigiensów po
chodzi od miasta Albi, stolicy tej sekty. Papież Innocenty III.
powziął myśl naw rócić lub wytępić tych heretyków. W tym
celu posłał rozkaz do Rajmunda VI, hrabiego Tuluzy, aby na
mową lub siłą oręża połączył Albigiensów z Kościołem kato
lickim. Rajmund nie tylko nie usłuchał papieża, ale otw ar
cie bronił swoich poddanych. Wówczas Innocenty III. ogło
sił Krzyżową wojnę w całej Franeyi przeciw' Albigiensóm i
ich obrońcy, obiecując zupełny odpust na tę wojnę idącym.
W net wielka liczba baronów i biskupów krzyż wzięła. Ze
brało się 5 0 ,0 0 0 walczących. Na czele Krzyżowców stanął
Symon Monfort, pan francuzki. Wojna z Albigiensami lat
20 trw ała, od 1 2 0 9 — 1229. Inocenty III. darow ał w 1215
hrabstwo Tuluzkie Monfortowi w nagrodę jego gorliwości.
Lecz on um arł przed ukończeniem wojny. Syn jego Amalaryh, dziedzic praw ojcowskich, me mogąc dobyć Tuluzy,
stolicy hrabstw a , zlał pretensye na Ludwika VIII, syna Filipa
Augusta 1224. Ten król, na czele 2 0 ,0 0 0 , wszedł do hrab
stwa i tam śmierć znalazł. Nakoniec podczas małoletności
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Ludwika IX, regentka Blanka Kastylska ukończyła tę wojnę
traktatem Paryskim, 1 2 29. Rajmund VII, syn Rajmunda VI,
ustąpił zaraz połowy hrabstw a królowi francuzkiemu , druga
zaś oddaną została w posagu z córką Rajmunda Alfonsowi,
bratu Ludwika IX. Gdy ci dwaj małżonkowie umarli, w ra
cając z krucjaty z pod Tunis w 1270, druga połowa hrabstw a
Tuluzkicgo została do korony irancuzkićj wcieloną przez
Filipa III. Albigiensowie zaś zostali całkiem wytępieni.
Tymże traktatem w Paryżu, 1229, papież Grzegorz IX.
otrzym ał obwód w hrabstwie Tuluzkiém , le comtat Fenaissain zw any, wyjąwszy miasto Avignon, które dopiero pa
pieże kupili w r. 13411, od Joanny I, królowej neapolitańskiój.
Ludwik VIII. niczem się nie odznaczył. Po nim panował syn:
L u d w i k I X . Ś w ię ty .

Ludwik IX, jeszcze małoletni, w stąpił na tron pod opieką
matki Blanki. Ślub przez niego w czasie choroby uczyniony,
1244 , zmusił go przedsięwziąć Krzyżową wojnę w 124B,
która się nie udała. Król przybywszy do E giptu w padł w nie
wolę, i tylko za wielkim okupem z niej się wydobył. Za
powrotem do F ran cji ogłosił, dla swych bezpośrednich po
siadłości, praw a znajome dziś pod imieniem Etablissemens
de St. Louis.
B rat jego Karol d'Anjou otrzym ał od papieża Urbana IV.
królestwo Neapolitańskie i Sycylijskie, i tam począł familią
Kapetyńską, w 1266.
Ludwik IX, w podeszłym już wieku, jeszcze raz pojechał
na wojnę Krzyżową ; wylądował pod Tunis i um arł z zarazy
w 1270. Wielkie cnoty tego monarchy w życiu prywatnóin
i publicznóm, jego pobożność i spraw iedliw ość, były powo
dem, iż Bonifacy VIII. zaliczył go w poczet świętych, 1297.
Joinville, dworzanin i towarzysz wyprawy do Egiptu, żywot
jego opisał.
F ilip IV . P ię k n y .

Król ten pamiętny jest swemi kłótniami z Bonifacym VIII.,
zniesieniem zakonu Templaryuszów i nabyciem Szampanii.
Przyczyna kłótni z Bonifacym VIII. Król żądał pieniędzy
od duchow ieństw a, w swoich bezpośrednich hrabstw ach, na
koszta wojny, którą podówczas z Anglią prowadził. Księża
odmówili pomocy, zasłaniając się dawuemi przywilejami, i po-
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skarżyli się papieżowi. Bonifacy VIII. wydał bullę, w której
nie wymieniając króla francuskiego, ani jego księży, powiada
ogólnie, że duchowni nic królowi dawać nie powinni. Filip,
bez względu na ten zakaz, ponowił żądane z groźbą użycia
siły zbrojnej. Papież, uwiadomiony o tć n |^ P e z w a ł do Rzymu
biskupów francuskich, aby obmyślić s p o ^ y , jak ukrócić za
rozumiałość króla Filipa. Ten ze swojej strony• zakazał im
wyjeżdżać z kraju, pod utratą biskupstw. Papież rzucił klą
twę na króla , uwolnił poddanych od przysięgi, a tron jego
oddał Albertowi I. cesarzowi niemieckiemu. Filip zaś zwołał
cały naród na sejm, zwany naówczas Stany jeneraine (étals
généraux). Stany jeneralne uznały klątwę za nieważną i przy
sięgę na wierność królowi ponowiły. Wówczas król wysłał
do Włoch dworzanina swego Nogareta, z rozkazem porwać
papieża i przywieść do Paryża, w celu złożenia go z papie
stwa. Nogaret stanął przed Bonifacym, wr towarzystwie Wło
cha znakomitej fam ilii, Kolonna zw anego, osobistego nie
przyjaciela papieża. Gdy Bonifacy, zwracając mowę do Kolonny, nazwał go zdrajcą, Judaszem, iż będąc Rzymianinem
nań nastaje, ten potrącił papieża; co było przyczyną śmierci
Bonifacego; we trzy dni bowiem um arł z gorączki, 1304.
Ta śmierć położyła koniec kłótni Filipa IV. z Bonifacym VIII.
Zniesienie zakonu Templariuszów. Zakon ten posiadał we
Francyi znakomite dobra. Filip IV. chcąc je zagrabić, skło
nił papieża Klemensa V. mieszkającego w Awenjonie, do roz
wiązania Templaryuszów. Przypisano im niesłusznie, wiele
zbrodni i mękami wymuszono zeznanie. Większa część ka
walerów w więzieniu wyginęła. Wielki m istrz, Jakób Molay,
został żywcem w Paryżu spalony, 1 314. Obszerniejsza o nich
wiadomość znajduje się pod Zakonami Rycerskiemi.
Nabycie hrabstwa Szampanii. Filip IV. przyłączył do ko
rony francuzkiéj hrabstw o Szampanii przez małżeństwo z Jo
anną, dziedziczką Nawarry i Szampanii. Po śmierci Filipa IV.
królestwo Nawarry i hrabstw o Szampanii przeszły na jego
trzech synów: Ludwika X , Filipa V. i Karola IV. Gdy ci
zeszli bez potomstwa płci męzkićj, Joanna, córka Ludwika X,
odziedziczyła po śmierci stryja, Karola IV. królestwo Nawarry
i do innego w niosła je dom u, hrabstw o zaś Szampanii, jako
lennośc francuzka, spadająca tylko na męzką lin ią, została
przy Filipie VL Valois.
Synowie Filipa IV. Pięknego: Ludwik X, Filip V. i Ka-
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roi IV, krótko panując i schodząc licz potomstwa pici męzkićj,
zakończyli familię Kapetyńską w prostej linii od Hugona Kapeta idiicq.
-----------------

Fam ilia tŁapelyńsha tc linii Valois»
Po wygaśnieniu domu Kapelów w linii prostej , stanęli
dwaj pretendenci do korony francuzkićj : Edward III. król
angielski i Filip Valois. Edward był siestrzanem ostatniego
króla Karola IV. a Filip bratem stryjecznym. (Ob. gen. N. 1).
Edw ard przeto bliżej był tronu jed iw n stopniem od Filipa
Valois. Lecz, że Edw ard pochodził z familii kapetyńskićj po
kądzieli, przez swą m atkę Izabellę, Filip zaś Valois po mieczu,
przez swego ojca K arola, zląd na mocy prawa salickicgo,
przez które kobiety i ich potomstwo panować we Francyi nie
m ogą, panowie francuzcy przyznali pierwszeństwo Filipowi
Valois, który w stąpił na tron pod imieniem Filipa VI. w 1328 r.
Dom Valois rządził Francyą od 1 3 2 8 — 1589. Panowanie
jego nacechowane jest cztćrijia wielkieini wojnami : dwiema
zew nętrznem i, dwiema domowemi.

Zewnętrzne:
1. Wojny z Anglią o posiadanie korony francuzkićj.
2. Wojny W łoskie o posiadanie Neapolu i Medyolanu.

Domowe :
1. Wojna między stronnictw em Armaniaków i Burgundczyków.
2. Wojny religijne między Katolikami i Kalwinami w XVI.
wieku.

Wojny Angielskie
tudzież

W ojna m iędzy Arm aniakaini i R urgiiiidczykaini.
Odmówienie tronu francuzkiego Edwardowi III. stało się
przyczyną wojny, która, z wielkieini przerw am i, ciągnęła się
wiek cały, od 1 3 3 7 — 1437. Ta długa wojna ma trzy peryody:
Pierwszy od 1 3 3 7 — 1360. Anglia zwycięża.
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Drugi od 1 3 7 0 — 1380.
Trzeci od 1 4 1 5 — 1437.
zwycięża.
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Anglia przegrywa.
Zrazu Anglia, potem F ran cja

P ierw szy p ery 0<1 wojny A ngielskiej.
Edward III. rozpoczął wojnę w 1337. Wypadków sta
nowczych nie było do 1346 r. W tym czasie Edward z sy
nem , od czarnej zbroi Księciem Czarnym przezwanym, sta
cza bitwę z Filipem przy Grecy w PiRardyi. Król Francuzki
utracił 3 0 ,0 0 0 wojska. Armaty miały być po raz pierwszy
Wtym dniu przez Anglików użyte i im zapewniły zwycięztwo.
W roku następnym , 1347, Edward obiegł nadmorskie
miasto Calais, klucz F rancji. Podczas oblężenia Calais,
mieszkańcy, w nadziei prędkiej pomocy od króla fraucuzkiego,
mężny stawili opór Anglikom; nareście niedostatkiem żywno
ści przyciśuieni, nie otrzymawszy od F ilip ic h i. przez dwa
miesiące żadnego posiłku, przytćm u strasze^B łzysięgą króla
E dw arda, iż żadnemu z mieszkańców tego miasta nie prze
baczy, wysłali poselstw o, oświadczając chęć poddania się je
mu. Edward zrazu trw ał mocno w postanowieniu ukarania
śmiercią wszystkich mieszkańców, aby tym przykładem suro
wości zastraszyć inne miasta francuzkie; potem obiecał im
przebaczyć, pod warunkiem jeśli sześciu mieszkańców, bosą
nogą, w długiej śmiertelnej koszuli, z powrozem na szyi,
przyniósłszy mu klucze od m iasta, podejmie śmierć dobro
wolnie za resztę współobywateli.
Po odebraniu lej wiadomości w Calais, kiedy strach i
rozpacz malowały się na tw arzy ludu zebranego na placu,
w ystąpił na środek bogaty mieszkaniec, imieniem Eustachy
de St. Pierre, i pierwszy zgodził się zostać męczennikiem
dla ocalenia swoich współbraci. Za tym przykładem poszli
dwaj rodzeni bracia jego i jeden brat stryjeczny. W krótce
znaleźli się jeszcze dwaj cnotliwi obywatele, i ci wszyscy,
podług woli E dw arda, stanęli przed nim z kluczami od mia
sta Calais.
K ról, w którym długi opor mieszkańców zagłuszył uczu
cie ludzkości, kazał ich zaraz wydać w ręce oprawcy. Już
byli na miejscu kary, gdy syn E dw arda, Książę Czarny, i żo
na Filipina, rzucili się mu do nóg, prosząc o litość nad
nieszczęśliwymi. Gorące ich łzy i proźby zmiękczyły go na-
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reście. Edward darow ał im życie, z którego tak szlachetną
ofiarę dla dobra swych braci uczynić chcieli.
W r. 4348 morowa zaraza, Czarną Śmiercią zwana, wy
szedłszy z Azy i , przebiegała E uropę, miliony ludzi zabierając;
papież nakłonił wojujące strony do zawieszenia broni na rok je 
den. Jednakże pokój utrzym ał się do 1350.
Nabycie Dclfinatii. Filip VI. nabył w 1341) prowincyą
Delfinai. Ostatni władca Humbert Biało-ręki (aux blan
ches-mains) , m iał jedjnego syna od lat trzech. Raz bawiąc
się z nim u okna zamku swojego nad Rodanem , wypuścił
dziecię z rę k u , które wpadło do wody i utonęło. Nieszczę
śliwy ojciec, boleścią z utraty syna przejęty, opuścił zamek,
prow incyą, i przybywszy do Paryża przedał Delfinat F ili
powi V I, z w arunkiem , że najstarszy syn królewski nosić
będzie tytuł Delfina, chcąc tym sposobem przechować pa
mięć swego imienia. Wszyscy bowiem posiadacze Delfinalu
mieli ogólne nazwisko Delfinów, i w ich herbie było zwierze
Delfin. Ztąd poszło, że potem starszy syn każdego króla
francuzkiego nazywał się Delfinem. Po przedaży Delfinatu,
H um bert zamknął się w klasztorze u dominikanów paryskich.
Karol V. Mądry, pierwszy nosił tytuł Delfina, którego
dopiero od Rewolucyi francuzkićj używać zaprzestano.
Filip VI. um arł w 1 3 5 0 ; następcą był syn Jan Dobry.
Wojna angielska wznowiła się za jego panowania. Książe
Czarny najechał ziemie Ja n a , 1350. Król otoczył go pod
miastem Poitiers. Lecz sam porażony dostał się w ręce Księ
cia Czarnego, i, odwieziony do Anglii, cztery lata w więzie
niu przesiedział.
Po czteroletniej niew oli, Jan zaw arł z Edwardem III.
pokoj w Itretigiiy 1300, przez który ustąpił mu prowincyj po
nad brzegami oceanu Atlantyckiego, od ujścia Loary do ujścia
Garonny, i za koszta wojny przyrzekł zapłacić 3 ,0 0 0 ,0 0 0 flo
ren ó w , licząc na naszą m onetę, 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 r. sr. Edward
III. wrócił mu wolność i wyrzekł się praw do korony fran
cuzkićj.
Początek książąt Burgundzkich z domu Valois. W r. 1301,
po wygaśnieniu książąt w Burgundyi panujących, księstwo to,
podług praw feudalnych, spadło na Jana Dobrego. Ten, za
m iast przyłączenia go do korony, oddał je najmłodszemu sy
nowi Filipowi Śmiałemu, który w swej osobie począł zna
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komity dom książąt Burgundzkich z familii Valois. Było ich
czterech: Filip Śmiały, Jan Nieustraszony, Filip Dobry, Ka
rol Zuchwały. [Ob. gen. N. 2).

D ru gi peryod w ojny A ngielskiej.
Po Janie Dobrym w stąpił na tron Karol V. Mądry. Król
ten nie zważając na pokój w Bretigny zaw arty, rozpoczął
wojnę z Anglią w 1370. Odniósł liczne zwycięztwa nad nie
przyjacielem , za pomocą swego wodza Bertranda Du Guesclin (Diugeklen). Wojna trw ała od 1 3 7 0 — 1300. Anglicy
utracili w szystko, co im przez pokój w Bretigny ustąpiła
Francya.
K a r o l VI.

Karol V I., syn Karola V ., w stąpił na tron mając lat 12.
Doszedłszy do pełnoletności ożenił się z księżniczką B aw ar
sk ą, Izabellą, niewiastą niemoralnych obyczajów. Począt
kowe jego rządy niczém się nie odznaczają. Słabość fizyczna
i moralna już z dzieciństwa w tym królu postrzegać się da
w ała. Tymczasem niespodziany wypadek spraw ił zupełne po
mieszanie zmysłów we 2 4 roku życia. Okoliczność była następująca. Karol V I., mając urazę do swojego wassala, księ
cia Bretanii i chcąc go poskromić siłą oręża, wydał mu woj
nę r. 1392. A le fÉ B d udaniem się na tę wyprawę zacho
row ał na febrę, mora dziwną zmianę w jego charakterze
spraw iła : to był milczący i jakby odrętwiały ; to znowu mó
w ił wiele i bez związku. Nie zważając atoli na swoją nieł
m oc, niezupełnie zdrów udał się na wojnę. Było to latem,
w sierpniu ; dzień był nadzwyczaj skwarny. Król jechał drogą
przez las idącą; za nim w pewnej odległości szli jego dwo
rzanie. W tern, czy się zdało królow i, czy rzeczywiście
tak było, wybiega z przydrożnych krzaków człowiek stra
sznej postawy, nędzną płachtą okryty, porywa konia za cugle
i w oła: «Stój, królu, jesteś zdradzony ! ” To rzekłszy zniknął
w gęstwinie lasu. Król zmieszany opuścił cugle i zwolna
w milczeniu dalej postępował. Nareszcie, gdy w skutek nie
znośnego upału sen go powoli zdejmować zaczął, traf chciał,
że jeden z przybocznych rycerzy, podobnież snem znużony,
upuścił z rąk w łócznię, która upadła na szyszak królewski,
w ręku giermka będący. Na szczęk oręża zrywa się Król,
R ys C bron.-H ist .
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dobywa szabli i uderza na owego rycerza, wołając z całych
sił: «zdrada! zd rad a!” Zabiwszy nieszczęśliwego, zwraca się
na innych, rąbie w praw o i w lew o , póki zmordowany nie
padł na ręce /swojego orszaku. Obecni postrzegli wyraźnie,
że król dostał obłąkania i odwieźli go do Paryża. Choroba
trw ała kilka miesięcy. Nareście odzyskał przytomność.
Paryżanie nie posiadali się z radości; składali dziękczyn
ne modły po kościołach; dawali uczty i zabawy. Atoli nie
długo trw ała ich pociecha. Nowy wypadek przypraw ił króla
o zupełną utratę rozum u. Królowa Izabella sprawiała wesele
dla jednej z dam swoich nadwornych. Gody połączone były
z maskaradą. Król przybył na ucztę przebrany za satyra wraz
ze czterm a innymi panami. Obszyci w płótno napuszczone
żyw icą, poptzylepiali sobie z pakuł brody i ogony, aby tem
podobniejsi byli do kozłów. Co większa, powiązali się łań 
cuszkami , aby się śród tłum u nie rozdzielić z sobą. W tem
przyszła Ludwikowi Orleańskiemu, bratu Karola VI. nieszczę
śliwa myśl podpalić im pakuły dla nastraszenia gości. Król
rozm aw iał podówczas z pewną dam ą; ta , postrzegłszy jak
się zajęły ogniem pakuły, osłoniła króla swoim płaszczem i tak
go od śmierci uchroniła. Inni zaś jego tow arzysze, w mgnie
niu oka płomieniem objęci, śród okropnych męczarni życie
zakończyli. Ten wypadek do tyła przeraził króla, iż dostał
powtórnego obłąkania i w niem przetrw ał aż do śmierci.
Rzadkie bywały chwile kiedy przytomność odzyskiwał.

, W ojna dom ow a m iędzy A rm aniakam i i B urguntlczykam i.
Z powodu choroby Karola VI. potrzeba było wyznaczyć
regenta czyli zastępcę. Dwaj stanęli kandydaci do tego za
szczytu: stryj królew ski, Filip Siniały, książę Burgundyi,
jako najstarszy z rodzeństw a, i Ludwik Orleański, jako
brat królewski. Ztąd między stryjem a synowcem powstała
naprzód kłótnia, a polem wojna domowa, znana w historyi
pod imieniem wojny między Armaniakami i Burgundczykami. F ran cja rozdzieliła się na dwa stronnictw a: jedno
popierało pretensye księcia Ludw ika, o drugie księcia B ur
gundyi. Wojna ta ciągnęła się od r. 1 3 9 3 — 1435. Z po
czątku utrzym ał się przy regencyi Ludwik Orleański z żoną
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Karola VI. Izabellą Bawarską. Filip Śmiały um arł w roku
1404 nie dopiąwszy swojego zamiaru. Syn je g o , Jan Nie
ustraszony, książę gwałtownego charakteru, nie mogąc siłą
oręża pozbyć się regenta, kazał go jednej nocy, gdy późno
do siebie w racał, zamordować, r. 1407. Po tern zabójstwie,
którego się nie zapierał, opuścił Paryż i wyjechał do Burguudyi.
Po śmierci L udw ika, na czele jego stronnictw a stanął syn,
Karol Orleański, który znalazł najsilniejszą dla siebie pod
porę w osobie swojego teścia, hrabiego Bernarda Armagnac.
Był on konnetablem Karola V I., czyli głównodowodzącym si
łą zbrojną. Ze zaś Armagnac był najczynniejszym przeci
wnikiem księcia Burgundzkiego, przeto stronnictwo księcia
Karola Orleańskiego otrzymało nazwisko Armaniaków, któ
rzy nosili białą szarfę, na ram ieniu, godło familii Arma
niaków , podczas kiedy Burgundczycy mieli czapki błefitne.
Armaniak utrzym ał przy regencyi zięcia swojego Karola.
Walka między Karolem O rleańskim , a Janem Nieustra
szonym ciągnęła się bez stanowczych wypadków aż do r. 1410.
W tym czasie Jan potrafił opanować Paryż i ogłosił się re
gentem państw a, a Armagnac ze swoim zięciem Karolem
Orleańskim usunął się do przychylnych sobie prowincyi w po
łudniowej Francyi. Tym sposobem powstały dwie regencye:
jedna w osobie Karola O rleańskiego, popierana przez Armaniaka, a druga w osobie księcia Burgundyi, Jana Nieustra
szonego. Rzezie, grabieże i konfiskacye dokonywane nawza
jem przez Armaniaków i Burgundczyków zapełniają przestrzeń
czasu od r. 1 4 1 0 — 1415.
•
J

Trzeci peryod wojny Angielskiej.
Król Angielski, Henryk V. widząc opłakany stan Francyi, z po
wodu wojny domowej, wznowił prawa do tronu Francuzkiego
i w ezwał Francuzów , aby wrócili Anglikom ziemie, przez pokój
w Bretigny im ustąpione, a potem przez Karola V. odjęte. Po
odrzuceniu tego żądania, w targnął z wojskiem do Francyi.
W obec groźnego nieprzyjaciela, Jan Nieustraszony chciał po
łączyć swoje siły z siłami Karola Orleańskiego dla dania sku
teczniejszego odporu Anglikom ; ale Karol wzgardził pomocą
nienawistnego sobie spółzawodnika i ze swojem tylko woj
skiem w ystąpił przeciwko królowi Angielskiemu. Henryk V.
poraził na głowę Karola przy Azincourt r. 1 4 1 5 , gdzie wziął
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w niewolę 1 0 ,0 0 0 Francuzów i samego dowódzcę. W krótce
intéressa Anglii wywołały Henryka z Francyi; Karol Orle
ański udał się za nim jako jeniec. Tymczasem Armagnac,
potrafił zająć P a ry ż , wygnać ztam tąd Burgundczyków i na
miejsce Karola Orleańskiego obwołał regentem państw a del
fin a Karola, syna Karola V I., (znanego potem pod imie
niem Karola VII.) ; w raz z m atką Izabellą. Jan Nieustra
szony usunął się do Burgundyi. H rabia Armaniak m iał nie
raz powody żalić się na królowę Izabellę, która prowadziła
życic rozpustne, zbytkowne i połowę dochodów obracała na za
baw y, drugą zaś wysyłała tajemnie do ojca, do Bawaryi.
A rm agnac, nie mając czém opłacać w ojska, przedstaw iał kró
low ej, że jej stronnictwo nie długo się ostoi przy zupełnym
braku pieniędzy. Ale królowa nic o tćm słyszeć nie chciała.
Ta okoliczność poróżniła hrabiego z Izabellą. Tymczasem
Karol VI. wyzdrowiał na czas niejaki. A rm agnac, korzy
stając z teg o , wyświecił postępowanie królow ej, jéj rozpust
ne życie i jéj rozrzutność. W łasny syn, delfin Karol, za
świadczył o niemoralnćm postępowaniu m atki. Król objął sam
wówczas rządy, a żonę zam knął w ścisłćm więzieniu. Lecz
niedługo cieszył się zdrowiem. Cierpienie w róciło, a królo
wa, wydobywszy się z zamknięcia , opuszcza stronnictwo Armaniaków, zaprzysięga im i synowi wieczną zemstę i udaje się do
B urgundyi'do swego przeciwnika , Jana Nieustraszonego. Jan
zdobył Paryż i spraw ił rzeź w stronnictw ie przeciwnćm.
Jan został znowu uznany za regenta z Izabellą, a syn kró
lowej, delfin Karol, uprowadzony tajemnie z Paryża przez w ier
nego sługę, stanął na czele przychylnych sobie Armaniaków.
Tymczasem rozeszła się wieść po Francyi że Henryk V z da
leko większą siłą w targnął do tej krainy. Delfin, bolejąc nad
nieszczęściem wiszącem nad F rancyą, tudzież będąc przeko
nany że uprzednie najście Anglików i klęska pod Azincourt
wypłynęły jedynie z wojny domowej, chciał pojednać się ze
stronnictwem Burgundzkiem którego się w łasna matka jego trzy
m ała. W tym celu nastąpił niedaleko Montereau (w hr. Parys.)
zjazd obu przeciwników 1419. Most na rzece był miejscem ich
spotkania. Jau przybył w dobrej wierze a zbliżywszy się
do Delfina na znak uszanowania ukląkł na jedno kolano.
Gdy pow staw ał, jeden z przybocznych panów delfina, ugodził
go w tw arz siekierą a inni dobili go szablami. Niewiadomo
z pewnością &zy się to "stało z rozkazu delfina, czy mimo jego
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wiedzy. To tylko pewna że w łasna matka obwiniała go o
to morderstwo. Jan nieustraszony zostawił syna Filipa Do
brego, w 23 roku życia. Ten w uniesieniu żalu, by wydzie
dziczyć zabójcę swojego ojca, ofiarował koronę francuzką Hen
rykowi V. Królowa Izabella, z całej duszy przywiązana do
Burgundczyków, a nienawidząca syna za wglądanie w jéj życie
domowe i oskarżenie przed m ężem , połączyła się z Filipem
Dobrym i oddała dziedzictwo swojego syna Henrykowi V na
następnych warunkach : Henryk V. ożeni się zaraz z Katarzyną,
córką Karola VI. i Izabelli ; przyjmie ty tu ł króla F rancji nie
prędzej jak po śmierci Karola VI; korona francuzka przejdzie na
potomstwo Henryka V. ¡Katarzyny; delfin zaś, syn Karola VI, zo
staje usunięty od tronu za morderstwo, na osobie stryja dokonane.
Układ powyższy został zawarty r. 1 4 2 0 w m. Troyes, w Szampanii.
Henryk V. um arł zaraz potem, w 1422, zostawiwszy syna
Henryka (VI.), mającego 10 miesięcy. Za nim poszedł Karol VI.
Stronnictwo Burgundzkie z Izabellą obwołało królem Francyi
małoletniego Henryka VI., który osiadł w Paryżu, a rządy za
niego sprawow ał stryj, książę Bedford. Armauiakowie ogło
sili także królem delfina, pod imieniem Karola VII. Tym spo
sobem Francya miała współcześnie dwóch królów. Kraje na
północ Loary były za Henrykiem V I, na południe téj rzeki
za Karolem %II, który osiadł w m ieście Bourges.
Wojna szła na korzyść Anglii od 1 4 2 2 — 1429. Henryk VI,
przy pomocy księcia Burgundyi, odebrał Karolowi VII. prawie
wszystkie miasta. Bronił się tylko Orlean przez Anglików
oblężony. Karol VII. zamyślał już opuścić Francyą. Wtem
niespodziany wypadek postać rzeczy odmienił. Na granicach
Szampanii i Lotaryngii, we wsi Domrémy, mieszkali ubodzy,
ale szlachetni rodzice, których pociechą była jedyna córka,
imieniem Joanna d'Arc. Liczne ją cnoty zdobiły, szczególniej
zaś wielka nabożność do N. Panny w Bellemont. Wiosną i
latem, każdej soboty chodziła modlić się u podnoża obrazu N.
Panny, gdzie składała w skromnym darze wieniec ze świeżych
kwiatków pleciony. Kiedy Anglicy ogniem i mieczem pusto
szyli Francyą, młoda dziewica nieraz klęcząc przed cudownym
wizerunkiem Matki Boskiej roniła łzy nad smutnym stanem
ojczyzny. Razu jednego zdało się jej, iż usłyszała jakiś głos
rozkazujący opuścić dom ojcowski i śpieszyć na pomoc królowi.
Zaraz poczuła w sobie wyższe natchnienie; głos ten tajemniczy
budził ją ze snu i w zywał do wybawienia Francyi z rąk An-
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glików. Gdy stanęła przed królem, ten zdziwiony jej wiekiem
i nadludzkićm m ęstw em , przyjął ją jako posłanicę niebios i
postawił na czele 1 0 ,000 w'ojska. Joanna, ubrana po rycersku,
niosąc, zamiast m iecza, chorągiew , aby krw ią ludzką rąk
swoich nie splamiła, wprowadza zręcznie do oblężonego miasta
swoje wojsko, potem uderza na Anglików pod Orleanem, roz
prasza ich i miasto od oblężenia i zguby uwalnia. Ztąd otrzy
m ała nazwisko Dziewicy Orleańskiej. Zaraz wieść o cudownóm zjawieniu się dziewicy-rycerza przez samo niebo ze
słanej dla ocalenia prawego k ró la, przebiegła lotem błyska
wicy z końca w koniec całą F ran cją. Jakoż widocznie ramie
boskie zdawało się być z nią wszędzie. Dziwny popłoch opa
now ał wojska angielskie, które zewsząd bez oporu się cofały,
a przeciwnie odwaga w stąpiła w odrętwiałe dotąd serca stron
ników Karola VII. We wszystkich bitwach, w których dowo
dziła Joanna, zwycięstwo przy Francuzach zostało. Ona prze
prowadziła spokojnie, śród wojsk nieprzyjacielskich, Karola
do K ejinsu, zwykłego miejsca koronacyi królów francuzkich,
gdzie go zwyczajem przodków na króla namaszczono. Lecz
wkrótce Joanna d’Arc padła ofiarą swojego m ęstwa; została
bowiem 1430 schwytaną przez żołnierzy Filipa Dobrego i do
Rouen odprowadzoną. Tu ją Anglicy żywcem, jako czarownicę,
spalić kazali, w 1431.
Tymczasem Filip Dobry, naczelnik stronictw a angielskiego, N
którem u nieprzyjaciel najbardziej był winien swoje zwycięstwa,
pokłócił się z regentem F ra n c ji, Bedfordem , z powodu oso
bistych interessów , opuścił Henryka VI, przeprosił Karola VII.
i, przyjęty do ła s k i, obrócił oręż na Anglików, 1435. H en
ryk VI. nie mógł nigdzie dotrzymać placu i wyniósł się zaraz
z Francyi. W prawdzie wojna ciągnęła się jeszcze lat 15
(1435— 1450), ale coraz słabiej i słabiej. Anglicy utracili
wszystkie posiadłości, naw et Gaskonią. Zostało im tylko
miasto Calais. Nareście wojna ustała, nie przez zawarcie po
koju, ale z zobopólnego sił wycięczenia.
Reszta panowania Karola VII. nic ważnego nie zawiera;
pamiętne jest tylko przez zaprowadzenie wojska stałego; co
było pierwszym przykładem w ówczesnej Europie.
L w l n l k X I.
Jeden z najokrutniejszych królów francuzkich. Od samej
‘ ińfotjpści nieposłuszny ojcu, knujący spiski, zatruł goryczą
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ostatnie chwile żywota jego. Nieszczęśliwy Karol VII. do tego
stopnia lękał się być otrutym przez wyrodnego sy n a , iż jak
najrzadziej i z największą ostrożnością pokarm .(przyjmował.
Nareście głód i bojaźń go zabiły. Ludwik XI. wstąpiwszy na
tron gniew ał się mocno, iż dwór królewski nosił dla przy
zwoitości żałobę po ojcu jego.
W ciągu panowania przez lat 2 2 (1461— 1433) popełnił
długi szereg okrucieństw. Pisarze owocześni liczą 4 ,0 0 0 osób
przez samo podejrzenie na śmierć skazanych. Miał upodobanie
przysłuchiwać się, siedząc za oknem kratowanem , jękom nie
szczęśliwych , gdy ich na tortury brano ; najczęściej bywał
obecnym przy spełnianiu wyroków śmierci (*).
Ludwik XI. przyłączył do korony księstwo Burgundyi po
śmierci ostatniego księcia Burgundzkiego, Karola Zuchwałego,
w 1477. Takoż Prow ancyą po wygaśnieniu familii Anjou
(andegaweńskiej), idącej od jednego z synów Jana Dobrego. (Ob.
gen. N. 2). Karol Anjou, ostatni książę ze swego domu,
umierając w 1431 r. . przelał także na Ludwika XI. pra
wa swoje do korony neapolitańskiej, ale wiek podeszły
Ludwika XI i jego cierpienia moralne i fizyczne nie dozwoliły
mu korzystać z tego zapisu.
Ostatnie chwile Ludwika XI. nacechowane były najw yra
źniejszą karą O patrzności: zgryzotami sumienia, jakich rzad(*) Z pomiędzy wielu okrucieństw Ludwika X I. przestaniemy na
jednym przykładzie, dającym poznać duszę tego monarchy.
Ludwik X I. był postrachem dla baronów francuzkich, oni
go też szczerze nienawidzieli, i chętnie z jego nieprzyjacioły
w związki wchodzili. Jeden z takich baronów, hrabia Arma
gnac, pochodzący z familii Bernarda Armaniaka pod czas woj
ny między Ludwikiem a księciem Burgundyi, Karolem Zu
chwałym, pomagał tajemnie radami temu ostatniemu. Lud
wik osadził go w więzieniu i torturą wymógł zeznanie winy.
Dobra mu były wzięte, sam na śmierć został skazany. Dwaj
synowie hrabiego: starszy lat ośmiu, młodszy lat siedmiu,
byli także stawieni przed sądem, zapytywani o wspólnictwo
z ojcem, nareście uznani za winnych, otrzymali rozkaz być
świadkami śmierci ojcowskiej. W dniu na karę przeznaczo
nym, gdy ojciec stanął na rusztowaniu, dzieci umieszczono
u spodu, z obnażonemi piersiami, aby krew ojca spadła, na
jego synów. Poczem obadwaj bracia, z obliczem krwią ro
dzica zmazanem, zostali do więzienia odprowadzeni i do kla
tek zamknięci. Były to żelazne, kratowane kosze, sze'rsze w górze
niż w dole, w kształci* trąbki z papieru. Szerszą częścią zacze-
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kie dają się słyszeć przykłady. Bojaźń śmierci, zdrady i tr u 
cizny, tak umysł jego na starość zaję ła, iż zamknął się na
u stroniu, w zamku Plessy-les Tours, na brzegu Loary; oto
czył się liczną s tra ż ą , sprowadził zewsząd ludzi za świętych
mian ych, kazał im modlić się o przedłużenie sobie życia; obło
żył siebie relikw ijam i, sprowadził Sw. Ampułkę z Rejmsu,
z Paryża zaś laskę m ojżeszow ą, drzewo krzyża św., koronę
cierniową i mnóstwo obrazów cudownych. Powiadają nawet,
że z porady lekarzy dla odświeżenia krw i sw ojej, kazał pu
szczać krew zdrowym dzieciom, i pił ją za lekarstwo. Umarł
w 1483.
Karol VIII.

Po Ludwiku XI. panow ał syn Karol VIII. Ten król pa
miętny jest przez rozpoczęcie wojen Włoskich.

Wojny Włoskie.
Wojny Włoskie są tak zw ane, że trzej królowie francuzcy:
Karol VIII., Ludwik XII. i Franciszek I. prowadzili je za po
siadanie dwóch krajów w łoskich: Królestvfn Neapolitańskiego i Księstwa Medyolańskiego. Wojny te trWały lat 50.
(1494 — 1544).
Prawa do Neapolu zostały nabyte przez Ludwika XI. na
mocy testam entu Karola Anjou, w 1481, ostatniego z domu
książąt Andegaweńskich. (Zhąd zaś dom ten miał prawo
do Neapolu, obacz w historyi Neapolu).,
pione u sklepienia wisiały w powietrzu. W tych koszach nie
podobna było ani stać, ani siedzieć, ani leżeć. Po kilku miesięcach takiego zamknięcia, Ludwik X I. przypomniał o nich,
i dowiedziawszy się że jeszcze żyją, zaleci! nadwornemu felcze
rowi, aby co tydzień po jednym im zębie -wyrywał. Młodszy
Armagnac był nader słabego zdrowia. Gdy felczer ukazał się
z instrumentem w więzieniu i wyjął ząb starszemu, ten po
czął go błagać ze łzami, aby miał litość nad młodszym bra
tem. Lecz felczer oświadczył, iż dwa zęby musi pokazać kró
lowi. Wówczas starszy zgodził się chętnie, -aby mu i drugi
ząb za brata wyjęto. Młody książę wytrzymał to cierpienie
z bezprzykładnóm męstwem. Felczer był jeszcze kilka razy
świadkiem podobnćj ofiary. Nakoniec, znękane bólem i wiel
kim krwi upływem, umarło to szlachetne dziecię w 5 mie
sięcy po 'swóm uwięzieniu. Ludwik zapomniał o młodszym
Armaniaku, który przesiedziawszy lat ośm w klatce, został
przez jego następcę, Karola V III., na wolność wypuszczony.
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Prawo do Medyolanu m iał Ludwik XII. przez swą babkę
Walentynę W iskonti, księżniczkę Medyolańską, żunę Ludwika
Orleańskiego. (Ob. gen. N. 2 i historyą Medyolanu).

Krótki wykład wojen Włoskich.
W Neapolu panow ał w 1494 r. dom Arragoński w oso
bie Ferdynanda II. Karol VIII. król francuzki wszedł z woj
skiem do tego kraju , dla popierania pretensyj przez ojca do
tej korony nabytych. Zdobył bez trudu królestwo Neapolitańsk ie , ale zaraz, w tymże ro k u , na powrót je utracił.
Następca Karola VIII., Ludwik X II., do pretensyj poprze
dnika przyłączył swoje familijne do księstwa Medyolańskiego.
W Medyolanie panowała wówczas familia Sforców, w osobie
Ludwika Maura. (Ob. gen. N. 3). Ludwik XII. uderzył
na Medyolan, i całe księstwo we 20 dni opanował. Ludwik
Maur był schwytany i odesłany do Francyi.
Po zdobyciu Medyolanu, Ludwik m iał iść na królestwo
N eapolitańskie, gdzie panował Frydryk II. Lecz że Ferdynad V. Katolicki, król Arragoński, rościł także praw a do Nea
polu, (zkąd? obacz Hist. Hiszpanii), i chociaż te prawa
daleko mniej ważnemi były niż pretensye króla Francuzkiego,
jednakże L udw ik, nie chcąc później walczyć z Ferdynandem,
zaw arł z nim umowę, na mocy któ rej, wspólnemi siłami Ne
apol zdobyć i nim się podzielić mieli.
Król N eapolitański, był bliskim krewnym Ferdynanda V.
Katolickiego, i nic o tym układzie nie w iedząc, skoro mu
-Ludw ik XII. wojnę wypowiedział, udał się do Ferdynanda V.
z prośbą o pomoc, l e n korzystał ze zręczności; posłał mu
znamienitego wodza Gonzalwa z Korduby, z poleceniem tajemnćm , przejść na stronę Ludwika X II., skoro wojska francuzkie pod Neapol podstąpią. Gdy więc Ludwik stanął na
granicy królestw a, Gonzalw odkrył Fryderykowi II. układ
między jego nieprzyjaciół}' zaw arty. Król Neapolitański, zdra
dzony przez krew nego, oddał się w ręce Ludwika XII. Ne
apol został zajęty i rozdzielony. Lecz Ferdynand Katolicki,
oszukawszy krew nego, oszukał również Ludwika. Gonzalw
z rozkazu swego monarchy pokłócił się umyślnie z królem
francuzkim i wypędził go z Neapolu. Tym sposobem całe
królestwo dostało się Ferdynandow i, którego potomstwo po
siadało je do 1714. r.
Ludwikowi zostało tylko księstwo Medyolańskie, w któR ys Cue .-His.
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rem utrzym ał się do 4 5 1 2 r. Lecz że Ferdynand Katolicki
lękał się sąsiedztwa Francuzów we Włoszech, aby z czasem
nie wznowili pretensyi do Neapolu, nam ów ił papieża Juliusza II.,
Wenecyą, cesarza Maxymiliana I. i Henryka VIII. angielskie
go do zw iązku, celem wypędzenia Francuzów z Medyolanu.
Związek ten zowie się Świętą Ligą. Ludwik nie mógł oprzeć
się takiej sile i ustąpił z Medyolanu, który wrócony został
familii Sforców , starszem u synowi Ludwika Maura Maxymiliąnowi. (Ob. gen. N. 3).
Śród przygotowań do nowej w ojny, um arł Ludwik XII.
Jego następca, Franciszek I., znalazłszy gotową siłę zbrojną,
uderzył na Medyolan, 1545. Maxymilian w ezwał na pomoc
Szwajcarów za pieniądze. Franciszek I. i Szwajcarow ie spot
kali się niedaleko Medyolanu przy Marignan. Zwycięstwo
zostało przy Franciszku. Maxymilian i Medyolan dostali się
w ręce zwyciężcy. Odtąd Medyolan należał do F rancji do
1521 r., to jest do początku wojen Franciszka I. z Karolem V.,
cesarzem niemieckim.

Wojny Franciszka I. z Karolem V.
Te wojny, cztery razy wznawiane (1521— 1544), zowią
się także ł f toskiemi, i są dalszym ciągiem poprzedzających.

Chronologia tych wojen:
Pierwsza 1521 — 1526., pokój w Madrycie.
Druga 1527'— 152!)., pokój w Cambray.
Trzecia 1 5 3 5 — 15311., pokój w Nizza.
Czwarta 1 5 4 2 — 1 5 4 4 ., pokój w' Crepy.
Przyczyna czterokrotnego wznawiania się tych wojen między
Franciszkiem I. a Karolem V., była następna: po śmierci Maxymiliana I., 151!), dwaj królowie ubiegać się poczęli o ko
ronę niem iecką: Karol I. hiszpański i Franciszek I. francuzki.
Książęta niemieccy, elektorow ie, przekupieni przez Karola,
który im dał 3 0 0 ,0 0 0 ta la ró w , ogłosili go cesarzem , pod
imieniem Karola V. Franciszek obrażony', że go korona cesarska
om inęła, powziął nienawiść ku Karolowi, i wkrótce, 1521,
rozpoczął z nim wojnę o posiadanie Neapolu.

Główniejsze wypadki.
Nie będziemy wchodzili w szczegóły wypadków tych czte
rech wojen; poprzestaniemy na wymienieniu ważniejszych.
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Pierwsza wojna. Na początku téj ,wojny w r. 1521,
Franciszek utracił Medyolan który został wrócony drugiemu
synowi Ludwika M aura, Franciszkowi Sforc. W r. 1525
król Francuzki obiegł Pawią. Karol Bourbon, wódz cesarza
Karola V. przybył na pomoc, wydał bitwę Franciszkowi I.
i, mimo cudów jego waleczności, pojmał go w niewolę (*).
Franciszek I. po bitwie napisał do matki, Ludwiki Sabaudz
kiej , donosząc o swojej klęsce, te słowa : wszystko jest
straco n e, prócz honoru, (tout est perdu, fors l'honneur).
Król francuzki przesiedział rok w ciężkiem więzieniu w Ma
drycie, gdzie naówczas przebywał Karol V. Nakoniec, znękany
chorobą i tęsk n o tą, przystał na wszystkie warunki jakie mu
zwycięzca przepisał, a mianowicie że ustąpi dla Hiszpanii
B urgundyi, a dla Karola Bourbona Prow ancyi i Delfinatu
z tytułem króla.
Druga wojna. Pokój M adrycki, przez który Franciszek I.
uzyskał w olność, tak okazał się uciążliwym i upokarzającym
dla Francyi, iż ta skłoniła króla aby go nie dotrzymał. Papież
Klemens VII. ogłosił również ten pokoj za nieważny. Cesarz Karol
V. chcąc ukarać papieża, w ysłał przeciwko niemu Karola Bour
bona. Ten dobywając Rzymu poległ w wyłomie ; ale wojsko
jego opanowało miasto, i złupiło je, a papieża wzięło w niewolę.
Klemens VII. musiał zapłacić cesarzowi 3 5 0 ,0 0 0 dukatów. Tym*
czasem wojsko Francuzkie wkroczyło do Włoch, wygnało Niem
ców z Rzymu i obiegło Neapol ; ale wkrótce zaraza nawiedziła
oboz francuzki i codzień tysiącami żołnierzy sprzątała. Naów
czas matka Franciszka I. Ludwika Sabaudzka i ciotka Karola V.
Małgorzata Austryacka zawarły pokój między wojującemi
stronam i w Cambray r. 1529. Ztąd nokoj ten zow ie się pokojem
damskim (la paix des dames). Na mocy tego pokoju F ran 
ciszek zrzekł się prawa do Włoch.
Trzecia wojna. W sześć lat po zawarciu pokoju w Cam
bray, to jest, r. 1535 um arł ostatni książę Meayolański F ran
ciszek. Król francuzki, mając słuszne pretensye do jego dzie
dzictwa, postanowił korzystać z nieobecności cesarza w E uro
pie, i. zabrać Medyolan. Cesarz był podówczas w Afryce gdzie
(*) Karol Bourboti, krewny Franciszka I. konnetabl Francyi, ob
rażony na króla że niesprawiedliwie roztrzygnął pewien pro
ces o dziedzictwo, opuścił Francyą i przyjął służbę u cesarza
Karola V.
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wojował z rozbójnikiem morskim Barbarussą który opano
w ał Algier i Tunis i ztam tąd robił ciągłe wycieczki do Włoch
i Sycylii. Franciszek I. wkroczył z wojskiem do Włoch i
wszędy zw yciężał; ale niebawem Karol V. powrócił zwycięzko z Afryki, wypędził z W łoch Francuzów i uderzył na sa
mą Francyą. Wdanie się papieża Paw ła III. wstrzymało tę
wojnę. Obaj monarchowie zawarli zawieszenie broni na lat 10
w Nizzy, r. 1538.
Czwarta wojna. W krótce po zawarciu zawieszenia broni
w Nizzy, miasto Gandawa w Belgii należącej do cesarza Ka
rola, podniosło bunt przeciw swemu monarsze (1539) i udało
się do Franciszka z prośbą o przyjęcie pod swoją opiekę i w pod
daństwo. Franciszek, nietylko odrzucił żądanie obywateli Gan
dawy, ale też zawiadomił o tein Karola V. Ten prosił króla
francuzkiego o pozwolenie przejścia z wojskiem przez Francyą
dla poskromienia rokoszan. Co jeśli otrzyma, przyrzekł oddać
Franciszkowi księstwo Mediolańskie. Atoli po uśmierzeniu
buntu zapomniał o słowie i Medyolan oddał swem u synowi
Filipowi (II). Franciszek dotknięty do żywego za niedotrzy
manie obietnicy, zerw ał przymierze i rozpoczął wojnę w r.
1542. T rw ała ona dwa la ta , a że nie miała żadnego powo
dzenia, Franciszek przystał na pokoj w Crepy niedaleko P a
ryża , na mocy którego zrzekł się nazawsze swoich praw do
Neapolu i Medyolanu. Tak się zakończyły wojny Włoskie które
50 lat trw ały.
Uwaga. Za Franciszka I.. religia kalw ińska, której Kalwin
dał początek w Genewie, wcisnęła się do Francyi; surowe
kary przez królów na Kalwinów wymierzone, nie mogły w strzy
mać jej postępów.
H e n r y k II.

Henryk II, syn Franciszka I., w stąpił w 1547. Głównym
jego czynem jest wojna z cesarzem Karolem V.
Wojna ta przedsięwziętą była na prośby L utrów niemiec
kich w 1552. Lutrzy chcieli orężem zmusić Karola V ., aby
im dał wolność sumienia. Nie czując się w siłach, prosili o
pomoc Henryka II. Ten wmięszał się do wojny, która 7 lat
trw ała; naprzód z samym cesarzem od 1552— 1556; potem,
gdy on złożył koronę hiszpańską, z synem jego Filipem II.,
od 15 5 6 — 1559.
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Najważniejszym wypadkiem téj wojny jest bitwa przy Sł.
Quentin, 1557, w ygrana przez Filipa II., na której się sam
osobiście znajdował. Król hiszpański tak był hukiem dział i
widokiem śmierci przerażony, iż śród w alk i, uczynił ślub, że,
jeśli zdrów w yjdzie, zbuduje kościół na cześć S. Wawrzyńca,
w dniu którego zaszła ta bitwa. Jakoż w ystawił niedaleko
Madrytu, śród gór, wspaniały kościoł z klasztorem, Eskurial
zwany, gdzie są teraz groby królów hiszpańskich.
następnym roku, 1 5 5 8 , Franciszek Gwizyusz, naczelny
wódz francuzki wojując z Anglią, dla tego, że Marya Tudor,
żona Filipa II., pomagała Hiszpanom , zabrał Anglikom osta
tnią ich posiadłość w eF ran cy i, miasto Calais. Z powodu tej
utraty, Marya Tudor um arła, jak mówią, ze smutku. Nakoniec
Hiszpanie i Francuzi zawarli pokój w Gâteau- Cambrésis,
1559. Henryk wydał swą córkę Elżbietę, za Filipa II. Gdy
z powodu tej uroczystości wyprawiano gonitwy rycerskie
w Paryżu, Henryk II. został przypadkiem zabity przez Mont
gomery. Miał on z Katarzyny Medicis kilku synów, z których
trzej : Franciszek II., Karol ÏX. i Henryk III., koleją po nim
panowali, i, zeszedłszy bezpotom nie, linią Falois zakończyli.
Po Henryku II. krotko panował Franciszek II. i niczem
się nieodznaczył. Za panowania zaś Karola IX. i Henryka III.,
Francya krw ią się oblała podczas wojen religijnych.

Wojny religijne.
Wojny te trw ały w eFrancyi 30 lat, (1563— 1593). Zowią się relignijnem i, że prowadzone były z powodu religii
przez katolików i kalwinów, których we Francyi Hugonotami zw ano*). Było tych wojen ośm: cztery pod Karolem IX.,
i tyleż pod Henrykiem III.
Przyczyna. Królowie francuzcy, do religii katolickiej przy
w iązani, nie chcieli, aby ich poddani inną w iarę wyznawali.
Tym przeto F rancuzom , którzy kalwinizm przyjęli, zabronili
służyć w w ojsku, lub jaki urząd piastować. Nie wolno im
było mieć kościołów , albo nauczać publicznie. Kalwini nie
raz prosili królów o nadanie sobie praw katolikom służących;
ale że prośby ich odrzucono, powstały ztąd wojny, znajome
pod imieniem wojen religijnych.
*) Nie wiadomo pewnéj przyczyny tego nazwiska.
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Na czele katolików, prócz Karola i matki jego Katarzyny
Medicis, stała jeszcze familia Gwizyuszów *). Na czele zaś
Hugonolów, prócz wielu znakomitych panów francuzkich, mię
dzy którymi liczono sławnego adm irała Colligny, była mia
nowicie familia Burbonów, pochodząca z linii Kapetyńskićj,
od Ludwika IX. S. (Ob. gen. N. 5). Najznakomitsi z tej
familii byli: Antoni Burbon i Ludwik Kondcusz. Antoni
przez swoją małżonkę Joannę d' Albret nabył praw do kró
lestwa Nawarry i nosił tytuł Króla Nawarskiego, chociaż kraj
ten zostawał w ręku Hiszpanów. Ludwik nazyw ał się księ
ciem Kondeuszem od księstwa tego imienia. Ci oba, zazdro
szcząc bogactwu i znaczeniu Gwizyuszów, przyjęli wiarę kal
w ińską, aby mieć przeciw nim stronników i przyjaciół. Nie
nawiść wzajemna tych dwóch domów była powodem, że wojny
religijne tak długo się ciągnęły.

Treść wojen religijnych.
Wojny religijne zaczęły się pod Karolem IX, który w stą
pił na tron mając lat 42, pod opieką matki Katarzyny Medi
cis i Franciszka Gwizyusza. Ten ostatni, gorliwy katolik aż
do fanatyzm u, przejeżdżając razu jednego przez miasteczko
Fassi w Szam panii, gdy usłyszał śpiewanie kalwinów ze
branych na nabożeństwo w stodole, gdyż im nie wolno było
mieć kościołow , kazał zapalić budynek, gdzie kilkadziesiąt
osób zgorzało. Ta okoliczność uzbroiła kalwinów przeciw
*J

Familia książąt Gwizyuszów.

Imię Gwizyuszów jest sławno
w historyi francuzkiéj X VI. wieku. (06. gén. N. 4). Klaudyusz,
głowa tej familii, pochodzący z książąt Lotaryńskich, wszedł
do służby francuzkiéj za Ludwika X II. Będąc znakomitym
wodzem za I?ranciszka I., nabył bogactw i wielkiego znacze
nia u dworu. Dano mu tytuł księcia de Guise, od ziemi te
goż imienia we F rancyi, Córka jego, Marya, wyszła za mąż
za Jakóba V. króla Szkockiego ; z tego małżeństwa urodziła
się Marya Sztuart, która została żoną Franciszka II. króla
franeuzkiego. Franciszek Gwizyusz, syn Klaudyusza, był
główno-dowodzącym wojsk francuzkich za Henryka II., któ
rego siostrę miał za sobą. Po śmierci zaś tego k ró la , gdy
wstąpił na tron syn jego, Franciszek II., mąż Maryi Sztuart,
znaczenie familii Gwizyuszów doszło do najwyższego stopnia.
Nic się nie działo we Francyi bez wiedzy, woli i rady Gwi
zyuszów. Franciszek umierając w 1563, zostawił kilku sy
nów ; z nich odznaczył się Henryk przezwany Krćsowatym
(le balafré) od cięcia w twarz pałaszem na wojnie.
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katolikom i była początkiem wojen religijnych, r. 1563. Na
czelny wódz kalwinów książę Kondeusz zdobył Orlean i tu
założył stolicę swojego stronnictwa. Franciszek Gwizyusz
obiegł to miasto i już m iał je zdobyć szturmem gdy zginął
z ręki niejakiego Pollrot, który go zastrzelił kulą zatrutą, 1563.
Królowa Katarzyna zaw arła pokój z Kalwinami w mieście
Mmboise. Katolicy byli niezadowoleni z tego pokoju i czekali
tylko zręczności do zerwania. Kalwini, ze swojej strony, im
niedow ierzali; ztąd zostawali we wzajemnej obawie. Tym 
czasem król Hiszpański Filip II. posyłał wojsko z Włoch, przez
Niemcy, mimo granic francuzkich, do Niderlandów zbunto
wanych. Rząd francuzki uważał za rzecz słuszną wystawić
na granicy arm ią obserwacyjną przeciwko Hiszpanom; Ilugonoci zaś, myśląc że to są siły przeciw nim przygotowane,
postanowili nagłem napadnięciem p o w a ć młodego króla ba
wiącego w Saint-Denis. Atoli straż przyboczna zadała klęskę
kalwinom i zmusiła do proszenia o pokój, który stanął r. 1568
w Longjumeau. Jednakże nie długo on trw a ł, zaledwie
pół roku. Katolicy chcieli wywzajemnić się kalwinom i por
wać ich głównych dowódzców: Ludwika Kondeusza ¡adm irała
Colligny. Zamach nie udał się i nowa wojna zawrzała. Za
szła bitwa przy Jarnnc w której zginął Kondeusz a po nim
wkrótce um arł Antoni Burbon. Stronnictwo kalwinów upadło
na duchu. Atoli Joanna d’A lbret, żona Antoniego, ożywiła
nadzieje swoich spółwyznawców, przedstawując im swojego
16-lelniego syna Henryka (IV) tudzież Henryka Kondeusza
syna L udw ika, jako przyszłych obrońcóvy wiary. Wkrólce
usprawiedliwił te nadzieje adm irał Colligny, który w imieniu
Henryka Burbona, rozpoczął trzecią wojnę i tak szczęśliwie
grom ił katolików iż zbliżyłsię pod mury Paryża. Katarzyna Nie
ciicis i Gwizyuszowie zawarli pokój w Saint-Gcrmain, r. 1570,
przez który kalwini otrzymali zupełną rów ność praw z Katolikami.
Po ukończeniu trzeciej wojny, Karol IX ., Katarzyna Medicis,
Henryk Kresowaty z bratem Ludwikiem Kardynałem, widząc
że kalwinów otw artą wojną pokonać nie m ogą, zdrady użyć
postanowili. Udali, że chcą szczerej przyjaźni. Karol IX. w e
zwawszy do Paryża głowę stronnictw a kalwińskiego, Henryka
Burbon (potem Henryka IV.) syna Antoniego Burbon, wydał
za niego siostrę swoję Małgorzatą, 17 sierpnia 1572 r. Kal
wini nie wątpili natenczas o szczerej chęci pokoju, widząc, że
król własną siostrę, katoliczkę, wydaje za księcia kalwińskie-
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go. Tysiące znaczniejszych kalwinów zjechało się do Paryża.
Zamiarem zaś katolików było, zgromadziwszy nieostrożnych
kalwinów w jedno miejsce, wyrżnąć jednej nocy ich wszyst
kich w stolicy, i potem , jeśli uda się, w całym kraju. Na to
wybrali dzień 24 sierpnia. Jakoż, w dniu tym , piekielny plan
Gwizyuszów i Katarzyny Medicis został rzeczywiście wykonany
i jest znajomy w historyi pod imieniem nocy S. Bartłomieja
(la St. Barthélémy) ; albowiem rzeź paryska odbyła się w nocy,
po której nastąpił dzień S. Bartłomieja. Liczą do 7 0 ,000
osób zamordowanych w Paryżu i w całej Francyi. Inni zaś
posuwają liczbę zabitych do sta tysięcy.
Po tćj rzezi, reszta kalwinów rzuciła się do broni; co
było powodem czwartej wojny, śród której um arł Karol IX .,
wyrzutami sumienia dręczony.
H e n r y k Hi-

Po Karolu IX. nastąpił brat Henryk III., obrany przedtem
królem Polskim, zkąd uciekł w r. 1574. Ten król, łagodnego
charakteru, oddany zabawom, zaniechał wojny z kalwinami.
Gwizyuszowie, z tego nieukontentow ani, prosili króla o po
zwolenie prowadzenia wojny własnym kosztem. Król przystał;
Gwizyuszowie ułożyli związek Świętą Ligą zw any, którego
celem miała być obrona wiary Katolickiej. Jednakże Gwizy
uszowie mieli inny, tajemny zamiar: złożyć Henryka z tronu,
a na nim Henryka Krésowatego osadzić. Król został o tern
ostrzeżony, ale, nie mając jaw nych dowodów, rzecz tę chował
w milczeniu. Nareście widząc, że Gwizyuszowie coraz ener
giczniej idą do celu, zdradą pozbyć się naczelników Ligi po
stanowił. Jakoż, w 15811, powołał do siebie Henryka Kréso
watego i Kardynała, do zamku letniego w Blois. Henryk Krésowaty był kilkakrotnie ostrzegany o grożącem niebezpieczeń
stw ie , ale na to nie zważał powtarzając że król „ n ie od
waży się.” Wezwany nareście do gabinetu królewskiego, wła
śnie gdy drzwi odm ykał, otoczony przez stronników króla,
legł pod ich toporami. Nazajutrz zginął w więzieniu brat jego
Ludwik kardynał. Naówczas katolicy, nie 'wiedzący powodu
• m orderstw a Gwizyuszów, powstali przeciw królow i, podej
rzy waj.ąc g o , że w iarę chce zmienić. Paryż stanął na czele
zbuntow anych, i cała prawie Francya uzbroiła się przeciw
niemu. Nie wiele tylko katolików zostało przy królu. Nawet
papież Syxtus V. rzucił na niego klątwę. Natenczas król, od
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poddanych katolików opuszczony, udał się do Henryka Burbona, z prośbą o pomoc przeciw Świętej Lidze. Henryk Burbon dał mu w ojsko, z którćin król poszedł na uskromienie
miasta Paryża. Podczas oblężenia stolicy, ksiądz dominikan,
Jakób Klemens, kazaniami na króla pobudzony, umyślił zro
bić przysługę dla religii katolickiej, zabijając Henryka III.
Jakoż, 1 5 8 9 , wszedłszy do obozu królewskiego, śmierć mu
zadał we własnym gabinecie, w Saint-Cloud.
Tym sposobem na Henryku III. zakończyła się w linii
męzkićj familia Valois.
------ o<»-c------

F a m ilia M Łapetyńsha w lin ii
M turbonóic.

Henryk IV.
Po śmierci Henryka III., zabitego w 1 5 8 9 , tron francuzki należał prawnie do Henryka Burbona, który w prostej
linii pochodził od R oberta, syna Ludwika IX. Ten Robert
m iał za żonę dziedziczkę ziemi Burbon\ zkąd cała ta,gałąź
domu Kapetyńskiego But;bonami zwać się poczęła. Ze zaś
Henryk był kalw inem , Św ięta Liga oświadczyła się przeciw
niemu. Pięć lat musiał z nią toczyć wojnę, od 15 8 9 — 1593.
Filip II. hiszpański, już z gorliwości o utrzymanie wiary Ka
tolickiej, już w celu osłabienia Francyi przez wojny domowe,
daw ał posiłki katolikom. H enryk, widząc niepodobieństwo
zmusić Ligę do uległości, przyjął sam w iarę katolicką, i tym
sposobem rozbroił L igę, która, nie mając już pozoru do w oj
ny, poddać się musiała. Henryk został przez cały naród
uznany za króla pod imieniem Henryka IV ., 1593. Rok
ten zamyka okres wojen religijnych we Francyi, które trw ały
lat trzydzieści.
H enryk, chcąc ukarać H iszpanią, że się do spraw francuzkich m ieszała, obrócił na nią swój oręż. Wojna trw ała
od 15 9 3 — 1 5 9 8 , bez stanowczego z obu stron powodzenia,
i skończyła się pokojem w Vervin$ 1 5 9 8 . w Pikardyi.
Rx* C hron .-H ist .
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Po ukończeniu wojny z H iszpanią, H enryk, chcąc na za
wsze ustalić pokój domowy we F ran ey i, ogłosił na rzecz kal
winów edykt w mieście Nantes, zwany edyktem Nanteńskim
1598, mocą którego zapewnił im wolność sumienia i porów nał
ich w prawach z katolikami.
Henryk IV. uważany jest za najlepszego z królów francuzkich. Pierwszy minister jego i przyjaciel nazyw ał się
książę de Suilly. Henryk dwakroć był żonaty : z Małgorzatą
Valois, z którą się rozw iódł, i z Maryą Medicis, księżniczką
florentyńską, którą pojął w 1600. Z tej ostatniej, m iał
Ludwika XIII. i H enryelę, która wyszła za Karola I. króla
angielskiego. Trzykroć nastawano na życie Henryka IV.
Dwa razy uniknął śm ierci; za trzecim razem Franciszek
Ravaillac zabił go r. 1 610.
¡Nie długo przed śmiercią Henryk IV. powziął zamiar
przekształcenia Europy w następny sposób. Chcąc zapewnić
stały pokój Europie i usunąć nazawsze powody do wojen,
umyślił podzielić Europę na 15 części, mniej więcej sobie
równych co do potęgi. Nowe te państwa nigdy z sobą wo
jow ać nie powinny były; ich posłowie w liczbie 60-ciu mieli
rozstrzygać wszelkie kłótnie i nieporozumienia między naro
dami. Dla uskutecznienia tego planu należało odebrać kró
lowi hiszpańskiemu, naówczas bardzo potężnem u, część jego
posiadłości, a powiększyć kraje mniej silnych książąt, aby
przez to zaprowadzić należytą równowagę. Ze zaś Hiszpania
nie chciała dobrowolnie ustąpić swoich posiadłości, Henryk IV.
przygotował się do w ojny; już wojsko jego ruszyło w pole
i sam król za kilka dni m iał udać się na wyprawę. Tym 
czasem d. 14 maja 1610 r. po obiedzie pojechał do księcia
Suilly. Przy wnijściu do pewnej ciasnej ulicy dwa wozy
ładowne wstrzymały pojazd królewski. Gdy służba uprzą
tała drogę, nieznajomy człowiek zbliżył się nagle do powozu
i zadał królowi nożem dwie rany w serce, w skutku których
niebawem zakończył życie. Pochwycony zbrodniarz wyznał
na mękach, że przywiązanie H enryka ku kalwinom było je 
dyną przyczyną, która go przeciw monarsze uzbroiła.

Ludwik XIII.
Ludwik XIII. w stąpił na tron po ojcu w dziewiątym roku
życia, pod opieką matki Maryi Medicis i jej powiernika, m ar-
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szałka d'Ancrc Konczyniego (C ondni), w łodia z Florencyi,
dworzanina Maryi, z którą przybył do Francyi i wielką nad
jej umysłem m iał przewagę.
Ludwik był słabej głowy i słabego charakteru; jednakże
umiał czuć przykrość swojej zależności od matki i Konczy
niego , którzy z n im , naw et po dojściu do pełnoletności, po
stępowali jak z dzieckiem. Z namowy przeto jednego ze
swoich dw orzan, nazwiskiem de Luynes, młody król zezwo
lił na zabicie Konczyniego, a jego urząd i dobra zostały na
grodą zabójcy, który odtąd został ulubieńcem i ministrem L u
dw ika, od 16 1 7 — 1622. Król skazał także swą matkę
na wygnanie do zamku w B lois, gdzie dwa lata przemieszkać
musiała (1617—-1619).
Spowiednik Maryi Medicis, biskup de Lucon, człowiek
dumny i chciwy wywyższenia się, z boleścią patrzał na to
ustinienie ze dworu królowej m atk i, za wpływem której spo
dziewał się wejść w łaskę u młodego monarchy. Potrafił więc
pogodzić syna- z matką. Marya Medicis, wróciwszy do P a
ryża , wyjednała dlań za to godność kardynalską. Odtąd zna
jomy on jest pod imieniem kardynała Richelieu.
Po śmierci de Luynes w 1 6 2 2 , kardynał Richelieu, za sta
raniem Maryi Medicis, spodziewającej się wspólnie z nim rzą
dzić, został pierwszym m inistrem , i tę godność utrzym ał do
śm ierci, to jest do 16 4 2 r.
Zręcznością, nauką i mocnym charakterem Richelieu po
zyskał ufność Ludwika X III., który zlał na niego całą swą
władzę. Nagły jego w zrost, wielkie znaczenie i duma obra
ziły w krótce potężniejsze domy książęce, mianowicie królowę m atkę, która się omyliła w nadziei wpływania do rzą
dów. Lżyła więc różnych sposobów, aby poróżnić syna
z ministrem . Ostatecznym wypadkiem jej intryg było to,
iż Richelieu, lękając się jej niespokojnego charakteru, nakło
nił Ludwika do oddalenia matki z Paryża, w 1630. Marya
Medicis uszła z a g ra n ic ę , i przez lat dw anaście, na obcej
ziem i, żona i m atka królów , tułać się m usiała; nakoniec um arła w wielkiej nędzy w Kolonii, wtenczas, kiedy syn jej
na najświetniejszym z tronów europejskich panował.
Ludwik XIII. ani jednego dnia przez siebie nie rządził: na
przód matka zKonczynim, potem marszałek de Luynes, nakoniec
Richelieu. Ten ostatni przez cały ciąg swoich rządów nie spuszczał
1 uwagi dwóch rzeczy: ugruntow ania władzy królewskiej we-
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w nątrz i zjednania dla Francy i przewagi w obec całej Europy.
Co do pierwszego celu : starał się przedewszystkiem poniżyć
bogatsze i znakomitsze domy hrabiowskie i książęce we Francyi. Najlżejszy z ich strony opór lub nieposłuszeństwo- ku
królowi były niezwłocznie karane więzieniem , konfiskatą-ma
jątku lub utratą życia. Historya szczegółowa francuzka po
daje w tej mierze liczne i uderzające przykłady surowości
Richelieu. Władza królewska zyskała wiele w skutek mą
drych kroków tego kardynała, gdyż stanęła na mocnej pod
staw ie: na bezwarunkowej uległości tronowi ze strony ma
łych i wielkich, ubogich i bogatych. Wprawdzie były z te
go powodu kilkakrotne spiski na życie R ichelieu; atoli wszyst
kie zostały w ykryte, a winowajcy zginęli na rusztowaniu.
Najznakomitszy spisek był uknuty przez dwóch przyjaciół: CAnqMarsa i de Thou; obu głowy spadły pod mieczem katowskim.
Co do drugiego celu , to jest wzniesienia Francy i na szcze
bel groźnej na zew nątrz m onarchii: Richelieu chciał tego
dokazać poniżając Austryą ¡H iszpanią, dwa naówczas najpo
tężniejsze m ocarstw a w Europie. Ta jego dążność była mu
owodem iż r. 1635 wciągnął Francyą do wojny z cesarzem
erdynaudem I I I., trzydziestoletnią zw anej, dając posiłki
Lutrom niemieckim. Jednakże nie doczekał się jej końca,
um arł bowiem w 1 6 4 2 , w'ojna zaś ukończyła się w 1648.
Ludwik XIII. m iał za żonę Annę, Austryacką, córkę F i
lipa III., króla hiszpańskiego. Królowa ta miała szczególną
słabość, że w idoku ró ż , naw et m alow anych, znieść nie mogła.
Ludwik XIII. umierając w 1 6 4 3 , zostawił dwóch synów:
Ludwika i Filipa. Ci książęta rozdzielili dom Burbonów na
dwie gałęzie: starszą i młodszą. Starsza poczęła się w osobie
Ludw ika, który w stąpił na tron pod imieniem Ludwika X IV.,
młodsza zaś w osobie F ilipa, którem u dano tytuł księcia Or
leańskiego.
Ze starszej gałęzi następni byli królowie: Ludwik XIV.,
Ludwik X V ., Ludwik X V I., Ludwik X V III., i Karol X ., w y
gnany z familią w 1830. Młodsza g ałąź, zwana Orleańską,
w stąpiła na tron w 1830 w osobie Ludwika Filipa.

f

L u dw ik

XIV.

Ludwik XIV. w piątym roku w stąpił na tron pod opieką
matki Anny Austryackiej i kardynała Mazaryniego. Historya .
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jego panowania może podzielić się na dwie części: w jednej
są wypadki za jego małoletności, w drugiej za jego osobi
stych rządów.
Wypadki małolctnoścl:
4. Wojna Trzydziestoletnia od 16-43— 1648.
2. Wojna hiszpańska od 1648— -1659.
3. Wojna domowa Frondą zwana od 1 6 4 8 — 1653.
Wojna trzydziestoletnia zaczęła się za Ludwika XIII.
Francya dała pomoc protestantom niemieckim przeciw Ferdy
nandowi III. i Hiszpanii z nim sprzymierzonej. Celem tej
pomocy było osłabić potężnego sąsiada : cesarza niemieckiego,
którego Francya lękała się i nienawidziała. Ludwik Kondeusz
i Turenne okryli się nieśmiertelną sławą pod czas téj wojny.
Przez pokój w estfalski, który wojnę trzydziestoletnią zakoń
czył, 1 6 4 8 , Francya dostała od Niemiec Alzacyą.
Wojna Francji z Hiszpanią ciągnęła się jeszcze po pokoju
westfalskim aż do roku 1659. Ważnych wypadków w niej
nie ma. Mazaryni zaw arł z Hiszpanią pokój Pirenejski w 1659,
przez który dostał się Francyi Roussillon, i Filip IV. wy
dał za Ludwika sw'ą córkę Maryą Teressę.
Wojna domowa Frondą zwana (*) wybuchnęła zaraz po za
warciu z Niemcami pokoju westfalskiego i śród wojny z H i
szpanią. Lud miasta Paryża, niektórzy znaczniejsi panowie
i sam Kondeusz, nieukontentow ani z rządów Mazaryniego i
Anny A ustryackiéj, wzięli się do broni, aby zmusić królowę
do oddalenia od siebie kardynała. Wojna trw ała lat pięć, od
16 4 8 — 1 6 5 3 , i skończyła się na korzyść Mazaryniego, który
się utrzym ał przy sterze rządu.
/
Wypadki pełnoletnoścl.
Rządy osobiste Ludwika poczynają się ze śm iercią Ma
zaryniego, w 1661 r. W historyi jego widzimy cztery wojny
zagraniczne i odwołanie edyktu Nanteńskiego.
(*) Fronda znaczy po polsku proca. Dla czego tak nazwano tę
wojnę domową, pisarze francuzcy ówcześni z pewnością nie
wiedzą.
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4. Wojna z Hiszpanią 1 6 6 7 — 166(1, pokój w Akwisgranie.
2. — z Hollandyą 16 7 2 — 1678, pokój w Nimwedze.
3. — z Niemcami 1688— 1 697, pokój w R ysw iku.
4. — o następstwo hiszpańskie 1 7 0 0 — 1 7 1 3 , pokoj
w Utrechcie.
5. Odwołanie edyktn Nanteriskiego 1685.
Wojna z Hiszpanią. Ludwik XIV. był żonaty zM aryąT ercssą córką Filipa IV. z pierwszego małżeństwa. Po Fili
pie IV. panował Karol II. syn z drugiej żony. Hiszpania
miała liczne posiadłości; między temi była dzisiejsza Belgia,
naówczas Niderlandami Hiszpańskiemi zwana. W kilku
prowincyach tych Niderlandów, za czasów , kiedy jeszcze ka
żda miała udzielnego księcia, było starożytne praw o, że po
ojcu mają prawo do spadku tylko dzieci z pierwszego m ał
żeństwa. Na tej zasadzie, Ludwik X IV ., jako mąż Maryi
Teressy, córki z pierwszej żony Filipa IV ., dopominał się
u Hiszpanii tej części Niderlandów, gdzie rzeczone prawo było
we zwyczaju. Taki był powód do wojny z Hiszpanią. F ran 
cuzi weszli do Niderlandów i wiele m iast zabrali. Tymcza
sem rzeczpospolita H olleuderska, Anglia i Szwecya, lękając
się wzrostu Francyi, zrobiły z sobą związek potrójnym przy
mierzem zwany, aby zmusić Ludwika do zawarcia pokoju
z H iszpanią, który rzeczywiście nastąpił w Akwisgranie 1668;
Ludwik XIV. otrzym ał przezeń dwanaście m iast w Belgii.
Wojna z Hollandyą miała na celu ukarać tę rzeczpospo
litą za danie pomocy Hiszpanii w wojnie poprzedzającej.
Król hiszpański w ypłacił się wzajemnością Ilollandyi; pośpie
szył wydać wojnę Francyi. Ludwik uderzył na obu nieprzy
jaciół. Wojna trw ała lat sześć. Hollendrzy, prócz wyni
szczenia k ra ju , nic nie u tracili; Hiszpania zaś kupiła pokój,
ustąpiwszy znowu Ludwikowi czternaście m iast w Belgii i
prowincyą Franche-Comtć. (Ob. map. N. 3). Z ustąpio
nych uprzednio 12 m iast i 14 teraźniejszych w Belgii, utw o
rzył Ludwik prowincyą zwaną Flandryą francuzką.
Odwołanie cdyktu Nantcńskiego. Ten edykt został ogło
szony za Henryka IV. dla uspokojenia katolików i kalwinów.
Ludwik XIV. odwołał go w 1 6 8 5 , z namowy znakomitej
naówczas u dworu francuzkiego damy Maintenon, swego spo
wiednika jezuity La Chaise i m inistra wojny Louvois\ naj
zaciętszych nieprzyjaciół kalwinizmu. Znosząc ten edykt, król
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odjął kalwinom wolność sum ienia, rozkazał zamknąć ich ko
ścioły; nadto zakreślił term in trzyletni, po którym albo w ró
cić do w iary katolickiej, albo wyjść z kraju kalw inom na
leżało. Naówczas więcej niż 6 0 0 ,0 0 0 osób, najwięcej kup
ców lub rzemieślników', opuściło ziemię ojczystą, chroniąc
się do Anglii, Niemiec, Hollandyi i P ru ss, i zanosząc tam
swe kapitały i przem ysł, który się w nich odtąd z krzywdą
F rancji rozkrzewiać zaczął.
Wojna z Niemcami m iała następny powód. Ostatni ele
ktor palalyński Karol um arł bezpotomnie 1605. Filip W il
helm, książę z drugiej gałęzi tego domu, brał po nim dziedzic
two. (Ob. gen. N. 6).
Tymczasem siostra zmarłego elektora, Karolina, żona
Filipa Orleańskiego, brata Ludwika X IV., przeczyła mu pra
wa do sukcessyi, podąjąc siebie za bliższą dziedziczkę, cho
ciaż podług praw feudalnych kobiety w Niemczech nie mogły
posiadać ziem lennych (hefs). Ludwik XIV, wziął stronę
swojej bratow ej, a Leopold I. cesarz niemiecki stronę elek
tora Filipa Wilhelma. Wojna trw ała lat dziewięć, 16 8 8 — 1697.
Przy zawarciu pokoju w Ryswiku (w Hollandyi), strony wo
jujące wróciły nawzajem swoje zdobycze.
Wojna o następstwo hiszpańskie powstała ztąd, że osta
tni król z domu Habsburskiego, umierając bezdzietnie w 1700,
zapisał tron hiszpański Filipowi d'A njou, wnukowi Ludwi
ka X IV ., z krzywdą domu Habsburskiego panującego w Niem
czech w osobie Leopolda 1.— Wojnę tę ukończył pokój utrechcki w 1 7 1 3 , na mocy którego dom Burboński utrzym ał
się przy Hiszpanii.
Wielu uczonych i poetów uświetniło panowanie Ludwi
ka XIV. Znakomitsi byli: Corneille, Kacine, Moliere,
Lafontaine, Massillon, liossuet etc. Ludwik, zbudował
W ersal i tam pierwszy mieszkać począł. Znakomitym za jego
zasów ministrem skarbu był Kolbert. Ludwik, prócz wo
jen, lubiący nadzwyczajną wspaniałość i przepych, umierając,
zostawił długu na 2 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 6 0 franków (625,000,000
rubli srebr.)
Ludwik

XV.

Ludwik X V ., praw nuk Ludwika X IV ., w stąpił na tron
mając lat pięć, pod opieką stryja Filipa Orleańskiego, który
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odznaczał się wysokim stopniem nieinoralności. Za nic u nie
go była w iara, honor i cnota. Pod takim opiekunem , L u
dwik XV. przepędził najważniejszych ośm lat swego dzieciń
stwa , słysząc i widząc na dworze w ersalskim , czego przyszły
panujący słyszeć ani widzieć nie był powinien. Po śmierci
Filipa, Ludwik zdał rządy na swego nauczyciela kardynała
Fleury, który piastował godność m inistra do 1 743. Po śm ier
ci jego, rządził Francyą Choiseul do 1770. Nasiona niemoralności, w młodzieńcze serce Ludwika XV. rzucone, wydały
plon najobfitszy w ciągu jego długiego i niedołężnego pano
wania. Francya w tej epoce była jednym ogólnym domem
rozpusty. Król i arystokracja oddali się zmysłowym rozko
szom życia. Tysiące ksiąg bezbożnych, jak robactwo zgłod
niałe, toczyły podeptaną religią i spróchniałą formę rządu.
Wprawdzie Francya mieszała się do wielkich wojen europej
skich: o następstwo polskie, anstryackie, do wojny siedmio-letnićj, ale niedołężność Ludwika XV. ciężyła na całej
massie narodu. Francya żadnej ztąd nie odniosła korzy
ści; kupiła tylko od Genueńczyków wyspę Korsykę za
4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 f r ., a po ukończeniu wojny o następstwo pol
skie, nabyła praw do dziedzictwa Lotaryngii, która oddana
w dożywocie Leszczyńskiemu, po jego śmierci w 1767, zo
stała do F ran cji przyłączoną. L udw ik, um ierając, zostawił
długu na 1 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , co z długiem Ludwika XIV. wy
nosi 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 franków.
Zoną Ludwika XV. była Mary a Leszczyńska, córka Sta
nisława Leszczyńskiego, króla polskiego.
Znakomita francuzka dama Pompadour miała wielką
przewagę nad umysłem króla. Po jej śmierci inna*kobieta,
z nizkiej klassy, I)u Barry, wkradłszy się w łaski Ludwi
ka , a nienawidząca ChoiseuPa, skłoniła króla do odjęcia mu
m inisterstw a, 1770. Odtąd Ludwik X V., przez pospolitą
niewiastę rządzony, wpadł w zupełną nicość moralną i po
lityczną.
L u d w ik

X V I.

Ludwik XVI. był wnukiem Ludwika XV. Żona jego zwa
ła się Mary a-Antonina, córka cesarza Franciszka I. i Maryi
Teressy.
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i.

Za jego panowania Stany Zjednoczone Ameryki północ
nej, należące dotąd do Anglii, powstały przeciw królowi
Jerzemu III. Ponieważ Francyi systematem było szkodzić
Anglii, aby ją osłabić, chętnie przeto dwór wersalski przy
rzekł pomoc posłowi Stanów Zjednoczonych Franklinowi,
który przyjechał o nią prosić do Paryża. Król posłał do
Ameryki wojska lądowe i przyczynił się do lego, że Anglia
uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. Co nastąpiło
w 17113 przez pokoj w P aryżu., Francya wydała na tę wojnę
górą 9 0 0 ,0 0 0 ,9 0 0 franków. Żołnierze francuzcy, za powro
tem do ojczyzny, przejęci zapałem ku wolności i równości re
publikańskiej, zaelektryzowali umysły współrodaków i przy
spieszyli wybuchnienie sławnej RewolucyiFrancuskiej w 1789.
Bezpośrednią przyczyną tej rewolucyi była następna oko
liczność. Ludwik XVI. znajdował się w krytycznein położe
niu pod względem finansów. Skarb był ubogi, długi nie
zmierne , a nie było sposobu zaradzenia niedostatkowi. Król
zw ołał przeto sejm złożony *z deputowanych całego narodu
w liczbie 1200 osóh. Sejm ten znajomy jest pod imieniem
Zgromadzenia Narodowego. Atoli sejm, zamiast eoby miał
zając się obmyśleniem środków zasilenia sk arb u , oświadczył
K rólow i, że chce władzę jego ograniczyć na wzór Anglików.
K ról, lubo niechętnie, musiał przystać na to żądanie, a sejm
zajął się układaniem nowej ustawy dla państwa, na mocy któ
rej król nie mógł pisać praw ani naznaczać podatków. Dwie
te rzeczy dniały należeć do sejmu, który co dwa lata m iał być
zwoływany i nazywać się Zgromadzeniem prawodawczem.
Nowy ten sejm zgromadził się pod koniec r. 1 7 9 1 , ale
nie trw ał i roku. Ponieważ większa część jego człon
ków składała się z republikanów , ci starali się obalić rząd
monarchiczny, a zaprowadzić rzeczpospolilę. Właśnie tego dokazali w ciągu 11 miesięcy, w r. 1792. Naród francuzki przy
słał nowych deputowanych dla napisania ustawy republikań
skiej; zgromadzenie to zwało się Konwencyą Narodową.
Konwencya ogłosiła F ran cją rzecząpospolitą, a króla na
śmierć skazała r. 1793. Układała ona ustawę przez trzy lala
i zakończyła swą pracę w r. 1795. Na mocy tej ustawy
miało być pięciu rządzców zamiast jednego króla, zowiących
się dyrektorami, którzy tę samą posiadali władzę, co król,
a naznaczanie podatków i pisanie praw miało należeć do sej
m u, składającego się z dwóch izb: Rady starszych (250
R ys C hbon.-H ist .
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osób) i Rady pięciuset. Cztery tylko lata trw ała ta usta
wa, to jest do r. 1 7 9 9 , a czas ten zowie się Dyrektoryatem. W tej epoce odznaczył się wielkieini zwycięstwami nad
Austryą jenerał francuzki Napoleon Bonaparte. Nareście
Francuzi, postrzegłszy wady Dyrektoryatu, utworzyli nową ustaw ę, również republikańską, gdzie już nie pięciu, ale je
den rządca z dwoma pomocnikami m iał zastępować miejsce
króla. Ci trzej mężowie zwali się konsulami, a rząd ich
otrzym ał nazwę Konsulatu. Naczelnym konsulem został Na
poleon r. 1799. Energiczne jego rządy, tudzież nowe zwycięztwa nad nieprzyjaciółmi F rancji, zjednały dla niego serca
Francuzów , którzy, straciwszy nareście pociąg do Rzeczypo
spolitej , przezwali Francyą Cesarstwem i oddali Napoleono
wi berło z tytułem Cesarza Francuzów r. 1804. »
Od roku 18 0 4 poczyna się w dziejach Francy! nowa epo
k a ; Napoleon przez swoje czyny wojenne wynosi Francyą na
najwyższy szczebel potęgi i sław y. Wymieniamy tu główniej
sze tylko wypadki z jego historyk
1. W ojna z Austryą w r. 1805, Napoleon w ygrał bitwę
pod Austerlic w Morawii i zmusił Cesarza Niemieckie
go Franciszka 11. do zawarcia pokoju w Presburgu,
w Węgrzech.
2. Skłonił rzeczpospolitą H ollenderską, aby się zamieniła
na królestwo ¡obrała za króla brata jego Ludwika 1806.
3. Zdobył królestwo Neapolitańskie i oddał je bratu Józefowi.
4. W ojna z Prussami i Rossyą, r. 1800— 1807. Na
poleon odnosi sławne zwycięztw'a pod Jena i Auerszted
nad Prussam i, a pod Frydlandem nad Rossyą; zawiera
pokój z tenii mocarstwam i w Tylży. Na mocy poko
ju Tylżyckiego zabiera Prussom połowę posiadłości.
Z krajów niemieckich tworzy królestwo Westfalskie
i oddaje bratu swemu Hieronimowi, a z krajów pol
skich, do Pruss należących, Księstwo Warszawskie i
oddaje królowi Saskiemu.
5. Zdobywa Portugalią i Hiszpanią w r. 1807 i 1808.
6. Pow tórna wojna z Austryą r. 1809. Wygrywa 5 bitew
i zmusza cesarza do pokoju w Schónbrunn. Polem
rozwodzi się z Józefiną Beauharnais, a żeni się z córką
cesarza Mary ą-Ludwiką.
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7. Odbiera Papieżowi- Piusowi VII. państwo kościelne, a
bratu Ludwikowi królestwo Hollenderskie r. 1810.
8. Wojna z Rossyą r. 1812. Zupełnie niepomyślna; traci
pół milliona wojska.
9. Wojna z Rossyą i jej sprzymierzeńcami: z Austryą,
Prussam i i A nglią, ale już w Niemczech, przez rok 1813.
Napoleon odnosi zwycięstwo nad sprzymierzeńcami przy
D reźnie, ale został porażony na głowę pod Lipskiem i
cofnął się do Francyi.
10. Wojna z Rossyą i jej sprzymierzeńcami, już w samej
Francyi r. 1814. T rw a tylko trzy miesiące. Sprzy
mierzeńcy biorą P aryż; Napoleon skład» koronę i usu
wa się na wyspę E lbę, którą mu dają sprzymierzone
m ocarstw a. Napoleon bawi tam 10 miesięcy. Burbonowie wracają do Francyi; Ludwik XVIII. zasiada na tronie.
11. W roku 1815 Napoleon w raca z Elby do Francyi, od
zyskuje Paryż i panuje jeszcze 100 dni. Sprzymierzo
ne mocarstwa wysyłają nowe wojsko przeciwko niemu,
które odnoszą sławne zwycięztwo w Belgii przy W aterloo pod dowództwem jenerała angielskiego Welling
tona. Napoleon chce uciekać do A m eryki, ale ujęty na
morzu przy brzegach francuzkich został odesłany jeńcem
na wyspę Św. Heleny i tam umiera w r. 1821.
12. Ludwik XVIII. znowu w rócił do swojego państwa.
Król ten nadał swoim poddanym /¡arię konstytucyjną,
zawierającą praw a, podług których m iał rządzić Francyą. Następca jego, b rat, Karol X. za naruszenie kilku
artykułów tejże karty, został przez naród francuzki wy
gnany z tronu i z kraju w 1 8 3 0 , a na miejsce jego po
wołano do korony młodszą linię Burbonów , Orleańską,
w osobie Ludwika Filipa.
W roku 1 8 4 8 , d. 24 lutego wybuchnęła we Francyi na
gła rew olucja w skutku której Ludwik-Filip opuścił kraj i
z rodziną swoją udał się do Anglii. Rewolucjoniści zaś znie
śli rząd monarchiczny, zaprowadzili Rzeczpospolitą i na jej czele
postawili prezydenta. Naród cały został wezwany do głoso
wania na obior prezydenta i zaszczyt ten padł na synowca
Ceszrza Napoleona, Ludwika-Napoleona, syna b. króla H o 
lenderskiego, Ludwika Bonapartego.
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CESARSTW A NIEMIECKIEGO.
Kraj, dziś Niemcami zwany, za czasów Rzymian składał
sig z wielkiej ilości małych od siebie niezawisłych pokoleń
Giermańskich. Historycy około (jO-ciu narodów wyliczają.
Z czasem te drobne ludy jednoczyć się z sobą zaczęły i wy
stępują już w 3-ciui i 4-tyin wieku po Chrystusie w posta
ci sprzymierzonych rzeczypospolitych pod nazwiskiem Fran
ków, Allemanów, Sajów i t. d. W ewnętrzne urządzenie
GiermanownmSTb nam je st znajome. Mieszkańcy każdego krai
ku zwykle się dzielili na trzy klassy: na Edelingów czyli
szlachetnych, Frejlingów czyli wolnych i Litti, Leute, to jest
pospolitych ludzi, plebejuszów. Ryła jeszcze klassa niewolni
ków, wziętych podczas wojny która składała własność pry
w atną obywateli.
Historya Niemiec nabiera większej jasności od drugiej po
łowy wieku VIII. W lej epoce powierzchnia Niemiec przed
stawiała widok następujący. Zachodnia ich część należała do
potężnego narodu Franków czyli Francuzów . W schodnia, po
łożona z prawej strony linii, idącej od miasta Passowii nad
Dunajem do źródeł Sali wpadającej do Elby, zamieszkana
była przez różne ludy Sławiańskie, jako to Obotrytów, Luiyków, Sorabów, Czechów. Dzisiejsza monarchia Austryacka z W ęgrami zostawała pod władzą ludu Azyatyckiego
Awarów. Środkową zaś część Niemiec, ku południowi, skła
dało księstwo Bawarskie, ku północy zajmował obszerny
kraj Sasów. Ci ostatni posiadali następne dzisiejsze ziemie:
królestwo H annow erskie, ks. Oldenburgskie, Brnnświckie,
prusską prowincyą W estfalią, elektorat Kasselski, Holsztynią,
księstwa Anhalt, księstw a Saskie i t. d. Sasowie w połowie
VIII wieku byli jeszcze ludem pogańskim. Ich częste wy
cieczki do Francyi zmusiły Karola Wielkiego do rozpoczęcia
z nimi wojny k tó ra , z przerwam i, ciągnęła się 32 lata,
(7 7 1 — 803). Nareście Karol pokonał Sasów z ich wodzem
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Witykindem, i zmusił ich ilo przyjęcia wiary chrześcijańskiej.
W czasie wojny z Sasami zawojował także księstwo Bawar
skie, gdzie podówczas panował Tassylon, tudzież, i państwo
Awarów. Tym sposobem całe Niemcy przeszły pod berło
Karola W. i zostawały w posiadaniu jego famihi przez cały
wiek dziewiąty. Po śmierci K arola, w 8 l 4 |, syn jego
Ludwik Łagodny panował nad Niemcami do 840. Umiera
jąc, zostawił trzech synów, którzy przez trzy lata spór wiedli
o dziedzictwo ojcowskie; nakoniec, w 843, traktatem w mie
ście Verdun (we Francyi), młodszy syn Ludwika Łagodnego,
także Ludwik, otrzymał Niemcy.
Przed śmiercią, podzielił państwo miedzy trzech synów:
Karlomana, Karola Otyłego i Ludwika. Karol Otyły
przeżył braci, którzy zeszli bezpotomnie, i ich cząstki połą
czył. Lecz w 887 został przez Niemców z tronu złożony,
za swoją niezdolność; na miejsce jego wybrano Arnolda, sy
na Karlomana, z nieślubnej żony. Ten zostawił tron mało
letniemu synowi Ludwik Dzieciei zwanemu, ze śmiercią któ
rego, w 9 1 4 , wygasła na tronie niemieckim familia Karlowingów, idąca od Karola Wielkiego.
Uwaga. Na początku X. w ie k u , Niemcy dzieliły się na
pięć obszernych księstw: Saxonia, Lotaryngią, Frankonią, Szwa
bią i Bawaryą. (zobacz mapkę N. i).
1. Saxonia była' najobszerniejszą krainą w północnych
Niemczech; rozciągała się od granic Hollandyi i brzegów Re
nu aż po za Odrę, na południe dochodziła do 5 1 a szeroko
ści— Obejmowała w sobie: H annow er, Oldemburg, Meklem
burg, Brandeburg, Saskie księstwa i królestwo tudzież elekto
ra t Kasselski..
2. Lotaryngia dzieliła się na dolną i górną. Dolna za
w ierała dzisiejszą Belgią i Luxemburg a górna dzisiejszą pro
w incją francuzką Lotaryngią.
3. Frankonia zaw ierała prow incje pruskie Dolnego Re
nu z m iastam i T rew ir, Kolonia, Akwisgran; dalej księstwo
Nassau, H essen— Darmszladt, i północno-zachodnią cząstkę
Bawaryi.
4. Szwabia obejmowała Alzacyą, Baden, Kr. Wirtembergskie.
5. Hawana zawierała w sobie dzisiejsze królestwo B aw ar
skie i cesarstwo austryackie, prócz Czech i Węgier.
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Tron N iem iecki Obieralny.
Skoro ostatni potomek ze krw i Karola W. zeszedł ze świala, książęta niemieccy wybrali z pomiędzy siebie na króla,
księcia Frankonii, Konrada I. Chociaż dotąd_tron niemiecki
był ciągle elekcyjnym, aż do r. 1806, atoli po większej czę
ści, obierano królów z jednej i tejże samej familii aż do jej
wygaśnięcia, Ztąd następne domy w Niemczech panowały:
1 . Dom Saski od 9 1 9 — 1024.
2. Dom Frankońsko-Salicki od 10 2 4 — 1125.
3. Dom Hohensztaufów od 1137— 1254.
4. Dom Luxemburski w wieku XIV i XV.
5. Dom Habsburski od połowy wieku XV. aż do r. 1806.

Hotn
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Po śmierci Konrada, 919, książęta niemieccy oddali ber
ło księciu Saskiemu, Henrykowi I. Ptasznikiem przezwa
nemu, dla tego, iż w chwili, gdy mu o wyborze oznajmiono,
polował na ptaki. Henryk począł w swej osobie Dom Saski,
który panował w Niemczech od 9 1 9 — 1 0 2 4 r. Następcą
Henryka, był syn, Otton I. Wielki. Najznakomitszym jego
czynem jest zawojowanie Włoch w 961. Powód zdobycia
Włoch przez Ottona jest następny: Hugo P row ancki, król wło
ski, podejrzliwy i okrutny, wygładził powoli znaczniejszych
baronów królestwa swojego, których tylko lękał się przew a
gi lub dumy. Jeden z możnych wassalów', Berengar, uszedł
rzed śmiercią na dwór króla niemieckiego, Ottona I., 940.
’en pozwolił mu w swojem państwie zaciągnąć wojsko,
z którem gdy w rócił do Włoch w 945, wszyscy niechętni,
powstawszy przeciw Hugonowi, złożyli go z tronu. Jednak
że nie oddali korony włoskiej Berengarowi, chociaż uwolnił
ich z pod władzy tyrana, ale ofiarowali ją synowi Hugona,
Lotaryuszowi, zostawiwszy przy Berengarze kierunek intere
sów państwa. Lecz Berengar, niezadowolony z tego podzia
łu władzy, otruł, powiadają, Lotaryusza 950j i kazał obwo
łać siebie królem pod imieniem Berengar a II. wraz .z sy
nem Adalbertem, którego przyjął za spólnika rządów. Ze zaś
Lotaryusz zostawił młodą i piękną wdowę, Adelaidę, Be-
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rengar chciał ją zmusić do zaślubienia Adalberta, aby tem
małżeństwem pogodzić oba domy. Gdy na to nie przystała,
Berengar zamknął ją w ścisłem więzieniu, zkąd ona udała
się z proźbą O pomoc do Ottona I., który przybywszy do
Włoch, 951, zwyciężył Berengara, uwolnił Adelaidę z zam
knięcia i wkrótce potem z nią się ożenił. Jednakże ustąpił
Włochy Berengarowi z w arunkiem , że trzymać je będzię, od
Ottona na praw ach feudalnych, to je s t, że ma uznawać się
za wassala królów niemieckich. Tym sposobem panował on
jeszcze lat dziesięć, od 951 —9G1. Poczerń gdy rządy jego
wielu się baronom nie podobały, zwłaszcza papieżowi Jano
wi XII., niechętni wezwali do Włoch Ottona 1. który tem
skwapliwiej przyjął to wezwanie, że i sam żałował ustąpie
nia Włoch Berengarowi. Jakoż bez zwłoki ukazał się z woj
skiem za Alpami, i pokonawszy Berengara, koronował się
w Pawii żelazną koroną lombardzką na króla włoskiego.
Poczem udał się do Rzynju, gdzie Jan X II., idąc za przykła
dem Leona III., wznowił na rzecz Ottona tytuł cesarza za
chodniego, 902. Odtąd tytuł cesarza rzymskiego połączony
został z koroną niemiecką i z posiadaniem ziemi włoskiej.
Wszyscy następcy Ottona I., wybrani na tron niemiecki, je
chali do Włoch koronować się dwiema koronami: żelazną na
króla włoskiego w Medyolanie, a cesarsko-rzymską, w Rzy
mie. Panowanie następujących po Ottonie I. cesarzów:
Ottona II., Ottona III. i Henryka II. Świętego, niczem
nie jest pamiętne. Henryk II. zasłużył na imię Świętego,
za bogobojne życie. Był on ostatnim cesarzem z domu Sas
kiego.

D o m F r a n k o ń sk o -S a lic k i,
fam ilia Frankońsko-Salicka sto lat panowała, 1 0 2 4 — 1125.
Pierwszym cesarzem był Konrad II. Po nim Henryk III.
od czarnych włosów Czarnym przezwany, po którym pano
w ał Henryk IV. sławny w historyi przez swe kłótnie o in
westytury z papieżam i: Grzegorzem VII. Hildebrandem
i Urbanem II,
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Wojny Henryka IV. z papieżami o inwestytury.
Powód do kłótni między cesarzem a papieżami jest nastę
pny. W Niemczech były liczne biskupstwa w bogate dobra
przez cesarzów opatrzone. Cesarze zachowali sobie praw'o
wybierania biskupów. Skoro więc które biskupstwo przez
śmierć pasterza swego opróżnione zostało, cesarz wynosił na
nie kogo się mu podobało, a papieże ten wybór potwierdzali.
Mający dostać biskupstwo przysięgał na wierność cesarzowi
i obowiązywał się stawić mu w' czasie wojny pewną ilość
żołnierza; cesarz ze swojej strony robił go posiadaczem bis
kupstwa, podając mu w ręce pastorał i pierścień, znaki
godności biskupiej. To nazywało się inwestyturą duchowną.
Przez taki obrzęd, wybrany od cesarza biskup wchodził
w rzeczywiste posiadanie swego biskupstwa.
Z powodu niezmiernych dochodów' do biskupstw przy
wiązanych, bywała wielka liczba kandydatów, i każdy z ubiegających się starał się pieniędzmi p ry sk a ć życzliwość ce
sarską. Najwięcej dający zwykle otrzymywał tę godność.
Ztąd wynikały wielkie nadużycia. Najczęściej młodzi ludzie,
bez obyczajów i nauki, zapłaciwszy cesarzowi lub jego ulu
bieńcom , dostawali biskupstw o, a potem św iatu i zabawom
oddani, nie dbali o pieczę dusz swej straży powierzonych.
Lecz żaden cesarz nie był bardziej dostępny przekupstwu,
nad Henryka IV., żaden z tak powszechnem zgorszeniem nie
staw ił mniej godnych ludzi u steru dyecezyi. To było przy
czyną, że papież, Grzegorz VII. Hildebrand, człowiek wyso
kiej cnoty i sprężystego charakteru, pierwszy zaprzeczył H en
rykowi IV. praw'a mianowania biskupów, w 1076. Ten za
kaz wywołał spór z cesarzem, znajomy pod imieniem wojny
o inwestytury, czyli wojny o utrzymanie praw a wybierania
biskupów. Cesarz nie usłuchał papieża; papież rzucił nań
klątwę, uwolnił poddanych od przysięgi i pozwolił zająć tron
mocniejszemu. Zaraz kilku książąt niemieckich, ’ mających osobiste z cesarzem zatargi, korzystało z tej klątwy, i zjechaw
szy się na sejm, zabierali się złożyć go z tro n u , udając że
muszą w tein ulegać głowie kościoła. Henryk IV. przelę
kniony tym ich pośpiechem, prosił o wstrzymanie się, obiecu
jąc zaraz przeprosić papieża. Jakoż w 1077 udał się do
Włoch. Papież, który po rzuceniu klątwy na cesarza, lękał
się jakiego zamachu na siebie ze strony jego przyjaciół we
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Włoszech, schronił się do znakomitej w tym czasie bogactwy
i pobożnością M atyldy, hrabiny T oskańskiej, i mieszkał
w jej zamku Kanossa zw anym , niedaleko Reggio. Za przy
byciem Henryka do Kanossy, papież, nie wpuszczając go do
siebie, nakazał mu odbyć wprzód publiczną pokutę. Cesarz,
wśród ostrej zimy, w styczniu, bosy, z odkrytą głow ą, we
Włosienicy, przez trzy dni z kolei stał modląc się pod okna
mi papieża. Poczem Grzegorz, wyspowiadawszy go, zdjął zeń
przeklęstwo; lecz co do prośby cesarza, aby papież nakazał
jego wassalom wrócić do uległości, zostawił to Grzegorz do
dalszej swojej uw agi. Tym czasem H enryk, wróciwszy do
kraju, znalazł że nieprzyjaźni mu książęta, nie czekając osta
tniej woli papieża, jednego z pomiędzy siebie, Rudolfa, księ
cia Szw abii, na tron wybrali. Cesarz z pomocą wiernych
poddanych ścigał przyw łaszczyciela, a pokonawszy go i za
biwszy w walce oddał księstwo jego, Szwabią, w raz ze swo
ją córką Agnieszką Frydrykowi Hohensztaufen, swemu
stronnikow i, którego potomstwo dostąpiło potem korony ce
sarskiej. Henryk IV. czując się wzmocnionym przez to zwycięztwo, oświadczył się znowu przeciw' papieżowi który go
w yklął powtórnie. Wojna dalej się ciągnęła. Grzegorz VII.
zeszedł ze świata, 1 0 8 5 , a jego następca, Urban II., poburzył przeciw Henrykowi IV. własnego syna, Konrada. Lecz
i syn i papież celu swojego nie osiągnęli; obaj umarli w cią
gu w'ojny. Następca Urbana Paschalis II poszedł za jego
przykładem; nam ów ił do buntu drugiego syna imieniem H en
ryka (potem Henryka V.), uwolniwszy go od przysięgi w ier
ności dla ojca. Syn zwołał do Moguncyi sejm złożony ze
wszystkich książąt niemieckich, aby ci obmyślili środki dla po
skromienia ojca nieposłusznego papieżowi. Podczas gdy się
toczyły obrady sejmowe, ojciec, zgromadziwszy wojsko, udał
się śpiesznie do Moguncyi, czy dla usprawiedliwienia się przed
sejmem, czy dla rozpędzenia go siłą oręża. Syn Henryk ustraszony zbrojną postawą ojca wyszedł na jego spotkanie, udał
żal i skruchę za swój postępek, tak iż zmiękczony ojciec nie
tylko najszczerzej mu przebaczył, ale też posłuchał zdradliwej
rady: rozpuścił wojsko i z niewielkim orszakiem 300 osób
udał się do Moguncyi. Atoli w drodze z rozkazu syna został
ujęty i do Ingelhejmu zaprowadzony, gdzie mu kazano czekać
postanowienia sejmu. Ten ogłosił go za odpadłego od koro
ny i w ysłał do Ingelhejmu dwóch biskupów aby dopełnili
R ts C iiron.-H ist .
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nad nim obrzędu detronizacji. Ci kazali nieszczęśliwemu
przyodziać szaty królew skie, włożyć koronę, wziąść berło i
usiąść na tronie ; potem zdarli z niego te oznaki dostojności
monarszej i zmusili wyrzec się na piśmie tytułu cesarza na
rzecz syna H enryka V. r. 1105. Gdy tym sposobem syn odrodny w stąpił na tron rodzicielski, a miasto Moguncya uro
czyście ten wypadek obchodziło, ojciec, świadek tryumfu
zbrodni i niewdzięczności, lękając się smutniejszej jeszcze dla
siebie doli, potrafił wymknąć się w nocy z pałacu synow
skiego, i, unikając pogoni, długo błąkał się przebrany. Po
długiej nareście wędrówce, zakończył burzliwe życie w Leodyum. Biskup tej prow incji, przyjaciel cesarza, pogrzebł go
uroczyście; ale na rozkaz papiezki, ponieważ Henryk um arł
wyklęty, ciało jego zostało wydobyte z grobu; odmówiono mu
spoczynku na miejscu świętóm; ktoś z jego przyjaciół złożył
je w grobie fam ilijnym , (gdzie pięć lat przeleżało. Nakoniec
syn, co był przyczyną niedoli ojcowskiej, wyjednał u papieża
pozwolenie, ażeby zwłoki jego w grobie cesarzów podług ob
rządku kościoła złożone zostały.
Taki był koniec Henryka IV. Po nim panował syn Hen
ryk V.; ale wojna o inw estytury nie ustaw ała. Nareście
w 1 122, na sejmie w W onne, cesarz zrzekł się za siebie i
swych następców praw a wybierania biskupów, które kapitu
łom zostawione było. Cesarz wybranemu przez kanoników
biskupowi oddawał ziemie do biskupstwa należące, w ręcza
jąc mu berło zamiast pastorału i pierścienia.
Henryk V. um ierając w 1125 nie zostawił żadnego po
tom stwa; dom więc Frankoński wygasł w męzkiem pokole
niu; lecz była linia żeńska, byli dwaj siestrzani zmarłego ce
sarza, Frydryk i Konrad Hohensztaufen. (Ob. gen. N.7).
Ci najpewniej liczyli że korona cesarska będzie ich udziałem.
Tymczasem książęta niemieccy, mający prawo obierać cesa
rza, wynieśli na tę godność księcia saskiego Lotaryusza, je
dynie dla tego, aby tron niemiecki nie zdawał się być dzie
dzicznym w jednej rodzinie, jeśliby po wygasłej linii męzkiej
domu Frankońskiego, przeszedł na linią żeńską tegoż domu.
Frydryk i Konrad stali się zawziętymi nieprzyjaciółmi Lota
ryusza który mając jedną tylko córkę, G ertrudę, i chcąc jej
zapewnić tron cesarski po sobie, wydał ją za Henryka, prze
zwanego Pysznym, księcia Bawaryi. Przed wstąpieniem na
tron,_Lotaryusz m iał księstwo Saskie, a że zostawszy cesa-
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rzem, nie mógł podług praw feudalnych niemieckich posiadać
go razem z koroną, oddał je przeto zięciowi swemu H enry
kowi, chcąc go uczynić najpotężniejszym z książąt niemieckich.
Uczyniliśmy wyżej wzmiankę o Hrabinie Matyldzie; tu o
niej kilka jeszcze słów powiedzieć musimy.
Hrabina Matylda, córka Bonifacego, margrabiego toskań
skiego, siestrzenica Henryka V., największa przyjaciółka i
opiekunka papieżów: Grzegorza VII. i Urbana II., za życia
jeszcze Grzegorza VII., zapisała kościołowi katolickiemu wszyst
kie swe dobra we Włoszech będące. Do dóbr Matyldy nale
żały dzisiejsze księstw a: Parm y i Piacencyi, Modeny i Regio,
udzież miasta: Mantua, W erona, F errara, i wszystko, co się
dziś zowie dziedzictwem Sw. Piotra. Po jćj śmierci w 1115
r., pow stała kłótnia o tę darowiznę między cesarzem Henry
kiem V. i papieżem.
Dobra hrabiny były dwóch gatunków: jedne jej własne,
przez żadnego cesarza nie nadane, i takie nie nazywały się
lennemi-, drugie nadane jej przodkom przez cesarzów i nosi
ły imię lennych (fiefs). Cesarz utrzym yw ał że dobra lenne,
podług praw feudalnych, na cesarza niemieckiego spadać po
winny, i rzeczywiście je zabrał. Dóbr zaś własnych Matyl
dy dopominał się Henryk, jako najbliższy jej krew ny. Potem
wszakże, w skutku układów z papieżem, oddał mu własność
Matyldy. Z tych to dóbr powstało w największej części dzi
siejsze Państwo Kościelne, lubo następcy H enryka, miano
wicie z familii Hohensztaufów, nie raz kusili się odjąć je pa
pieżom.

Miotu M M ohensstaufótc .
Familia Hohensztaufów otrzymała nazwisko od góry t e 
goż im ienia, w teraźniejszem królestwie W iirtemberskiem,
na której zamek swój miała. Pierwszym z tego domu, o któ
rym historya wspomina, był Frydryk Hohensztaufen, który pomagał Henrykowi IV .,. walczącemu z anty-cesarzem
Rudolfem, księciem Szwabskim. Frydryk tak się odznaczył
w boju, iż Henryk IV., pokonawszy Rudolfa, Szwabią razem
z ręką córki swojej Agnieszki mu oddał. Frydryk zostawił
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dwóch synów: Frydryka i Konrada, z których ostatni zostaw
szy cesarzem 1137, począł znakomity dom Hohensztaufów
na tronie niemieckim. (Ob. gen. N. 7).
Po śmierci Lotaryusza w 1 1 37, wyznaczony był dzień na
elekcyą. Konrad Honensztaufen, książę szwabski, lękając się
aby Henryk Pyszny, zięć Lotaryusza, mając za sobą głosy
biskupów i panów księstw Bawarskiego i Saskiego, nie otrzy
mał korony, uprzedził dzień elekcyi, i nie czekając aż się
zjadą dalsi książęta niem ieccy, przez swoich stronników ce
sarzem ogłoszony został. Konrad po swoim obiorze korono
w ał się w Akwisgranie, i wyznaczył książętom z przeciwnej
strony dzień na składanie sobie przysięgi. Niektórzy uznali go
za cesarza, ale książę baw arsko-saski, H en ry k , omylony
w najpewniejszej nadziei zostania cesarzem , wypowiedział mu
posłuszeństwo, zarzucając nieformalność elekcyi. Konrad, po
długiem namawianiu Henryka do zgody, w yzuł go nareście,
jako nieposłusznego wassala, z jego lenności: Bawaryi i Saxonii. Bawaryą oddał Leopoldowi V, m argrabiem u austryackiemu, a Saxonią Albertowi, Niedźwiedziem zwanemu,
m argrabiemu braudeburskiemu. To dało początek długiej i
zawziętej kłótni między domem Henryka Pysznego, a cesarza
mi z familii Hohensztaufów. Z tej też kłótni wywiązały się
dwa znakomite w historyi średnich wieków stronnictwa:
Gwelfów i Gibellinów.
Początek stronnictw G w e lfów
1 Gibellinów.

Henryk Pyszny, z księstw swoich wyzuty, um arł w 1139,
zostawiwszy syna w młodzieńczym wieku, Henryka, Lwem
zwanego. (Ob. gen. N. 8). Stryj W elf, mający dobra fa
milijne w Szwabii, przyjąwszy nad Henrykiem Lwem opiekę,
chciał siłą oręża odjąć Leopoldowi austriackiem u Bawaryą,
na korzyść swego synowca. W czasie, kiedy Welf z Leo
poldem w Bawaryi wojował, cesarz Konrad III. wszedł do
ziemi Welfa w Szwabii, i obiegł jego stolicę, zamek Wcinsberg 1140. W elf w ystąpił z B aw aryi, śpiesząc na odsiecz
W einsbergowi. T u zaszła stanowcza bitwa między wojskami:
cesarskiem i Welfa, pamiętna z następnej okoliczuości. Przed
zaczęciem w alki, Welf dał żołnierzom za hasło swoje imię,
W elf. Wojska zaś cesarskie wzięły za hasło wyraz W a y
blingen, nazwisko zamku w księztwie W iirtembergskiem,

C esa rstw a N iem iec k ieg o .

61

który był gniazdem familii cesarzów Frankońsko-Salickich, i
następnie prawem spadku w linii żeńskiej przeszedł do Hohensztaufów. Bitwę wygrali cesarscy ; Welf się upokorzył;
ale dwa hasła, raz użyte, oznaczały odtąd dwa nieprzyjazne
stronnictwa. Stronnicy familii Hohenszlaufów zwali się Wajblingami, stronnicy Welfa i Henryka Lwa W elfami. Te
imiona w wymawianiu włoskiem na Gibellinów i Gwelfów
przekształcone, przeszły do potomności, lubo utraciwszy z cza
sem pierwiastkowe znaczenie, już nie dom Hohensztaufów i
Welfów, ale stronnictwo cesarskie i anly-cesarskie oznaczały.
We Włoszech zaś, w czasie kłótni cesarzów z papieżami,
stronnicy ostatnich zwali się Gwelfami; stronnicy cesarza Gibellinami. Potem w ogólności zwano Gibellinami obrońców
władzy monarchicznej, a republikanom dawano imię Gwel
fów. Te nazwiska przetrw ały we Włoszech do połowy XV.
wieku.
Konrad III. pamiętny jest jeszcze przez to, iż należał do
drugiej Krucyaty w 1147. Umierając zalecił do tronu ksią
żętom niemieckim swego synowca Frydryka Barbarussę.

Frydryk I. Barbarnssa (Rudobrody).
Panow ał od 11 5 2 — 1190. W historyi jego widzimy trzy
główne wypadki:
1. W ojny z północną częścią Włoch, z Lombardyą
od 1156— 1176.
2. Nabycie praw do korony neapolitańsko-sycylijskiej
roku 1186.
3. Trzecia Krzyżowa wyprawa 1189. .
Wojna z pólnocnemi Włochami. Przez Włochy północne
rozumiemy dzisiejsze królestwo Lombardzko-Weneckie, gdzie
się znajdowały liczne m iasta, mające rząd własny i tylko dań
cesarzom niemieckim płacące.
Daniny miast włoskich były:
1) Cło od tow arów na komorach.
2) Opłata za spławianie po rzekach.
3) Za łowienie ryb i polowauie.
4) Za pozwolenie bicia monety, i t. d. Daniny te zwały
się regalia czyli królewskie dochody.
W czasie wojny o inw estytury znaczna część miast prze
stała opłacać te daniny. Henryk IV. i Henryk V. przez ciąg
kłótni z papieżami patrzali obojętnie na te przywłaszczenia,
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nie chcąc m iast włoskich przeciw sobie oburzać. Lecz Frydryk Barbarussa usiadłszy na Ironie niemieckim, w spokoj
niejszych czasach, postanowił przywrócić wszystko do dawne
go porządku. Przybywszy zatem do Włoch w -1154, zalecił
miastom, aby złożyły dokumenla, na mocy których uwolniły
się od rzeczonych powinności. Wyznaczona przez cesarza
komissya, przejrzawszy przywileje miast, oznaczyła ile z nich
które do skarbu cesarskiego, podług dawnych zwyczajów, po
datku wnosić powinno. Miasta uległy temu bez szemrania.
Lecz urzędnicy cesarscy, w m iastach dla wybierania docho
dów ustanowieni, popełnili tyle gw ałtów , a Frydryk tak był
nieczuły na skargi ukrzywdzonych , iż wkrótce przyszło do
buntu. Medyolan najpierwej wystąpił przeciw cesarzowi. Za
tym przykładem poszły inne miasta i utworzyły między sobą
związek, Ligą Lombardzką zwany, który 25 m iast obejmo
wał. Celem ich było wrócić do tego stanu, w jakim za H en
ryka IV. i Henryka V. zostawały. Możeby Liga upadła w tej
nierównej walce, gdyby nie kłótnia cesarza z papieżem Alexaudrem III. która właśnie w tej porze wynikła.
Powód do kłótni papieża i cesarzem. Przy obiorze pa
pieża w 1159, kardynałowie podzielili się na dwie części:
w iększość wybrała Alexandra III., mniejszość Wiktora III.
Obaj papieże prosili o pomoc cesarza, naówczas w Pawii
bawiącego. Frydryk w ezw ał obu do siebie, chcąc osobiście
rozstrzygnąć, który za prawnie obranego ma być uważany.
W iktor zaraz się stawił; Alexander zaś odpow iedział, iż ce
sarz wdaje się nie w swoje, że rozstrzygnienie tej rzeczy do
kardynałów a nie do cesarza należy, że oh, Alexander, więk
szością głosów obrany, nie wątpi o swej legalności, prosi
tylko cesarza o danie mu pomocy przeciw anty-papieżowi.
Dumą Alexandra obrażony cesarz uznał W iktora III. za
papieża. Alexander III., wspierany przez swego wassala kró
la neapolitańskiego Wilhelma II. i przez rzeczpospolitą We
necką, staw ił czoło cesarzowi, w yklął go, uw olnił poddanych
od posłuszeństwa i w ciągnął króla neapolitańskiego i Wenecyą do Ligi Lombardzkiej przeciwko Frydrykowi I. Z tych
powodów wojna z miastami włoskiemi przeciągnęła się lat
20. Sześć razy cesarz robił wyprawę na Włochy, lecz zaledwo m.i się udało opanować i uspokoić Lombardyą, papież
w net ją znowu poburzał. Nakoniee, kiedy cesarz po szósty
raz w 1176 przeciw Lidze wystąpił, i ta mu na pozor u-
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legła; ułudzony tein Frydryk rozpuścił swoich wassalów i
sam z niewielką tylko siłą we Włoszech pozostał. Liga, ko
rzystając z tej nieostrożności, napadła na niego pod Ligna
rio, niedaleko Como, i taką mu klęskę zadała, iż ujrzał
się zmuszonym zaw'rzec z nią na lat sześć zawieszenie bro
n i ; pojednał się także z Alexandrem III.,' uznawszy go za
prawego papieża. Widzenie się cesarza z papieżem miało
miejsce w Wenecyi. Są co piszą, iż podczas tego spotka
nia, Frydryk ujrzawszy papieża na mule ku sobie jadącego,
zdjął z ram ion płaszcz swój szkarłatny, i rozesławszy na zie
mi, upadł na tw arz przed Alexandrem III., który zsiadając
z muła, stanął nogą na szyi cesarskiej. Powieść ta nadto
wyraźnie jest kłam liwą, iżby jej można było zawierzyć.
Pokój Konstancy eiiski w 1183. Po sześciołetńićm zawie
szeniu broni, nastał pokój w K onstancji, przez który cesarz
przyznał miastom Ligi Lombardzkićj wolność i przywileje,
jakich używali wassalowie koronni w średnich w iekach, to
-jest miały mieć osobne swe wojsko, sądy, prawo życia i
śmierci, prawo bicia monety, etc. etc. Cesarzowi zaś prócz
wierności i pewnej liczby żołnierza wr czasie w ojny, żadnych
wcale nie składały opłat.
Nabycie praw do Neapolu i Sycylii stało się tym sposo
bem, że Frydryk I. ożenił sw'ego syna Henryka z Konstancyą córką Rogera li , a ciotką panującego króla neapolitańskiego Wilhelma II. 1186. Że zaś ten król był bezdzietny,
Neapol i Sycylia, po jego śmierci, na Konstancyą spaść mia
ły. Przetoż zaraz po ślubie baronowie neapolilańscy przysię
gę jej na wierność wykonali.
Przejście korony neapolitańskićj w dom cesarski Hohenszlaufów bardzo źle widzianćm było przez papieżów, którzy
w osobie króla neapolitańskiego, sw’ojego wassala nawykli
byli mieć pomoc przeciw cesarzom we wszystkich swych zaj
ściach z nimi, i dla których przeto połączenie dwóch koron:
cesarskiej i sycylijskiej na jednej głowie, mogło stać się bar
dzo niebezpiecznćm. Ztąd też wytężyli całą usiiność, ażeby,
albo trou sycylijski oddzielić od niemieckiego, albo familią Hohensztaufów obu koron pozbawić. Jakoż ostatniego dopięli.
Trzecia Krzyżowa wojnaFrydrykaL, przedsięwzięta w 1189,
l powodu Zawojowania Jeruzalem przez Saladyna, śmierć
temu monarsze przyniosła. Przepraw iając się w Azyi mniej
szej przez rzekę Cydnus, utonął.
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Henryk VI.
W jednymże czasie dowiedział się on o śmierci ojca i
króla neapolitańskiego; a zatem stał się razem dziedzicem
dwóch koron. Ale Neapolitańczycy, pomimo przysięgi na
wierność K onstancyi, nam aw iani przez papieża, wezwali na
tron ostatniego potomka ze krwi książąt normandzkich, syna
z nieślubnej żony Rogiera 11., imieniem Tankreda. Panow ał
on od 11 9 0 — 1194. Intéressa niemieckie nie pozwoliły H en
rykowi VI. przybyć zaraz do Włoch dla dopoinnienia się praw
swoich. Nareście ukazał się z wojskiem w Neapolu 1194.
Tankred już nie żył, a Neapolitańczycy oddali koronę syno
wi jego Wilhelmowi III. Henryk pokonał bez trudu stron
nictwo Wilhelma i samego pojmał w niewolę. T u popełnił
wiele okrucieństw nad ty m i, którzy go za króla uznać nie
chcieli. Pozabierał im dobra; jednych śmiercią ukarał, dru
gich do Niemiec pow ysyłał; samego zaś króla Wilhelma po
sadziwszy nagiego, jakby na tronie, na krześle Żelaznem, do
czerwoności napaloném, kazał mu włożyć na skronie koronę
żelazną i ćwiekami przybić do głowy. Panowanie Henryka
VI. było krótkie; mówią, że został otruty przez w łasną żonę,
bolejącą nad nieszczęśliwym stanem Neapolilańczyków. Przed
śmiercią, Henryk VI. kazał dwuletniego syna swego, jeszcze
niechrzczonego Frydryka, uznać za sw'ego w Niemczech na
stępcę. Wassalowie niemieccy przysięgę mu na wierność
wykonali. Opiekunem zaś dziecięcia był stryj jego, Filip.

Filip HohenszUnfen 1 Otton IV. Welf.
Po śmierci Henryka VI., gdy książęta niemieccy przystąpić
mieli do obioru nowego cesarza, papież Innocenty III., życzący
oddzielić Niemcy od Neapolu, radził książętom przenieść ko
ronę niemiecką w dom inny. Gdy zaś im Filip, stryj i opie
kun małoletniego Frydryka, przypominał przysięgę wierności,
odebrał odpowiedź, że książęta wykonali ją w tenczas, kiedy
Frydryk nie był jeszcze ochrzczony, i że zatem czują się wolni
od dotrzymania przysięgi, danej poganinowi. Filip widząc
niepodobieństwo utrzymania synowca na tronie niemieckim,
sam stanął w liczbie kandydatów", i został przez Gibellinów
obrany cesarzem. Innocenty III. uznał ten wybór za nieważny
i innego cesarza obrać zalecił. Stronnictw o Gwelfów powo
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łało wówczas do tronu Ottona księcia Brunswickiego , syna
Henryka Lwa, pod imieniem Ottoiia IV. Tym sposobem Niemcy,
zamiast jednego, dwóch razem cesarzów dostały. Syn zaś
Henryka VI., młody Frydryk, został królem iieapolitańskim.
Chociaż Innocenty III. oświadczył się za Ottonem IV., tu
dzież rzucił klątw ę na Filipa i jego przyjaciół, jednakże ten
ostatni panował przy pomocy swego stronnictw a do r. 1208,
w którym został zabity przez Ottona Witelsbacha.
Z jakiej przyczyny? Filip przyrzekł był wydać córkę Kunegundę za hrabiego Palatynatu Ottona \\ itelsbacha, swego
wprawdzie stro n n ik a, lecz człowieka grubych obyczajów i
nizkich nałogów. Później zaś, dla pozyskania Innocentego III.,
obiecał oddać tęż samą córkę jego synow cow i, pominąwszy
W itelsbacha. H rabia Palatynatu obrócił oczy na córkę Hen*
ryka B rodatego, księcia szląskiego na W rocław iu, i prosił
w tej rzeczy pomocy cesarza. Filip dał mu list niby zaleca
jący, a w którym rzeczywiście przedstaw ił go w czarnych
kolorach. W drodze do Szląska, Witelsbach, nie mogąc oprzeć
się ciekaw ości, przeczytał list Filipa, i znalazłszy tam niepo
chlebne o sobie zdanie, pałając zemstą, w rócił do cesarza i
w łasną ręką go zabił w Bambergu, w Bawaryi, 1208.

Otton IV. sam jeden, 1208.
Śmierć Filipa zbliżyła oba stronnictwa w Niemczech i
Otton IV. został powtórnie we Frankfurcie wybrany i korono
wany w Akwisgranie. Potem udał się do Rzymu, gdzie z rąk
Innocentego III. otrzymał koronę cesarską, złożywszy przy
sięgę , że o dobra hrabiny Matyldy, kościołowi zapisane, do
pominać się nie będzie. Lecz w krótce umocniwszy się na
tronie, nie dotrzymał przysięgi, i urzędowie wymagał od pa
pieża zwrotu ziem Matyldy. Innocenty, obrażony tą niewdzię
cznością , w yklął Ottona w 1212, i w ezw ał książąt i bisku
pów niem ieckich, aby Frydryka , króla lieapolitańskiego, na
tron cesarski wybrali. Stronnictwo domu Hohensztaufów chę
tnie przyjęło to wezwanie. Frydryk, dawszy trojaką obietnicę
Innocentem u, że skoro zostanie cesarzem , oddzieli tron neapolitański od N iem iec, że zrzecze się pretensyi do ziem Ma
tyldy, i że Krzyżową wojnę przedsięwezinie, został wybrany
we Frankfurcie w 1 2 1 2 , a we trzy la ta , w 1 2 1 5 , korono
wany w Akwisgranie. Otton zaś, opuszczony od wszystkich,
ttis CmtoN.-HisT.
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usunął się do swych dóbr dziedzicznych w Brunswiku, gdzie
um arł w 1218.
F r y d r y h 11.

Odkoronacyi w Akwisgranie do śmierci swojej Frydryk II.
panow ał lat 35 (1 2 1 5 — 1250). Pierwsze pięć lat rządów jego
nic ważnego nie zawierają. Zaraz po koronacyi puścił króle
stwo Obojga-Sycylij dwuletniemu synowi, ur. 1213, lubo sam
za niego rządy sprawow ał. W 1220 zrzekł się uroczystym
aktem praw do dziedzictwa Matyldy.
Od 1220— 1 250, historya panowania Frydryka II. przed
staw ia spory jego z papieżem Grzegorzem IX. i Innocen
tym IV., z pow odu wojny Krzyżowej i wojny z LigąLombardzką.
Mojna krzyżowa. Co do wojny krzyżowej, Frydryk II. w stę
pując na tron niemiecki przyrzekł był papieżowi pójść do Ziemi
S. Brak jednakże pieniędzy i Sprawy domowe nie pozwalały mu
tak prędko uiścić się zdanej obietnicy. To było powodem do
przykrych zajść z papieżam i, którzy nareście zmusili go kląt
wą do wykonania przyrzeczenia. Frydryk II. udał się |do P a
lestyny w r. 1 2 2 8 gdzie sułtan Egipski ustąpił mu drogą
ugody miasto Jeruzalem na lat dziesięć.
Wojna z Ligą Lombardzką. Piętnastoletnia walka z mia
stami lombardzkiemi i z papieżami, zapełnia resztę panow a
nia Frydryka II. (1 2 3 5 — 1250).
Cesarz, będąc panem Obojga-Sycylij, rozum iał, iż mu ła 
twiej będzie dopiąć zamiarów swego dziada, Frydryka Barbaru ssy , względem upokorzenia m iast lom bardzkich, tern bar
dziej, iż je widział szarpane już domowemi, już zewnęlrznemi
wojnami. Nakazał tedy, aby Medyolan, głowa m iast lombardz
kich , w rócił mu przywłaszczone niegdyś przywileje. Medyo
lan nie usłuchał i odnowił Ligę. Cesarz rozpoczął wojnę i
pobił Medyolanczyków przy Horte-N’uovo (1239). Miasta lombardzkie, jedne po d rugich, zdawały się na łaskę zwyciężcy.
Papież Grzegorz IX. ulękniony tą myślą, iż teraz, ujarzmiwszy
m iasta wolne, będąc przytem królem Obojga-Sycylij, odzyszcze
od stolicy apostolskiej także i dobra Matyldy, wystąpił w obro
nie m iast lombardzkich. Przypom inał Frydrykowi w arunki
pokoju konstancyeńskiego, i oliarow ał swe pośrednictwo mię-
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dzy cesarzem a miastami. Frydryk nie przyjął ofiary. P a
pież rzuca nań klątw ę, pisze do książąt niemieckich, aby go
z tronu złożyli; nadto ogłasza przeciw niemu Krucyatę z zu
pełnym odpustem. Dla ukarania G rzegorza, cesarz obrócił
oręż na ziemie papieskie , i ogniem i mieczem je niszczył.
Papież zwoływa w 1240 na sobor do Rzymu biskupów francuzkich, angielskich, włoskich i niem ieckich, lecz żaden do
stać się tam nie może: okolice Rzymu są w ręku cesarza;
papież więc zalecił biskupom zgromadzić się w Niccy, a flota
genueńska miała ich przewieść morzem do Rzymu. Przestrze
żony w porę cesarz, wysyła kilka okrętów na spotkanie floty
genueńskiej, i zabrawszy wszystkich biskupów, odsyła do Sy
cylii. Grzegorz IX. mocno dotknięty tern niepowodzeniem, um arł ze sm utku w 1241. Przez dwa lata próżnow ała stolica
apostolska. Nakoniec wybrany został Innocenty IV., rodem
z Genui, rzeczypospolilej nienawidzącej cesarza. Innocenty
chciał ugody z cesarzem ; obiecywał zdjąć klątwę, ale naprzód
wymagał uwolnienia biskupów, wrócenia wolności miastom
loinbardzkim i odstąpienia od R zym u; cesarz zaś chciał, aby
go naprzód od klątwy uwolniono. Gdy tak z sobą się nie zga
dzają , papież ucieka z R zym u, przedziera się przez szeregi
nieprzyjacielskie, dostaje się do G enui, ztam tąd do Francj i,
do L yonu, które to miasto zostawało naówczas pod władzą
udzielnego arcybiskupa. Tu zwoływa sobor w 1245, zamie
rzony przez Grzegorza IX. W obec biskupów i świeckich pa
nów, obwinia ze łzam i cesarza o grabież kościołów i klaszto
rów; o najechanie krajów stolicy apostolskiej i o herezyą; na
koniec ponawia klątwę przez Grzegorza IX. rzuconą; ogłasza
cesarza za odpadłego od wszystkich godności, uwalnia pod
danych, od przysięgi i grozi przeklęstwem każdemu, ktoby mu
był nadal posłusznym ; odejmuje Frydrykowi tron neapolitański, i zachęca książąt niemieckich, aby go podobnież z tronu
cesarskiego wyzuli. Innocenty IV. oddawał koronę niemiecką
rozmaitym książętom, lecz zrazu żaden jej przyjąć nie chciał;
nareście skłonił się do tego Wilhelm hrabia hollenderski, m ło
dzieniec dwódziestoletni, w 1247. W prawdzie stronnictwo jego
nieliczne i z duchowieństwa tylko złożone, nie mogło niepo
koić cesarza, ale rozdwojenie umysłów ztąd wynikłe w Niem
czech i kilka klęsk przez Ligę lombardzką wojskom cesarskim
zadanych , zwątliły słabe zdrowie Frydryka 'i przyprawiły go
o smserć, w 1250.
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Frydryk II. zostawił syna Konrada IF. Papież doło
żył starania, aby go cesarzem nie obrano, przeciągając na
stronę Wilhelma przyjaciół domu Hohensztaufów. Konrad
zaś nie tyle dbając o tytuł króla niemieckiego, ile o utrzy
manie się na tronie sycylijskim , wyjechał z Niemiec do Nea
polu, gdzie znalazł wielu dla siebie życzliwych. Papież nie
chcąc widzieć nienawistnego domu na tronie neapolitańskim,
otiarow ał tę koronę naprzód królowi angielskiem u, H enry
kowi III., a gdy ten jej nie przyjął, bratu Ludwika IX. Sw .,
Karolowi d'Anjou. Tymczasem Konrad um arł w 1 254, zostaw ując w dobrach dziedzicznych niem ieckich, w Szwabii, ma
łoletniego syna, Konradynem zwanego, mającego trzy lata;
w Sycylii zaś pow ierzył rządy i opiekę nad synem bratu sw e
mu Manfredowi.
Po śmierci Konrada IV. Wilhelm hollenderski został spo
kojnym posiadaczem korony niemieckiej i panow ał do 1257.
W tym roku wojując z narodem przyległym Hollandyi, i Fry
zami, przechodził zimą po zamarzłem bagnie, lód się zała
m ał pud koniem , i W ilhelm , nie mogąc wydobyć się z bagna
dla ciężkiej zbroi, zginął z ręki nieprzyjaciół.

Ryszard Kornwalijskl i Alfons X. Kastylskl.
Ze śmiercią Konrada IV. skończyło się w Niemczech pano
wanie Hohensztaufów. Peryod czasu, który upłynął od śmierci
Konrada IV. do wstąpienia domu Habsburskiego (1 2 5 4 — 1273),
nazywa się u niektórych historyków IFielkićm Bezkróle
wiem; chociaż właściwie było wówczas dwóch cesarzów
współcześnie obranych. Po śm ierci Wilhelma hollenderskieg o , Ryszard, hrabia kornw alijski, brat króla angielskiego,
Henryka III. i Alfons X. król kastylski, ubiegali się o na
stępstwo po nim. Korona niemiecka była wówczas otw ar
cie przedawana więcej dającemu. Ryszard obiecał książętom
niem ieckim , stosownie do ich wpływu na elekcyą, jednym
po 1 2 ,0 0 0 funtów srebra, drugim po 1 0 ,0 0 0 i po 8 , 0 0 0 , i
został obwołany cesarzem. Jeden z elektorów , który otrzy
m ał tylko 8 ,0 0 0 funtów srebra, czując się skrzywdzonym,
irzeszedł na stronę Alfonsa X. i dostawszy od niego 2 0 ,0 0 0
untów s r . , w spierany przez swych stronników , ogłosił go
cesarzem. Jednakże Alfons nie przyjechał do Niemiec, a je 
go przeciw nik, R yszard, został koronowany w Akwisgranie
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Rządy jego żadnym wypadkiem nie są
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Po śmierci Ryszarda angielskiego, dwóch było kandy
datów do korony niemieckiej: Ottokar, król czeski i razem
książę austryacki, i Rudolf , hrabia habsburski. Pierwsze
go zalecały do tronu wielkie posiadłości, drugiego osobiste
przymioty. O statni został cesarzem.
R u d o l f I.
Rudolf I. zw ał się hrabią habsburskim od zamku Habs
burg, w Szw ajcaryi, przy Aar, w kantonie Ar gnu, gdzie
ten dom m iał swoje ziemie. O ttokar, czując się obrażonym,
iż nad niego przeniesiono hrabiego tak szczupłej fortuny,
nie chciał go uznać cesarzem. Ztąd powstała między nimi
wojna. Na polu Markfeld, niedaleko W iednia,'O ttokar po
legł w bitwie 1278. Dziedziczne’ jego królestw o, Czechy,
spadło na syna W acław a, ale Auslrya ze Styryą, Karniolią,
e tc ., jako lenność cesarstw a niemieckiego, została odjętą
Wacławowi za bunt ojcowski. Rudolf oddał ją synowi swe
m u, Albertowi. To było początkiem przyszłej wielkości
tego domu, który odtąd zwać się poczyna Habsbursko-Austryackim.
Po Rudolfie panował Adolf Nassauski, książę małego
znaczenia.
.

Albert I. Habsburski.

Albert I. Habsburski wstąpił w 1298. Najważniejszym
wypadkiem jego panowania jest wybicie się na wolność z pod
władzy cesarskiej kilku kantonów szwajcarskich w 1308, pod
przewodnictwem Wilhelma Telia. To dało początek rzeczypospolitej Szwajcarskiej (ob. Szwajcaryą). Kiedy cesarz
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s/.edł do Szwajcaryi na iiskromienie niespokojnych, przeprawując się przez rzekę R euss, wpadającą do A ar, został za
bity przez synowca Jana, za to . iż będąc jego opiekunem,
po dojściu naw et jego do pełnoletności, nie chciał mu w ró
cić ojcowskiego dziedzictwa. Po leni zabójstwie, synowiec
uciekł do Florencyi, i pod obcem imieniem wstąpiwszy do
klasztoru, pozostał ukryty aż do śmierci.

Henryk VII. Lnxemburskl.
Po śmierci Alberta I. , książęta niemieccy, z powodu wiel
kich między nimi intryg, długo na wybór cesarza zgodzić się
nie mogli. N areście, chcąc położyć koniec niepewności,
1
' ir arcybiskupa trewirskiego
poważanego. Arcybiskup
podał na cesarza brata swego H enryka, hrabiego luxemburskiego, który też został wybrany pod imieniem Henryka VII.
I domu Luxemburskiego czterech było cesarzów : Henryk
VII., wnuk jego Karol IV. i dwaj tego synowie: Wacław
i Zygmunt. Uoin ten stał się potężnym przez nabycie dwóch
koron: czeskiej i węgierskiej.
Nabycie korony czeskiej. Czechy, plemie słowiańskie,
miały od samego początku książąt narodowych. Ta linia
królów ze szczepu słowiańskiego wygasła na W acławie V.
w 1306. Ale W acław m iał dwie siostry: starszą za Henry
kiem , księciem K aryntyi, i młodszą Elżbietę w panieńskim
stanie. Zaraz po śmierci W acław a, książę Karyntyi objął
był Czechy, lecz w krótce, dla okrutnych rządów , wypędzo
ny został. Wówczas Czesi wysłali poselstwo do Henryka VII.
ofiarując wraz z ręką Elżbiety czeską koronę synowi jego Ja
nowi. Henryk VII. korzystał z pomyślnej pory zbogacenia
swego dom u, i ożeniwszy syna z Elżbietą, osadził familią
swoją na tronie czeskim.

Ludwik V. Bawarski, w 1314.
Po śmierci Henryka VII. książęta obierający cesarza roz
dzielili się, jak to najczęściej byw ało, na dwa stronnictwa.
Większość oddała koronę Ludwikowi Bawarskiemu', mniej
szość obrała cesarzem Frydryka Pięknego, księcia austryackiego, syna cesarza Alberta I. Wojna domowa zajęła pra
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wie całe panowanie Ludwika. W bitwie pod Miihldorfem,
w 1 3 2 2 , Frydryk popadł w niewolę swego przeciwnika. Pa
pież Jan X X II., mieszając się do wojny niem ieckiej, nakazał
Ludwikowi uwolnić jeńca , a rozstrzygnienie wyborowych spo
rów zdać na sąd stolicy apostolskiej. Ludwik odrzucił ze
wzgardą lakowe wymaganie. Odtąd między papieżem a ce
sarzem powstała zawzięta w alk a, która trw ała aż do śmierci
Ludwika. Jan XXII. wyklął cesarza, a cesarz w ybrałantypapieża. Nareście następca Jana, Klemens V I., nie przesta
jąc prześladować Ludwika, potrafił przeciągnąć na swą stro
nę pięciu elektorów , którzy ogłosili tron za wakujący, i wy
brali na cesarza Karola Luxemburskiego, syna Jana, króla
czeskiego. Dwaj rywale rozpoczęli w'ojnę, ale przypadek
położył jej koniec. Ludw ik, uganiając się na polowaniu za
niedźwiedziem, spadł z konia i um arł z. odniesionej rany.
Ludwik V. Bawarski pierwszy zaczął używać na pieczęci
majestatycznej cesarskiej dwóch orłów; potem cesarz W acław
zamienił ich na jednego z dwiema głowami.
Karol IV. Luzem burskl.
Karol IV Luxem burski, syn Jana a wnuk Henryka VIL,
wstąpił w 1347. Zważając ile razy cesarstwo niemieckie
wojną domową zakłócone było z powodu elekcyi, źle pra
wami opisanej, ogłosił on w 1356 r. na sejmie sławną usta
w ę, znajomą pod imieniem Złotej Bulli.
Złota Bulla. W tej ustawie przepisał cesarz liczbę ele
ktorów , ich praw a i następstw o, tudzież cały obrzęd obioru
i koronacyi cesarza. Elektorów ustanow ił siedm iu, trzech
duchownych i czterech świeckich:
1 ) Arcybiskup moguncki.
2 ) Arcybiskup koloński.
3) Arcybiskup trewirski.
4) Elektor król czeski.
5) Elektor<palatyński.
6 ) Elektor saski.
7) Elektor brandeburski.
, . E lekcją naznaczył we Frankfurcie nad Menem, większo
ścią głosów, pod prezydeneyą arcybiskupa mogunckiego, któ
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ry też ogłaszał obranego cesarza; koronacją zaś w Akwisg ran ie, którą dopełniał arcybiskup koloński. Na przypadek
śmierci lub nieobecności cesarza, ustanowieni zostali dwaj
wikaryusze czyli zastępcy: elektor palatyński i elektor saski.
U staw a ta pisana jest po łacinie i zachowuje się dotąd we
Frankfurcie nad Menem. Praw o to nazywa się Bullą Złotą
ztąd, że pieczęć cesarza, u spodu w isząca, zamkniętą jest
w puszce złotej, zwanej po łacinie bulla.
Karol IV., chcąc zapewnić koronę niemiecką synowi Wacła
wowi, zapłacił każdemu z elektorów po 1 0 0 ,0 0 0 dukatów.
Uwaga. Syn cesarza niemieckiego, obrany za życia ojca
na jego następcę, nosił zwyczajnie tytuł króla rzymskiego.

Wacław Luxemburskl.
W acław Luxem b(irski, najbezecniejszy z cesarzów nie
mieckich, w stąpił w 1 5 roku życia na tron czeski i cesarski.
Z natury leniwy, oddał się roskoszóm życia, pijaństwu i
polowaniu. Czesi najwięcej od jego okrucieństw ucierpieli.
Często chodził opiły po ulicach Pragi w tow arzystw ie kata
i kazał bez winy i sądu ścinać każdego, kto m iał nieszczę
ście niepodobać się jem u z tw arzy lub wejrzenia. Przy żo
nie jego był spowiednikiem Jan Nepomucen, człowiek świę
tych obyczajów. W acław chciał raz dowiedzieć się od niego
co mu żona mówiła na spowiedzi, a nie mogąc prośbą ani
postrachem wymodz na nim zdradzenia tajemnicy, kazał go
wrzucić z mostu do rzeki Mołdawy, w r. 13U3. Jan Nepo
mucen został zaliczony w poczet świętych dopiero w 1729 r.
Grube obyczaje i gnuśność W acława były przyczyną, iż elek
torowie złożyli go z tronu w 1 4 0 0 , a koronę oddali elek
torowi palatyńskiem u, Robertowi. Jednakże W acław pano
w ał dalej wr Czechach nie zrzekając się i tytułu cesarza; nareście, kiedy po śmierci R oberta w 1 4 1 0 , elektorowie wy
brali Zygmunta Luxem burskiego, W acław zrzekł się tego ty
tułu na rzecz brata i um arł w 1419.

Zygmunt Luzemburski.
Zygmunt Luxem burski, syn drugi Karola IV ., przez m ał
żeństwo swoje z Maryą, starszą córką L udw ika, króla wę
gierskiego i polskiego, dostał po śmierci swego teścia w 1302
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W ęgry. Po śmierci zaś cesarza R oberta, w 1410, otrzym ał
koronę cesarską, i nakoniec w 1 4 1 9 , odziedziczył no bracie
W acławie królestwo Czeskie. Głównym czynem Zygmunta
było uspokojenie kościoła katolickiego, zaburzonego przez je
dnoczesną bytność dwóch papieżów, z których jeden mieszkał
w Awenjonie, drugi w Rzymie. Ten stan rozdwojenia ko
ścioła trw ał lat 40 (1378— 1 4 1 7 ), i zowie się wielkiem odszczepieństwein zachodniem czyli wielką Syzmą Zachodnią.
(Z jakiej przyczyny powstało to rozdwojenie, mówi się pod
papieżami we Włoszech). Cesarz zwołał sobor do Konstancyi
w Szwajcaryi w 1 4 1 4 , na który zjechało się 18,000 wyż
szego i niższego duchowieństwa, i 16,000 panów świeckich.
Obaj papieże zostali złożeni z urzędu, i wybrano nowego, któ
ry w Rzymie odtąd mieszkać począł.
Sobor konstancyeński pamiętnym jest jeszcze przez
spalenie Hussa. Jan Huss był rektorem uniwersytetu w P ra
dze w Czechach, i spowiednikiem żony króla W acław a. Po
czął on między młodzieżą uniwersytecką rozszerzać nowe opinie religijne przeciwne w wielu punktach nauce powsze
chnego kościoła. Papież Jan XXIII. powołał Hussa do Rzy
mu w 1 4 1 1 , ale się ten nie stawił. Nareście w czasie so
boru w K onstancyi, cesarz Zygmunt prosił brata W acława,
aby przysłał Hussa do K onstancyi, zaręczając, że nic złego
mu się nie stanie, byleby się usprawiedliwił z zarzucanej mu
herezyi. Huss przybył, i mimo nalegania ojców kościoła i
cesarza, nie chciał odwołać swych mniemań. Został przeto
potępiony jako heretyk, i skutkiem okrutnych obyczajów owe
go w ieku, żywcem na stosie spalony w 1415. Skoro wieść
o śmierci H ussa doszła do Czech, stronnicy jego, mianowi
cie młodzież, która lekcyi swego rektora z uniesieniem
słuchała, zaprzysięgli zemstę Niemcom i Zygm untowi; upa
trując w tym czynie soboru skutek nienawiści Niemców ku
Sławianom-Czechom. Jakoż gdy W acław um arł w 1 4 1 9 , a
korona czeska prawem spadku na brata jego Zygmunta przejść
m iała, wybuchnęła w'ojna dom ow a, wywołana przez stronni
ków H ussa, Hussytami zwanych, i przez lat szesnaście
Czechy i Niemcy krw ią rum ieniła. Naczelnikiem Hussytów
był Jan Zyska, który najwięcej przeszkadzał Zygmuntowi
zając tron braterski. Był to czeski szlachcic; zgromadził
wieśniaków, i tak dalece wyćwiczył ich w sztuce wojennej,
12 się najbitniejszym wojskom równali.
Walczył pomyślnie
R ys C hbon.-H ist ,

\o
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z cesarzem do 1424. U m arł nakoniec z zarazy. Wieść gm in
na niesie, że um ierając, zalecił stronnikom sw oim , aby skórę
z niego zdartą naciągnęli na bęben, ażeby, gdy już usty swojem i do boju przeciwko Niemcom zapalać ich nie może, od
głos przynajmniej bębna z jego skóry, budząc w sercach
ziomków pamiątkę przeszłych czynów, do nowych ich zwycięztw zagrzewał.
Zygmunt był ostatni z domu Luxemburskiego, um arł
w 1438 r . , zostawiwszy córkę Elżbietę, zaślubioną Alber
towi II. A ustryackiem u, dla którego wyjednał u elektorów
koronę cesarską.

JDom H a b s b u r s k i n a tro n ie
n iem ieck im .
W osobie Alberta II. dom Habsbursko-Austryacki powtór
nie dostąpił tronu cesarskiego i odtąd przez trzy wieki na
nim się utrzym ał, to jest do swego wygaśnienia w męzkićj
linii w 1740 r.
Albert krótko panując zostawił żonę brzem ienną, z któ
rej się narodził Władysław zwany Pogrobowiec, że po
śmierci ojca przyszedł na św iat; ten został królem czeskim
i w ęgierskim ; na tron zaś niemiecki elektorowie wezwali brata
stryjecznego Alberta, Frydryka austryackiego, który przyjął
imię Frydryka 111. (Ob. gen. N. 9).
Pięciodziesięciolelnie panowanie tego cesarza nic pamięci
godnego nie zawiera. W 1453 nadał Austryi tytuł arcyksięstwa. Skępstwo było cechą charakterystyczną tego mo
narchy, tak dalece, iż nie dał nauczycielów ani dozorców
synowi swemu Maxymilianowi, aby oszczędzić wydatków na
rzeczy, które za niepotrzebne uw ażał. On pierwszy m iał
wynaleść dewizę złożoną z pięciu sam ogłosek: a, e, i, o, u,
którą na swych mieszkaniach, pojazdach i srebrze wyryć ka
zał. Po łacinie m iała znaczyć następne sło w a: siusiriae esł
imperare orbi universo, do Austryi należy panowanie nad
całym światem, po niemiecku zaś: alles Erdreich ist Öster
reich unterihan, cała kula ziemska jest poddanką Austryi.
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Frydryk ożenił Maxymiliana z Maryą, córką Karola Zuch
w ałego, ostatniego z książąt Burgundzkich. To małżeństwo
uczyniło Maxymiliana dziedzicem posiadłości domu Burgundzkiego, t. j. Niderlandów i hrabstw a Franche-Comtć.

fflasymllian I.
Maxymilian I. wstąpił w 1493 roku; m iał jednego syna
Filipa Pięknego, którego ożeniwszy z córką Ferdynanda V.
Katolickiego Joanną, zapewnił mu dziedzictwo Hiszpanii.
F ilip, wstępując na tron hiszpański, przeniósł do Hiszpanii Ni
derlandy i Franche-Comte. Miał on z Joanny dwóch synów:
Karola i Ferdynanda. W osobie tych książąt dom Habsburski
podzielił się na dwie linie: starszą i młodszą; starsza, za
czynająca się w osobie K arola, panowała dwa wieki w H i
szpanii, a'.młodsza, którą zaczął Ferdynand, panowała również
dwa wieki w Nemczech. Maxymilian I. przez ożenienie wnuka
Ferdynanda w 1515 zA nną, córką króla Władysława, brata
Zygmunta I. starego, ostatnią księżniczką z domu Jagiellonów,
w Czechach i W ęgrzech panującego, utorow ał mu drogę do
tych dwóch koron.
W r. 1 5 1 2 , w skutek uchwały sejmu niemieckiego, ce
sarz podzielił całe Niemcy na 10 cyrkułów czyli okręgów.
Podział ten polityczny nastąpił dla tego, aby skuteczniej mo
żna było utrzymać wszędy spokojność i porządek. W Niem
czech utrzym yw ał się w całej swej mocy rząd feudalny. Ksią
żęta, hrabiow ie, biskupi, opaci i m iasta wolne używali pra
wie zupełnej niezawisłości od cesarza. Każdy urządzał swą
posiadłość jak się mu podobało; cesarz nie m iał praw a w trą
cać się do jego spraw w ew nętrznych, byle nie zakłócał- pu
blicznej spokojności. Właśnie też dla utrzym ania tej ostatniej
został zrobiony powyższy podział Niemiec na Cyrkuły, Nad
każdym cyrkułem naznaczony był dyrektorem jeden z zamo
żniejszych książąt, osiadłych w tym cyrkule. Do niego n a
leżało doprowadzać do skutku uchwały ogólnego sejm u; m iał
on policyą okręgow ą; ścigał złoczyńców; podczas wojny po
w oływał obywateli do wojska i prowadził ich na miejsce
przez wodza naczelnego wskazane. Jeśli cesarz m iał jaki
rozkaz do ogłoszenia po Niemczech, przesyłał go zwykle dy
rektorom C yrkułów , a ci za pośrednictwem policyi okręgo-
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wej podawali o tera do wiadomości mieszkańcom swojego
cyrkułu.
Nazwiska Cyrkułów były następujące: (Ob. map. N. 5).
1. Cyrkuł Austryacki.
2. Bawarski.
3. Górnego Renu.
4. Dolnego Renu.
5. Frankoński.
6 . Westfalski.
7. Dolnej Saxonii.
8 . Górnej Saxonii.
9. Szwabski.
10. Rurgundzki.
Jakie kraje dzisiejszych Niemiec obejmowały te Cyrkuły?
1) Cyrkuł Austryacki: zaw ierał
'
' 'łości cesarstw a A ustryackiego, oprócz
2) C. Bawarski: dzisiejsze królestw o B aw arskie, areybiskupstwo Salcburskie i biskupstw a: Ratysbońskie, Passowskie i Frejsingen.
3) C. Szumbski: księstwo Bodeńskie, królestwo W irtembergskie, Alzacyą, biskupstw a: K onstancyeńskie, Aug
sburskie i 31 m iast wolnych.
4) C. Górnego Renu: H essen-D arm sztad, N assau, księ
stwo D w óch-M ostów , biskupstwa: W orm s, Spir i Bazyleą, miasto Frankfurt i t. d.
5) C. Dolnego Renu: elektoraty: Moguncki, T rew irski,
Kotoński i Palatynat.
6 ) C. Frazikoński: biskupstw a: B am berg, W iirzburg,
E ichstädt, księstwa Saskie, Anspach i t. d.
7) C. W estfalski: prowincye dolnego Renu do Pruss na
leżące, Oldenburg, biskupstw a: Leodyum , Paderborn,
Osnabrück, M ünster, księstwo W erden i t. d.
8 ) C. Dolnej Saxonii: B runsw ik, H annow er, Holsztynią, Meklembnrg, Hamburg, Lubekę; Magdeburg, Bremen.
9) C. Górnej Saxonii: E lektorat Saski, Brandeburski,
Pom eranią, księstw a Saskie i Anhalt.
10) C. Burgundzki obejmował dzisiejszą Belgią.
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(Charles Quint).

Karol V ., syn Filipa Pięknego, naprzód został królem
hiszpańskim w 1 5 1 6 ., po śmierci Ferdynanda V. Gdy zaś Maxymilian um arł w 1 5 1 9 , ubiegał się o koronę cesarską z kró
lem francuzkim , Franciszkiem I ., przed którym otrzym ał
pierwszeństwo, zapłaciwszy elektorom 3 0 0 ,0 0 0 talarów . Od
rzucony Franciszek taką powziął nienawiść ku K arolow i, iż
przez całe życie toczył z nim wojnę.
W panowaniu Karola V. dwa są główne wypadki:
1. W oiny z królem francuzkim, i
2. Reformacya Lutra.
Co do wojen Karola V. z Franciszkiem , są one znajome
pod imieniem wojen włoskich; o nich się mówiło pod Francyą.
T u powiemy słów kilka o drugim wypadku, o Reformacyi L utra.

Re form acja.
Największym wypadkiem XVI. wieku jest reformacya.
Przez reformacyą rozumiemy zmianę religijną w niektórych
państwach katolickich zachodniej E uropy. W r. 1517 wy
stąpił w Niemczech mnich augustyanin, rodem z Saxonii,
imieniem Marcin Luter, który począł głosić, że w iara ka
tolicka nie jest tak czystą jak była za czasów apostolskich,
i że przeto należy ją poprawić. Ułożył on swoją poprawę
czyli reformą-, od czego powstało nazwisko reformacyi,
nadane wyznaniu wiary Marcina L utra. Zowią je także L u
ter anizmem, a tych co poszli za nauką L utra Lutrami.
Cesarz niemiecki Karol V , jako naczelnik świecki ko
ścioła katolickiego, zabronił był Lutrow i rozszerzać swoją
reform ę; ale że jego władza w Niemczech była ograniczoną,
był jeszcze przytem zajęty wojnami z królem Francuzkim ,
Franciszkiem I ., a L uter znajdował opiekę j obronę u elek
tora Saskiego, którego był poddanym, przeto od r. 1517
do r. 1532 w przeciągu lat 15 L uter nakłonił do przyjęcia
swojego wyznania kilkunastu książąt niemieckich i wielką
hczbę miast wolnych. Cesarz, widząc naówczas niebezpie-
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czeńslwo grożące katolicyzmowi w Niemczech, postanowił siłą
oręża zmusić Lutrów do powrotu na łono kościoła katolic
kiego. Przygotował się już do w alki, gdy nagle T urcy w li
czbie 3 0 0 ,000 żołnierzy wpadli do dziedzicznych krajów ce
sarza, do Węgier i Austryi, i grozili niezwłócznem ich zagarnię
ciem. Przelękniony K arol, widząc że sam , bez pomocy ksią
żąt Luterskich, nie podoła tak strasznej potędze, pojednał się
z L u tram i, i nadał iin wolność sumienia aż do czasu kiedy
papież zwoła sobor powszechny, który rozstrzygnie czy Lutrzy mają słuszność za sobą, czy też powinni odstąpić od swe
go wyznania. Książęta Luterscy, w zamian za tę powolność,
dali pomoc cesarzowi i wyparli Turków z Austryi. Odtąd,
znowu przez lat 1 5 , to jest od r. 1 5 3 2 do 1 547, Marcin
L uter szerzył spokojnie po Niemczech swoje wyznanie. Nakoniec Sobor powszechny został zwołany do Trydentu (w T y
rolu) w r. 1545 i potępił jego naukę. Cesarz Karol wziął się
do oręża, 1547, aby zmusić Lutrów do zostania na powrót ka
tolikam i; atoli ich siły były tak znaczne, iż nie mógł nic
dokazać i zaw arł z nimi pokoj w Augsburgu r. 1555 zw a
ny pokojem religijnym, przez który nadał Lutrom zupełną
wolność sumienia w Niemczech.
Podobny Lutrow i reform ator zjaw ił się we Francyi imie
niem Kalwin, który odszczepił od kościoła katolickiego zna
czną część ludności francuzkiej. Jego zwolennicy zowią się
Kalwinami, a wfe Francyi zwano ich Hugonotami.
W iarę L uterską, oprócz Niemiec, przyjęły: Dania, Nor
wegia i Szw ecya, a kalw ińską: Anglia, Szkocya, Hollandya
i połowa Szwajcaryi. Obie te wiary częściowo także prze
darły się i do innych krajów.
Lutrom i Kalwinom dają jeszcze ogólne nazwisko Pro
testantów tak , iż pod tem imieniem rozumieją się jedni i dru
dzy. (Obszerniejszą o reformacyi wiadomość znajdziesz
na końcu tej książki).

Karol V. począł w swej osobie starszą linią Habsburską,
która panow ała w Hiszpanii przez dwa w iek i, 1 5 0 4 — 1700.
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W stąpiwszy na tron cesarski, puścił bratu Ferdynandowi
dziedziczne ziemie austryackie. Karol był ostatnim królem
niemieckim, który koronował się na cesarza w Rzymie.
Po Karolu W ielkim , Karol V. był najpotężniejszym mo
carzem' w E uropie; posiadał całą H iszpanią, Niderlandy,
Franche-Com té, księstwo medyolańskie, królestwo neapolitańskie, wyspy: Sardynią, Sycylią i Balearskie, cesarstwo
niemieckie i osady w Ameryce.
Pomimo wielkiej potęgi, a większej sławy, Karol V., znu
żony wiekiem i zniechęcony złym skutkiem wojen z L utra
m i, złożył koronę hiszpańską na rzecz syna Filipa (II.), i
oddalił się na resztę dni swoich do klasztoru Św. Justyna
w E strem adurze, gdzie przyjąwszy suknią zakonnika, całe
dni na kopaniu w ogródku, a nocy na modlitwie przepędzał.
Zycie samotne rozpaliło jego wyobraźnią i skłoniło do kroku,
na jaki żaden żyjący człowiek przed nim się nie odważył.
Chciał bowiem widzieć za życia jak go po śmierci grzebać
będą. W tym celu ubrano stosownie kościół, w pośrodku
wzniesiono katafalk, a na nim stanęła trum na, gdzie m iał
się położyć te n , który Europę sławą imienia napełnił, i któ
ry nakoniec zamknął dni swoje w pustelniczém ustroniu. Przy
odgłosie dzwonów, przy natłoku w idzów , wieczorną porą,
w towarzystwie zakapturzonych m nichów , okryty, zamiast
szkarłatnego płaszcza, całunem , z gromnicą w rę k u , wszedł
cesarz, Karol V ., do św iątyni, obitej kirem , tysiącem św ia
teł błyszczącej, i jakby na wieczny spoczynek sam się w tru 
mnie ułożył. Po odśpiewaniu psalmów za zmarłych, po skro
pieniu święconą wodą żyjącego nieboszczyka, i mnisi i lud
opuścili św iątynią; pogasły świece; Karol V ., przeleżawszy
czas niejaki w tru m n ie, podniósł się, zeszedł ze stopni katafalka, i udał się do celi na spoczynek. Atoli umysł, obra
zami smutnego obrzędu rozdrażniony, zapalił krew jego i sil
ną wywołał gorączkę, która go we dwa dni potem o rze
czywistą śmierć przypraw iła, i właśnie na tym samym kata
falku, gdzie leżał żyjący, został złożony po śmierci.
■Q-Q-Q-
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Ferdynand I.
Ferdynand I . , b rat Karola V ., począł w swej osobie młod
szą linią H absburską, która w linii męzkiej panowała w Niem
czech od 1558— 1740. Ferdynand wstępując na tron cesarski,
posiadał już Auslryą, a z powodu małżeństwa z Anną Jagiellon
k ą, odziedziczył w 1540 Czechy i W ęgry. W 1543 wydając
starszą córkę, A nnę, za księcia Bawarskiego, Alberta V.,
zaw arł z nim kontrakt ślubny, przez który zapewnił potom
stwu swej córki dziedzictwo A ustryi, Czecn i W ęgier, jeśliby
płeć rnęzka domu Habsbursko-Niemieckiego z czasem wyga
snąć miała. Ten warunek we 200 lat potem spowodował
wojnę europejską o następstwo Austryackie, w 1740.
Po Ferdynandzie panował syn Maxymilian 11., który zo
staw ił dwóch synów : Rudolfa i Macieja.

Rudolf II. w 1576.
Cesarz te n , przez jezuitów' wychowany, oddał się nau
kom , mianowicie alchemii i astrologii. W tym czasie w E u
ropie było między uczonymi przekonanie, że jest taki kamień
lub proszek, którym skoro się dotknie lub posypie jakikol
wiek m etal, natychm iast zamienia się w złoto. T a wiara tak
była głęboka i tak powszechna, że najbogatsi ludzie poświę
cali majątek dla wynalezienia takiego proszku lub kamienia,
który zwano powszechnie kamieniem filozoficznym. Rudolf
I I . , przenikniony podobną w ia rą , obrócił cały swój czas na
szukanie rzeczonego kam ienia, z zupełnem zaniedbaniem rzą
dów państwa. Prócz lego lubił nadzwyczaj k o n ie, i czas
wolny od prac alchemicznych poświęcał na ujeżdżanie tych
zwierząt. Jezuici natchnęli Rudolfa wielką gorliwością o
utrzymanie religii katolickiej, który nie mogąc działać siłą
oręża przeciw' protestantom niem ieckim, gdyż im była zape
wniona wolność sumienia na mocy pokoju religijnego, za to
w dziedzicznych swoich ziemiach, najbardziej w Czechach, za
czął tak dalece prześladować protestantów , iż zmusił ich do
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podniesienia rokoszu. Protestanci, zwyciężywszy Rudolfa , do
stali od niego przywilej na swobodne wyznawanie swojej religii; ten przywilej znany jest pod imieniem Listu Cesar
skiego, (1609). Na mocy tego listu otrzymali Czesi prawo
stawić kościoły i mieć pewną liczbę urzędników, obrońcami
wiary zwanych, dla czuwania nad ścisłem wypełnieniem prze
pisów Cesarskiego Listu, w razie niedotrzymania których, w ol
no im było użyć oręża przeciw królowi. Na czele tych obrońców był hrabia Henryk T u m , jeden z najbogatszych pa
nów czeskich.

Ma o i e J.
Rudolf um arł w 1 6 1 2 ; po nim w stąpił brat jego, Maciej.
Pod koniec panowania tego cesarza trafiło się, że protestanci
czescy wystawili kościol na ziemi opata katolickiego w Iiraunau, a drugi we wsi Klostergrab, należącej do arcybiskupa
pragskiego. Opat i arcybiskup sprzeciwiali się tem u; gdy
jednak protestanci zakazu ich nie usłuchali, arcybiskup kazał
zbić kościoł klostergrabski, a opat zamknął kościoł, wysta
wiony w B raunau, 1618. Protestanci zanieśli skargę do sw'ego obrońcy wiary, Henryka T u rn , który zwoławszy do Pragi
resztę swoich kollegów, w imieniu wszystkich protestantów
zaniósł skargę do cesarza Macieja. Tymczasem rada kró
lewska , rządząca w Czechach, pod niebytność króla i prze
bywająca w Pradze, złożona z najgorliwszych katolików uprzedziła Cesarza, aby nie zważał na zażalenia kalwinów' i
oświadczył się otwarcie za katolikami Jakoż cesarz odpo
wiedział, że tak zburzenie, jako i zamknięcie kościoła, stało
się z własnej jego woli. Obrażony tern T u rn , dowiedziaw
szy się z czyjej namowy cesarz dał im taką odpowiedź, zgro
madził pewną liczbę protestantów , i udawszy się z niemi do
sali, gdzie zasiadała rada królew ska, kilku główniejszych
radźców kazał wyrzucić przez okno z wysokości 40 łokci.
Po tym gwałtowmym postępku, T urn w ezwał protestantów
czeskich do powstania przeciw królow i, wolność sumienia
naruszającemu. To dało początek wojnie religijnej w Niem
czech, znajomej pod imieniem wojny Trzydziestoletniej.

Wojna Trzydziestoletnia.
Wojna trzydziestoletnia otrzymała nazwę od czasu swo
jego trw ania; zaczęła się bowiem w r. 1618 a zakończyła się
R ys Cbron.-H ist .
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w 1648. Początek w zięła w Czechach gdzie kalwini powstali
przeciw Maciejowi za naruszenie wolności sumienia. W krót
ce cesarz bezpotomnie um arł, a brat jego stryjeczny Ferdynad 11. w stąpił na tron niemiecki i odziedziczył Austryą,
W ęgry i Czechy; ale C zesi, znając jego gorliwość o wiarę
katolicką aż do fanatyzmu posuniętą, nie chcieli go uznać za
króla swojego i tron swój oddali kalwinowi elektorowi Palatyńskiemu Frydrykowi V. Cesarz pokonał przeciwnika na
Białej-górze pod P ra g ą , zabrał mu w łasny jego kraj Palatynat, i wygnał z .Niemiec z całą rodziną. Naówczas Frydryk V. udał się do swego krewnego króla Duńskiego lutra Chrystyana 1F. Ten uzbroił się przeciw cesarzowi
w r. 1625. Ale dwaj znakomici wodzowie: Tylly i Jtrallensztejn, pokonali króla Duńskiego i zmusili prosić o po
kój, który stanął w r. 1629 w Lubece. Ze zaś w czasie tej
wojny z królem Duńskim pomagali m u książęta niemieccy
wyznania luterskiego, cesarz Ferdynand 11. wziął ztąd pochop
do wydania wojny Lutrom Niemieckim. C i, nie polegając
na własnych siłach, proszą o pomoc, jako swego współwy
znawcę, króla szwedzkiego Gustawa-Adolfa. Ten przybywa
do Niemiec r. 1630 i odnosi dwa głośne zw ycięstwa: pod
Lipskiem r. 1631 nad Tyllym , a pod Liitzen (w Saxonii)
nad Wallensztejnem r. 1632. W ostatniej bitwie król szwedz
ki śmierć znalazł. Cesarz Ferdynand 11., uwolniony od gro
źnego przeciwnika wciąż odtąd zwyciężał protestantów Nie
mieckich i Szwedów. Już książęta lulerscy byli doprowadzeni
do ostateczności, już się gotowali do wyrzeczenia się swej
w iary, gdy król francuzki Ludwik X III, lękając się wzrostu
potęgi cesarza niem ieckiego, dobrowolnie przyjął stronę ksią
żąt luterskich, w dał się w wojnę z Ferdynandem II. i tak ją
szczęśliwie prow adził, iż zmusił cesarza Ferdynanda III., na
stępcę Ferdynanda I I . , do zawarcia pokoju z protestantami
w r. 1648. Pokój ten zowie się pokojem Westfalskim} zapewnił
on Lutrom i Kalwinom niemieckim zupełną równość z katolikami
pod względem religijnym i cywilnym , to jest, że protestanci otrzymali nie tylko wolność wyznawania swej wiary, ale też wol
ność sprawowania różnych obowiązkóww całych Niemczech.
L e o p o l d 1.

Po Ferdynandzie III. nastąpił syn jeg o , Leopold I. Mo
narcha ten prow adził trzy główne w ojny:
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1) Z Ludwikiem XIV., w obronie Palatynatu, który F ran
cuzi zawojować chcieli, (od 1 6 8 8 — 1697). Pokoj Ryswicki
tę wojnę zakończył.
2) Z sułtanem tureckim , Mahometem IV., i następcami,
0 posiadanie W ęgier, od 1 6 8 3 — 1699. Na początku tej wojny
pamiętne jest oblężenie Wiednia, 1 6 83, przez wezyra KaraMustafę. Król polski, Sobieski, uwolnił od grożącej zguby
stolicę austryacką. Pokoj K arłow icki, 1 6 9 9 , wojnę z T u r
kiem zakończył.
3) Trzecią główną wojną Leopolda była wojna o następstwo
Hiszpańskie. Wojna ta ukończyła się dopiero za syna jego
Karola VI. pokojem lltrechckim r. 1713.
Uwaga. Leopold I. ustanow ił w i6 9 2 dziewiąty elektorat
na rzecz Ernesta Augusta, księcia brunswicko-hanowerskiego, za pomoc sobie daną przeciw Francyi w czasie wojny o
P alatynat, tudzież nadał tytuł króla Pruskiego Frydrykow i, elektorowi Brandeburskiemu za pomoc daną w czasie woj
ny o następstwo H iszpańskie.'
Leopold zostawił dwóch szynów: Józefa I. \ Karola VI,.
którzy umierając bez potomstwa płci męzkiej, zakończyli w 1740
młodszą linią domu Habsburskiego.
Panow anie Józefa I. było krótkie; w stąpił i um arł w cza
sie wojny o następstw o hiszpańskie, 1 7 0 5 — 1711.
K a r o l V I.

Karol VI., b rat Józefa L, ukończył wojnę hiszpańską w 1714,
1 otrzymał Niderlandy hiszpańskie, królestwo neapolitańskie
z wyspą Sycylią, i księstwo Medyolańskie.
Widząc się bez potomków płci męzkiej a mając tylko córki,
chciał starszej z nich, Maryi-Teresie, zapewnić następstwo
po sobie w dziedzicznych swych ziemiach, jako to: w Austryi,
Czechach, Węgrzech, etc. etc. W tym celu napisał testam ent,
zwany Sankcyą pragm atyczną, 1713.
Sankcya pragm atyczna, zaw ierała ostatnią wolę cesarza>
na mocy której, w braku potomków płci męzkiej, po Karolu VI.
otrzymać miała zupełne dziedzictwo ziem , do domu habsbur
skiego należących, jego córka M arya-T eresa, z wyłączeniem
córek pozostałych po starszym hracie, Józefie I.
Tę ustawę przyjęły kraje dziedziczne austryackie i na nią
przysięgły. Dwie córki Józefa L, jedna Józefina, za Frydry-
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kiem Augustem III., królem polskim, druga, Marya, za elek
torem bawarskim, K arolem , odstąpiły praw swoich do dzie
dzictwa Auslryi. Nadto Karol VI. wyjednał u wszystkich głów
nych m ocarstw europejskich zaręczenie, że tej ustawy prze
strzegać będą i nie dopuszczą, aby kto inny, nie Marya- Teresa,
odziedziczyć miał ziemie domu Habsburskiego.
W lat 20 po ogłoszeniu sankcyi pragm atycznej, powstała
Wojna o następstwo Polskie.
Po śmierci Frydryka Augusta II., w 1733, Polacy przy
obiorze nowego króla podzielili się na dwa stronnictwa: jedno
wybrało Stanisława Leszczyńskiego, drugie Frydryka
Augusta, syna zeszłego k ró la, męża Józefiny, synowicy Ka
rola VI.
Francya przyjęła stronę Leszczyńskiego, którego Ludwik
XV. był zięciem, Karol zaś VI. stronę synowicy i jej męża,
Frydryka Augusta. Ztąd wynikła wojna europejska. Francya
z Hiszpanią połączyły swe siły przeciw Austryi i Niemcom.
Wojna trw ała dwa lała, a jej teatrem były Włochy. Jenerał
francuzki, Fillars, zdobył na cesarzu księstwo Medyolańskie,
a Don Karlos, syn Filipa V., króla hiszpańskiego, zawojo
w ał Neapol i Sycylią. Te nagłe zdobycze zmusiły Austryą
do pokoju, który został zawarty w Wiedniu 1735 r. Na mocy
tego pokoju, Frydryk August III. utrzym ał się na tronie pol
skim, cesarz zaś Karol VI. ustąpił Leszczyńskiemu Lotaryngii
a królowi Hiszpańskiemu dla jego syna Don K arlosa, Neapolu
i Sycylii.
Cesarz Karol VI. um arł w 1740; był ostatnim potomkiem
w linii męzkiej starożytnego domu Habsburskiego. Śmierć
jego wywołała wojnę europejską o następstwo Austryackie,
1 7 4 0 -1 7 4 8 .

Marya Teresa.
Chociaż Karol VI. zapewnił się ze strony swoich podda
nych i m ocarstw europejskich, że córka jego, Marya-Teresa,
odziedziczy po nim całą m onarchią, lecz skoro zam knąt po
wieki , pretendenci do dziedzictwa austryackiego, widząc że
Marya-Teresa nie jest w możności stawienia im oporu, wy
stąpili zbrojno dla poparcia praw swoich.
Posiadłości Austryackie były następne: arcyksięstwo Au
stryackie, Czechy, W ęgry, Szląsk, księstwo Medyolańskie.
Niderlandy austryackie, i t. d.
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Pretendenci byli:
1. Marya-Teresa, starsza córka Karola VI.
2 . E lektor b aw arsk i, Karol, żądał tego dziedzictwa na
mocy kontraktu ślubnego, zawartego w 1543 między jego
przodkiem , Albertem V ., księciem bawarskim a cesarzem
Ferdynandem I.
3. Elektor sask i, Frydryk August III. , król polski,
jako mąż starszej córki Józefa I.
K rólow ie: hiszpański, francuzki i pruski wmieszali się do
wojny dla korzystania z okoliczności.
Wojna o następstwo Austryackie trw ała lat 8 od r. 1 7 4 0 —
1748. Zakończył ją pokoj A kw isgrański, na mocy którego
Marya-Teresa utrzymała się przy dziedzictwie, i nadto jeszcze
wstąpiła na tron cesarsko-niemiecki z mężem swym Francisz
kiem I.
Król zaś pruski Frydryk II. Wielki, dostał od Maryi-Teresy
największą część Szląska. (740 mil kwadr.)
W dalszym ciągu panowania Maryi - Teresy zaszła nowa
wojna europejska, znajoma pod imieniem wojny Siedmiolet
niej, 1 7 5 6 — 1763.
Wojna siedmioletnia. Pod imieniem wojny Siedmiolet
niej rozumieć należy dwie wojny całkiem od siebie różne:
jedną między Francyą i Anglią, a drugą między Austryą i
Prussami. W pierwszej rzecz szła o granice posiadłości
francuzkich i angielskich w Ameryce północnej, o które gdy
się te dwa m ocarstw a porozumieć nie m ogły, zapaliła się
między niemi zacięta wojna na morzu i lądzie; druga zaś
wybuchnęła mianowicie z tego
mogąc się pocieszyć po utracie
Szląska który ustąpić musiała Frydrykowi II. W ielkiemu,
chciała koniecznie kraj ten napow rót odzyskać. Ze zaś obie
te wojny spółcześnie się toczyły i trw ały lat siedm, zna
jome są przeto pod spoiną nazwą wojny siedmioletniej.
Wojna F rancji z Anglią zakończyła się pokojem Paryskim
r. 1763 przez który Francya ustąpiła Anglii kilka swoich
posiadłości w Ameryce i Afryce. Wojnę zaś Austryi z Prusam i
zakończył pokoj w H ubertsburgu (zamek niedaleko Drezna)
przez który Marya-Teresa zrzekła się nazawsze praw swoich
do Szląska.
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Franciszek I. i Marya-Teresa zostawili dwóch synów: Jó
zefa i Leopolda, i córkę Maryą-Antoniną, wydaną za Lud
wika XVI. Franciszek um arł w 1765; syn starszy otrzymał
tron cesarski, pod imieniem Józefa II. Ten cesarz pamiętny
jest przez pierwszy rozbiór kraju polskiego, w 1772. W dzie
dzicznych swoich ziemiach zniósł on poddaństwo i karet
śmierci.
Po Leopoldzie II. panow ał syn je g o , Franciszek II.,
za którego wybuchnęła rewolucya francuzka, w sk u tek której
dom Burbonów został zFrancyi wygnany. Franciszek II. oświad
czył się za Burbonami i w plątał się przez to w długą wojnę
z rzecząpospolitą francuzką, podczas której utracił Niderlandy
i księstwo medyolańskie. W 1806 złożył godność cesarza
niemieckiego. Wszystkie kraje, cesarstw o niemieckie składa
jące , stały się odtąd niezawisłemi. Dla wzajemnej jednak
obrony, utworzyły między sobą zw iązek, który od r. 1815
zowie się związkiem Niemieckim *).
Arcyksięstwo austryackie otrzymało w 1806 r. tytuł ce
sarstwa, a Franciszek II. był pierwszym cesarzem austryack im , pod imieniem Franciszka I.
Po złożeniu Napoleona z tronu francuzkiego, Franciszek I.
na kongresie w iedeńskim , 1815, otrzym ał na pow rót księ
stwo medyolańskie z dodatkiem rzeczypospolitej weneckiej,
z których to dwóch krajów powstało nowe LombardzkoJFeneckie królestwo.
Franciszek I. um arł w 1 8 3 5 ; po nim wstąpił syn jego,
Ferdynand I. Ten w skutku zaburzeń wynikłych w Austryi r.
1848 złożył koronę na rzecz synowca swojego FranciszkaJózefa I. który obecnie panuje.
*) Obacz na końcu dzida Rcwolucyą Francuzką.
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HISTORY A ANGLII.
Anglia nazywa się dziś królestwem Wielkiej-Brytanii
i Irlandyi. Królestwo to składa się ze czterech oddzielnych
cząstek, jakiemi są: właściwa singlia, księstwo Wallii,
Szkocya i Ir landy a.
Połączenie tych części nastąpiło tym sposobem: Wilhelm I.
podbił A nglią, Henryk II. Plantagenet wyspę Irlandyą,
Edward I. księstwo W allii, nakoniec Jakób I . , wstępując
na tron angielski, połączył Szkocyą z Anglią. Właściwie od
czasów Jakóba I. te cztery części zowią się królestwem Wiel
kiej Brytanii i Irlandyi.
T u dajemy rys historyczny tylko właściwej Anglii.
Anglia pod Rzymianami zwała się Brytanią, w której
mieszkali B retonow ie, podbici przez Rzymian w I. wieku po
narodzeniu Chrystusa.
Na początku V. wieku Rzymianie opuścili tę w yspę, nie
mogąc jej obronić od napadu Szkotów, znajomych wtenczas
pod imieniem Piktów i Kaledonów.
B retonow ie, własnym siłom zostaw ieni, dla skuteczniej
szego odparcia nieprzyjaciół, wezwali na pomoc singlów i
Saxonow, którzy mieszkali w Danii, w dzisiejszym Szleswiku.
Oddział tych G ierm anów , pod wodzą Hengista i Horsy,
ukazał się w Brytanii około połowy V. wieku. Wygnali oni
Szkotów, ale postrzegłszy słabość mieszkańców, opanowali część
ich kraju. Ta okoliczność w plątała Bretonów w niszczącą
wojnę z przychodniami, którzy nakoniec stali się panami wyspy.
Pewna liczba Bretonów schroniła się do księstwa Wallii, inni
zaś, przeprawiwszy się przez m orze, osiedli w tej części
F rau cy i, która dotąd nosi nazwisko Bretanii.
W ciągu drugiej połowy V. wieku, Anglowie i Saxonowie
założyli w Brytanii siedm małych królestw , jako to : Kent,
W est-sex, Est-sex, Sus-sex, Est-anglią, Mercyą, Nordhumber-land (Nortumberland). (Ob. map. N. 2).
Te siedm królestw nosiły ogólne imię Heptarchii. Jest
to wyraz g reck i, znaczy siedm rządów. Każde królestwo
było niezaw isłe; miało udzielnych królów i osobne praw a.
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W iara chrześciańska weszła do Anglii podczas Heptarchii,
dla rozkrzewienia której papież Grzegorz Wielki posłał tam
mnicha Augustyna ,ze 40 towarzyszami, 604. Augustyn był
pierwszym apostołem tej krainy; założył stolicę biskupią w kró
lestwie K ent, w mieście Kantorbćry; ztąd arcybiskupstwo
kantorbenjskie uważa się dotąd za najznakomitsze.
Heptarchia utrzymała się od końca V. do początku IX.
wieku. Egbert, król W est-sexu, połączył w 827 wszystkie
cząstki Heptarchii w jedno królestwo i kazał je odtąd nazywać
Anglią.
Zacząwszy od Egberta do dni naszych dziewięć familij
panowało w Anglii, a te s ą :
1. Anglo-Sayońska, w osobie Egberta, 827.
2. Duńska, w osobie Swenona, 4013.
3. Aoriiiandzka, w osobie Wilhelma /., 4066.
4. 1’Iaiitagenetów, w osobie Henryka II., 4454.
5. Lankastcrska, w osobie Henryka W ., 4399.
6. Jorska, w osobie Edwarda W ., 4464.
7. Tudorów, w osobie Henryka FIL 4485.
8. Sztuartów, w osobie Jakóba I., 4603.
9. Hanowerska, w osobie Jerzego / ., 4744.

JDoan A nylo-Saocońshi .
Głową familii Anglo-Saxońskiej był Egbert, którego linia
posiadała Anglią prawie dwa w iek i, od 827— 4043. Pano
wanie tego domu nacechowane jest nieprzerwanem pasmem
najazdów Duńskich. T a walka dwóch sąsiednich narodów
ciągnęła się lat dwieście. W tym przeciągu czasu zaszły 154
bitwy lądowe i 40 bitew m orskich, nie licząc tysiąca mniej
szej wagi.
Anglia w tej epoce była najnieszczęśliwszym krajem w świę
cie. Między królami tej familii zasługują na uw agę:
Etelwolf.

Etelwolf, syn Egberta. Pod nim Duńczycy, których zwano
także N orm andam i, wpadłszy raz do Anglii, opanowali Lonl
dyn. Ale Etelwolf, z garstką wojowników, zadał im wkrótce
taką klęskę, iż ani jeden nie w rócił do ojczyzny. Przypisując
ten wypadek łasce Opatrzności, odbył pielgrzymkę do Rzymu,
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gdzie uznał siebie za wassala stolicy apostolskiej, i obowiązał się płacić papieżowi grosz Sw. P iotra, 853. Ta da
nina dopiero za czasów Henryka VIII. zniesioną została.

Alfred Wielki.
Alfred Wielki panował od 8 7 1 — 900. Na wstępie jego
rządów Anglia dostała się w moc Duńczyków; Alfred zaś
opuścił tron i w sukmanie wieśniaczej krył się czas niejaki
w chałupie pasterza. Naręście podczas jednej uroczystości
przebrany za barda, z arfą w ręku, zwiedził oboz nieprzy
jacielski , i niepoznany, obejrzawszy ich siły, tejże nocy z nie
wielką liczbą uderzył na obciążonych snem i winem. Zwy
ciężeni Duńczycy wynieśli się z Anglii i przez resztę pano
w ania Alfreda już się tam ukazać nie śmieli.
Alfred słynie jako opiekun nauk i rolnictwa. Za jego
czasów ciemnota umysłowa okrywała wszystkie kraje Europy;
w Anglii zaledwie kilkanaście osób pisać umiało. Król ten
założył przy głównych katedrach szkółki dla nauki czytania
i pisania; zalecił także, aby nie poświęcano na księży nierozumiejących po łacinie mszału i nie umiejących podpisać
swego imienia.

Etelred II.
Etelred I I ., 978 — 1013. Pod tym królem , dwiestoletnia walka z Duńczykami zakończyła się na korzyść ostatnich.
Przez długi ciąg swoich najazdów, nieprzyjaciele zajęli
całe wschodnie wybrzeże Anglii, gdzie zbudowali domy, z któ
rych robili wycieczki w głąb kraju i ze zdobyczą wracali
do tych kryjówek. Ci Duńczycy pomagali także swym ziom
kóm , ilekroć, jak zaraza, nawiedzali nieszczęśliwą Anglią.
Etelred postanowił wyrżnąć razem wszystkich Duńczyków
w Anglii osiadłych. Rzeź została dokonaną w jednym dniu
i w jednej godzinie po całym kraju, 1002. Ten wypadek
zapalił, między Swenonem , królem D uńskim , i Etelredem,
w ojnę, która trw ała lat dziesięć i zakończyła się podbiciem
Anglii przez Duńczyków. Etelred, z żoną Emmą i synem
Edwardem, szukał schronienia u swego szw agra Ryszarda,
księcia Normandyi.
R ys C hbon.-H ist .

n
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Fam ilia Hańska,
Familia Duńska w ładała tronem angielskim lat trzydzieści,
1 0 1 3 — 1042. Panow anie Swenona było krótkie; syn jego,
Kanut f t ielki, dla uniknienia wojny z księciem Normandyi,
Ryszardem , który dochodził praw siostry Em m y, już naówczas wdowy po śmierci m ęża, zaszłej w 1016, z nią się
ożenił, i za jej namową został ehrześcianinem. Po nim pa
nowali dwaj jego synowie: Harald i H ardy-K anut, obaj
nader okrutni. Po ich śmierci bezpotomnej, Anglicy, za
radą hrabiego Godwina, wezwali z Normandyi ostatniego
księcia z familii Saxońskiej, E dw arda, syna Etelreda 11.,
który panow ał, od 1 0 4 2 — 1 0 6 6 , pod imieniem Edwarda III.
Król ten przez wdzięczność ożenił się z córką Godwina, Edytą.
Ze zaś przepędził swą młodość na dworze książąt normandzkich, zaraz po wstąpieniu na tro n , pokazał szczególniejsze
upodobanie do języka i obyczajów tego narodu. Otoczył
się Normandami, oddał im najbogatsze biskupstwa i powie
rzył najważniejsze urzędy cywilne. Baronowie angielscy bo
leli nad swćm poniżeniem , a ich nienawiść ku Normandom
granic nie znała. Mimo to , Edward 111, umierając bezdziet
nie, wr 1 0 6 6 , zapisał tron swój towarzyszowi młodości W il
helmowi, naów'czas księciu Normandyi.
Uwaga. Edw ard 111. ze względu na pobożne i w strze
mięźliwe życie, został policzony w poczet świętych pod imie
niem Edwarda Wyznawcy.

Horn Normandski.
Po śmierci Edwarda III. Anglicy, lękając się Wilhelma
i nienawidząc N orm andów, uchyliwszy testam ent zmarłego
króla, oddali koronę szwagrowi Edwarda I I I ., Haraldowi,
który zaczął panować pod imieniem Haralda // . Książe
Normandzki udał się do papieża Alexandra I I ., który uważał
Auglią za swoją lenność od czasu, jak Etelwolf uznał siebie
za wassala papieskiego > z prośbą o pozwolenie zdobycia te
go kraju, obiecując przywrócić daninę, grosz Sw. Piotra,
którą Duńczycy opłacać przestali. Papież błogosławił go na
\
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tę wyprawę i przysłał sztandar poświęcony, tudzież włos
z głowy Św. Piotra. Wilhelm zebrał 6 0 ,0 0 0 wojska; wylą
dował na brzegi Anglii, i spotkawszy Haralda niedaleko
Hastings, stoczył z nim morderczą bitw ę, w której król an
gielski tron i życie postradał.
W ilhelm , zostawszy panem królestw a, wziął tytuł zdo
bywcy; odjął ziemie baronom angielskim i je podzielił na
6 0 ,215 lenności. Z tych zatrzym ał dla siebie 1 ,400 cząstek;
dał duchowieństwu 2 8 ,0 1 5 ; resztę zaś 3 0 ,8 0 0 lenności rozdał
między 700 baronów normandzkich, z warunkiem stawienia
na wojnę pewnej ilości żołnierza. Tym sposobem zaprowa
dził w Anglii rząd feudalny; księga, gdzie są spisane lenno
ści, tudzież imiona osób, które je wówczas dostały, doszła
do nas i zowie się księgą dnia sądnego (Dooms-daj-book,
czytaj Dums-de-buk).
Zapobiegając buntom , Wilhelm rozbroił wszystkich An
glików i zakazał im trzymać światło w swoich domach pó
źniej jak do 8 -éj godziny wieczorem. Praw o to zowie się
le couvre-feu (chowaj ogień). Głos wielkiego dzwonu ostrze
gał m ieszkańców , kiedy ogień gasić mieli. On też w pro
wadził do Anglii język francuzki, który został językiem dwo
ru , wyższej szlachty, językiem urzędowym i szkolnym.
Po śmierci Wilhelma 1. tron przeszedł koleją na jego
sy n ó w Wilhelma II. i Henryka I. Ten ostatni wydał
córkę jedynaczkę, Matyldę za Godfryda Plantageneta, h ra '
biego Anjou, Maine iTourraine, i z nią dał w posagu księ
stwo Normandyi. Po śmierci ojca, w 1 1 3 5 , Matylda miała
najbliższe praw o do korony angielskiej. Tym czasem , Ste
fa n de Blois, wnuk Wilhelma Zdobywcy, przez swą matkę
yldelę, zjednał za pomocą pieniędzy liczne stronnictwo w An
glii i osiadł na tronie ze szkodą Matyldy. Z tą wynikła woj
na domowa, która zajęła całe panowanie Stefana.
Znużeni tą wojną Matylda i S tefan, zawarli uakoniec,
w 1 1 5 3 , tra k ta t, przez który Stefan zatrzym ał koronę do
śm ierci, poczćm przejść miała na syna Matyldy, Henryka.
Jakoż gdy Stefan um arł w kilka miesięcy, Henryk w stąpił
na tron pod imieniem Henryka II., 1154.
» 8 «
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Pierwszym królem angielskim z tej familii był Henryk II.,
który zaczął panować prawem swej m atki, Matyldy, córki
H enryka I. (Ob. gen. 10.)
Dom ten w prostej linii wygasł w 1 3 9 9 , w osobie Ry
szarda I I . , poczem panowały dwie jego gałęzie: Lankasterska, która ustała w 1 4 6 1 , i Jorska, która wygasła w 1485
roku. W ogóle, szczep Flantagenetów zajmował tron angiel
ski przez lat 330.
Imię Plantagenetów pochodzi od dwóch francuzkich w yra
zów : planie (roślina) i genel (janowiec) ze złożenia których
iowstaje nazwisko Plantagenet. Janowiec był w herbie tej
amilii.
Król ten był najpotężniejszym monarchą w swojej epoce;
bo oprócz A nglii, którą posiadał prawem m atki, dostał je 
szcze od niej, we F raucyi, księstwo Normandyi; po ojcu
objął hrabstw a: Anjou, Maine i T ourraine; żona zaś, Eleo
nora, przyniosła mu w posagu obszerne księstwo Gaskonii
i hrabstw o Poitou. Tym sposobem stał się on dziedzicem
trzeciej części Francyi.
Henryk II. m iał czterech synów , między których roz
dzielił swoje posiadłości francuzkie. (Ob. gen. N. 10.). S tar
szem u, Henrykowi, dał Normandyą; drugiem u, Ryszard
Lwie-Serce zw anem u, Gaskonią; trzeci, Godfryd, przez
ożenienie się z K onstancyą, dziedziczką B retanii, otrzymał
z nią to księstwo w posagu; czw arty, J a n , nic od ojca nie
dostał. Ojciec, kochając tego syna więcej nad innych, i chcąc
go przy sobie zatrzym ać, obiecał mu dać wyspę Irlandyą, któ
rą w tym czasie wojownicy jego zdobywali. Bracia zaś,
przez zazdrość, nazwali go Janem Bez - Ziemi, że nie był
posiadaczem żadnej lenności. Pod tem właśnie mianem stał
się on głośnym w historyi angielskiej.
W panowaniu Henryka II. widzimy dwa główniejsze
w ypadki:
1. Zabójstwo arcybiskupa Tomasza Beketa, 1170.
2. Zawojowanie wyspy Irlandyi, 1172.
Zabójstwo Tomasza Beketa. Księża angielscy posiadali
w tym czasie bogate dobra; wolni byli od płacenia podat
ków królowi, i mieli własne sądy; to je st, że ksiądz w y
stępny nie sądem królew skim , przez cywilnych osób, ale są-
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dem duchownym, przez księży mógł tylko być sądzony. Przy
padek zdarzył, że w tej porze kilku księży, splamiwszy sie
bie zbrodniami, uszło kary wyrokiem swych sądów ducho
wnych. Henryk II. chciał przeto pozbawić duchowieństwo
Eraw a są d u ; prócz tego wymagał jeszcze, aby po śmierci
ażdego biskupa, nim się nowy obierze, dochody z tego bi
skupstw a, zamiast iść do Rzym u, jak dotąd byw ało, szły
do skarbu królewskiego. W obronie praw i zwyczajów księ
ży wystąpił energicznie przeciw królowi Tomasz Beket,
arcybiskup kantorberyjski, prymas czyli głowa duchowień
stw a angielskiego Mając za sobą cały stan duchowny, za
niósł skargę na króla do papieża Alexandra I I I ., który mu
pogroził klątwą. Ta kłótnia z królem lat kilka trw ała. Nakoniec Henryk I I . , gdy mu raz doniesiono, że arcybiskup
m ów ił o nim zuchw ale, «tyle la t, rzekł, prowadzę wojnę
z arcybiskupem , i tylu przyjaciół liczę, czemuż się kto za
mnie nad tym księdzem nie zem ści!” Zaraz powstali gor
liwsi dw orzanie, i udawszy się do Kantorbery, stolicy arcybiskupstw a, w czasie modłów nieszpornych zabili Beketa u
stop ołtarza, w 1170. Czyn ten okropny przeraził same
go króla. Alaxander III. rzucił klątwę na naród angielski,
w której m iał zostaw ać, póki rząd zabójców nie ukarze, a
arcybiskupa zaliczył w poczet świętych, którego grób stał się
zaraz celem pobożnej pielgrzymki cnrześcian.
Henryk zaś przysiągł w obec biskupów swojego kraju,
że nie był winnym śmierci B eketa, że słow a, które mu zgon
przyniosły, były wyrzeczone bez namysłu i w chwili zapału.
Jednakże, dla zmycia winy, musiał odbyć w 1 1 7 4 pielgrzymkę
do grobu Beketa. Zbliżając się do m iasta Kantorbery, zsiadł
Henryk z konia i bosą nogą kończył swoją wędrówkę.
Przede drzwiami świątyni czekał nań arcybiskup z ducho
wieństwem miejscowem. Henryk zeszedł do sklepów ko
ścielnych, gdzie wpośrodku wznosił się grobowiec męczen
nika. T u , z obnażonemi ramiouy, z głową na piersi schy
loną, ukląkł przed zwłokami świętego Tom asza; za nim sta
nęli rzędami kapłani, w pokutne dyscypliny uzbrojeni. By
ło ich ilO-ciu. Śród psalmów, które król za arcybiskupem
pow tarzał, każdy z m nichów , zbliżając się koleją do króla,
uderzył go cztery razy po ramieniu. T ą bolesną pokutą
Henryk zakończył kłótnie z papieżem i naród swój od klątwy
uwolnił.
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Zawojowanie Irlandyi. Irlandya ani przez R zym ian, ani
przez ludy giermańskie nie była podbitą. Dzieliła się na
pięć niezawisłych części, z których każda miała udzielnego
króla. Nieustanne kłótnie tych drobnych władców ułatw iły
Henrykowi II. wstęp do tej wyspy. W 4 1 7 2 przedsięwziął
w ypraw ę do Irlandyi i znaczną część kraju zagarnął. Resztę
wyspy podbili następni królowie angielscy.
Ze czterech synów Henryka II., najstarszy um arł bez
dzietnie przed ojcem. T ron zatem angielski, po śmierci Hen
ryka I I . , przeszedł na drugiego jego sy n a, Ryszarda.

Ryszard Lwie-Serce.
R yszard, przezwany Lw ie-Serce, dla nadzwyczajnej
śm iałości,, w stąpił w 1189. Odznaczył się w trzeciej krzy
żowej wojnie. Po zawarciu pokoju z Saladynem, sułtanem
E g ip tu , gdy w racał do k raju , w padł w ręce Henryka VI.,
cesarza niemieckiego, który go więził 18 miesięcy. Anglicy
wykupili go za 1 5 0 ,0 0 0 funtów srebra, to jest blizko za dwa
miliony r. sr. Po powróąie do ojczyzny, panował jeszcze
lat pięć.
W 1 1 9 9 , jeden z jego wassalów' francuzkich w Gaskonii,
przywłaszczył sobie wielki skarb odkryły przez wieśniaków na
polu jego orzących. Ryszard o tern uwiadomiony, chciał za
brać te pieniądze, na mocy praw feudalnych, podług któ
rych cokolwdek ziemia we wnętrznościach swoich ukrywa,
jest własnością suw erena, nie zaś wassala. Posiadacz skarbu
w zbraniał się wydać swą zdobycz i złożył ją w obronnym
zam k u , Chalus zwanym. Ryszard otoczył zamek licznem
wojskiem ; lecz na czw arty dzień oblężenia, gdy przejeżdżał się
na koniu, puszczono z wież zamku strzałę, która mu ramię
przeszyła. Rana nie była niebezpieczna, ale niezręczność
lek arza, który chciał z niej wydobyć żelazo, rozjątrzyła ją
tak dalece, iż wywiązała się gangrena, która króla o śmierć
przyprawiła.

Jan Bez-Zieml.
Po śmierci R yszarda, który um arł bezpotom nie, tron
przejśćby powinien na trzeciego b rata, Godfryda', że zaś on
nie ży ł, syn jego, A rtur, m iał niewątpliwe prawo do korony
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angielskiej. Lecz A rtur był naówczas dziecięciem i mieszkał
w B retanii, pod opieką m atki, Konstaneyi. Stryj jego, Jan
Bez-Ziem i, korzystał z małoletności synowca i osiadł na tro
nie angielskim.
Filip II. A ugust, król francuzki, którego A rtur był wassalem , chcąc spowodować w Anglii domową w ojnę, namó
w ił Artura wziąść się do Broni przeciw stryjowi i przyrzekł
dać mu posiłki. Tymczasem spóźnił się z pomocą, a Jan
B ez-Z iem i, zwyciężywszy synowca, zam knął go w więzie
niu w mieście R ouen, gdzie własną ręką, jak mówią, wy
palił mu oczy żelazem. Gdy jednak, mimo tak okropnego
cierpienia, żył jeszcze ten nieszczęśliwy młodzieniec, stryj
w yrzucił go oknem z wysokiej wieży, przecinając tym spo
sobem pasmo dni jego. Naówczas m atka A rtu ra, Konstancya, zaniosła skargę do Filipa Augusta, prosząc o ukara
nie Jana B ez-Z iem i. Filip w ezwał go do Paryża przed sąd
parów, jako wassala korony francuzkiej, obwinionego o za
bójstwo swego synowca', takoż wassala francuzkiego. Jan
nie usłuchał rozkazu; sąd przeto parów skazał go na utratę
lenności, posiadanych przezeń we Francyi, i dał Filipowi
prawo zagarnąć je siłą oręża. W skutek tego wyroku, król
francuzki wysłał wojsko do prowincyj należących do Jana
B ez-Z iem i, które, nienawidząc króla angielskiego, bez ża
dnego oporu jem u się poddały. Jedna tylko Gaskonia w ier
ną Janowi została.
Wielka karta, 1215. Okrutne i samowolne rządy Jana
B ez-Z iem i, niemoralne jego życie i nikczemny charakter,
obudziły powszechną niechęć ku niem u, której skutkiem
było powstanie baronów angielskich. Ci udali się do papie
ża, Innocentego III., prosząc o złożenie z tronu Jana BezZiemi. .Ze zaś Jan obraził także na siebie duchowieństwo
angielskie, papież zezwolił na to i tron jego oddał Filipo
wi II. Augustowi.
Już król francuzki gotował się wkroczyć do Anglii dla
objęcia korony, gdy Ja n , w idząc, iż orężem nie zmusi baro
nów do uległości, pogodził się z nimi i na ich żądanie na
dał int pewne przyw ileje, zwane Wielką kartą, (Magna
charta) 1215. Ta karta została podpisaną przez króla i ba
ronów na wysepce zwanej Runimed, na Tam izie, niedale
ko Windsoru.
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Chociaż podpisów barońskich jest na tej karcie 36, jed
nak trzej tylko baronowie swoje imiona głoskami podpisali,
inni zaś wszyscy trzem a krzyżykami dla nieumiejętności pisma.
Na mocy tej karty, żaden baron nie mógł być więziony,
karany śmiercią lub dóbr pozbawiony bez uprzedniego sądu,
z samych parów złożonego. Jeśliby zaś król choć jeden ar
tykuł tej karty złam ał, baronowie wolni byli od posłuszeń
stwa i wierności ku niemu.
W rok po ogłoszeniu Wielkiej Harty, Jan Bez-Ziem i,
czując się przez nią zw iązanym , naruszył ją , a lud i baro
nowie powtórny bunt podnieśli. Król musiał z kraju ucho
dzić i um arł w ucieczce 1216.
Syn jego, Heziryk III., przysiągł na to prawo i Anglia
wróciła do posłuszeństwa. Lecz rządy tego k ró la , chociaż
zbyt długie, nic pamięci godnego nie zawierają.
Parlament. W tern miejscu objaśnić należy wyraz par
lament, który w dalszym ciągu historyi angielskiej nie raz
napotkać wypadnie.
Od najdawniejszych czasów królowie angielscy mieli zwy
czaj wzywać do rady pewną liczbę baronów sw oich, to jest
wassalów tak świeckich jak i duchownych, którzy bezpo
średnio od króla trzymali lenności, a których w Anglii lor
dami zwano. Lecz te wezwania zależały od woli samych
królów. Dopiero Wielka Karta w yrzekła, aby król nie na
kładał podatków bez zezwolenia baronów czyli lordów, na
radę zwołanych.
Za panowania zaś Henryka III., prócz baronów, wezwa
no jeszcze do rady deputowanych od szlachty niższej i de
putowanych od miast. Ci deputowani zasiadali w innej izbie
niżeli lordowie, których izba z czasem zwać się poczęła Izbą
Wyższą, a izba deputowanych od szlachty i miast Izbą Niż
szą. Obie zaś izby, razem wzięte, zowią się Parlamentem.
Parlam ent tedy wyobraża cały naród angielski; co on uchw a
li, uważa się za prawo, które każdego Anglika obowiązuje.
On stanowi praw a lub je znosi, i naznacza podatki.

Edward I.
Edward I. w stąpił po ojcu Henryku III., i2 7 2 . Pamię
tny jest przez podbicie Księstwa W allii. Kraj ten leży na
zachód Anglii właściwej, od której pasmem gór jest oddzie
lony. Miał niezawisłych książąt aż do czasów Edwarda 1.
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W lej zaś epoce, mieszkańcy księstw a Wallii napadami swemi na ziemie angielskie zmusili Edw arda, iż przedsięwziął
podbić najezdników. Wojna ciągnęła się lat kilka. Nareście
księstwo uległo przemocy Edwarda I., w 12112, który je
przyłączył do Anglii i nadał starszem u synowi tytuł księcia
W allii z następnej okoliczności:
Tytuł księcia Wallii. Mieszkańcy księstwa Wallii, po dłu
giej i zaciętej walce, zgodzili się nakoniee przejść pod rzą
dy Edw arda, z w arunkiem , że im wyznaczy za namiestnika
człowieka w ich kraju zrodzonego i któryby nie umiał po
angielsku, dając przez to poznać, iż chcą mieć za rządcę
swojego ziomka. W łaśnie w tej epoce żona Edwarda, która
się znajdowała z mężem w Carnarvon (w księstwie Wal
lii) wydała na św iat syna, któremu dano imię Edwarda (II).
Król zw ołał przedniejszych panów podbitego księstwa. «Chcie
liście, rzekł im, mieć księcia w kraju waszym zrodzonego,
któryby nie umiał po angielsku; oto go macie w osobie mo
jego syna, Edwarda, który tylko co się urodził w Carnarvon
i który nie umie jeszcze po angielsku. ¡Niech on będzie księ
ciem W allii. Odtąd każdy następca tronu angielskiego ten
tytuł nosić będzie.»
Uwaga. W dynastyi Saxońskiej było już trzech E dw ar
dów. Lecz historycy angielscy na nowo liczą swoich kró
lów od podbicia Anglii przez Normandów. Ztąd pochodzi,
iż Edw ard, który w stąpił na tron w 1272, zamiast nazywać
się Edwardem IV., zowie się Edwardem 1.

Edward II.
Panowanie tego monarchy trw ało lat dwadzieścia i przed
stawia ciągłe pasmo wewnętrznych niepokojów, które wy
niknęły ze słabości jego charakteru. Lecz historya tych za
burzeń dla obcych nie ma rzeczywistego interessu. Zona E d
w arda, Izabella, córka Filipa IV. Pięknego, kobieta złych
obyczajów, uknuła spisek na męża z m inistrem Rogierem
Mortymerem i korzystając z ogólnej niechęci ku królowi,
skłoniła parlam ent do złożenia go z tronu. Małoletni syn
jego, Edward, został ogłoszony królem pod opieką matki i
Mortymera. Stary zaś król mieszkał pod ścisłą strażą, dale
ko od Londynu, w zamku Berkeley zwanym. Gdy jednak
królowa złym rządem obudziła szemranie w narodzie, lękając
się aby parlam ent nie przyw rócił jej męża do tronu, życia go
R ys C hkon.-H ist .
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pozbawić umyśliła. W tym celu, zbrodniarze przez Mortymera najęci, weszli jednej nocy do mieszkania Edwarda II. i od
jęli życie nieszczęśliwemu monarsze 1327.
E d w a r d III.
E dw ard III. stawszy się pełnoletnim w 1330, i prze
strzeżony od nieprzyjaciół Mortymera, jaką śmiercią zakoń
czył dni swoje ojciec jego, Edward II., kazał ująć ulubieńca
swojej matki, i po królkiem badaniu wydał nań wyrok śmierci,
matkę zaś skazał na wieczne zamknięcie w klasztorze, gdzie
jeszcze 25 lat przesiedziała.
Edward III. był najznakomitszym królem z dynastyi Plantagenelów; on rozpoczął z Francyą wojnę Stuletnią o po
siadanie korony franeuzkiej, po wygasnieniu w prostej linii
domu Kapetów, w '1328.
Pamiętniejsze wypadki w ciągu tej wojny, za Edwarda III.,
są następne:
1. Bitwa pod Crecy w Pikardyi, w ygrana przez Angli
ków w 1346.
2. Oblężenie i wzięcie miasta Calais w 1347.
3. Bitwa przy Poitiers w 1356 w ygrana przez księcia
Czarnego. Pokój w Bretigny w 1360 zawiesił tę woj
nę na lat dziesięć.
Edward III. zakazał używać języka francuzkiego w Anglii;
wprawdzie mówiono nim jeszcze na dworze królewskim, ale
już nie był używany do pisania praw , w sądownictwach ani
po szkołach.
Order Podwiązki. Król ten ustanow ił sławny order Pod
wiązki, który ma 24ch kawalerów, dwudziestym zaś piątym
jest król lub królowa panująca. Wielkie pensye są przywią
zane do niego; daje się tylko za znakomite zasługi dla ojczy.zny. Order Podwiązki jest to wstążka z błękitnego aksam itu,
mająca rąbek złoty, z napisem we środku: honny soit qui
mai y pense (niech się wstydzi, kto o tern źle myśli). Mężczyźni noszą tę podwiązkę nad lewem kolanem, kobiety wy
żej lewego łokcia.
Ed w ard h i . m iał syna zwanego Ksiecciem Czarnym (le
Prince Noir), że nosił czarną zbroję. Ten um arł rokiem przed
ojcem, zostawując syna, Ryszarda. Po śmierci więc Ed
warda III., w 1377, w stąpił na tron jego wnuk, Ryszard,
pod imieniem Ryszarda II.
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Był to król słabej głowy, oddany zabawom; namiętnie
lubił polowanie i rozkosze siołu; trzym ał dwór niezmiernie
świetny; 1 0 ,000 osób składało orszak królewski, a 300 ku
charzów karm iło tę bandę pasorzytów. Niedołężne jego rządy
sprowadziły na kraj liczne zaburzenia. B rat jego stryjeczny,
Henryk Lunkaster, [oh. gen. N. 11), sprężystego chara
kteru, przedsiębierczy, mający rozległe dobra w Anglii, zje
dnał miłość powszechną narodu; przez co stał się przedmio
tem podejrzenia i zazdrości dla słabego króla. Raz Henryk
zaniósł skargę przed Ryszarda na lorda angielskiego, księcia
Norfolk, swego zkądinądosobistego nieprzyjaciela, iż ten, wobec
jeg o , odważył się w nieprzystojny sposób mówić o królu.
Książe Norfolk zadał kłam stwo Henrykowi i postanowił
dowieść pojedynkiem swmjej niewinności. Podług ówczesnych
pojęć, skoro kłócący się nie mieli dowodów na swą obronę,
odbywali pojedynek w obec sędziów', i zwyciężony przegry
w ał sprawę. Taki pojedynek zw ał się pojedynkiem sądo
wym. W dniu na pojedynek naznaczonym, Norfolk i Henryk
Lankaster, stanęli uzbrojeni w szrankach; lecz k ró l, który
oddawna lękał się Henryka i szukał sposobności wydalenia
go z Anglii, przysłał wyrok w chwili kiedy do boju przystą
pić mieli, skazujący księcia Norfolk na utratę dóbr i wiecz
ne wygnanie z kraju, księcia zaś Lankaster na czteroletnią
tylko nieobecność w Anglii, bez utraty majątku. Ten wy
rok zadziwił w szystkich; rozjątrzył zaś szczególniej stronnic
two księcia Lankaster, na którym jednym spoczywała nadzie
ja niechętnych królowi. Było to w roku 1398. Henryk usunął się do F ra n c ji, polem do P ru s s, zkąd w szeregach
Krzyżackich chodził do Litwy i oblegał zamek wileński. -Za po
wrotem do Francyi dowiedział się o śmierci swojego ojca, któ
rego wielkie dobra król Ryszard kazał zabrać na rzecz skarbu.
Tymczasem Irlandczycy, uciskani przez swoich rządców,
podnieśli chorągiew buntu, których gdy Ryszard poszedł uskramiać osobiście, Henryk Lankaster, uwiadomiony o nieo
becności króla i wezwany przez jego nieprzyjaciół, wylądo
w ał z 60ciu żołnierzami na brzegi Anglii, gdzie wkrótce uj
rzał się na czele 6 0 ,0 0 0 wojska. Ryszard zaś przez trzy ty
godnie nie nie wiedział o rew olucji zaszłej w Anglii, z po
wodu wiatrów przeciwnych, które wstrzymały wszelkie sto
sunki tego kraju z Irlandyą. Nakoniec gdy w rócił do Anglii
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z 2 0 ,0 0 0 żołnierzy, zaraz 1 4 ,0 0 0 opuściło jego szeregi, prze
chodząc na stronę przeciwnika. Z pozostałą garstką, Ryszard,
nie śmiejąc próbować losu bitwy, zdał się na łaskę Henryka,
który go namówił do złożenia korony pod pozorem niezdolno
ści do rządów; parlam ent zaś, złożony ze stronników Henry
ka, przyjął skwapliwie to złożenie i obw ołał królem księcia
Lankastra pod imieniem Henryka IV. w 1399. W skutku
tej rewolucyi zakończył się szereg królów z familii Plantagenetów w prostej linii, i korona angielska przeszła na linią
boczną, idącą od trzeciego syna Edwarda 111., zwaną domem
Lankasterskirn, w herbie którego była Róża Czerwona.
-----------------

Iło m JLanliastershi.
Pierwszym królem z tego domu był Henryk IV. który,
chociaż otrzym ał koronę, na mocy uchwały parlam entu, lęka
jąc się jednak aby król, z tronu złożony, nie stał się powo
dem do wewnętrznych zaburzeń, zamknął go w ścisłem wię
zieniu, tudzież pozbawił pokarm u i napoju. Ryszard II., wy
trzymawszy przez dwa tygodnie męczarnie głodu, um ierając
nakoniec tą okropną śm iercią, zostawił tron spokojny przywłaszczycielowi.
Jednakże korona angielska, po śmierci Ryszarda, praw 
nie dostaćby się powinna drugiej linii idącej od Lionela,
księcia Klarencyi, drugiego syna Edwarda III. (Ob. gen.
N. 11) z której, w 1399, było w życiu dwoje książąt: Ed
mund i /inna, w dziecinnym wieku. Oboje na rozkaz Hen
ryka IV. zostali w trąceni do więzienia, gdzie Edmund umarł;
Anna zaś, wypuszczona potem na wolność, wyszła za Ry
szarda, księcia Jorskiego (ob. gen. N. 11) ; przez które
małżeństwo wniosła swe praw a do korony angielskiej w dom
książąt Jorskich.
Dalsze rządy H enryka IV. nie mają ważnych wypadków.
Schyłek dni jego był zachmurzony swawoliłem życiem następ
cy tronu, Henryka (V). Ten, bez względu na rady i proś
by ojca, polubił tow arzystw o rozpustnych młodzieńców, z któ
rym i co noc przebiegał ulice Londynu, zwiedzał oberże, kłó
cił się z majtkami, bił okna, staw ał w ciasnych zaułkach,
zkąd, jak zbójca, wypadał na przechodzących, znajdując szcze-
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golną rozkosz w ich przestrachu i krzyku. Za nadejściem
nocy, nikt w stolicy nie śm iał wychodzić z domu, unikając
spotkania z następcą tronu lub jego swawolnym orszakiem.
R az, jeden z jego towarzyszów został, za jakiś występek,
przez policyą ujęty i stawiony przed sądem. Książe Wall ii
przyszedł do izby sądowej w przekonaniu, że jego obecność
ocali winowajcę; lecz sumienny sędzia, bez względu na w sta
wianie się Henryka, wydał wyrok, na jaki zbrodzieu zasłu
żył. Rozgniewany książę potrącił sędziego , w obec
licznie zebranego ludu. Sędzia, po tej obeldze godności swo
jej, obrócił się do straży i z zimną krw ią rozkazał zapro
wadzić zuchwalca do więzienia. Młody H enryk, nagle prze
jęty wstydem za swój postępek, usłuchał sędziego i bez opo
ru poszedł do więzienia. Król, zaraz o tern uwiadomiony,
odwójnej z tego wypadku doświadczył radości: naprzód, że
yli w jego królestwie urzędnicy, piastować swą godność umiejący, powtóre, że syn, którego postępki wróżyły tak smu
tną przyszłość dla Anglii, pokazał tą rażą, iż umie czuć swą
winę i słuchać głosu sumienia. Książe len, po śmierci ojca,
w 1413, wstąpił na tron pod imieniem Henryka V.

E

Henryk V.
Zaraz po koronacyi, pod czas wielkiego posłuchania, oświadczył towarzyszom młodości, iż od chwili obecnej zmie
nia tryb życia swojego, że mając w swym ręku złożone losy
poddanych, musi, jak troskliwy ojciec, czuwać nad ich szczę
ściem i sławą, że jeśli oni chcą nadal być jego przyjaciółmi,
powinni także zmienić obyczaje i dobrem życiem zmyć hań
bę przeszłej swawoli. Ta energiczna przem ow a, na wstępie
rządów młodego m onarchy, przeniknęła najsłodszą nadzieją
serca cnotliwych obywateli, i tą rażą nadzieja ich nie była
zawiedzioną, chyba że za krótko żył dla szczęścia poddanych,
którymi tylko dziewięć lat rządził.
Henryk, korzystając z wojny domowej we Francyi między
stronnictwem Armaniaków i B urgundczyków , wznowił pretensyą swoich pradziadów do korony francuzkiej. W targnąw 
szy do P ik ard y i, odniosł nad nieprzyjacielem wielkie zwy
cięstwo przy Azincourt, 1415. W tej bitw ie, podług an
gielskich pisarzy, poległo Francuzów 1 0 ,0 0 0 , a drugie 10,000
dostało się w niewolę; Anglików zaś zginęło tylko czterdzie
stu. Fo tej klęsce, Francuzi nie mogąc oprzeć się zw'yciężcy,
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zawarli z nim traktat, 1 420, w mieście Troyes, w Szampa
nii, na mocy którego tron francuzki został oddany Henryko
wi V. z ręką Katarzyny, córki Karola VI. Odtąd Francya przez
lat piętnaście była pod panowaniem Anglików, od 14 2 0 — 1435.
Henryk V. wkrótce um arł w kwiecie lat swoich; po nim
syn:

Henryk VI.
Król ten w lO m miesiącu życia stał się razem dziedzi
cem dwóch koron : angielskiej i francuzkiéj. Los zawistny
przeznaczył mu utracić obie po dojściu do pełnoletności. Dwaj
stryjow ie: Bedford i Glocester, (cz. G loster), rządzili za
niego, pierwszy Francyą, drugi Anglią. Henryk VI. był tak
słabego zdrowia i tak niedołężnej g ło w y , iż nie mógł nabyć
żadnych elem entarnych wiadomości, naw et nauki czytauia.
Ta słabość umysłowa przeszła z postępem lat w pomieszanie,
które dość często nawiedzało króla.
Francya, po piętnastoletniej walce, od r. 1420, zrzuciła
nakouiec jarzm o angielskie w 1435, w sam rok śmierci Bedforda. Henryk przeniósł się do Anglii, gdzie panow ał spo
kojnie, idąc za radą księcia Glocester. Lecz gdy ten um arł
w 1447 roku, król częściej doświadczać zaczął skutków nad
werężenia mózgu. W chwilach téj smutnej choroby, brała
ster rządu żona jego, Małgorzata d'Anjou, córka Renata,
króla neapolilańskiego , (oh. gen. N- 2), niewiasta o tyle
w arta korony, o ile mąż był jéj niegodzien. Lecz że po śm ier
ci stryjów królewskich: Bedforda i Glocester, najbliższym krew 
nym Henryka VI był Ryszard (II) z linii Jorskićj; książę
ten, dumny i chciwy panowania, nie mógł przenieść aby
państwem rządziła kobieta, nie on, który związkami krwi
najbliższe m iał praw o do tego zaszczytu. Jakoż, przez zawiść,
ganił rządy królowej i starał się skłonić króla, aby podczas
swojej choroby powierzył mu opiekę nad krajem. Ztąd przy
szło do otwartej niezgody między Małgorzatą i Ryszardem.
Nakoniec ten ostatni, zmusiwszy orężem króla usunąć żonę
od rządów, zastąpił jej miejsce pod tytułem protektora kró
lestwa.
T a okoliczność dała początek głośnej w dziejach angiel
skich wojnie Dwóch Róż.
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Wojna Dwóch Róż.
Wojna ta o następstwo tronu angielskiego otrzymała
imię od herbu dwóch domów książęcych: Lankastra i Jorku:
Róży Czerwonej i Róży Białej. Ciągnęła się więcej jak
trzydzieści lat, od 14 5 2 — 1405. W tej przestrzeni czasu
zaszło dwanaście wielkich bitew, zginęło OOciu książąt z obu domów i więcej niż milion wojska. Ukończyła się całko
witą zagładą obydwóch familij.
Na wstępie tej wojny, Ryszard m iał tylko na celu od
dalić królowę od interessów państwa; ale Małgorzata, nie mo
gąc znieść swego poniżenia, wygnała przemocą Ryszarda
z Londynu. Nie długo potem, książę Jorski, odniósłszy sta
nowcze zwycięstwo nad nią i pojmawszy w niewolę jej mę
ża, 1 4 60, w ystąpił z prawam i do korony angielskiej, których nabył przez swą m atkę Anną Mortymer, ostatnią
księżniczkę pochodzącą od Lionela, drugiego syna Edwarda 111.,
a zatem mającą bliższe prawo do tronu niżeli dom Lanka
stra, idący od trzeciego syna tegoż Edwarda. (Ob. gen. N. 11).
Na mocy przeto tych pretensyj, tudzież korzystając ze zwy
cięstwa, które go uczyniło panem osoby króla, Ryszard wy
mógł na słabym Henryku VI. uznanie siebie za dziedzica
tronu angielskiego, z wyłączeniem naw et własnego syna Ed
warda, księcia Wallii.
Naówczas Małgorzata stanęła w obronie praw męża i sy
na, odniosła pod Wakelield, 1460, (ob. map. N. 6) zwy
cięstwo nad przeciwnikiem, który zginął na polu bitwy. Jed
nakże syn jego, Edward, dziedzic praw ojcowskich, dalej tę
wojnę prow adził, i w roku następnym, 1461, potrafił osiąść
na tronie angielskim pod imieniem Edwarda IV., gdzie tym
sposobem począł fam ilią Jorshą.

Familia Jorska.
Przez dziesięć lat rządów Edwarda IV, to jest 0(11461—
14-71, los wojny Dwóch Róż rozmaicie się ważył. Małgorzata
z pomocą obcegowojska, zaciągnionego we Francyi, niepokoiła
ciągle Edwarda IV. Nareście, w 1 471, przegrała walną bitwę
pod Tewkesbury, (cz. Tiukesbery),, (ob. map. N. 6) na której
osobiście z synem się znajdowała. Świadek klęski swoich stron
ników i wzięcia w niewolę syna, zemdlała na placu bitwy, a gdy
wróciła do zmysłów, ujrzała się w ręku nieprzyjaciela. Syn jej,
mający naówczas lat 17, stawiony przed Edwardem IV. i zapy-
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tany, jak ośmielił się najeżdżać Anglią «przyszedłem, odpowie
dział, z bronią w ręku dochodzie praw ojca mojego i zemścić się
za krzywdy przez was jem u czynione.» Na te słowa, dwaj
bracia królewscy: Jerzy, książę Klarencyi, i Ryszard, ksią
żę Glocester, zabili go w obec samego k ró la , który też roz
kazał zadać śmierć ojcu jego, trzymanemu dotąd w londyń
skiej wieży (Tower). Małgorzatę zaś, więzioną przez cztery
lata, wykupił za 5 0 ,0 0 0 talarów jej krew ny, Ludwik XI.
Dalszy ciąg panowania Edwarda IV. przedstawia sam
lko obraz okrucieństw jego i bezrządu w Anglii. Wojna dwóch
óż jest najopłakańszą epoką w historyi narodu angielskiego.
Praw ie wszyscy książęta z domu Lankastra zostali wytępieni;
jeden tylko potomek w linii żeńskiej. Henryk Tudor, hrabia
Richmond, potrafił ujść przed zemstą E dw arda IV. do Francyi,
gdzie mieszkał na dworze księcia Bretanii.
Edw ard IV. zbroczył naw et swe ręce we krw i rodzonego
brata, Jerzego, księcia Klarencyi. Miał to uczynić z bojaźni
aby ten książę, z natury chciwy panowania, zostawszy opie
kunem jego małoletnich dzieci, nie usunął ich od tronu. Ja 
koż Edw ard nie w ahał się śmiercią braterską zapewnić korony
dla swego potom stwa. W tym celu obwinił go przed parla
m entem , jakoby knuł spisek na wydarcie mu tronu. P arla
m ent, ślepe narzędzie woli królewskiej, uznał winnym księ
cia Klarencyi którem u k ró l, za całą ła s k ę , zostawił wybór
rodzaju śmierci. Ten, m ów ią, żądał, aby go w beczce wina
małmazyi uto|iiono.
Edward IV , umierając w 1483, zostawił małoletnich dzieci:
Edwarda V., Ryszarda i Elżbieto,, pod opieką drugiego
swego b ra ta , Ryszarda, księcia Glocester, którego na pozor
łagodny charakter nie budził w nim żadnej obawy ani po
dejrzenia. Tym czasem , książę Glocester, widząc sposobność
zostania kró lem , zrzucił maskę obłudy, i przekupiwszy wię
kszą część parlam entu, zam knął synów Edwarda IV. w lon
dyńskiej wieży, gdzie po dw'óch tygodniach więzienia śmierć
im zadać rozkazał, sam zaś po "trupach synowców w stąpił
na tron angielski pod imieniem Ryszarda III. Lecz spra
wiedliwa Opatrzność nie pozw oliła mu długo cieszyć się ko
roną, krw ią niewinnych sierot zmazaną: trzyletnie jego rządy,
od 14 8 3 — 1 4 8 5 , ciągłym szeregiem okrucieństw napiętno
w ane, wywmłały ogólne powstanie. Henryk T udor, hrabia
Richmond, korzystając z powszechnego oburzenia przeciw Ry
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szardowi III. , i wspierany przez Karola VIII. , króla francuzkiego, ukazał się w Anglii z małą garstką żołnierzy. W krótce
wszyscy niechętni przystali do niego. Ryszard, od swoich na
w et stronników opuszczony, poległ w bitwie przy Bosworth,
w 1485. Ta przegrana rozstrzygnęła losy królestwa. Zwy
cięzca, Henryk T u d o r, został zaraz na placu walki obwołauy
królem pod imieniem Henryka VII.
----- » « « -----

F am ilia Tudorów .
H e n r y k VI!.

Po krw aw ćm panowaniu linii Lankasterskićj, a mianowi
cie Jorskićj, w stąpił na tron angielski dom Tudorów w oso
bie Henryka VII. Ten po swojej matce był ostatnim księ
ciem z linii L ankasterskićj, a ożeniwszy się z ostatnią księ
żniczką z linii Jorskićj, Elżbietą, córką Edwarda IV, połą
czył przez to małżeństwo pretensye obu domów i położył ko
niec okropnościom wojny domowej.
Anglicy nazywają Henryka VII. Salomonem angielskim
ze względu na mądre jego praw'a i spokojne rządy. Miał on
czworo dzieci. (Ob. gen. N. 12). Najstarsza córka, Małgo
rzata , wyszła za króla szkockiego , Jakóba I V ., skutkiem
którego małżeństwa familia Sztuartów w stąpiła na tron an
gielski na początku XVII wieku. Marya, czwarte jego dzie
cię, była babką nieszczęśliwej Joanny Grey.
Henryk VII. ożenił starszego syna, Arturem zwanego, z Ka
tarzyną arragońską, córką Ferdynanda V. katolickiego, i gdy ten
w kilka miesięcy po ślubie umarł, ojciec, z natury skąpy, żeby
nie wracać wdowie wielkiego, na owe czasy, posagu: 2 0 0 ,0 0 0
dukatów, nam ów ił drugiego swego syna , Henryka , do oże
nienia s ię , naw et w brew skłonności, z wdową po bracie.
Książe ten nastąpił po ojcu pod imieniem Henryka VIII.
H e n r y k VI II.

W ośmnastym roku życia objął tron po ojcu. Był z przy
rodzenia niestałym w uczuciach, okrutnym w religii, barba*
rzyńcem w pożyciu domowćm. Namiętny do zabaw, do roz
koszy , zdał ciężar rządów na swego ulubieńca, Wolseja,
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który z najniższej klassy, syn rzeźnika, wyniósł się przez
wielkie talenta do godności kanclerza państwa i kardynała.
W téj właśnie epoce, Marcin Luter począł szerzyć w Niem
czech zdania przeciwne wierze kościoła katolickiego. H en
ryk VIII. napisał książkę, gdzie zbijał umiejętnie naukę Lutra
i ją poświęcił papieżowi Leonowi X. Ojciec S. nagrodził królapisarza za tę gorliwość tytułem obrońcy wiary.
W lat kilka potem, ten sam obrońca wiary stał się głów 
nym nieprzyjacielem papieża i wiary katolickiej, z następnej
okoliczności. We dwadzieścia lat po ożenieniu się z Katarzyną
A rragońską, z której miał jedną córkę, Maryą, zbrzydziwszy
pożycie z tą kobietą, prosił o rozwod papieża, Klemensa VIL,
który, nie chcąc uzbrajać przeciw sobie potężnego cesarza nie
mieckiego, Karola V., siestrzana Katarzyny, po długiem w a
haniu się, odmówił nareście swego zezwolenia. Obrażony
tern H enryk, odszczepił się od kościoła , w 1 5 3 0 , i przyjął
wiarę luterską, albo raczej utw orzył n o w ą,'p o tw o rn ą mie
szaninę katolicyzmu i luteranizmu. Uchyliwszy bowiem w ła
dzę papieża, został głow'ą kościoła angielskiego, zniósł męzkie
i żeńskie klasztory, cześć obrazów , niektóre obrzędy, i roz*
kazał odprawiać modły w'języku narodow ym ; lecz zatrzymał
sakramenty, spowiedź, cześć SS., tudzież urzędy duchowień
stw a katolickiego, jako to : arcybiskupów, biskupów , dzie
kanów i l. d.
Zaraz po oderwaniu się od kościoła, opuścił Katarzynę i
ożenił się z piękną Anną Bolejn, która przedtem była w or
szaku jego żony. Po cztéroletmém z nią pożyciu, m iał córkę,
Elżbietą; chcąc zaś wejść w nowe zw iązki, obwinił ją nie
słusznie o niew ierność, i skazawszy na ucięcie głowy, na
zajutrz po jej śm ierci, ożenił się po raz trzeci z Joanną
Sejnmr, która um arła po roku, wydając na świat syna, Ed
warda (FI.). Czwartą żoną Henryka była Niemka, Anna,
księżniczka Kliwii, którą po kilku miesięcach odesłał do ojca,
nie mogąc jej cierpieć dla wielkiej szpelności. W lat kilka
zaw arł piąte związki z Angielką, Katarzyną Howard. Ta
w dziewięć miesięcy poślubię, obwiniona o niewierność, poszła
pod miecz katowski. Nakoniec pojął za żonę w dow ę, Kata
rzyną Parr, która miała to szczęście, iż przeżyła okrutne
go męża.
Henryk VIII. m iał troje dzieci: Maryą, wychowaną w w ie
rze katolickiej, Elżbietę zaś i E dw arda, wyznających w iarę
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reform ow aną. Że zaś najwięcej kochał trzecią swą żonę, Jo
annę S ejm u r, matkę E dw arda, zostawił tron synow i, kła
dąc ten warunek w testamencie, że po śmierci Edwarda, je
śliby um arł bezdzietuie, ma nastąpić Marya, po tej zaś Elżbieta.

Edward VI.
Edward VI, wstąpił na tron, w 10 roku, pod opieką
wuja, księcia Som m erset, po śmierci którego, w 1552, zdał
rządy państwa na Jana Dudlej, księcia Nortumberland. E d
ward VI., gorliwy wyznawca wiary kalwińskiej, zaprowadził
ją w Anglii. Książe Nortumberland, który m iał nieograniczo
ną władzę nad umysłem młodego króla, przewidując zgon je
go blizki, z powodu suchot, chciał zapewnić sobie na czas
dalszy wpływ do rządu. W tym celu nieraz wymownie kre
ślił przed królem sm utne przeznaczenie, jakiemu ulegnie kalwinizm w Anglii, po jego śm ierci, skoro Iron na mocy testa
mentu Henryka VIII. przejdzie na jego siostrę, Maryą, naj
zaciętszą nieprzyjaciółkę tej wiary. Młody król czuł prawdę
jego uwag, i prosił aby wcześnie obmyślał środki dla zara
dzenia temu nieszczęściu. Naówczas Nortumberland podał
Edwardowi myśl uchylić testam ent ojcowski i naznaczyć po
sobie następczynią 17-stoletnią siestrzenicę, Joannę Grey,
kalwinkę (obacz gen. N. 12). Ta księżniczka pochodziła
wprawdzie z familii Tudorów, z Maryi, córki Henryka VII.
T n d o r, ale żadnych praw nie miała do tronu. Skoro E d
w ard, podług życzenia sw'ego mistrza, zmienił tajemnie, bez
porady parlam entu, ostatnią wolę ojca swojego, przekazując
po sobie tron Joannie Grey, Jan Dudlej ożenił z tą księżnicz
ką, nic o testam encie Edwarda VI. niewiedzącą, syna swego,
Gilforda, spodziewając się sam panować pod imieniem tej
pary. W krótce Edw ard u m arł; Nortumberland zaś uwiado
m ił parlament, że wolą zmarłego króla, w' miejsce Maryi Tudor,
Joanna Grey do trOnu powołaną została. Chociaż Joanna
Grey przymiotami duszy i umysłu posiadała szacunek i miłość
członków parlam entu, chociaż sama ta okoliczność, iż była
k alw in k ą, jednała dla niej głosy większości narodu, lecz nieprawmość kroku Edwarda V I., a bardziej jeszcze pycha bez
granic księcia N ortum berland, powszechnie nienawidzonego,
sprawiły, że interes Joanny Grey znalazł mało stronników.
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Marya Tudor.
Marya Tudor, żyjąca dotąd na ustroniu, skoro dowiedziała
się o zgonie swojego brata i razem o mianowaniu przez nie
go królową Joanny Grey, zgromadziwszy przyjaciół, udała się
do Londynu, gdzie między jej wojskiem a stronnictwem księ
cia Nortumbenand zaszła walka; w skutku której, Marya T u 
d o r, odniósłszy zw ycięztw o, stała się panią osoby Nortumberlanda , jego syna i Joanny Grey. Jan Dudlej, jako sprę
żyna tej rewolucj i, wraz z synem, został stracony; Joannę zaś
zamknięto w więzieniu do czasu nieokreślonego.
Marya, zasiadłszy na tronie, zaraz przyw róciła uroczyście
w iarę katolicką, i gwałtow nie prześladować poczęła kalwinów,
skazując na ogień wzbraniających się przejść na łono kościoła
katolickiego. Liczą do 277 ofiar jej religinej gorliwości. Te
krw aw e postępki Maryi uzbroiły przeciw niej kalwinów, któ
rzy żałow ali, iż tak gorliwie przyczynili się do jej wyniesie
nia na tron angielski. Niedługo potem uknuli spisek, celem
odjęcia korony Maryi, a włożenia jej na głowę Joanny; lecz
spisek został odkryty i winowajcy straceni. Marya zaś, chcąc
usunąć na przyszłość powod do buntów i spisków , skazała
Joannę na śm ierć, która w kwiecie la t, w 17 roku życia,
um arła na rusztow aniu, 1554.
Marya Tudor pojęła za męża syna Karola V., Filipa, który
zaczął panować w Hiszpanii od r. 15 5 6 pod imieniem Fi
lipa II. Ten król, wdawszy się zaraz w wojnę z Francyą,
wciągnął do niej swoją małżonkę. Podczas tej wojny Anglia
utraciła ostatnią sw'oją posiadłość na stałym lądzie Europy,
miasto Calais. Tę utratę miała królowa tak boleśnie uczuć,
iż umierając rzekła, „jeśli mi otworzycie piersi, znajdziecie na
sercu wyryte nazwisko Calais.”
Elżbieta Tudor.
Po śmierci M aryi, na mocy testam entu H enryka VIII.,
wstąpiła na tron siostra je j, E lżbieta, której rządy stanowią
najpiękniejszą epokę w historyi angielskiej. Heligia prote
stancka ostatecznie uznaną została za panującą, z zachowa
niem jednak urzędów duchowieństwa katolickiego, to jest:
biskupów, kanoników i t. d. Ztąd zowie się biskupią albo angli
kańską, wtenczas kiedy Szkocja wyznaje w iarę ścisłe kalwińską,
która przeto nazywa się purytanizmem, czyli czystą w iarą.
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Elżbieta brała udział w znaczniejszych wojnach na stałym
lądzie E u ro p y , pomagając kalwinom francuzkim, mianowicie
Henrykowi IV. Burbonowi, przeciw katolikom, tudzież wspie
rając już tajemnie, już otwarcie , kalwinów w Hollandyi prze
ciw Filipowi II., skutkiem której pomocy północna część Ni
derlandów oderwała się od Hiszpanii, pod imieniem rzeczypospolitej Hollenderskiej. Filip II., dla ukarania swej nieprzyjaciółki, wytężył przeciw niej całe swe siły i wysłał do
Anglii ogromną flo tę, jakiej Europa dotąd przykładu nie w i
działa, nazwaną flotą niezwyciężoną, w 1588. Lecz przy
wejściu do kanału la Manche, śród mglistej nocy, ośm angiel
skich palnych statków , korzystając z głębokiej ciemności, wci
snęły się w środek niezwyciężonej floty i rzuciły ogień na
okręty. Straszny pożar i gw ałtow na burza nade dniem, zni
szczyły olbrzymie dzieło mściwego Filipa, na które poświęcił
trzy lata pracy i wielką ma.ssę pieniędzy.
Pod koniec XVI. w ieku, angielscy żeglarze, kosztem rządu
swojego, odbyli liczne podróże do Ameryki. Drakę opłynął świat
dokoła idąc w ślady Magellana żeglarza hiszpań.; inny żeglarz,
imieniem Raleigh, odkrył w północnej Ameryce prowincyą,
którą nazwał Wirginią. Tenże sam wprowadził pierwszy
do Europy zwyczaj palenia tytuniu z fajek, którego się nauczył
u dzikich mieszkańców W irginii. Wielu znakomitych pisarzy
uświetniło długie panowanie Elżbiety, jako to: Spenser, Szek
spir, stawmy pisarz tragedi i, i Bakon Werulamski, pierwszy
uczony swojego wieku. Lecz Elżbieta splamiła pamięć swe
go imienia śmiercią Maryi Sztuart.
Śmierć Maryi Sztuart. Marya S ztu art, córka Jakóba V.,
króla Szkockiego, w wieku niem owlęcym, po śmierci ojca,
w 1542, została królową pod opieką matki, Maryi de Guise
i wysłaną była na dwmr francuzki, do Henryka 11. , gdzie po
dojściu do lat zaślubiła starszego jego syna, Franciszka II. Po
wczesnej śmierci tego króla, w 1560, wróciła!do Szkocyi, i tam
weszła w powtórne związki z blizkim swym krew nym , Hennjkiem Darnlejem, człowiekiem pięknej postaci, lecz gru
bych obyczajów i nałogów. Marya była katoliczką ; naród zaś
szkocki, świeżo przyjąwszy reform ę, z niesłychaną wście
kłością wytępiał w kraju wszelkie ślady katolicyzmu. Marya
z boleścią patrzała na zburzenie klasztorów, na wygnanie księ
ży, na prześladowanie katolików , którym żadnej pomocy dać
nie mogła. Ta różność w iar, w narodzie i w panującym, wy-
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w arła szkodliwy wpływ na losy królowej Maryi. Piękne jej
przymioty niknęły w oczach purytanów przed wielką jej zbro
dnią, że była katoliczką. Tymczasem mąż jej, Darnlej, który
dni i nocy na grze i pijaństwie przepędzał, a z którym kró
lowa oddawna zerwała wszelkie stosunki i w osobnym mie
szkała zam ku, zachorow ał śmiertelnie skutkiem swojej niewstrzemięźliwości. Lekarze przenieśli go, dla świeżego po
w ietrza , do domu wiejskiego, gdzie po kilku miesięcach tro 
skliwego leczenia, w racać już począł do zdrow ia, gdy jednej
nocy dom z nim razem w powietrze prochem został wysa
dzony. Głos powszechny, głos pu ry tan ó w , nienawidzących
Maryi, przypisał jej gw ałtow ną śmierć męża. Sama też nie
rozsądnie podwoiła ciężar tego podejrzenia, wyszedłszy za
mąż po kilku tygodniach za swego poddanego, hrabiego Botwela, którego lud obwiniał o to zabójstwo. Tym postępkiem
uzbroiła szkockich baronów , którzy przeciw niej powstali i
zmusili ją złożyć koronę na rzecz małoletniego syna, Jukóba VI.
M ana schroniła się do A nglii, do swojej krewnej, Elżbiety,
w 1 5 6 8 , gdzie zamiast opieki znalazła więzienie.
Marya uważała się za jedyną dziedziczkę tronu angielskie
go, na przypadek śmierci niezamężnej Elżbiety. Ztąd katolicy
angielscy, ścieśnieni w swych praw ach przez królowę, cze
kali niecierpliwie jej zgonu. Ta w łaśnie ich nadzieja i gorąca
chęć widzenia co najprędzej korony angielskiej na głowie Maryi,
obudziły w sercu Elżbiety nieubłaganą nienawiść ku swojej
k rew n ej; lękała się bow iem , aby jej obecność w Anglii nie
stała się hasłem do jakich zaburzeń. Przetoż strzegła jej ściśle
w rozmaitych więzieniach przez lat 18; nakoniec osadziła ją
w' zamku Foteringay. Nieraz w tym przeciągu czasu przy
jaciele Maryi kusili się ją uwolnić z rąk Elżbiety; ale daremne
ich usiłowania podwajały tylko czujność i surowość królowej
angielskiej. Ostatni spisek na życie Elżbiety pod przewodni
ctwem Babingtona, do którego, bez żadnych dowodów, wplą
tano królowę szkocką, posłużył za pozór do skazania jej na
ucięcie głowy. Wyrok nieludzkiej Elżbiety zaprowadził nie
szczęśliwą Marya S ztuart na rusztow anie, gdzie poniosła śmierć
męczeńską, w 1587; ale ten czyn barbarzyński w ycisnął na
zawsze niezgładzone piętno hańby na imieniu Elżbiety.
K rólow ała, um ierając niezamężna w 1603 roku, zakoń
czyła w swojej osobie dom Tudorów i przekazała tron an
gielski familii Sztuarlów , do której, z prawa krw i i życzenia
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narodu, właściwie należał. Następcą Elżbiety był Jakób VI.,
syn tejże Maryi S z tu a rt, którą na śmierć skazała.

n o m Sstuartów,
J n k ó b I.

Dom Sztuartów panował w Szkocyi do połączenia tego
kraju z Anglią, przez 23 0 lat, od 1 3 7 0 — 1603. Dziewiątym
królem z tego domu był Jakób VI., który wstępując na tron
angielski, pod imieniem Jakóba /., połączył dziedziczne swoje
państwo z nową k o roną, i obu krajom nadał tytuł: Wielkiej
Brytanii.
Jakób, chociaż wychowany w religii purytariskiej, zasiadłszy
na tronie angielskim, znalazł, że religia anglikańska czyli bi
skupia, daleko więcej sprzyja monarchicznemu rządowi, ani
żeli ostry purytanizm. Przetoż począł okazywać wielkie upo
dobanie do religii biskupiej, i naw et starał się ją zaprowadzić
w Szkocyi. Ta okoliczność odstręczyła od niego serca jego
poddanych, Szkotów. Z drugiej strony, katolicy angielscy,
przeciw którym za Elżbiety wydane były surowe rozporzą
dzenia , przy wstąpieniu Jakóba na tr o n , m niem ali, iż on,
syn Maryi S ztu art, zmiękczy ostrość praw' poprzednich. Lecz
zawiódłszy się w nadziei, przedsięwzięli jednym ciosem zgła
dzić króla z familią i cały parlam ent angielski. Taki był cel
sławnego spisku, spiskiem prochowym zwanego, 1605.
Pod domem, gdzie zwykle zgromadzał się parlament, za
sadzono 36 beczek prochu i zapalić go miano w chwili, kiedy
się członkowie parlam entu zbiorą a król mową od tronu zagai
posiedzenie. L e c z , na kilka godzin przed wykonaniem tej
zbrodni, spisek został «odkryty, a winowajcy ujęci i śmiercią
ukarani.
Panowanie Jakóba nie zaw iera ważnych politycznych wy
padków. C harakter tego monarchy był dziwną plątaniną wad
i przymiotów'; nic u niego na swojem miejscu. Wiele um iał,
^ nie posiadał tego , co jest potrzebnein dla dobrego króla.
" rozmowie jego przebijały się zdania najzdrowszej filozofii,
a w postępkach co krok widziano niedorzeczności. Troszczył
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się o zachowanie swojej pow agi, a pozwalał sobą rządzić
powiernikom swoim. Był uczony, a szukał najczęściej to
w arzystw a głupich. Był pracow ity w rzeczach małej wagi,
niedbały zaś w interesach państwa. Z natury sprawiedliwy,
pozwalał ulubieńcom domierzać niesprawiedliwości. Był oszczędny, gdy w łasną ręką dać co należało, rozrzutny zaś,
gdy daw ał ręką swego podskarbiego.
Największym jego ulubieńcem był książę liuckingam.
Król ten miał jeszcze słabość, która dziwactwem natury na
zwać się może, iż widoku obnażonej szpady znieść nie mógł.
Karol

1.

Karol I . , syn Jakóba I . , na kilka miesięcy przed w stą
pieniem na tro n , ożenił się w 1625 roku z katoliczką Henry e ttą , córką H enryka IV. Burbona. Ten związek nie podo
b ał się Anglikom, którzy w nim widzieli niejakieś zbliżenie
się z kościołem katolickim. Z powodu swojej rozrzutności,
Karol I. doświadczał ciągle braku pieniędzy. Zw oływał czę
sto parlament w celu wyjednania od niego pomocy. Gdy zaś
ten , zamiast dania posiłku, wymagał naprzód od króla zrze
czenia się niektórych uciążliwych dla narodu podatków , np.
opłaty od każdej beczki w in a , od puda wprowadzanych i wy
prowadzanych tow arów , od okrętów kupieckich i t. d ., król
zwykle rozw iązyw ał Izby i dalej pobierał te same podatki, na
które się oue uskarżały.
Tym sposobem od r. 16 2 5 — 1 6 2 9 , trzykroć zwoływał
parlam ent i tyleż go razy rozwiązywały
Od roku zaś 16 2 9 — 1 6 4 0 , król jedynaście lat rządził kra
jem bez parlamentu. W tym czasie nieraz przestąpił granice
p raw a, samowolnie stanow ił podatki, gwałtow nie je wybie
r a ł, słow em , wielu nadużyciami rozjątrzył umysły narodu, i
sam rzucił nasiona przyszłej rewolucyi w Anglii.
Nakoniec następna okoliczność, zmusiła go zgromadzić obie
izby po jedynaslu leciech milczenia.
K ról, widząc że purytanizm szczególnie usposabiał umy
sły ludu szkockiego do oporu przeciw władzy królewskiej,
postanow ił, za radą biskupa londyńskiego, Lauda, wpro
wadzić siłą w iarę anglikańską do tego kraju. Lecz skoro
kapłani angielscy ukazali się w szkockich kościołach, lud
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prosty rzucił się do kam ieni, pozabijał z nich w ielu, innych
po wypędzał; nareście, kiedy rząd chciał użyć siły zbrojnej,
Szkotowie wzięli się do o ręża, wkroczyli do Anglii i pobili
na głowę wojsko królew skie, 1640.
Karol nie m iał naówczas innego środka dla poskromienia
Szkotów , jak tylko prosić Anglików o zasiłek pieniężny.
W tym celu, po 11-stu leciech, zw ołał nanowo parlament.
Lecz te n , raz zebrany, postanowił nie pierwej rozejść się, aż
poprawi wszystkie nadużycia rządu i władzę króla praw am i
opisze. Ten parlam ent znajomy jest pod imieniem długie
go parlamentu, albowiem trw ał zgromadzony od 1 6 4 0 — 1653.
Zaraz z samego początku powstały w nim dwa stronnictwa:
Umiarkowanych i Independentów czyli niepodległych. Pierwsi
chcieli tylko ograniczyć władzę królew ską, drudzy wywrócić
m onarchią i na jej zwaliskach wznieść rzeczpospoiitą. Król,
ulękniony groźną postawą parlam entu, zezwolił na wiele no
wych uchw ał, które go całkiem władzy pozbawiły.
Tym czasem , w 1 6 4 1 , niespodziany zaszedł wypadek w Irlandyi, przez katolików zamieszkałej. Katolicy irlandzcy mnie
mali widzieć w rozruchach Anglii i Szkocyi pomyślną dla sie
bie porę do zrzucenia jarzm a angielskiego, które długo i bo
leśnie na ich karkach ciężyło. Kilku zapaleńców ułożyło spi
sek celem wyrżnięcia Anglików osiadłych w Irlandyi. Jakoż
4 0 ,0 0 0 protestantów paść miało ofiarą religijnej i politycznej
nienawiści Irlandczyków. Skoro wiadomość o tym ohydnym
czynie doszła do A nglii, nieprzyjaciele króla nie omieszkali
rozgłaszać pomiędzy ludem , że ta rzeź stała się za wiedzą,
a może i nam ow ą samego k ró la, który udał się do tego środ
k a , aby zapewnić sobie pomoc i przyjaźń irlandzkich katoli
ków przeciw burzącym się Szkotom i Anglikom. Ta wieść,
jakkolwiek obłudna, znalazła w iarę u ludu. Karol, uważany
za sprawcę krw aw ych wypadków w Irlandyi, nie był pewny
swojego życia w Londynie. Przetoż opuścił stolicę z rodziną
i postanowił orężem zmusić parlam ent do uległości. Ten ze
swojej strony zgromadził liczne wojsko pod dwoma wodza
m i: Fairfax i Oliwierem Kromwellem , i w ezwał na po
moc Szkocyą przeciw wspólnemu nieprzyjacielowi, Karolowi I.
Tym sposobem wybuchnęła wojna domowa między kró
lem i parlam entem , która ciągnęła się lat kilka i wypadła na
korzyść tego ostatniego. Stronnicy królewscy byli pobici i
rozproszeni. Nareście K arol, gwałtownie ścigany przez wojR*s C hkon.-H ist .
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ska angielskie, a mając przed sobą oddział Szkotów, idący
na pomoc parlam entow i, gdy już nie mógł ratować się ucieczką, z dwojga złego wolał oddać się w ręce swych dzie
dzicznych poddanych, Szkotów , i stanął bezbronny w ich
obozie. Lecz ci wiarołomni przedali go parlam entowi za
4 0 0 ,0 0 0 funtów szterlingów (*). Król został do Londynu
odprowadzony i w Tower zamknięty. Independenci, dążący
do obalenia tronu, nalegali usilnie o złożenie sądu na króla.
Wrzaski ich stronnictw a wzięły przewagę nad um iarkow a
nymi. Parlam ent sądził i skazał swego monarchę na ucięcie
głowy.
Karol I. poniosł śm ierć z ręki kata z. całą godnością
wielkiego człow ieka, 1649 r. 30 stycznia. Zona jego, Henry etta, i dwaj synow ie: Karol i Jakób, uciekli do Francyi
na dwór Ludwika XIV.

Anglia Rzeoząpospolltą.
Po śmierci Karola I., w 1 6 4 9 , Oliwier Kromwell, gło
wa Independentów, skłonił parlam ent do ustanowienia rzeczypospolitej, która lat jedynaście trw ała, od 16 4 9 — 1660.
Na przełożenie tegoż Kromwella zniesioną została izba wyż
sza, czyli lordów , i ten parlam ent, składający się tylko z je 
dnej izby niższej, był przez szyderstwo nazwany parlamen
tem bez giowy. Wola Kromwella była wolą tego parlamen
tu , który w niczem nie śm iał jej się sprzeciwiać. Siła zaś
Kromwella spoczywała w wojsku złożonem z zapalonych re 
publikanów. Tymczasem Karol, syn ściętego monarchy, ogło
szony królem pod imieniem Karola II. w niektórych prowincyach Irlandyi, wylądował na brzegi tej wyspy; ale
Kromwell pobił lojalistów, to jest stronników króla, i gdy
ten kusił się jeszcze o wtargnięcie ze szczątkami wojsk swo
ich do A nglii, Kromwell zadał mu stanowczą klęskę pod
Worcesler, 1651 (z. map. N. 6). Po tysiącznych niebezpie
czeństwach zaledwie udało się Karolowi w'rócić do Francyi.
Hollandya przyjęła naówczas stronę Sztuartów . Krom
w ell, chcąc ją odciągnąć od tego zw iązku, oiiarował jej
swoją przyjaźń i przym ierze; co gdy odrzuciła, powstała
(f) Funt szterlingiw wart 42 zł. pal.
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wojna między nią i Anglią. Kromweil bow iem , dla uka
rania Hollandyi, ogłosił, w 1 6 5 1 , sławny akt nawigacyi,
czyli dekret tyczący się kupieckich okrętów , który bronił wnijścia do portów angielskich okrętom wiozącym cudze, nie zaś
w swoim kraju wyrobione, towary. Przez to najwięcej Hollendrzy ucierpieć m ieli, jako prowadzący wyłącznie handel
obcenu tow aram i, po które jeździli do wszystkich części
świata. Wojna ta ukończyła się pokojem w Londynie, 1654.
Hollandya opuściła rodzinę Sztuartów .
Już w 1653 ro k u , Kromweil został ogłoszony dożywo
tnim protektorem Rzeczypospolitej, z najwyższą władzą
nad wojskiem, z władzą stanowienia praw i władzą sądo
wniczą. Kromweil podzielił zaraz rzeczpospolitą na 1 2 kan
tonów czyli okręgów , nad klóremi polecił rządy wojennym
naczelnikom ze swojego stronnictwa.
Kromweil był pięć lat protektorem. Ostatnie chwile prze
pędził wHiiągłej bojaźni osw oję życie, na które nieustannie
czyhali osobiści jego nieprzyjaciele lub lojaliści. Syn jego
Ryszard otrzym ał po nim tytuł protektora, 1658. Ale nie mając
ani mocy charakteru, ani zdolności potrzebnej dla utrzyma
nia porządku w tak burzliwych okolicznościach, złożył dobro
wolnie swą godność, 1659.
Zaraz wojenni naczelnicy przywłaszczyli najwyższą w ła
dzę w swoich okręgach. Bunty i rzezie krw ią zalały Anglią.
Nikt nie był pewny majątku i życia. Nieład i swawola wojsk
podały rzeczpospolitą w największą nienawiść u narodu.
Wszyscy wzdychali do starego porządku rzeczy. Naówczas wo
jenny rządca Szkocyi, jenerał Molik, dla położenia końca
okropnościom bezrządu, zwołał nowy parlam ent, który ma
jąc teraz w swym składzie większość rojalistów , zniósł rzecz
pospolitą i wezwał Karola II. na objęcie królestwa, 1660.

Powrót familii Sztnartów.
Fam ilia Sztuartów zasiadła powtórnie na tronie angiel
skim , w 1 6 6 0 , w osobie Karola II. Rządy tego monarchy
były niedołężne i samowolne. Uciskał Anglią podatkami i
ował z parlam entem surowiej niż ojciec jego, Karol I.;
że nie spotkał go los ojcowski; naród bowiem, znużony
w ypadkam i, których był świadkiem za czasów rzeczypospolitej,
lękał się powtórzenia okropnych scen przeszłego irieładu.
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Atoli częste nadużycie władzy przez Karola II. miano
w icie, że długo więził obwinionych nie roztrząsając sądo
wnie ich winy, było powodem , że parlam ent uchwalił pra
w o, w r. 1 6 7 9 , zwane Ilabcas Corpus. Na mocy tego pra
wa ściśle są oznaczone okoliczności, w jakich Anglik może
być więziony, tudzież i te , w których dozwolono jest brać
w ięźnia na porękę. Dozorcom więzienia nie wolno przyjmo
wać więźnia bez wymienienia na piśmie powodów dla czego
władze skazują go na trzym anie pod strażą. We trzy dni po
uw ięzieniu, każdy powinien być przed właściwym sądem sta
wiony, lub wypuszczony na wolność, skoro nie ma prawnej
przyczyny do jego uwięzienia.
Za panowania Karola II. utworzyły się w parlamencie
dwa stronnictw a, na które potem cały naród się podzielił, i
które do dziś dnia istnieją: Torysów i Wigów. Zkąd poszły
ich nazw iska, z pewnością niewiadomo. P ierw si, po wię
kszej części z arystokratów złożeni, są stronnikami króla i
bronią praw korony; przeciwnie drudzy trzym ają stronę lu
du i starają się władzę królewską ograniczyć praw am i, a
parlam ent uczynić niezawisłym od wpływu króla.
Torysowie przeto są stronnictwem dworu i wyższej szla
chty; Wigowie zaś stronnictw em ludu, i w nieustannej
z pierwszymi zostają walce. Król zaś wybiera swoich m i
nistrów już z jednego już z drugiego stronnictw a, podług te
go jak w parlamencie jest większość Torysów lub W igów.
W yrażenie to : Wigowie albo Torysowie są u steru pań
stwa , znaczy, że m inistrow ie króla są ze stronnictw a Wi
gów lub Torysów.
Karol II. powodował się rządami pięciu m inistrów , sw o
ich ulubieńców, których imiona gdy napiszą się w porządku
następnym : Clifford, Ashley, ltuckingam, Arlington i
Lauder dale, z początkowych ich głosek powstaje wyraz
Cabal, kabała. Przetoż Anglicy nazwali to ministeryum ministeryum kabaty, które powszechnie było nielubionem.
Za czasów tegoż króla zdarzył się w Londynie okropny
pożar, w 1 6 6 6 , który obrócił w perzynę 13,000 domów po
większej części drew nianych, 9 0 kościołów i 600 ulic.

Jakób II.
Trzyletnie rządy tego k ró la, od 1 6 8 5 — 1688, noszą cechę
wielkiego uierozsądku i zuchwałości. Zaledwie w stąpił na tron
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po bracie, przyjął publicznie w iarę katolicką. Słuchał we
wszystkiein rad drugiej swej żony, zapalonej katoliczki, Ma
ryi d'Este, księżniczki modeńskiej. W prowadził do kraju
jezuitów i czynił wszelkie przygotowania do przywrócenia
wiary katolickiej. To było przyczyną buntu zaraz na wstę* pie jego panowania. Syn z nieślubnej żony Karola II., zwa
ny książę Monmouth, stanął na czele niechętnych, spodzie
wając się osiąść na tronie po obaleniu Jakóba II. Lecz zbity
pod Bridgewater (cz. Brydżuater) w księstwie Kornwallis,
dostał się w niewolę i um arł na rusztowaniu.
K ról, chcąc umocnić się na tronie przez postrach i ka
ry, wyznaczył kommissyą dla wyśledzenia spólników spisku.
Sędzią b y ł, znajomy z okrucieństw a, Jefferies (Dżefferys),
który nie szczędził k rw i, ścigając tak winnych jako i tych,
których za winnych poczytać chciano.
Nakoniec Jakób II. pozwolił katolikom wejść do parla
m entu i sprawować wszelkie urzędy w państwie, od których,
na mocy dawniejszych postanowień, usunięci dotąd byli.
Protestanci cierpieli te nadużycia, w nadziei, że śmierć
króla bezdzietnego położy koniec ich niedoli. Tymczasem,
w 1 6 8 8 , rozeszła się wieść po Anglii, że królow a, Marya
d*Este, powiła syna, którem u na chrzcie dano imię Jakóba.
Zaraz cała Anglia i Szkocya, jakby jedną sprężyną w ruch
w praw ione, wzięły się do oręża, celem wyłączenia od tronu
Jakóba II. i jego męskiej linii. Lecz Jakób II. m iał z pierw 
szej żony protestantki, dwie có rk i, wychowane także w wie
rze protestanckiej, Maryą za Wilhelmem, księciem O ranii,
rządcą rzeczypospolitej hollenderskiej, i Annę, za księciem
duńskim. Naród w ezwał na tron W ilhelm a, który wylądo
w ał na brzegi Anglii, 5 listopada 1688 roku. Zaraz wyższa
i niższa szlachta, lud i wojsko za nim się oświadczyli; Ja 
kób zaś I I ., przestraszony grożącem niebezpieczeństwem, lę
kając się losu który spotkał ojca jego, Karola I . , uszedł ze
stolicy i udał się z rodziną do Francyi (23 grudnia), gdzie
Ludwik XIV. przyjął go wspaniale.
Po ucieczce Jakóba II., Szkotow ie, zgromadzeni w Edymburgu, a Anglicy w Londynie, wybrali na króla Wil
helm a, księcia O ranii, pod imieniem Wilhelma U L , wraz
z żoną Maryą. Przytem ogłosili praw o, wyłączające od tro
nu Wielkiej Brytanii każdego księcia katolickiego, i zape-
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wniające koronę po śmierci Wilhelma III. blinie, młodszej
siostrze Maryi.

Wilhelm m. z Maryą. Anna.
Ludwik XIV'., nieprzyjaciel Hollandyi a następnie i jej
rządcy, Wilhelma III., pomagał Jakóbowi II. w odzyskaniu
tronu angielskiego. Jakób wylądował w Irlandyi 1 6 9 0 , któ
ra będąc wyznania katolickiego, uzbroiła się na rzecz wy
gnanego swego współwyznawcy. Lecz Wilhelm III. przy rze
ce la Boyne (Ob. map. N. 6.), pokonał Jakóba IL , któ
ry ze wstydem wrócić m usiał do Francyi, gdzie przesiedział
spokojnie na łasce Ludwika XIV. do swojej śm ierci, w 1701.
Umierając zostawił syna, którego Ludwik X IV ., przez nie
naw iść ku Wilhelmowi III., uznał za prawego dziedzica ko
rony angielskiej, pod imieniem Jakóba III. Lecz ten ksią
żę zwyczajnie nazyw ał siebie kawalerem Sw. Jerzego (che
valier de St. Georges) ; znajomy jest także pod imieniem

pierwszego Pretendenta.
Kiedy, po wygaśnieniu gałęzi H absburskiej, w 1700,
w stąpił na tron hiszpański dom B urbonów , w osobie Fili
pa V ., wnuka Ludwika X IV ., a cesarz Leopold rozpoczął
z nim o to w ojnę, Wilhelm III. w ciągnął do niej Anglią
przeciw Ludwikowi X IV ., czując się obrażonym, iż ten, od
mawiając mu tytułu króla, w śpierał linią męzką Sztuartów ,
z ojczyzny wygnaną. Lecz Wilhelm III. nie oglądał końca
tej w ojny; um arł bowiem w 1 7 0 2 , z rany, przez spadnienie z konia odniesionej. Ze zaś nie zostawił potom stwa, ko
rona przeszła na drugą córkę Jakóba I I . , Annę.
Wojna o następstwo tronu hiszpańskiego ciągnęła się przez
całe panowanie Anny. Pokoj utrechcki ją zakończył w 1713
ro k u , przez który Anglia otrzymała od Hiszpanii twierdzę
Gibraltar, od Francyi zaś a Ikadyą w Am eryce, tudzież uroczyste zapewnienie, że opuści stronę pretendenta i dalej
mu u siebie gościć nie pozwoli. Jakoż pretendent wyjechać
zaraz musiał do R zym u, gdzie w 1720 urodził się mu syn,
Karol Edward, zwany także drugim Pretendentem.
Anna miała liczne potom stwo, 17cioro dzieci, które ją
poprzedziły do grobu ; parlam ent przeto zapewnił tron angiel
ski familii Brunswicko-Hanowersklej.
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Dom Sztuartów dał Anglii sześciu panujących, którzy tym
krajem wiek cały rządzili.

D o m MSrunstcicho - H a n o w e r s k i,
Familia książąt Brunswicko-Hanowerskich nabyła praw
do tronu angielskiego przez zupełne wyłączenie od niego li
nii męzkiej Sztuartów , a zapewnienie dziedzictwa samej linii
żeńskiej tego dom u, w iarę protestancką wyznającej. Tą zaś
linią żeńską był dom Brunswicko-Hanowerski. (Ob. gen. N. 13).
Córka Jakóba 1., Elżbieta, wyszedłszy za Frydryka V.,
palalyna Reńskiego, wydała na św iat także córkę, Zofią, któ
ra została żoną E rnesta-A ugusta, pierwszego elektora Ha
nowerskiego.
Śm ierć Zofii, w 1714 r . , na kilka tygodni przed śmiercią
królowej Anny, otworzyła drogę do tronu angielskiego syno
wi j e j , Jerzem u, który w stąpił pod imieniem Jerzego I.
Po nim panował syn, Jerzy 11. (Ob. gen. N. 14). Król
ten m iał udziałw kilku wojnach europejskich, jako to: w woj
nie z powodurozdwojonej elekcyi króla polskiego, 1733, w woj
nie o następstwo Austryackie i w wojnie Siedmioletniej.
W wojnie o następstwo austryackie Jerzy II. trzym ał
stronę Austryi przeciwko Francyi i królowi Pruskiemu Frydrykowi W ., a w wojnie siedmioletniej działał łącznie z kró
lem Pruskim przeciw Austryi i Francyi. Z tych wojen ża
dnej nie odniósł korzyści; ow szem , pod czas wojny austryaekiej o mało nie utracił korony angielskiej z powodu w tar
gnięcia do Szkocyi drugiego pretendenta, Karola Edwarda.
Wyprawa Karola Edwarda do Szkocyi) 1745. Linia męzka
Sztuartów , tułająca się na obcej ziemi, liczyła jeszcze w Wiel
kiej B rytanii, mianowicie w Szkocyi, niemało swoich stron
ników. Kawaler S. Jerzego czyli Jakób I I I ., wyprawiony
1 Francyi, mieszkał w Rzymie na łasce papieżów. • Syn jego,
Karol Edw ard, m iał już 25 lat wieku. Ojciec i syn z bole
ścią widzieli tron swoich pradziadów w ręku obcej rodziny.
Ale bez pieniędzy i opieki mocarstw nic przedsięwziąć nie
śmieli. Tymczasem Jerzy II, w dał się w wojnę auslryacką i
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z tego powodu całe swe siły ściągnął do Niemiec. Ta oko
liczność była pobudką, iż Sztuartow ie kusili się jeszcze raz
o odzyskanie tronu swojego. Karol E d w a rd , przebrany za
g o ń ca, przybył do Francyi, 1745. Ztąd na małym okręcie,
z siedmiu wiernymi tow arzyszam i, wioząc z sobą zaledwie
1 0 0 ,0 0 0 franków, 2 , 0 0 0 strzelb i 60 0 szpad, puścił się na
podbicie Wielkiej Brytanii. Skoro stanął na brzegach Szkocji,
1 5 0 0 górali złożyło mu przysięgę wierności. Z tą garstką
ukazał się przed Edym burgiem , który bez oporu się poddał.
Wieść o wzięciu tego miasta przeraziła rząd angielski. Jerzy II.,
wyjeżdżając do Niemiec, ledwie zostawił w kraju 6 ,0 0 0 re
gularnego wojska. Rząd w ysłał spiesznie te szczupłe siły
przeciw Edwardowi i wyznaczył za jego głowę 3 0 ,0 0 0 fun
tów szter. nagrody. Pretendent, na czele dwóch tysięcy biednych
górali, bez arm at i jazdy, spotkał się z dowódzcą angielskim przy
mieście Preston-pans, niedalekoEdymburga (z.zn. JV.6 ), gdzie
po krwawej walce poraził go na głowę. Nieutraciwszy bo
wiem nad 60-ciu ludzi, położył na placu 50 0 nieprzyjaciół,
w ziął w niewolę 1 , 0 0 0 , tudzież zabrał bagaże, arm aty i cho
rągw ie. Gdyby po tein zwycięstwie uderzył bez zwłoki na
Londyn, możeby obalił dynastyą hanowerską; lecz rady lękli
wych dworzan i obietnice Francyi i Hiszpanii, które, dowie
dziawszy się o szczęśliwym początku jego działań, przyrzekły
mu prędką pomoc w ludziach i pieniądzach, zrządziły zgubę
tego księcia. Karol Edw ard stracił sześć tygodni, czekając
daremnie obiecanych posiłków. Tymczasem Jerzy II., zawia
domiony przez parlam ent o wylądowaniu pretendenta w Szkocyi,
w rócił spiesznie do Londynu i wysłał przeciw niemu swoje
go syna, księcia Kumberland, na czele 1 4 ,0 0 0 wojska, które
z Niemiec odwołał. Kumberland, wszedłszy do Szkocyi, stoczył
morderczą bitwę z pretendentem, w której zniósł całe jego wojsko
przy wsi Kulloden, 1746. (z. m. N. 6). Nieszczęśliwy Sztuart,
ścigany przez Anglików, błąkał się pięć miesięcy w pustyniach
i górach Szkocyi, i chociaż po tysiącznych przypadkach po
trafił dostać się do Francyi, niedługo jednakże używał pokoju
na tej ziemi. Rząd bowiem francuzki zobowiązał się trakta
tem akw isgrańskim , 1 7 4 8 , nie dawać pretendentowi schro
nienia we Francyi. Ze zaś książę Karol, któremu nieszczę
ście praw ie zmysły odjęło, nie chciał dobrowolnie opuścić
Francyi, został, z rozkazu Ludwika XV., gw ałtem ujęty, skrę
powany i w zakrytym pojeździe wywieziony za granicę. Po-
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czem udał się do Rzymu, gdzie w nędzy i zapomnieniu, osta
tni potomek Sztuarlów w linii m ęzkiej, ukończył dni swoje
w 17iitt roku.
Uwaga. Pod Jerzym II. wprowadzono do Anglii poprawny
kalendarz gregorjański, 1752 r. (Obacz o tym kalenda
rzu pod W iochami, Grzegorza XIII.).
J e r z y III.

Jerzy III., wnuk Jerzego II., w stąpił na tron w 17<i0. (Ob.
g e n . N. 14). Za panowania tego króla, Anglia utraciła rozległe
swoje osady w północnej Ameryce.
Ważny ten wypadek zaszedł następnym sposobem. Jeszcze
w pierwszej połowie XVII. w iek u , liczne em igracje Angli
ków , skutkiem religijnych i politycznych prześladow ań, za
ludniać poczęły północną Amerykę. Za Jakóba I. katolicy,
ścieśnieni w swych prawach, przenieśli się do Ameryki, gdzie
osiedli w Marylandzie. Za tegoż króla i za jego syna, Ka
rola I. , tysiące familij Purytanów Szkockich, wzbraniających
się przejść na w iarę biskupią, opuściły rodzinną ziemię, szu
kając schronienia na drugiem półkulu św iata, gdzie założyły
osady w Maine, Newhampshire, Rhode-Island, Connecti
cut i t. d. Podczas rzeczypospolitej w Anglii, wielka liczba
rojalistów przeniosła się do W i r g i n i i słowem, w przeciągu
lat 50-ciu, powstało w Ameryce trzynaście osad angielskich,
które powoli zaludniły znaczną cześć północnej Ameryki i
w k ró tce, drogą rolnictw a i handlu, przyszły do kwitnącego
stanu.
Osady t e , uznając nad sobą władzę królów angielskich,
miały u siebie rząd wolny, swoich urzędników, swoje praw a,
i tylko w czasie wojen, które rząd angielski prowadzić m u
siał w Ameryce z obcemi mocarstwam i za ich całość, dostar
czały mu pieniędzy i wojska.
Lecz nagły ich w zrost i bogactwa.obudziły zazdrość w par
lamencie angielskim , który od drugiej połowy XVII. wieku
do połowy XVIII. nie przestaw ał ścieśniać ich handlu, stano
wiąc różnemi czasy: aby osadnicy prowadzili handel swojemi
tow aram i wyłącznie na statkach angielskich, aby je sprzeda
wali nie inaczej jak na rynkach angielskich, aby nabywali
towarów zagranicznych tylko od kupców angielskich; dalej,
aby nie wyrabiali u siebie tych rzeczy których z fabryk an
gielskich dostać m ogli, jako też nie wprowadzali do Anglii
Rvs ClIR.-IIls.
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w ełny amerykańskiej, przędzy wełnianej i w ogólności wszel
kich wyrobów wełnianych. Nareście z powodu skargi, zanie
sionej do parlamentu przez kapeluszników londyńskich, kaza
no znieść w osadach fabryki kapeluszów i w krótce potem zni
szczono wszystkie hamernie.
Osadnicy amerykańscy nieraz udawali się do rządu z pro
śbą o uchylenie tych uciążliwych dla handlu postanowień.
Lecz ich żądania zostały bez skutku. Owszem rząd, po ukoń
czeniu wojny austryackiej, w 17411, i Siedmioletniej, w 1703,
widząc swój skarb wycięczonym, do dawniejszych ciężarów
przyłączył nowe. W prowadził papier stęplowy, nałożył cło
na towary z osad do Anglii wprow adzane i nawzajem nazna
czył opłatę od szkła, papieru, ołowiu, farb i herbaty, które
z Anglii szły do portów amerykańskich.
Tą ciągłą niesprawiedliwością jątrzeni osadnicy, postano
wili pod przysięgą nie nabywać towarów angielskich, zrywa
jąc tym sposobem stosunki handlowe z W ielką-Brytanią. Jakoż
kiedy w r. 1773 kupcy angielscy przywieźli herbatę z Indyj
Wschodnich do B ostonu, mieszkańcy tego m iasta wrzucili
327 cybików do morza. Rząd angielski zalecił władzy miej
scowej ukarać mieszkańców. Wojsko już ukazało się pod mu
łam i miasta ; naówczas deputowani trzynastu osad w liczbie
50-ciu, zgromadzeni w Filadelfii, utworzyli związek w celu
odparcia Anglii orężem. To było hasłem wojny angielskoam erykańskiej, która, od początku rozruchów do zupełnego
wybicia się na wolność A m erykanów , ciągnęła się lat dzie
sięć, 1 7 7 3 — 1733. Połączone prowincye przybrały nazwisko
Stanów Zjednoczonych, obłożyły siebie podatkami i zgroma
dziły wojsko pod Jerzym Waszyngtonem- Ten w ódz, na
czele 1 4,000 żołnierzy wystąpił do walki z całą potęgą za
możnej Anglii. Los wojny długo niepewny się ważył. Nakoniec, w 1778, poseł Slanów-Zjednoczonych, znakomity nauką
i prawością charakteru, Franklin, stanął w W ersalu przed
Ludwikiem XVI. z prośbą o pomoc dla spraw y am erykań
skiej. F rancya, mniemając iż zada cios stanowczy swojej,
ryw alce, Anglii, uznała niepodległość Stanów-Zjednoczonych,
którym posłała 1 0 ,000 wojska pod dowództw em Rochambeau.
Lafayette i Kościuszko walczyli w szeregach ochotników
francuzkich za niezawisłość Amerykanów.
To oświadczenie się Francyi na korzyść Stanów-Zjedno
czonych wwikłało ją w wojnę z A nglią, podczas której król
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hiszpański, Karol IV., przyjął strono F rancji. W krótce też
.Hollandya uzbroiła się przeciw Anglii, zawarłszy traktat h an 
dlowy ż Ameryk«!. Do tylu kłopotów, w jakich się znajdo
wała Anglia, przyłączyła się wojna w' osadach angielskich,
w Indyach Wschodnich z księciem Mysory , Hyder - Alim,
który, zrzuciwszy jarzmo zależności swojej od A nglii, poburzył przeciw niej inne ludy indyjskie.
Tym sposobem toczył się bój krw aw y na lądzie i na morzu,
we wszystkich częściach świata. Nareście Jerzy 111., widząc
niemożność wydołania pięciu wojnom: z Ameryką, F ran cją,
Hiszpanią, Hollandya i księciem indyjskim , zaw arł pokoj
w W ersalu 1733, przez który uznał niepodległość i udzielność
trzynastu Stanów-Żjednoczonych Ameryki.
Wojna ta amerykańska kosztowała Anglią 1 0 3 ,0 0 0 ,0 0 0
funtów szter. (*); Francją,, 9 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 franków; Stany zaś
Zjednoczone, 1 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 dollarów (dollar w art 8 zł. poi.).
Po zawarciu pokoju w W ersalu, Stany-Zjednoczone ułożyły
między sobą związek , na, mocy którego każda prowineya ma
u siebie rząd niezawisły ęo do spraw swoich wewnętrznych,
ale interesa ogólne, od których zależy dobry byt lub niepod
ległość wszystkich Stanów - Zjednoczonych , jako to: pokój,
w o jn a, traktaty z mocarstwam i postronnem i, siła morska i
l.ądowa, handel, poczty i t. d., idą pod rozstrzygnienie kon
gresu Stanów-Zjednoczonych. Kongres ten, podobnie jak par
lam ent angielski, składa się z dwóch izb: rejizezenLaiitów
czyli deputowanych i senatu. Do pierwszej, wybierani są co
dwa lata deputowani ze 13-tu prow incjj, licząc jednego de
putowanego na 3 3 ,0 0 0 ludności; do drugiej, każda prowineya
wybiera na lat sześć po dwóch senatorów.
Praw a i postanowienia, obchodzące ogół Stanów-Zjedno
czonych , roztrząsają się w izbie reprezentantów, senat zaś je
potwierdza lub odrzuca. Prezydent kongresu, co cztery kita
w ybierany, wykonywa wszystkie uchwały kongresu; on jest
także naczelnym wodzem siły zbrojnej, przyjmuje posłów za
granicznych i zarządza skarbem.
Pierwszym prezydentem kongresu Stanów-Zjednoczonych
oył Jerzy Waszyngton.
W dalszym ciągu panowania Jerzego IIP, F rancja, skut(*) Funt Bzter. wart 42 zł. poi.
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kiem swojej rewolucyi, 1789, zaprowadziła u siebie rząd respublikański. Anglia przez nieuznanie tej rzeczypospolitej dała
powod do długiej wojny, naprzód z samą rzeczpospolitą, po
tem z cesarzem Napoleonem. (Obacz niżej o tych wojnach
w his. rewol. franc.).
W roku 1810, Jerzy III. wpadł w szaleństwo, w którem
przetrw ał aż do śm ierci, to jest do 18 2 0 r. Podczas choroby
sprawow ał rządy syn jego, Jerzy, z tytułem Regenta, który
nastąpił po ojcn w 1820 pod imieniem Jerzego IV. Po jego
śm ierci w 1830, osiadł na tronie brat jego Wilhelm IV.
Gdy ten zeszedł bezpotomnie w 1837, korona dostała się syr ' '
i, córce E dw arda, księcia Kent, trzeW iktorya wstąpiła w związek małżeński z księciem Alber
tem Sasko-Koburskiem i dotąd panuje.
l'waga. Królowie angielscy, z domu Hanowerskiego, po
siadali, łącznie z Anglią, elektorat Hanowerski, do r. 1 8 14.
W tym zaś roku H anower otrzym ał tytuł królestw a na kon
gresie w iedeńskim , z w arunkiem , że tylko linia męzka posia
dać go będzie. Skoro więc W iktorya w stąpiła na tron w 1837,
H anower przeszedł na jej s try ja , Ernesta, księcia Kumberland, który tym sposobem został udzielnym królem hanower
skim.

HISTORYA HISZPANII.
Hiszpania do V. wieku po narodzeniu Chrystusa zostawała
pod władzą cesarzów Rzymsko-Zachodnich, których religią i
język przyjęła. Poczern uległa najazdom ludów giermańskich
i Arabów.
Na początku V. wieku, w 410, trzy narody giermańskie:
W andalowie, Swewowie i Alanowie, przybywszy do Hisz
panii , rozdzielili ją między siebie, ta k , iż Swewowie osiedli
w części zachodniej, gdzie dzisiaj Portugalia, W andalowie na
południu, Alanowie zaś we środku. Lecz niedługó ci zdobywcy
posiadali Hiszpanią; nowi najezdnicy, Wcstgotowie, pod do
wództwem A ta u lfa , ukazali się w tym kraju. Naówczas
Wandalowie przenieśli się do Afryki, gdzie założyli nowe pań
stw o , zwane królestwem W andalskiem; prow incja zaś,
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k tórą zajmowali w Hiszpanii nosi do dziś dnia, nazwisko Andaluzyi to jest Wandaluzyi. Alanowie zostali całkiem wy
tępieni , a Swewowie utrzymali się przy swój cząstce tylko
do końca VI. wieku, gdzie ich Westgotowie ujarzmili.
Panowanie Westgotów nad Hiszpanią przetrw ało do po
czątku VIII. wieku. Szczegółowa historya tego narodu nic
pamięci godnego nie zawiera. Ostatnim królem westgockim
był Boderyk, który okrutnym rządem i złemi obyczajami
obraził na siebie większą część panów hiszpańskich. Jeden
z nich, hrabia Juliun, którego król skrzywdził na honorze,
szukając nad nim zemsty, w ezwał Arabów z Afryki i ułat
w ił im przejście do Hiszpanii.
Hiszpania pod Arabami.
Arabowie afrykańscy , wezwani przez hrabiego Juliana,
przybyli do Hiszpanii, pod dowództwem Tareha, w 711. Ze
zaś mieszkali w tćj części Afryki, która się u starożytnych
Maurytanią zwała, Hiszpanie dali im nazwisko lau ró w ; sa
mi zaś siebie nazywali Saracenami czyli jeźdźcami lub ka
walerami.
Tarek, wylądowawszy na brzegi Andaluzyi, stanął z czę
ścią wojska na górze, zwanej u dawnych Kalpe, która, w pó
źniejszym czasie, od tego wodza nowe imię otrzymała, to jest,
zwać się poczęła górą Tareka czyli gib-el-Tarek. Gib,
znaczy góra po arabsku, el jest artykuł. Gib-el-Tarek zmie
niło się polem w wymawianiu na Gibraltar.
W okolicach m iasta Xeres (Cheres) w Andaluzyi zbroj
ne zastępy Arabów spotkały się z W estgotami, gdzie po za
ciętej walce ostatni doznali zupełnej k lęsk i; król ich, Roderyk, zginął w ucieczce. Arabowie, w ciągu kilku miesięcy,
stali się panami całej Hiszpanii i dzisiejszej Portugalii; roz
pierzchłe zaś reszty W estgotów, w liczbie kilkunastu tysięcy,
uszły w niedostępne góry Asturyjskie.
Hiszpania została
podbitą na rzecz kalifa arabskiego, TJralida, który mieszkał
w Azyi w Damaszku, lecz niedługo od niego zależała. Rząd
cy bowiem arab scy , między których prowincye zdobytego
hraju były rozdane, korzystając z odległości i rozruchów
wszczętych w kalifacie na wschodzie, ogłosili się niezawisły
mi w cząstkach straży swojej powierzonych. Tym sposobem,
w drugiej połowie VIII. wieku, powstało w Hiszpanii około
dziesięciu królestw arabskich, nawzajem od siebie niezawisłych.
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Tworzenie się królestw ohrześeiańskloh.
Skoro Arabowie rozdzielili Hiszpanią na drobne, niezawi
słe cząstki, niezgody między nimi powstały. W eslgętowie,
którzy znaleźli schronienie w górach przed mieczem muzuł
mańskim. korzystając z wojen domowych między najezdnikami, poczęli wychodzić ze swych kryjówek i około połowy VIII.
w ieku zdobyli na nich niewielką przestrzeń, u spodu gór Asturyjskich leżącą, którą królestwem Leonii nazwali. Nieco po
tem odjęli Arabom kęs ziemi, hrabstwem Kastylskiém zwa
ny. W drugiej połowie VIII. wieku, Karol Wielki, wezwa
ny na pomoc przez kłócących się książąt arabskich, przeszedł
góry Pirenejskie i zagarnął cały kraj od tych gór do rzeki
Ebro, io je s t: N awarrę, Arragonią i Katalonią, nad któremi
postawił rządców zwanych margrabiami czyli stróżami granic.
Około połowy IX. wieku, podczas gdy wnuki Karola W.
a synowie Ludwika Łagodnego spór wiedli o podział karlowińskićj monarchii, francuzka część Hiszpanii korzystała z tej
kłó tn i, i zrzuciwszy jarzm o zawisłości od Francyi, stała się
udzieliłem państwem pod imieniem królestwa Nawarry, od
którego, zależało niewielkie hrabstwo Arragonii\ Katalonia
zaś w ierną Francyi pozostała.
W połowie X. wieku, w skutku domowej wojny, hrab
stwo Kastylskie oddzieliło się od Leonii, z tytułem królestwa
K astylii; wkrótce hrabstw o Arragonii poszło za przykładem
Kastylii, i oderwawszy się od Nawarry, królestwem Arragońskićin zwać się poczęło.
Tym sposobem, przy końcu X. wieku, były już w półno
cnej części Hiszpanii cztery królestwa chrześcijańskie: Leon,
N awarra, Kastylia i Arragonia.
W roku 1 0 0 0 , król N awarry, Sánchez Wielki, zbie
giem pomyślnych okoliczności spoiwszy w jedno ciało w szyst
kie cząstki chrześcijańskie, posiadał je do r. 1035. U m iera
jąc, podzielił swe państwo, podług zwyczaju naówczas przy
jętego, między trzech synów', dawszy N awarrę najstarszemu
imieniem Gardas, od którego poszli królowie Nawarry aż
do ostatniego Jana dlberta, 1512; Leon z Kastylią młod
szemu. Ferdynandowi, którego potomkowie panowali aż do
Izabelli i. w 1474; nakoniec Arragonią trzeciem u synowi,
liarnirowi, którego ostatnim potomkiem był Ferdynand V.,
katolicki, w 147!). (Ob. map. N. 7- a.).
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OJ tej epoki, to jest od wieku X I., znowu w Hiszpanii
były trzy udzielne królestwa chrześciańskie, które byt swój
do końca XV. wieku utrzymały. Lecz historya tych państw
nie przedstawia żadnego wypadku, któryby szczególniej mógł
nas obchodzić. Przez pięć w ieków , Kastylia i Arragonia,
walczyły ciągle z książętami arabskimi; w tym długim i nud
nym paśmie bitew bezustannych widzimy nakoniec ten re
zultat, że państwa chrześcijańskie wzięły górę nad Arabami
którym odjęły powoli wszystkie posiadłości i ścieśniły ich do
jednej tylko Grenady. Kastylią najbardziej rozszerzyła swo
je granice kosztem niewiernych; potem Arragonia; N awarra
z a ś , przedzielona od Arabów państwami chrześciańskiemi,
nie miała gdzie posunąć swoich posiadłości. (Ob. map. N. 7. b.).

H iszpania iv dom ie Arragońshim .
Druga połowa XV* wieku jest nader w ażną dla Hiszpa
nii: królestwa chrześciańskie nanowo pod berłem jednej fami
lii skupiać się poczęły. W Kastylii rządziła Izabella odr. 1474;
w Arragonii zaś, Ferdynand V. od r. 14711; ich małżeństwo
złączyło dwa najważniejsze królestwa hiszpańskie: Kastylią i
Arragonia. Panowanie tej pary «'zniosło Hiszpanią na wyso
ki stopień potęgi. Główniejsze wypadki z tej epoki są na
stępne:
1 . Wprowadzenie Inkwizycyi.
2. Zdobycie Grenady.
3. Tytuł króla katolickiego.
4. Zdobycie Neapolu.
5. Zdobycie Nawarry.
(i. Połączenie całej Hiszpanii.
7. Odkrycie Ameryki.
Wprowadzenie Inkwizycyi. Zrazu bvł to syjd w ręku księ
ży Dominikanów dla śledzenia nowo-nawróconych Maurów i
Żydów, zmuszonych gwałtownemi środkami przez rząd hisz
pański do przyjęcia wiary chrześciańskiej, czy rzeczywiście
w piej trw ają i czy nie wracają pokryjomu do religii swoich
ojcow Później, za ukazaniem się w zachodniej Europie Lu*,a i Kalwina, obowiązkiem Inkwizycyi było czuwać aby he-
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retycy nie wkradali się do Hiszpanii. W tym celu Inkwizycya trzymała niezliczoną ilość szpiegów którzy pod postacią
sług, kupców lub przyjaciół, wciskali się do domów pryw at
nych , zwłaszcza o sprzyjanie nowym w iarom podejrzanych,
a pochwyciwszy najmniejszą skazówkę naprowadzającą na do
mysł herezyi, zawiadamiali Inkw izycją, która w net porywa
ła nieszczęśliwego , i osadziwszy w sklepach inkwizycyjnego
domu, poty więziła i oburzającemi naturę ludzką torturam i
nękała, póki obwiniony, który zwykle nie wiedział naw et imie
nia oskarżyciela swojego, nie przyznał się do zadawanej zbro
dni. Osoby, oherezyą przekonane, traciły swe dobra i ule
gały najczęściej karze ogniowej. Ceremonią palenia herety
ków na placu publicznym okrutno-pobożny Hiszpan nazw ał
aktem wiary, (aulo-da-fe). Naczelnik inkw izycji nosił tytuł
Wielkiego Inkwizytora. Pierwszym był dom inikan, Torkwemada, spowiednik Izabelli, który w ciągu lat ośmnastu
skazał na ogień górą 8 ,8 0 0 osób. Od ustanowienia zaś In
kwizycji do jej zniesienia przez Napoleona, to jest: od 148 1—
1800 r. przez lat 328, liczba potępionych wynosi 3 41,021,
z których spalono rzeczywiście na stosie 3 1 ,9 1 2 , w portre
cie 1 7 ,6 5 9 , reszta 2 9 1 ,4 5 0 skazani byli na ciężkie pokuty.
Zdobycie Grenady. Arabowie, którzy w- VIII. wieku za
jęli byli całą Hiszpanią, skutkiem podziałów i niezgod domo
wych do tego przyszli, iż przy końcu XV. wieku posiadali już
tylko m ałą i słabą cząstkę swych przeszłych zaborów : króle
stwo Grenady. (Ob. map. N. 7. b.). Ferdynand V. uderzył
na ten szczątek ich posiadłości; jednakże, mimo wycieńczenia
sił nieprzyjacielskich, wojna ciągnęła się lat jedynaście. Nakoniec Arabowie, utraciwszy wszystko, zamknęli się w sto
licy królestwa, w Grenadzie. Gonzalw z Korduby, sławny
wódz Ferdynanda V. obiegł to miasto i po 9cio miesięcznym
oporze zdobył je na rzecz swojego monarchy, 1492. Z upad
kiem Grenady ustało panowanie Maurów w’ Hiszpanii, które
trw ało od 7 1 1 — 1492; ostatni ich sułtan,Aba-Abdula (Uoabdyl)
z resztą wiernych wojowników pożegnał, ze łzami w oczach,
piękną krainę Andaluzji, szukając przytułku pod skw arnem nie
bem Afryki.
Tytuł króla katolickiego.. Po zdobyciu Grenady, Ferdy
nand V. nakazał Maurom i Zydóin swojego królestwa przejść
na wiarę katolicką albo opuścić Hiszpanią. Największa część
Maurów, nawykłszy uważać kraj ten za swoją ojczyznę, wy
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rzekła się alkoranu, byle pozostać w rodzinnym zakątku; Ży
dzi zaś, w liczbie 8 0 0 ,0 9 0 , wyszli z Hiszpanii udając się
do Afryki lub Portugalii. Ta gorliwość Ferdynanda V. o roz
szerzenie i utrzymanie wiary katolickiej była powodem, że
papież, Alexander VI., nadał mu tytuł króla katolickiego,
1493, którego odtąd używają stale wszyscy następcy Ferdy
nanda.
Zdobycie Neapolu. Jakim sposobem Ferdynand V. opa
nował królestwo Neapolitańskie, mówiło się pod Francyą na
stronicy 33; tu powiemy zkąd poszły jego praw a do tego
kraju. (Ob. gen. N. 15). Dziesiątym królem arragońskim
i sycylijskim był Ferdynand Spraw iedliw y, który zosta
w ił dwóch synów: Alfonsa V. i Jatia II. Alfons zdobył kró
lestwo neapolitańskie w 1 4 3 5 , lecz mając jednego tylko sy
na z nieślubnej żony, Ferdynanda, oddał przed śmiercią
dziedziczne królestwo arragońskie i Sycylią bratu swemu, Ja
nowi', zdobyte zaś przez siebie, Neapolitańskie, zostawił sy
nowi, Ferdynandowi. Lecz po śmierci Alfonsa , brat jego,
Jan, zaprzeczył synowcowi prawa posiadania Neapolu, tw ier
dząc, że on, brat rodzony Alfonsa V., m iał pierwszeństwo
do tronu neapolitańskiego przed synem tegoż króla z nieślub
nej żony. Jednakże nie m iał czem popierać swych pretensyj, i um arł w 1479; syn zaś jego, Ferdynand V. katolicki,
porozumiawszy się z Ludwikiem X II., wyzuł z tronu neapolilańskiego w 1500, potomstwo Alfonsa V.
Zdobycie Nawarry. Małe królestwo N aw aru , u spodu gór
Pirenejskich leżące, było jeszcze w r." 1 5 1 2 własnością Ja
na Albreta. Lecz ten krok- podczas wojny Ferdynanda V.
katolickiego z Ludwikiem X II., świętą Ligą zwanej, przy
ją ł stronę F ran cy i. F'erdynand zemścił się nad nim, zabiera
jąc całą Nawarrę, w 1512.
Po utracie N awarry, Jan Albret schronił się do Francyi
gdzie um arł w 1516, zostawiwszy syna Henryka. (Ob. gen.
N. 16). Ten nosił czczy tytuł króla N awarry, a jego cór
ka, Joanna, wyszedłszy za Antoniego Burbon, wniosła do
tego domu swe praw’a do N awarry; ztąd syn Antoniego, H en
ryk IV. Burbon, m iał także tytuł króla N awarry, chociaż rze
czywiście nie posiadał tego królestwa. Dopiero Ludwik XIV.
zrzekł się, pokojem pirenejskim, tytułu króla, i praw do Na
warry.
Bts Curon.-Hist.
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Połączenie całej Hiszpanii. Przez zdobycie N awarry, F er
dynand V. uzupełnił połączenie całej Hiszpanii w jedno kró
lestw o, i to jest największą zasługą tego monarchy. Odzie
dziczył po ojcu Arragonią, Sycylią, Sardynią i wyspy Balearskie; żona Izabella przyniosła w posagu królestwo Kastylskie; polem wspólnemi siłam i zdobyli Grenadę; nakoniec,
w 4542, Nawarra dostała się w moc Ferdynanda. Tym spo
sobem półwysep Pirenejski, wyjąwszy Portugalią , w jedną
całość spojony, nanowo zwać się począł Hiszpanią.
Odkrycie Ameryki. Prócz Hiszpanii i Neapolu, Ferdynand
V. nabył nowych krain na drugiem półkulu św iata, po od
kryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Wielki ten
człowiek, z trzem a tylko okrętami przez Izabellę sobie dauem i, puściwszy się na szukanie drogi do Indyj Wschodnich,
odkrył grupy wysp Antylskkh w zatoce Mexykańskiej leżące.
Następni po nim żeglarze, Kortez i Pizarro, zdobyli na sta
łym lądzie Ameryki, w imieniu królów hiszpańskich, obszer
ne i bogate państwa: Mężyku i Peru. (Obacz przy końcu
książki obszerniejszą wiadomość o odkryciu Ameryki).
Ferdynand V. nie m iał potomstwa płci m ęzkićj, tylko
dwie córki: Joannę i Katarzynę; młodszą za Henrykiem VÎH.,
królem angielskim , starszą za Filipezn Pięknym , synem
Maxymiliana I. z domu Habsburskiego. Izabella umierając
w 4504 r ., zobowiązała swojego męża do ustąpienia zięcio
wi królestwa Kastylskiego, gdzie ten książę panow ał do 4506.
Joanna, po wcześnćj śmierci małżonka, z wielkiego żalu po
stradaw szy zmysły, w tym stanie przeżyła do r. 4555; zkąd
znajomą jest w historyi pod imieniem Joanny Obłąkanej.
Filip Piękny zostawił dwóch małoletnich synów: Karola i
Ferdynanda, nad którymi dziad, Ferdynand V przyjąwszy
opiekę, rządził znowu całą Hiszpanią do r. 4546; umierając
przekazał obszerne swoje dziedzictwo starszem u wnukowi,
który w stąpił na tron hiszpański pod imieniem Karola I.
Uwaga. Filip Piękny wcielił do królestw a Kastylskiego
Niderlandy i Franche - Comité, które odziedziczył po swo
jej m atce, Maryi Burgundzkićj, żonie Maxymiliana I. a córce
Karola Zuchwałego, ostatniego z książąt Burgundzkich w li
nii męzkićj.
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Za panowania domu Habsburskiego, Hiszpania doszła do
najwyższego stopnia znaezenia, mianowicie pod dwoma pier
wszymi królami: Karolem I. i Filipem II. Dom ten rozdzie
lił się w synach Filipa Pięknego na dwie gałęzie: starszą
hiszpańską, w osobie Karola I., i młodszą niemiecką,
w osobie Ferdynanda I. Gałąź hiszpańska panowała dwa
wieki, od 1 5 0 4 — 1700.
K a r o l I.
Karol I. urodził się w mieście Gandawie, w Niderlan
dach 1500. Zostawszy królem hiszpańskim , w 1 5 1 6 , po
śm ierci Ferdynanda V., wkrótce otrzym ał koronę cesarską,
iod imieniem Karola V., po śmierci dziada swojego, Maxymiiana, w 1519. Trzymając dwa tak ważne berła , stał się
najpotężniejszym mocarzem w Europie, i panował lat czter
dzieści. Nieustanne prowadził wojny z Franciszkiem I. kró
lem francuzkim, które wynikły ztąd, iż F ran cja rościła pra
wo do dwóch krajów włoskich: Medyolanu i Neapolu, zosta
jących w ręku Karola I. Pokoj w Crópy, w 1544, zakończył
te wojny na korzyść Hiszpanii.
Najgłówniejszym wypadkiem za panowania Karola I. by
ła refonnacya L utra w zachodnim kościele. Karol, jako gło
wa cesarstw a niemieckiego, dokładał wszelkich starań , aby
wstrzymać jej postępy, lecz m usiał uledz duchowi wieku i
przemagającój sile protestantów , którym też nadał w Niem
czech przywilej swobodnego wyznawania swojej religii, 1555.
Nakoniec znużony troskami i w iekiem , złożył koronę
hiszpańską na rzecz syna Filipa II., i usunąwszy się do kla
sztoru Sw . Justyna w Estrem adurze, um arł tam w 1558,
w sukni zakonnika. Z Izabelli, córki Einm anuela, króla por
tugalskiego, m iał jednego syna, Filipa, i drugiego z nieślub
nej żony, Don Żuana (Don Juan), jako też .córkę Małgo
rzatę austryacką (Marguerite d’Autriche).

I

Filip

II.

Filip II., syn Karola I. i Izabelli portugalskiej, nastąpił
po ojcu, w 1556. Pod nim widzimy główniejsze wypadki
następujące:
t*
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1. Wojną z Francyą, 1556— 1559.
2. Śmierć jego syna, Don Karlosa, 1568.
3. Odpadnienie północnych Niderlandów, 1567.
4. Podbicie Portugalii, 1580.
5. Zniszczenie floty niezwyciefonej, 1588.
6 . Wojnet z Henrykiem 1 1 Burbon, 1593.
Wojna i Francją. Wojna ta dostała się mu w spadku
w raz z koroną hiszpańską, po abdykacji Karola 1. Król francuzki, Henryk 11, rozpoczął ją jeszcze w r. 15 5 2 przeciw
K arolow i, w targnąw szy do Niemiec dla obrony zagrożonej
tam wiary luterskiej. Chociaż Karol pojednał się wkrótce z pro
testantam i i zaw arł z nimi pokoj w Augsburgu, zwany po
kojem religijnym r. 1555, atoli wojna z Francyą nie usta
ła. Gdy nareście cesarz złożył koronę w r. 1556, Filip 11,
jego następca, dalej tę wojnę prowadził, tudzież wciągnął do
niej żonę swoją, Maryn Tudor, królowę angielską. W ygrał
pamiętną bitwę pod Saint - Quentin r. 1 5 5 7 ; ale że dalszy
bieg wojny był dla niego mniej pomyślnym, skłonił się do po
koju, 1559, w Cuteau - Cambresis, w skutek którego oże
nił się z córką H enryka II, Elżbietą, gdyż w biegu układów
o pokój um arła Marya Tudor r. 1556.
Śmierć Don Karlosa. Bolesnym wypadkiem w życiu domowem Filipa II. była śmierć jego syna jedynaka, Don Kar
losa, na którą sam go skazać widział się zmuszonym. Su
rowość ta, niezwykła w rodzicach, zasługuje na to, abyśmy
o pobudkach do niej kilka tu słów powiedzieli.
Filip II. z pierwszej swej żony, Maryi portugalskiej,
m iał jednego syna Don Karlosa który się urodził r. 1545.
Książe ten, podług ówczesnych pisarzy, przyszedł już na św iat
z zarodem złych skłonności. Utracił matkę niemowlęciem;
a ci, którym dozór nad nim poruczono, przez miękkie wy
chowanie, przez pobłażanie nierozsądne jego dziwactwom i
sw aw oli, szybko w nim rozwinęli burzliwe namiętności i
nieszlachetne nałogi. S tał się bowiem gwałtownym , mści
wym i okrutnym. Już będąc dziecięciem lubił męczyć i zabi
jać króliki, których mu dla tej nieludzkiej zabawy dostarcza
li dworzanie. Najlżejszy opor jego woli zapalał go gniewem;
bił i łam ał co mu się tylko pod ręce nawinęło, policzkował
sługi; rzucał się nieraz ze sztyletem na wyższych dworzan
króla samego. Razu pewnego, gdy ; wc nadworny przy
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niósł mu zaciasne obówie, tak się rozgniewał iż kazał je po
kroić w kawałki, ugotować, i zmusił do zjedzenia tej szczegól
nej potrawy biednego rzemieślnika który o mało nie um arł i nie
strawności. Dodajmy do tego, że czuł jakby wrodzoną nie
nawiść do ojca sw ojego; ganił jego rządy; chętnie słuchał
jego nieprzyjaciół; ich tylko swoją przyjaźnią zaszczycał i im
się powierzał. Źródła tej antypatyi ku ojcu w żaden natural
ny sposób wytłumaczyć niepodobna. Naoczni naw et świadko
wie , którzy o Don - Kai losie wiadomość nam podali, nic
pewnego w tej m ierze, powiedzieć nie umieli. Znaleźli się
wprawdzie pisarze romansów i trajedyi, którzy nie mając za
sobą żadnych wiarogndnych świadectw, zmyślili że główną po
budką do tej nienawiści była następna okoliczność. Filip II.,
gdy um aw iał się o warunki pokoju z Francyą w CiileauCainbresis, 1559, żądał był aby król francuzki wydał swą
córkę, Elżbietę, za jego syna Don Karlosa. Lecz gdy pod
czas tych układów um arła mu druga żona, Marya Tiidor, a
przysłany do Madrytu portret królewny francuzkiej wielce się
mu podobał, król przedsięwziął sam, w miejsce syna, oże
nić się z Elżbietą. Był bowiem naówczas jeszcze młodym;
m iał tylko 3 2 lata wieku. Postępek ten, obudził, jak mówią,
w Don Karlosie nieubłaganą nienawiść ku ojcu, która z po
stępem lat ciągle wzrastała. Atoli wszystko to jest czczym
wymysłem. Praw da, że Filip żądał naprzód Elżbiety dla
Don Karlosa; ale książę ten, mający naówczas zaledwie 13
lat wieku, nic o tych układach nie wiedział; nie mógł przeto
ani kochać niewidzianej królew ny, ani się gniewać na ojca
że mu jej nie dał za żonę.
Bądź co bądź, nienawiść Don Karlosa ku Filipowi, niewywołana żadną krzywdą lub srogiem postępowaniem ze stro
ny ojca, pozostanie na zawsze psychologiczną zagadką, tru 
dną do rozwiązania.
Kiedy, r. 1567, w Niderlandach, z powodu prześlado
wanej przez Filipa II. wiary kalwińskiej, ukazywać się za
częły iskry grożącego wybuchu; Don K arlos, mający już 23
lata , prosił ojca o urząd wielkorządcy w tym kraju. Lecz
Filip, znając gwałtowny charakter syna i jego zupełną niez
dolność do rządów, szczególniej w burzliwych czasach, ómijiął go, a ważne to stanowisko powierzył sławnemu wodzowi
księciu Albie. Natenczas syn, którego gniew przekroczył już
wszelkie g ranice, wdał się w listowne stosunki z powstań
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cami N iderlandów , zachęcał icli do w ytrw ania i przyrzekał
sam wkrótce do nich przybyć i stanąć na ich czele. Co więk
sza , powziął zbrodniczy zam iar zgładzenia ojca ze świata.
Tym czasem zaszła okoliczność która go w przepaść w trą
ciła. Na Boże Narodzenie, r. 1567, cały dwór Filipa II.
znajdował się w Esknrialu, gdzie się gotował do spowiedzi
i kommumii na dzień 28 grudnia w którym, z dawnego na
dania papieżów , członkowie rodziny królewskiej zupełny od
pust otrzymywać zwykli. Don K arlos, mieszkając osobno od
reszty swojej rodziny, osobno też sposobił się do przyjęcia Eucharystyi, w klasztorze św. Hieronima, nie opodal od Madrytu.
Ale gdy w wigilią odpustu spowiadał się nadwornemu sw e
mu kapłanowń i żądał od niego rozgrzeszenia z góry za za
bójstwo które popełnić zam ierzał, spowiednik wręcz mu tego
odmówił. Naówczas Don Karlos prosił aby mu dał przy
najmniej, bez spowiedzi i rozgrzeszenia, niepoświęconą hostyą
dla oszukania ojca i dworzan jego, w obec których miał przy
stępować do stołu Pańskiego. I na to spowiednik zezwolić
nie m ó g ł; ale go odesłał po radę do bieglejszych w teologii
kapłanów. Jakoż, Don Karlos niezwłocznie, o godzinie 10-tej
w nocy, posłał do blizkiego klasztoru Dominikanów, zwanego
Atocha, po doktorów teologii i tych w liczbie 14 wraz
z przeorem zakonu sprowadził. Przybyłym zakonnikom oświad
czył że chce otrzymać rozgrzeszenie za zabójstwo które, bądź
co bądź, musi wkrótce popełnić. Gdy po wielu daremnych
usiłowaniach aby go skłonić do zaniechania tak okropnego
czynu, dominikanie nic dokazać nie mogli, przeor ich posta
now ił przynajmniej wybadać przeciw komu ten zamach jest
wymierzony. Jakoż z kilku pytań, zręcznie zadanych, na
które książę mniej ostrożnie odpow iadał, w yciągnął niew ąt
pliwy wniosek, że syn godził na życie ojca swmjego. Skoro
przeto o godzinie 2 -giej z północy do siebie wrócili, przeor
najspieszniej uwiadomił o tern k róla, k tó ry , przerażony tą
w ieścią, wszedł nocą do jego m ieszkania, i zabrawszy mu
papiery, samego pod ścisłą strażą trzymać rozkazał. Kommissya, do której Filip odesłał tę spraw ę, zajęła się czynnie
rozpoznaniem winy Don Karlosa któ ry , przewidując smutny
koniec, kusił się kilkakrotnie już głodem, już zbytecznem ja 
dłem i piciem , pozbawić siebie życia. Gdy się to jem u nie
udało, rzucił się raz w ogień, na kominku rozniecony; lecz
straż, w przyległej izbie stojąca, wydobyła go w porę z pło
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mieni. Inną rażą połknął był wielki dyament, wyjęty z pier
ścienia, który mu głęboko uw iązł w gardzieli, lecz zręczny
chirurg, wczesną pom ocą, ocalił go od śmierci. Nąkoniec
Kommissya, po rozebraniu papierów i wysłuchaniu świadków,
uznawszy Don Karlosa winnym zamachu na ojca i zdrady
przeciwko ojczyźnie, wyrzekła nań karę śm ierci, a ojciec ją
zatwierdził. Gdy synowi o tem znać dano, dostał, skutkiem
gwałtownego wzruszenia, silnej gorączki, tak iż Filip zawie
sił spełnienie w yroku, kazawszy powiedzieć lekarzow i, aby
zostawił chorobę biegowi naturalnem u, chcąc tym sposobem
przyśpieszyć zgon winowajcy. Lekarz miał źle zrozumieć wolą
Królewską, i, jak mówią spółcześni, podał mu lekarstwo,
trucizną zaprawione, po wzięciu którego młody książę, jedy
ny syn Filipa II., we 2 3 roku życia, zakończył dni swoje
w więzieniu, 1568.
Odpadnienie Niderlandów. W drugiej połowie XVI. wie
ku, religia kalwińska nagle szerzyć się poczęła w Niderlan
dach, mianowicie w północnej części. Ówczesna wielko-rządczyni Niderlandów, Małgorzata A ustryacka, córka Karola V.,
której łagodny charakter zostawał w wyraźnej sprzeczności
z ostremi karam i, które Filip II. chciał wymierzyć na nowowierców, opuściła swoje stanowisko, a jej miejsce zastąpił,
znajomy ze swojej nienawiści ku protestantom , książę Alba.
Ten broczył we krw i kalwinów od 1567— 1572, i podług
własnych słów je g o , skazał na śmierć 1 8 ,0 0 0 heretyków.
Lecz jego okrucieństwa nie mogły przytłumić powstania.
Siedm północnych prowincyj pod nazwiskiem Rzeczypospoli
tej Hollenderskiej utworzyły z sobą związek celem wywal
czenia niepodległości i wolności sumienia. Ta walka z po
tężną i bogatą monarchią ciągnęła się górą lat 80; dopiero
za Filipa IV. pokoj Westfalski ją zakończył na korzyść nowej
rzeczypospolitej, w 1648. *
Południowa zaś część Niderlandów pozostała przy Hiszpa
nii, pod imieniem Niderlandów hiszpańskich.
Zdobycie Portugalii. Filip II. wynagrodził sobie utratę
północnych Niderlandów przez zdobycie Portugalii, w 1580.
W tym bowiem czasie familia Avis wygasła w Portugalii,
w osobie Henryka Kardynała-, i chociaż wielu stanęło pre
tendentów do tronu, Filip II., uprzedzając ich wszystkich,
w ysłał do Portugalii okrutnego księcia Albę, który na rzecz
Jego podbił ten kraj we trzy tygodnie.
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Zniszczenie floty niezwyciężonej. Fifip II., pałając zem
stą przeciw Elżbiecie angielskiej, że wspierała pieniędzmi
rzeczpospolitą hollenderską, tudzież z namowy papieża, Syxtusa V., który chciał zemścić się nad tą królową za śmierć
katoliczki, Maryi Sztuart, w 1587, ułożył plan zdobycia An
glii. W tym celu uzbroił flotę, złożoną ze 130 okrętów nie
zmiernej wielkości, niosącą 2 0 ,0 0 0 żołnierzy, 8 ,0 0 0 majtków
i 2 ,6 0 0 arm at, z zapasem żywności na całe półrocze. Wy
płynęła ona na ocean z portu lizbońskiego pod dowództwem
Medyny-Sidonia. Lud hiszpański, na widok tak olbrzy
miego dzieła, nazwał tę flotę, w chwili zachwycenia, flotą
Niezwyciężoną. Tym czasem , przy wejściu do kanału La
Manche, nagle zaskoczona przez gw ałtow ną burzę i napad
nięta przez statki angielskie, straszną swą klęską zawiodła
rachuby Filipa II. Zaledwie bowiem kilka okrętów z rozbitami wróciło do Hiszpanii.
Wojna z Henrykiem IV. Burbon. Po wygaśnieniu familii
Valois, w 1589, tron francuzki należał prawnie do Henry
ka IV. Burbon; lecz, że był kalwinem, katolicy nie chcieli go
uznawać za króla. Filip II. dał im posiłki pod wodzą Ale
xandra Farnezego, syna Małgorzaty austriackiej , celem
podtrzymania wojny domowej, a przez to osłabienia Francyi.
Gdy zaś Henryk, wyrzekłszy się wiary kalwińskiej, w stąpił
na tron, w 1 593, wydał zaraz wojnę k ¡lipowi II., która cią
gnęła się lat pięć bez żadnej dla stron wojujących korzyści. Pokoj w Vervins zakończył ją w 1598.
Filip II. czterykroć był żonaty: 1) z Manją portugalską,
z której miał Don Karlosa; 2) z Maryą Tudor; 3) z Elżbie
tą, córką H enryka II.; z niej m iał córkę, Katarzynę, którą
wydał za Karola Emmanuela, księcia Sabaudyi; na mocy
tego pokrewieństwa, przy końcu $ V II wieku, w ystąpił ze swemi praw am i do korony hiszpańsfićj Wiktor Amadeusz, po
tomek téj Katarzyny 4) z Anną, córką Maxymiliana II.;
z téj ostatniej miał syna, Filipa III. Umierając zostawił dłu
gu na 1 4 0,000,000. dukatów.
Najznakomitsi wodzowie Filipa II. byli: książę Alba, Filibert Sabaudzki, Don Juan i Alexander Farnezy.

F i l i p III.
Filip III. prowadził, dalej wojnę z rzecząpospolitą hollen-
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derską, lecz nie mając stanowczego powodzenia, zaw arł z nią
w 16 0 9 zawieszenie broni na lat 12.
Wygnanie la u ró w . Z pobudek religijnej gorliwości, za
namową Inkw izycji, skarżącej się, że Maurowie' powierz
chownie tylko wyznawali wiarę k atolicką, a w sercu w ier
nymi pozostali Mahometowi, nakazał Filip III., w 1610, wy
dalić się z królestwa Arabom w Hiszpanii m ieszkającym, po
upłyniemu sześciu miesięcy. Hiszpania utraciła naówczas
więcej jak 1 ,0 0 0 ,0 0 0 najpracowitszej ludności. W krótce,
w 1620 r., postrzegł król swoją omyłkę, że tym nieludzkim
postępkiem osłabił państwo, wyzuwszy je z wielkiej liczby
rolników , kupców i fabrykantów ; nadał przeto prawo szla
chectwa wszystkim bez wyjątku Hiszpanom, którzy upraw ą
roli trudnić się będą; ale krzywdy krajowi zrobionej napra
wić już nie m ógł; H iszpan, z natury leniw y, nie zastąpił
czynnego Maura.
Przyczyna śmierci Filipa 111. Filip III., po ciężkiej raz
chorobie, zasiadał w radzie państwa. Niedaleko siał kominek
z żarzącemi się węglami, przyniesiony dla ogrzewania króla.
Gdy czad od węgli silnie działać zaczął na jego osłabione
nerw y, obecni dw orzanie, chociaż widzieli ślady boleści na
tw arzy króla, że jednak nie było naówczas w sali urzędnika,
który wyłącznie trudnił się poprawianiem ognia na kominku,
nie odważyli się, w brew prawom hiszpańskiej etykiety, ta r
gnąć się na cudzy obowiązek; król zaś, nie chcąc ubliżyć po
wadze tronu, nie śmiał także wydać się z okropnem cierpie
niem głow y, i ta właśnie okoliczność o śmierć go przypra
wiła; bo nim przyszedł właściwy urzędnik, król utracił już
zmysły i w dni kilka zakończył życie, 1621. po nim panował
syn Filip IV.

F i l i p IV.
W łaśnie w roku wstąpienia na tron Filipa IV., 1 6 2 1 , upłynął term in zawieszenia broni z H ollanayą; król przeto
rozpoczął z nią wojnę, która ciągnęła się jeszcze lat 2 7 , a
którą nareście zakończył pokoj westfalski, w 1648, na ko
rzyść rzeczypospolitej; Hiszpania uznała jej niepodległość.
Spółcześnie toczyła się w Niemczech wojna Trzydziestolet
nia, podczas której król hiszpański pomagał cesarzowi, F er
dynandowi II., a potem Ferdynandowi III.; że zaś F ran cja
w tej wojnie trzym ała stronę protestantów , Hiszpania
R ys C hkon.-H ist .
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w plątała się w wojnę z królami: Ludwikiem XIII. i Ludwi
kiem XIV. Gdy zaś, w 1 6 4 0 , Portugalia zrzuciła jarzmo
hiszpańskie, ogłosiwszy swym królem Jana IV., z domu
książąt Bragauckich, Filip IV. obrócił na nią także swój oręż,
i tym sposobem m usiał jednocześnie cztery oddzielne prow a
dzić wojny: z Hollandyą, Francyą, protestantam i niemieckimi
i Portugalią. Wszystkie te wojny wycięczyły skarb królew
ski i wypadły na korzyść jego nieprzyjaciół. Pokoj westfalski
pojednał Hiszpanią z Hollandyą i protestantam i, w 1648; po
koj Pirenejski z Francyą, w 1659, przez który Filip IV. wy
dał córkę, M aryą-T eresę, za Ludwika X IV .; nareście pokoj
Lizboński uznał niezawisłość Portugalii, w 1668.
Następcą Filipa IV. był syn
H a r o l II.

Karol II., słaby na ciele i na umyśle, prowadził dwie wojny
z Ludwikiem XIV.: jedną od 1 6 6 7 — 1668 o utrzymanie za
sobą Niderlandów hiszpańskich ; w drugiej niósł pomoc Hollandyi podczas jej wojny z Francyą od 1 6 7 2 — 1678. Skut
kiem tych w ojen, K arolII., utracił w Niderlandach 26 miast,
i prowincyą Franche-Comté. Ze zaś nie miał potomstwa
ani w męzkiój, ani w żeńskiej linii, zgon jego bezdzietny
mógł zapalić wojnę europejską, dwaj bowiem książęta rościli
praw a do korony hiszpańskiej :
1) Delfin, syn Ludw ika XIV. i Maryi-Teresy, siostry Ka
rola II., króla hiszpańskiego, i
2) Cesarz Leopold, jako głowa linii habsbursko-niemieckićj.
Zapobiegając przeto grożącej ztąd w ojnie, A nglia, Hollandya i Francya, ułoiyły między sobą, w' 1700 (13 m arca),
trak tat podziału Hiszpanii między pretendentam i, w tym spo
sobie, iż młodszy syn cesarza Leopolda, Karol, m iał być
królem hiszpańskim , tudzież dostać Niderlandy, Medyolan i
osady w Ameryce ; książę zaś francuzki m iał otrzymać kró
lestwo Obojga-Sycylij.
Skoro Karol II. dowiedział się, iż obce mocarstwa rozrzą
dzają samowolnie jego koroną, nie życząc rozdrobienia monarchi hiszpańskiej, postanowił zapisać ją jednemu z preten
dentów. Naówczas Ludwik XIV. i Leopold, starać się poczęli
usilnie, przez swoich posłów, aby wybór następcy padł na ich
domy.
Poseł Ludwika XIV., m argrabia Harcourt, potrafił zje-
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dnać pierwszego ministra króla hiszpańskiego, kardynała Portokarrero, którego radam i kierując się Karol 11., uznał sw ą
siostrę Maryą-Teresę i jej dzieci za najbliższych tronu hiszpań
skiego. Lecz, dla uniknienia wojny europejskiej, która ko
niecznie wyniknąćby musiała, gdyby na jednej głowie złączyły
się dwie korony: francuzka i hiszpańska, ominąwszy deltina,
zapisał całą monarchią młodszemu jego synow i, Filipowi,
księciu Anjou. [Ob. gen. N. 17). Po czem wkrótce um arł,
1700 (1 listopada).

JDom l i a r bonów w H is z p a n ii,
Wstąpienie na tron hiszpański domu Burbonów, w osobie
Filipa Anjou , na mocy testam entu ostatniego księcia ze
starszej linii habsbursko-hiszpańskiój, wywołało wojnę euro
pejską o następstwo hiszpańskie.
Posiadłości domu habsburskiego w Hiszpanii zawierały na
stępne kraje: Hiszpanią, królestwo neapolitańskie, wyspy:
Sycylią, Sardynią, wyspy balearskie, księstwo medyolańskie,
Niderlandy hiszpańskie i osady w Ameryce.
Pretendenci do tych posiadłości byli:
1. Ludwik X IV ., w imieniu swego wnuka, Filipa, powo
łanego do tronu testamentem Karola 11.
2. Leopold /., jako głowa linii habsbursko-niemieckićj.
3. Wiktor Amadeusz, książę sabaudzki, jako potomek Ka
tarzyny, córki Filipa II., króla hiszpańskiego, rodzącej
się z Elżbiety, księżniczki francuzkićj, z domu Valois.
Z tego ubiegania się wynikła wojna powszechna. Anglia
i Hollandya, lękając się wzrostu Francyi, połączyły się prze
ciwko Ludwikowi XIV. z Leopoldem 1., którego też stronę
przyjęły : Niemcy, Portugalia i Prussy. Francya zaś i Hisz
pania stanęły w obronie praw Filipa Anjou, który koronował
się w Madrycie pod imieniem Filipa V.
Wojskiem angielsko-hollenderskiém dowodził znamienity
jenerał angielski, Malborough, wojskiem zaś cesarskiém
książę sabaudzki, w służbie Leopolda, Eugeniusz de Soissons.
Wojna toczyła się lat trzynaście, od 1700 — 1713; sprzymie
rzeńcy odnieśli wiele zwycięstw nad Ludwikiem XIV. Nareście
król francuski, widząc niepodobieństwo dopięcia swoich zanuardw w całości, wszedł w układy z nieprzyjaciółmi i przy-
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ją ł w arunki jakie mu ci ostatni podali. Nasłał pokoj w Utrech
cie, 1713, między Anglią i F ran cy ą, a w roku następnym,
1 7 1 4 , w R asztadt, między Francyą i cesarzem niemieckim,
Karolem VI.
Na mocy pokoju utrechckiego, 1 7 1 3 , Dom Burbonów
utrzym ał się na tronie hiszpańskim , ale dziedzictwo familii
habsburskiej uległo rozdrobieniu.
Cesarz Karol VI. dostał: Niderlandy hiszpańskie, księstwo
medyolańskie, królestwo neapolitańskie, wyspę Sardynią.
W iktor Amadeusz otrzym ał wyspę Sycylią z tytułem króla.
Anglia zatrzymała twierdzę hiszpańską, G ib raltar, którą
na początku tej wojny zdobyła. Nadto Francya ustąpiła jej
w Ameryce /.Ikadyą czyli Nową-Szkocyą, w dawnych granicach.
Król sycylijski, W iktor Amadeusz, uczynił, w 1720, z ce
sarzem , Karolem V I., zamianę wyspy Sycylii na Sardynią.
Sycylia została przyłączoną do Neapolu; W iktor zaś Amadeusz
począł odtąd nazywać się królem Sardyńskim.
Filip V., król hiszpański, z powodu wrodzonego lenistwa
do pracy, złożył był, w 1 724, koronę na rzecz syna, Ludwika-,
lecz gdy on um arł w tymże samym roku z ospy, na prośby żony
i ministrów przyjął znowu ster państw a.
Między główniejszemi wypadkami dalszego panowania F i
lipa V., jest zdobycie Neapolu i Sycylii na domie Austryackim,
w 1734. Wojna o tron polski między Stanisławem Leszczyń
skim a Frydrykiem Augustem U l., nastręczyła Filipowi V.
sposobność zawojowania królestwa neapolit.ińsko-sycylijskiego.
Ze zaś podług w arunków pokoju wiedeńskiego, który tę wojnę
zakończył, korona neapolitańska nie mogła być połączoną z Hi
szpanią, Filip V. ustąpił ją młodszemu synow i, Don Karlosowi w 1735. Odtąd familia Burbonów posiadała trzy korony:
francuzką od r. 1589, hiszpańską od 1 7 0 0 , i neapolitańską
od 1734.
Filip V. wniósł do Hiszpanii prawo salickie, praw o za
sadnicze narodu francuzkiego, które usuwa od tronu płeć
żeńską.
Filip V. um ierając, w 1746, zostawił tron synowi F er
dynandowi VI. Gdy ten zeszedł bezpotomnie, Don Karlos neapolitański, praw em starszeństw a, w stąpił na tron hiszpański
pod imieniem Karola III. , zrzekłszy się korony neapolitań-
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skiej na rzecz młodszego syna, Ferdynanda, którego linia
do dziś dnia w Neapolu panuje.
Rządy Karola III. nic pamięci godnego nie zamykają.
Za panowania Karola IV ., syna i następcy Karola III.,
Napoleon, będąc cesarzem Francuzów', przedsięwziął zdobyć Hi
szpanią iw tym celu zjednał ulubieńca Karola IV., Manuela
Godoy, zrobiwszy z nim tajemny układ dla podbicia Portu
galii , której część południową zapewnił dla niego z tytułem
króla. Przetoż Godoy nakłonił swego monarchę aby pozwolił
wojskom francuzkim przejść przez ziemie hiszpańskie. Woj
ska te , 1807 r., pod dowództwem Junota, zdobyły Portugalią i zajęły Lizbonę. Niedługo potem , drugie wojsko pod
wodzą Murata miało wkroczyć do Hiszpanii celem zajęcia
tego państwa. Gdy wieść o tem doszła do Madrytu, lud rzu
cił się do broni i obwiniając
oleonem , zmusił króla napr
ieńca , a potem złożyć koronę na rzecz syna Ferdynanda,
który w 1808, został ogłoszony królem pod imieniem Ferdy
nanda VII.
Napoleon, uwiadomiony o tej nagłej rewolucyi w Hiszpanii,
udaje przyjacielskie zamiary względem Karola IV., i, pod po
zorem pojednania syna z ojcem , sprowadza rodzinę królewską
do Bayonny, gdzie postrachem śmierci wymógł na ojcu i synie
zrzeczenia się praw do korony hiszpańskiej. Poczćin odesłał
Karola IV. do M arsylii, gdzie też on u m arł, a Ferdynanda VII,
z bratem Don Karlosem do zamku Valenpay, własności Tallejranda. Korona hiszpańska przeszła na głowę Józefa, brata
Napoleona, który jednak niedługo utrzym ał się na przyw ła
szczonym tronie. Po klęsce zadanej Napoleonowi w Rossyi,
1812, Hiszpanie wytężyli wszystkie swe siły dla zrzucenia
obcego jarzm a. Jakoż, w 1813, udało się im, z pomocą Anglii,
wypędzić ostatecznie Francuzów. Ferdynand VII., uszedłszy
1 zamku Valencay, w stąpił powtórnie na tron i panował do
1833 roku.

E

Utrata osad w Ameryce. Przykład Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, które przy końcu XVIII. wieku wydobyły
S|ę z pod zawisłości od A nglii, działał oddawna szczególnym
sposobem na osady hiszpańskie w Ameryce. Jednakże powsta
nie przeciwko zwierzchnictwu ziemi macierzystej niepierwej
wybuchnęło jak w r. 1814. Odtąd, w ciągu lat dziesięciu,
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oderwały się od berła hiszpańskiego wszystkie kolonie amery
kańskie : W enezuela, Nowa Grenada, Peru, Mexyk, i
t. d. Dwie pierw sze, to je s t, Wenezuela i Nowa Grenada,
przybrały imię rzeezypospolitej Kolumbijskiej na cześć Kolumba.
B ohatyr, który się najwięcej odznaczył w dziele oswobodze
nia osad hiszpańskich, mianowicie Kolumbii i Peru, zowie się
Boliwar.
Ferdynand VII., nie mając potomstwa w linii męzkiej, tylko
dwie małoletnie c ó rk i, musiałby, na mocy praw a salickiego,
przekazać koronę bratu sw em u, Don Karlosowi. Lecz miłość
rodzicielska wzięła przewagę nad prawem . Dla zapewnienia
tronu starszej swej córce, Izabelli, Ferdynand, zwoławszy
stany państw a Kortezami zwane, przełożył im swoje życzę-

znajomą była, przystały na to i ogłosiły Izabellę następczynią
tronu pod imieniem Izabelli II. Lecz skoro Ferdynand zam
knął powieki, 1833, brat jego, Don Karlos, wystąpił z pra
wami do korony, tw ierdząc, że ani Ferdynand, ani naród raz
przyjętego względem sukcessyi praw a znosić nie mogli. Ztąd
między stryjem a synowicą w ynikła domowa w o jn a, która
ciągnęła się od r. 1 8 3 3 — 183Í). Nakoniec pretendent ustąpił
przemagającćj sile i szukał schronienia na ziemi francuzkićj,
nie zrzekłszy się praw do korony hiszpańskiej. Ze zaś Izabella,
wstępując na tro n , miała tylko trzy lata, przyjęła nad nią
opiekę matka jćj, Krystyna, której gdy rządy nie podobały się
Hiszpanom, ci zmusili ją orężem udać się na ziemię francuzką;
jenerał zaś Espartero, który najczynnićj przyłożył się do wy
gnania Krystyny, zastąpił jćj miejsce z tytułem regenta,
w 1840. Ze zaś E spartero chciał rządzić krajem podług pry
watnych widoków w brew woli narodu, został wygnany w r.
1 8 4 3 a Izabella, ogłoszona za pełnoletnią, rządzi odtąd oso
biście Hiszpanią.
Uwaga. B racia, synowie i córki króla hiszpańskiego, tu 
dzież portugalskiego zowią się infantami lub infantkami.
W yraz infant znaczy niemowlę , z łacińskiego. Następca zaś
tronu hiszpańskiego nosi tytuł księcia Asturyjskicgo, (le prince
des Asturies).
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HISTORYA PORTUGALII.
K raj, dziś pod imieniem Portugalii znajomy, składał
część monarchii westgockićj do początku VIII. wieku. Kie
dy Arabowie afrykańscy wydarli Westgotóm Hiszpanią, Portu
galia jednemuż z nią uległa losowi. Odtąd do połowy XI.
wieku ciężyło na niej okrutne jarzm o muzułmańskie. W tym
zaś czasie, królowie Kastylii i Leonu, wojując z niewierny
m i, zdobyli na nich przestrzeń, rzekami Miniuj i Duero obobjętą. Ten kęs ziemi otrzymał imię Portugalii następnym
sposobem: z jednej strony rzeki D uero, na w zgórzu, stało
miasto Porto czyli Oporto, z drugiej zaś był mały port
z mieściną Kale zw aną; ze złożenia tych dwóch nazwisk '
pow stał wyraz Porto - Kale czyli Portugalia, który zrazu
oznaczał część ziemi między Minho i D uero, potem i na dal
szą przestrzeń został rozciągniony.
Portugalią rządzili czas niejaki hrabiowie w imieniu kró
lów kastylskich. Przy końcu XI. w ieku, Alfons VI. ściągał
zewsząd rycerzy do walki z Arabami. Król francuzki, Fi
lip I ., przysłał mu na pomoc krewnego sw ego, Henryka
liurgundzkiego, z linii Kapetów. Walecznością swoją Hen
ryk pozyskał przyjaźń Alfonsa V I., który wywdzięczając
się za rycerskie usługi, dał mu za żonę córkę, Teresę, i
z nią w posagu hrabstwo portugalskie, które m iał posiadać
jako wassal kastylskićj korony, r. 1095.
Od końca XI. wieku do dziś dnia trzy domv panowały
w Portugalii:
1. Dom Burgundzki, 1095—1385.
2. Dom zwany AtIs, 1385— 1580.
3. Dom Bragancki; 1640.
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Za panowania tego domu Portugalia ustaliła swoje gra
nice. Powierzchnia tego kraju, ze względu na czas swego
zjednoczenia się, dzieli się na trzy części: 1) między Minho
i Duero, nadana Henrykowi przez Alfonsa Vi. 2) od Duero
do Algarbii, zdobyta na Arabach przez Alfonsa I. 3) króle
stwo Algarbii odjęte Arabom przez Alfonsa III.
Stolicą Portugalii za rządów familii Burgundzkićj była
Koimbra.
Portugalia królestwem. Portugalia nosiła tytuł hrabstwa
do 1 139. W tym roku, Arabowie panujący w reszcie dzi
siejszej Portugalii i w Algarbii wystąpili do walki z Alfon
sem I . , synem i następcą Henryka ; wojska spotkały się na
równinie Urique zwanej. Przed L itw ą, Alfons oświadczył
żołnierzem , że przeszłej nocy widział we śnie Chrystusa,
który mu zwycięstwo nad niewiernymi zapewnił. Wyraz
ufności i przekonania, który jaśniał na obliczu k ró la , na
tchnął nadludzkićm męstwem jego rycerzy. Zaszła morder
cza w alka, i chociaż, podług powieści kronikarzy, miało być
nieprzyjaciół 4 0 0 ,0 0 0 a Portugalczyków 1 3 ,0 0 0 , zwycięstwo
przy Alfonsie zostało. Naówczas Alfons, na polu bitwy,
przysiągł w obec biskupów i baronów swojego k raju , że
C hrystus kazał mu zaraz przybrać tytuł króla i wziąść ,za
herb państw a pięć ran jego i 30 srebrników, za które Ży
dom był przedany. W skutku czego wojsko zaraz go okrzy
knęło królem. Lecz tym postępkiem obraził Kastylią, któ
ra go uważała za swego wassala i wymagała od niego ule
głości hołdowniczej. Alfons I. dla zasłouienia się od napa
ści z tej strony uznał siebie, w 1 1 4 2 , za wassala papieżów,
którzy zakazali pod klątw ą królom kastylskim prześladować
Alfonsa, hołdownika stolicy apostolskiej. Zwycięstwo nad
Arabami na płaszczyźnie Urique uczyniło Alfonsa panem ca
łego obszaru ziemi od rzeki Duero do królestw a Algarbii.
Tenże Alfons założył zakon rycerski zwany Avis od imie
nia zam ku, w którym m iał swój pobyt, niedaleko Alentejo.
Następcy Alfonsa I. : Sanchez I , Alfom I I , i Sanchez II.
nic pamiętnego nie uczynili.
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Alfons III.
Alfons III. zdobył królestwo Algarbii, w 1249. Odtąd
granice P ortugalii, raz ustalone, pozostały te same do na
szych czasów. Następca Alfonsa III., lJyoziizy, chwalony
jest przez kronikarzy za szczególną dobroć i sprawiedliwość,
tudzież słynie jako opiekun nauk i rolnictw a.

Alfons IV.
Alfons IV. jest najbardziej pamiętnym przez zabójstwo
luesy dc Kastro, żony syna swojego, P io tra, który pojął ją
był tajem nie, bez wiedzy ojca.
Ines de Kastro była damą honorową przy żonie Piotra,
syna i następcy Alfonsa IV. Skoro Piotr utracił swoję mał
żonkę, ujęty wdziękami Inesy, ożenił się z nią tajemnie,
w 1344, za pozwoleniem jednak papieskióm. Jedynaście lat
przetrw ał ten związek w sekrecie. Napróżno ojciec chciał
zmusić syna do powtórnych związków; Piotr stale się opie
ra ł woli Alfonsa. Nareście dworzanie wyśledzili tajemnicę i
o niej króla zawiadomili. Ines de Kastro mieszkała w pe
wnym klasztorze, w K oim brze, ówczesnej stolicy Portugalii.
Alfons obrażony, iż syn z poddanką się ożenił, korzystał z nieo
becności P io tra, który wyjechał był na polowanie na dni
k ilk a, i przybywszy do mieszkania Inesy, chciał ją w oczach
własnych zamordować. Ale widok bezbronnej niewiasty, któ
ra się z dwojgiem dziatek do nóg mu rzu ciła, rozbroił ser
ce Alfonsa. Jednakże gdy król do siebie w rócił, ulubieńcy
jego, zazdroszcząc szczęściu Inesy, wyjednali zezwolenie na
zabicie tej księżniczki. Jakoż trzej z nich: Pacheko, Gon
zales i Koelho, udali się do klasztoru i sztyletami niewinną
ofiarę przebili, 1355 roku.
Po śmierci Alfonsa IV ., w stąpił na tron syn Piotr z prze
zwiskiem Surowego dla ścisłej sprawiedliwości. Ten zosta
wił dwóch synów : Ferdynanda, który panował od 1367—
1 3 8 5 , i Jana z nieślubnej żony, który był naprzód wielkim
mistrzem zakonu Avis, potem, kiedy Ferdynand um arł w 1385,
bez potomków płci m ęzkićj, złożywszy godność wielkiego mi
strza , w stąpił na tron pod imieniem Jana I . , gdzie począł
familią Avis.
R ys C iiron.-H ist .
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F a m ilia A v is.
Panowanie domu Avis jest najświetniejszą epoką dla P or
tugalii. Mniej niż w' przeciągu w ieku, kraj ten szczupły i
biedny, nie krw i rozlew em , nie siłą oręża, lecz odkrywając
na morzu kraje nieznane wzniósł się do wysokiego stopnia
potęgi. Jan 1. obudził w Portugalczykach namiętny pociąg
do morskich podróży. W 1 4 1 5 , zrobił pierwszą wyprawę
do Afryki na Maurów dla wstrzymania ich od napadów na
brzegi portugalskie. Wylądowawszy w okolicach Ceuty, zdo
był to m iasto, gdzie w głównym meczecie pasował swych
synów na rycerzy. Odtąd bez przerwy utrzymywały się sto
sunki między Portugalią i tą częścią Afryki. W lat trzy,
1 4 1 6 , mały statek Portugalski, dążący do Ceuty, gw ałto
wnym wiatrem od brzegów' Afryki odbity, wypłynął na otw ar
te morze. Już majtkowie, którzy naówczas po raz pierwszy
oddalili się od brzegów stałego lądu, oczekiwali co chwila
smutnego zgonu, gdy w tern ukazała się nieznana wysepka,
do której zawinąwszy, nazwali ją z powodu swego ocalenia
jPortem Swiqtym (Porto-Santo).
To niespodziane odkrycie
obudziło w żeglarzach portugalskich chęć przedsiębrania śmiel
szych podróży. We dwa lata potem , 1 4 2 0 , odkryli wyspę
Maderę, której żyżność skłoniła rząd Portugalski do założe
nia na niej pierwszej osady europejskiej. Odtąd przez lat
czterdzieści, 14 2 0 — 1 4 6 0 , żeglarze portugalscy, pod prze
wodnictwem czwartego syna Jana I . , Henryka księcia Tisen,
który był najczynniejszym przedsiębiercą wszystkich wypraw,
zwiedzili brzegi afrykańskie aż do 1 5 “ szerokości północnej.
W tćj przestrzeni czasu odkryli grupy wysp Azorskich i Zie
lonego przylądka. Nakoniec, w 1 4 6 6 , zapanow ania Ja
na II. Doskonałego, dopłynęli pod dowództwem Bartłomie
ja Diaz do południowego krańca Afryki, to je st, do przy
lądka Dobrćj-Nadziei.
T ak więc 66ciu lat potrzeba było, nim Portugalczycy opłynęli całe zachodnie pobrzeże Afryki.
Szczęśliwe odkrycia Portugalczyków na oceanie Atlantyc
kim obudziły z uśpienia H iszpanią, która puściła się także
w zawód morskich podróży. Lecz rząd Portugalski, lękając
się aby żeglarze hiszpańscy, odkrywając jednocześnie z jego
żeglarzami jedne i te same ziem ie, nie zaprzeczali mu pra-
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wa w łasności, udał się do papieża Alexandra VI. W tym
wieku powszechna była w iara, że papież, jako namiestnik
Chrystusa na ziem i, m iał prawo rozdawać kraje i wyspy niezajęte jeszcze przez chrzrścian. Na tej zasadzie, Jan II. Do
skonały prosił papieża, aby władzą swoją apostolską wyzna
czył na oceanie Atlantyckim co ma należeć do Portugalii, a co
do Hiszpanii. Alexander pociągnął na globusie linią idealną,
przechodzącą przez oba bieguny ziem i, w odległości 460-ciu
godzin drogi na zachód od wysp A zorskich, z w arunkiem że
ziemie na wschód tej linii odkryte, mają być własnością Por
tugalczyków, na zachód zaś, należeć będą do Hiszpanii.
Pod Eninianuelcni, następcą Jana II. Vasco de Gama
odbył pierwszą podróż około Afryki do Indyj Wschodnich,
1498. Przez odkrycie tej drogi, cały handel ze Wschodem
przeszedł od W enecyan w ręce Portugalczyków , których oj
czyzna urosła nagle w bogactwa i sławę. Roku 1500, Al
vares Cabral, płynąc do Azyi, gdy go w iatry do Ameryki
zwróciły, odkrył Brazylią, sławną potem kopalniami złota i
dyamentów.
Tym sposobem Portugalia, po nabyciu w Ameryce rozle
głej ziem przestrzeni, założeniu licznych osad na zachodnich
brzegach Afryki i zdobyciu w Indyach Wschodnich kilku wysp
i m iast portow ych, stała się panią handlu z Ameryką, Afry
ką i najbogatszą częścią Azyi. Okręty portugalskie wiozły
do Lizbony płody trzech części św iata: bawełnę, cukier, ko
rzenie, piasek złoty, perły, drogie kamienie, m ahoń, kość
słoniow ą, jedwabne tkaniny, i t. d. Stolica Portugalii zo
stała sklepem europejskim Tu hollendrzy jechali po towary,
które potem po całej Europie rozwozili.
Ten stan pomyślności trw ał przez całe panowanie Etnmanuela i Jana II I ., to jest od 1 4 9 5 — 1557.
Jan III. wprowadził do Portugalii Inkwizyeyą i Jezui
tów, którym powierzył wychowanie młodzieży.
Po Janie II I., panował wnuk jego, Scbastyan, któremu,
Jezuici dawszy bardziej klasztorne niż św;ieckie wychowam ei skrzywili zupełnie jego pojęcia. Czytanie opisu krzyżo
wych wyjen tak dalece rozpaliło młodzieńczą w yobraźnią, iż,
Pp wstąpieniu na tro n , jedynćm jego życzeniem było uczynic wyprawę do Afryki celem nawrócenia Maurów do wiary
chrześciariskićj. Właśnie przypadek nastręczył mu sposo
bność do tego. Jeden emir arabski wezwał go na pomoc
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przeciw sąsiadow i, który go z Ironu wyzuł. Sebastyan udał
się z wojskiem do Afryki, gdzie w boju, przy mieście Alkasar, 1 5 7 8 , życie u tracił, nie zostawiwszy potomstwa.
Po śmierci Sebastyana obrany był królem stryj jego,
Henryk Kardynał, w 70 roku życia. Król ten , czując się
blizkim śm ierci, a widząc tron bez następcy, zw ołał stany
królestw a, aby z pomiędzy kilku pretendentów do korony,
rozstrzygnęli, komu ją prawnie oddać wypadnie. Między pre
tendentam i najznakomitsi byli:
1. Katarzyna księżniczka Bragancku, i
2. Filip II. , król hiszpański.
Katarzyna B ragancka, (oh. gen. N. 18), domagała się tro 
n u , jako ciotka Sebastyana, pochodząca od Edwarda, star
szego brata Izabelli; Filip zaś, jako stryj Sebastyana, pocho
dzący od Izabelli, młodszej siostry Edwarda. Katarzyna prze
to Bragancka, na zasadzie starszeństw a, bliższe miała prawo
do korony. Tymczasem Henryk Kardynał um arł w 1580,
nie załatwiwszy interesu następstwa do tronu. Filip I I ., nie
czekając, co stany państwa w tej mierze postanow ią, wysłał
dla poparcia swych praw księcia Albę z wojskiem do P or
tugalii, który we trzy tygodnie zabrał ten kraj na rzecz
swojego monarchy, w 1580.
✓
------ &+-0 —

P ortugalia p o d H iszpanam i.
Sześćdziesięcioletnie panowanie Hiszpanów nad Porlugalią było dla niej nieprzerwanem pasmem klęsk i poniżenia.
Zostawszy cząstką Hiszpanii, ucierpiała najwięcej podczas
wojny Filipa II. z północną częścią Niderlandów: z rzecząpospolitą hollenderską. Filip II. chcąc zubożyć Hollendrów,
wyłamujących się z pod jego zw ierzchnictw a, zabronił im
wstępu na rynki lizbońskie, w tej m yśli, że zatamowanie
handlu z Portugalią wysuszy jedyne źródło ich bogactwa i
siły. Tymczasem inaczej się stało. Hollendrzy udali się sa
mi do Indyj po tow ary, i w ciągu lat kilkunastu, zdobyli pra
wie wszystkie osady portugalskie, których ten naród, wyzuty z wojska i pieniędzy, bronić już nie był w stanie. Tak
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więc nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, dwuwieczny owoc
prac i podróży Portugalczyków stał się zdobyczą śmiałych
Hollendrów.
Lecz niemniej cierpiała Portugalia w wewnętrznym za
rządzie. Lud ubogi, bez handlu ¡ro ln ic tw a , niósł uciążliwe
brzemie podatków; urzędy były przedajne; najbogatsze miej
sca w kościele dostały się Hiszpanom ; dobra koronne zosta
ły rozprzedane, arsenały opróżnione, porty zaniedbane. Znie
siono wojsko krajow e; szlachtę usunięto od urzędów; trzysta
okrętów i 2 ,0 0 0 arm at odwieziono do Hiszpanii. W tym sta
nie nędzy i ucisku przebył naród portugalski do 1640 roku.
Za panowania Filipa IV ., wplątanie się Hiszpanii w woj
nę Trzydziestoletnią, obok wewnętrznych w tym kraju roz
ruchów , było hasłem dla Portugalii do wybicia się na wol
ność. Powstanie wybuchnęło 1 grudnia, 1640. Nienawiść
ku Hiszpanom była tak powszechna i tak głęboka, iż naród
portugalski, uderzywszy całą massą na nieprzygotowanych nie
przyjaciół, w przeciągu tygodnia oczyścił kraj swój od obce
go panowania.
Portugalczycy wezwali na tron potomka familii Avis, Ja
n a, księcia B raganckiego, wnuka Katarzyny Braganckiej,
który wziął imię Jana IV.
*

-----------------

F a m ilia ttr a g a n c h a .
Zaledwie Portugalia samodzielność uzyskała, już wypadło jej prowadzić jednocześnie dwie wojny: z Hiszpanią o
utrzymanie świeżo nabytej niezawisłości i z Hollandyą o od
zyskanie osad przez nią zabranych. Pierwsza ciągnęła się
lat 2 8 ; -ukończył ją pokoj Lizboński w 1 6 6 8 , przez który
Hiszpania uznała niepodległość Portugalii; drugiej wojnie
koniec położył pokoj w Hadze, w 1 6 6 9 , na mocy którego
Ilollendrzy utrzymali się przy swoich zaborach, wyjąwszy
(joa i Diu w Azyi. Tym sposobem chociaż Portugalia, po
sześćdziesięcioletniej niew oli, skruszyła jarzm o hiszpańskie,
jednakże utraciw szy najpiękniejsze osady w Afryce i w Indyach W schodnich, już wrócić nie mogła do przeszłego zna-,
czenia i bogactwa.
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Po Janie IV ., panował niedołężny syn jego, Alfons VI.,
który w 1007 został złożony z tronu przez rodzonego brata,
Piotra. T e n , jako regent, spraw ow ał rządy państwa do 1003
roku, to jest do śmierci Alfonsa; naówczas wziął tytuł kró
la pod imieniem Piotra II.
Panowanie tego króla i jego syna, Jana V., nic oso
bliwego nic zaw iera. Józef Eium anuel, syn Jana V., w stą
pił w 1750. Ministrem i ulubieńcem jego był znamienity Pom
bal. Za wpływem lego m inistra władza inkw izycji została
ograniczona i zniesiono auto-da-fe.
W 1755 okropne trzęsienie ziemi nawiedziło Lizbonę,
skutkiem którego 3 0 ,0 0 0 mieszkańców pod gruzami domów
śmierć znalazło. Pombal nie lubił Jezuitów , których usunął
ze dworu lizbońskiego; gdy wkrótce potem spełniony był
zamach na życie króla, w 1 7 5 8 , a Jezuici do tej zbrodni
w plątani zostali, Pombal postarał się o zupełne ich wy
gnanie z Portugalii.
Po śmierci jednak Józefa, pobożna córka jego, Marya,
wstąpiwszy na tron 1777, wydaliła Pombala z ministeryum,
przyzwała Jezuitów do dw oru, wznowiła auto-da-fe, a Inkwizycya z większą niż przedtem srogością heretyków na
ogień skazywać poczęła.
Marya wyszła za stryja swego", Piotra I I I ., z którym
wspólnie panow ała. Po śmierci zaś jego, w 1 7 8 6 , sama
jedna rządziła do 1 7 9 9 ; gdy w tym czasie dotkniętą została
pomieszaniem zm ysłów , w którein przetrw ała aż (lo śmierci,
1816 roku, syn je j, Jan, spraw ow ał interesa państwa na
przód z tytułem spółrządcy, potem , od r. 1 8 1 6 , jako król
portugalski, pod imieniem Jana YI.
W r. 1807 Napoleon wydał mu w ojnę, iż nie chciał ze
rw ać przyjaznych stosunków z Anglią i zaprowadzić u siebie
systemalu kontynentalnego. Jenerał Junot zdobył Portugalią, a Jan z rodziną przeniósł się do Ameryki, do Brazylii,
i chociaż wkrótce F rancuzi, za współdziałaniem Anglii, wy
gnani zostali z Portugalii, król nie chciał wracać do E uro
py i pozostał w Ameryce do 1822.
W r. 1820 wybuchnęła rewolucya w Portugalii celem
wprowadzenia karty konstytucyjnej, na którą gdy król zezw o
lił, Orazylijczycy, naśladując przykład Portugalczyków , podobnejże karty od niego wymagali. Jan nadał im konsty
tu c ją , lecz zniechęcony ku B razylii, opuścił Amerykę, zdaw-

P

o r t u g a l i i

.

151

szy rządy na syna Don Pedro zwanego. Za powrotem do
Portugalii, musiał wykonać przysięgę na zachowanie konstytucj i
tego narodu.
Żona Jana VI., Karolina hiszpańska, i młodszy syn Doń
Miguel, nie mogąc cierpieć tej konstytucji, władzę króla
w iążącej, uknuli spisek na jej obalenie. Żtąd wynikła woj
na domowa, która trw ała od 1823— 1824. Że zaś król
w ciągu tej wojny okazał się pobłażającym dla stronników
konstytucji, syn własny osadził go pod strażą; lecz Anglicy
przyszli na pomoc ojcu, który nareście przebaczył synowi,
kazawszy mu tylko wyjechać za granicę. Konstytucja utrzym ała się w Portugalii.
Tymczasem B razylia, zerwawszy węzły łączące ją z zie
mią m acierzystą, ogłosiła się niepodległem konstytucyjuem ce
sarstw em i obrała cesarzem l)on P edra, starszego syna
Jana V I., 1824.
Gdy Jan VI. um arł w 1 8 2 6 , stany Brazylijskie dały do
wyboru Don Pedrow i, albo opuścić Brazylią dla Portugalii,
albo zrzec się Portugalii dla Brazylii. Don Pedro uczynił
ostatnie; zrzekł się korony portugalskiej na rzecz córki Ma
ryi da Glorya, k tó ra, po dojściu do lat, zaślubić m iała stryja
swojego, Don Miguela. Ten książę, bawiący naówczas w Wie
dniu, przystał na ten układ, podpisał kontrakt ślubny, i za
przysiągłszy konstytucyą, przybył do Lizbony, 1828 roku.
Lecz skoro objął ster państwa w imieniu swej przyszłej mał
żonki, złam ał konstytucją, ogłosił się królem nieograniczo
nym i rządził Portugalią z wielką srogośeią do roku 1831.
W tym czasie zaszło powstanie w B razylii, skutkiem które
go Don Pedro zmuszony zrzec się tronu dla syna Don Pe
dra II. , w rócił do P ortugalii, aby odzyskać tron należny
swej córce, Donnie Maryi. Ukazaniem się swojem na gra
nicach Portugalii książę ten wywołał wielką rew olucją i woj
nę domową, skutkiem której Miguel musiał z kraju uchodzić,
a Don Pedro utrzym ał córkę na tronie, któ ra, wyszedłszy
potem za Ferdynanda, księcia Sasko-Koburskiego, do dziś
dnia z nim panuje w Portugalii.
»0«-
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HISTORYA KRAJÓW WŁOSKICH.
Włochy, kolebka rzymskiej wielkości, należały od roku
395 do cesarzów . rzymskich zachodnich, którzy mieli swą
stolicę naprzód w M ediolanie. polem w Rawennie. Gdy już
wszystkie ich prowincye przez Giermanów zabrane zostały,
Włochy ostatnie uległy przemocy plemion najezdniczych, 4 7 6 .
Od tej ważnej epoki zaczyna się, w raz z historyą ludów no
wożytnych, historyą nowyc h . W łoch, nader zaw ikłana, że
musi przedstawiać losy rozlicznych państw , które na ziemi
włoskiej w średnich wiekach powstały. Historyą tę podzie
lić można na trzy głów ne akcesy : j j od~iipadku cesarstwa
do Ottona f . , czyli od 47G— 901. 2) od Ottona 1. do utworzenia się drobnych państw we Włoszech, od 90 1 — 1350.
3) od 1350 do dni obecnych. Ten ostatni okres zawiera
szczegółową historyą większych i mniejszych państw pół
wyspu Apenińskiego.

P ierw szy okres. N
(Od r. 476—961).

W pierwszym okresie, od 4 7 0 — 9 0 1 , ziemia włoska uległa z kolei pięciu najściom , z niewielkiemi p rzerw am i:'
1. najście llerulow pod Odoakrem, 470.
2. najście Ostgotow pod Teodoryhiem, 493.
3. najście Longobardów pod Alboincm, 500.
4. najście 1'rankow pod Karolem JY., 774.
5 najście Niemców pod Ottonem, 901.
N a jś c i e l l e r u l ó w .

Ostatni cesarz rzym ski, Romnlus Augustulus, mieszka
jący w R aw ennie, gdy odmówił prośbie żołnierzy swej slra-
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ży przybocznej, po większej części z narodu niemieckiego z Herulów złożonej, aby im wydzielił na własność., za zasługi,
pewną ilość pól w łoskich, zepchnęli go z tro n u , na który
wynieśli swego dow ódzcę, Odoakra. Odtąd zniknął w historyi tytuł cesarza zachodniego; Ódoakr, który nie śmiał m ia
nować się tern imieniem, koronował się tylko na króla wło
skiego i panował do 493.
N ajście Oeitgotów.

Dowódzcą drugiego najścia był Teodoryk, król Ostgolów.
Przy końcu V. w ieku, naród Óstgotów mieszkał w dzisiej
szych W ęgrzech. Teodory!; udał się do Włoch za zgodą ce
sarza wschodniego, Zenona, który, chcąc uwolnić się od
łupieży sąsiednich Ostgolów, ustąpił im Włochy, jako krainę
prawem spadku sobie należną po wygaśnieniu domu cesar
skiego na Zachodzie. Teódoryk zdobył R aw ennę, stolicę
Odoakra, i zagarnął całe Włochy. Spółcześni oddają mu
wielkie pochwały: był sprawiedliwym; lubił nauki i odnowił
publiczne gmachy przez najazdy barbarzyńców popsute. Za
jego czasów pamiętni są: sekretarz jego, Kassiodor, które
go listy do dziś dnia doszły, i dwaj senatorowie: Symmach,
i uczony zięć jego, Boecyusz. Obaj byli powiernikami Teo
dory ka. Lecz gdy zawiśni dworzanie obwinili ich zręcznie o
uknucie zdrady przeciw królow i, po najsroższych męczar
niach, dali głowy pod miecz katowski. W krótce Teodoryk,
przekonawszy się o ich niew inności, począł doświadczać tak
gwałtownych zgryzot sum ienia, iż m niem ał widzieć przed
sobą ucięte głowy tych senatorów , ilekroć mu potrawy z pół
miskiem na stole stawiano.
Panowanie Óstgotów nad Włochami trw ało lat sześćdzie
siąt, 4 9 3 = 5 5 u L Przez ostatnie 1!! lat toczyła się wojna
między cesarzami wschodnimi a Gotami. Belizaryusz, wódz
Justyniana I., ją rozpoczął, a Narses ukończył, wytępiwszy
Goców całkowicie.
----- »■ »«-----

W io c h y p o d G r e k a m i.
W r. 5 5 3 , Włochy przeszły pod panowanie greckie pod
którem zostawały przez lat piętnaście, od 5 ^ 3 — 5G8. NarRvs Chron.-IIist.
20
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ses, wyznaczony z ramienia eesarzów wschodnich na rząd
cę W łoch, pod imieniem exarchy, obrał za stolicę Rawennę,
od której cała przyległa prowincya otrzymała nazwisko exarchatu Raweńskiego (ob. map. iV. 2). Po latach 15-tu,
skutkiem intryg cesarzowej Zofii, żony Justyna II., z miej
sca wyzuty, przed odjazdem z W łoch, wezwał, jak mówią,
tajemnie do tego kraju Alboina, wodza Longobardów.
N ajście L o n gob ard ów .

Naczelnikiem trzeciego najścia na Włochy był właśnie
Alboin. Longobardowie mieszkali przedtem w ziemiach w ę
gierskich; na początku zaś VI. wieku przenieśli się na gra
nice Włoch północnych. W r. 56!!, na wezwanie Narsesa,
wszedłszy do W łoch, zdobyli je na G rekach, wyjąwszy: exarchat Raweński, księstwo Rzymskie, Pentapolis czyli
ięć m iast nadm orskich, i południe W łoch, gdzie jednakże
ongobardowie utworzyli niewielkie księstwo Benewentu.
(z. map. N. 2).
Alboin założył stolicę w Paw ii, tudzież podzielił W ło
chy, przez siebie zdobyte, między swych wodzów , w liczbie
361, z których trzej mieli tytuł książąt, inni zaś hrabiów.
Ci wszyscy zwali się wassalami i zostawali względem króla
w stosunkach feudalnych.
Między następcami Alboina zasługują na uw agę:
4.
Teodolimla, która przyczyniła się najbardziej do wy
tępienia między Longobardami sekty aryańskićj. Papież, Grze
gorz I. W ielki, dla okazania jej za tę gorliwość szczególnych
swych względów , przysłał w darzę gwoźdź męki Chrystuso
wej. Księżniczka, kazawszy zeń ukuć obręcz cieniuchną, opraw iła ją w inną ze złota, grubości na cal i wysokości czte
rech cali. Ta obręcz służyła potem następnym królom lombardzkim za koronę, która zowie się Żelazną Koroną, i do
dziś dnia utrzymuje się w miasteczku Monza, niedaleko Medyolanu.
2.
Astolf, 7 4 9 — 7 5 6 , korzystając z rozruchów w cesar
stwie greckićm , skutkiem prześladowań wznieconych przez
Konstantyna Kopronima na czcicieli obrazów, uderzył, 751,
na prowincye włoskie do Greków należące : Exarchat i Pen
tapolis, i zdobył je bez oporu. Poczćm obrócił oręż na księ
stwo rzym skie, które od r. 724 wybiwszy się z pod władzy
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greckiej, także z powodu prześladowań za cześć obrazów,
przybrało imię rzeczypospolitéj rzymskiej. Lecz Papież,
S te fa n ii., naczelnik téj rzeczypospolitéj, udał się osobiście
do Francyi, 754, szukając wsparcia u króla Pepina, który
tylko co osiadł na tronie Merowingów. Papież uświęcił to
przyw łaszczenie, koronując nanowo i namaszczając Pepina,
który prędką mu pomoc za to obiecał. Jakoż przybył do
W łoch, 755, i zwyciężywszy Astolfa, zmusił go nie tylko za
niechać pretensj i do K zym u, lecz jeszcze ustąpić papieżowi
exarchat i Pentapolis.
3. Dezjderyusz był ostatnim królem lombardzkim, 7 5 6 —
7 7 4 ,. którego c ó rk a . Dezyderala, w yszła, w 769, zą K a
rola W .; lecz że była chorowitą i niepiękną, król francuzki
odesłał ją do ojca, w 771, za namową papieża Adryana 1.,
który w zerwaniu tych związków widział zerwanie przyjaźni
między Frankam i i Longobardam i, przyjaźni nader niebez
piecznej dla papieżów.

Najście Franków.
Obrażony najdotkliwiej Dezyderyusz przez odesłanie na po
w rót córki, i wiedząc z czyjej namowy Karol tę krzywdę jemu
w yrządził, najechał zbrojną ręką ziemie papieskie i zdobył
exarchat Raweński, 774. Adryan prosił o pomoc Karola W .,
który skwapliwie przybywszy do Włoch, obiegł Dezyderyusza
w Paw ii. Po kilkomiesięcznym oporze, król lombardzki zdał
się na łaskę zw yciężcy, który go zam knął w więzieniu na
całe życie, a królestwo jego wcielił do monarchii francuzkićj.
Tym sposobem ustało panowanie Longobardów we.Włoszech
po dwóch wiekach swojego trw ania. Odtąd Włochy północne,
albo raczej wszyalkfij co Longobardowie w tym kraju posia
d a li, dostało się w moc Franków i zostawało w ich ręku
do 81)4 roku, kiedy Karol-“Otyły, wstąpiwszy na tron fran
cuzki , połączył całą niegdyś monarchią Karola W. Lecz nie
długo potem został z tronu złożony. 887, dla swojej niezdol
ności. Naówczas Włochy, wyszedłszy z domu Karlowingów,
stały się niezawisłemi i miały własnych królów w liczbie dzie
sięciu, przez 75 lat, to jest od 8 8 7 — 961.

Imiona królów włoskich.
Gwido, Lambert, Arnold,
Ludwik llurgundzki, Ber rengar 1.,
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Rudolf Burgundzki, Hugo Prowancki,
Lotaryusz, Berengar II., Adalbert.
(Historyą tych królów, jako zgoła niezajnmjącą, opuszczamy).

Najście Niemców.
Wiadomo już z historyi Niemiec zjakiego powodu Otton 1.
król niemiecki najechał Włochy i otrzym ał tytuł cesarza rzymsko-zachodniego. (Zob str. 54). Od r .9 6 1 cafe Włochy lombardzkie przeszły pod panowanie N iem ców , a tytuł cesarza
pozostał bez przerwy przy królach niem ieckich, aż do roku
1806. Odtąd, po zniesieniu cesarstw a niemieckiego, godność
cesarska przeszła na panujących w Auslryi.

Drugi okres.
(Od r. 961 —1350).

W drugim okresie historyą Włoch dzieli się na dwie części:
na historyą Włoch północno-środkowych i historyą Włoch po
łudniowych. Te ostatnie przybierają nazwisko królestwa Neapolitańskiego i są niezawisłemi od władzy niemiecko-cesarskiej. Historyą zaś Włoch północnych, to jest, Lombardzkich,
i Włoch środkowych, pod rządem cesarsko-niemieckim, zamyka
cztery w ieki:
1. Od Ottona I. do Ilem yka IV., 961— 1056.
2. Od Henryka IV. do Frydryka
1056— 1152.
3. Od Frydryka I. do śmierci Frydryka II., 1152— 1250.
4. Od śmierci Frydryka 11. do potowy X IV . wieku,
1250— 1350.
Historyą Włoch północno - środkowych w przeciągu tych
czterech wieków jest nadzwyczaj ciemną i zawiłą. Przestaniemy
tu na najogólniejszym rysie wypadków politycznych z tej epoki.
Charakter 1-go wieku, 961 — 1056. Włochy północne
i środkowe, przeszedłszy pod berło cesarzów niemieckich, uzna
ją , swoją od nich zależność składając coroczne daniny, zwane
regalia, czyli królewszczyzny. Pod tern imieniem rozumiano
ró żn e opłaty, jako to: cło od tow arów , opłatę za żeglugę po
rz e k a c h , za łowienie ryb, za polowanie i t. d.
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Charakter 2-go wieku, 1 0 5 6 — 1152. W tym przeciągu
miasta włoskie, skutkiem przywilejów od cesarzów, już przez
kupna nabytych, już samowolnie przywłaszczonych, przestają
całkowicie opłacać regalia cesarskie. Uwolniły się zaś od tych
powinności najbardziej podczas zaburzeń we Włoszech z po
wodu kłótni o inw estytury miedzy cesarzam i: Henrykiem IV.
i Henrykiem V. a papieżam i, mianowicie Grzegorzem VII.
Hildebraudem, Urbanem II. i jego następcami.
Przy końcu 2 wieku powstało we Włoszech więcej jak
trzydzieści m iast w olnych, które ze względu na postać swo
jego rządu , zwać się poczęły rzeczamipospoUlemi. Zna
czniejsze były: Medyolan, Florencija, Genua, Pawia i t. d.
Charakter 3-go wieku, 1152—1250. Cesarze: Frydryk 1.
B arbarussa i Frydryk II., kusili się, ale bezskutecznie, zmusić
miasta włoskie do uległości. Frydryk I. odbył sześć kampanij do
W łoch, od 1156—1176. Miasta wolne , w celu oparcia się
cesarzowi, utworzyły Ligę loinbardzką, na czele której stanął
Medyolan. Papież Alexander III. , przyjął stronę miast lombardzkich przeciw F n d n k o w i, który, zbity na głowę przy
Li gnano, 1176, zezwolił na sześcioletnie zawieszenie broni;
poczerni nastąpił pokoj w K onstancyi, 11113, przez który ce
sarz zostawił miastom rząd ich republikancki, nadał prawo
noszenia b ro n i, prowadzenia wojny, uzbrajania miast rowem
i murem, i t. d. Miasta przybrały charakter wassalów koron
nych; ztąd pełniły te tylko obowiązki, które, podług ówcze
snych pojęć rządu feudalnego, ciężyły na każdym wassalu,
to jest: przysięgały na wierność, stawiły żołnierza na wojnę,
a w czasie pobytu cesarza we W łoszech, naprawiały drogi i
za pieniądze dostarczały żywności dla niego i dla jego wojska.
Frydryk II ., zostawszy, przez swą m atkę, Konstańcyą,
panem Obojga-Sycyhj, i korzystając z niezgod miasta włoskie
szarpiących, rozpoczął.z niemi, w 1235, piętnastoletnią wojnę,
celem ich ujarzmienia. Ale miasta, blizkiem niebezpieczeństwem
zagrożone, odnowiwszy Ligę loinbardzką, stawiły silny opor
cesarzowi. Papieże : Grzegorz IX. i Innocenty IV., oświadczyli
się za ligą i wyklęli F rydryka, który po zaciętej walce, niedopiąw szy swrego zam iaru, um arł z udręczeń moralnych,w 1250.
Charakter 4-go wieku, od 1250— 1350. W czwartym pcryodzie Rzeczypospolite włoskie , skutkiem niszczących wojen
dom ow ych, tracą powoli tę wolność-, z powodu której lak
długo krw ią swoją ziemię w łoską broczyły. Wojny te miały
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miejsce w każdej rzeczypospolitej, już między szlachtą a gm i
nem , już między samą szlachtą na liczne stronnictw a rozdzie
loną. Powodem do tych kłótni było ubieganie się o sprawowanie
najwyższej władzy. Nareście gmin, i szlachta, ciągłą walką znużongj zrzekły się powoli udziału w kierowaniu rzecząpospolitą,
zlewając całą władzę na jednego urzędnika, już wspólnie obiera
nego, już tylko przez zwycięzkie stronnictwo. Ci urzędnicy
różne w różnych miastach nosili im iona: Kapitanów, Pode
stów lub Signorów. Pizy końcu IV. peryodu, to jest w po
łowie JS.1V. wieku , praw ie wszyscy ci urzędnicy rozmaitemi
drogam i: podstępem , pieniędzmi lub orężem , potrafili uczy
nić dziedziczną, władzę., którą na czas tylko dostali. Rzeczy
pospolite włoskie poznikały stopniami, prócz dwóch: JFenecyi i Genui, które byt sw;ój republikancki do samej rewo
lucji francuzkiej utrzymały.

Trzeci okres.
(Od r. 1350 — do dni naszych).

W trzecim okresie historya Włoch północnych i środko
wych rozdrabia się na tyle szczególnych historyj, ile powstało
państw oddzielnych z połączenia kilku dawniejszych rzeczypospolitych w jedną całość polityczną. Przebieżymy tu po
krótce następne k raje, wyliczając w nich główniejsze tylko
zdarzenia:
4. Księstwo Medyolańskie.
U. Królestwo Sardyńskie.
3. Księstwo Parmy i Placencyi.
4. Księstwo Modemy.
5. IPielkie Księstwo Toskańskie.
6. Rzeczpospolitą Genueńską.
7. Rzeczpospolitą Wenecką.
8. Państwo Kościelne.
0. Królestwo Neapolitańskie.

K sięstw o M edyolańskie.
Po śmierci cesarza Frydryka II., w 1250, w północnych
i środkowych Włoszech kw itnęły same rzeczypospolite; lecz
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już przy końcu XIII. i na początku XIV. wieku liczono w tej
stronie tyle domów książęcych, ile przedtem miast wolnych
było.
Medyolan, który pierwszy z pomiędzy m iast włoskich wol
ność uzyskał, pierwszy ją śród wojen domowych na powrót
u tra c ił.' Po długich ¡'krwawych rozterkach między gminem
a szlachtą, ostatnia obrała swoim naczelnikiem Mateusza Vis
conti, w 1315, z tytułem signora.
Familia Visconti, obejmując ster rządu w Medyolanie, za
ledwie to jedno miasto miała pod swmją w ładzą; lecz w cią
gu XIV. w ieku, zbiegiem pomyślnych okoliczności, podbiła
kilkanaście sąsiednich rzeczypospolitych, z których powstało
znakomite księstwo Medyolańskie.
Znaczniejsi z familii Visconti są : (Ob. gen. N. 19).
J a n , syn M ateusza, arcybiskup Medyolański, który zdo
był kilka sąsiednich rzeczypospolitych. Po Janie rządzili dwaj
jego synowcowie: Galeazzo i Barnabo, obaj nader okrutni.
Po Galeazzo nastąpił Jan Galeazzo, znakomity jako tyran i
jako zdobywca. Posiadłości jego obejmowały przy końcu XIV.
wieku dwadzieścia dawnych rzeczypospolitych. Śród mnó
stw a signorów w północnych Włoszech, był to najpotężniejszy
■władca, chcąc przeto i tytułem także różnić się od innych,
kupił sobie godność książęcą od cesarza W acława, 1395, ja
ko od suwerena ziem włoskich. Wydając sw ą córkę Walentynę
za Ludwika Orleańskiego, brata Karola VI., króla francuzkieg o , kontraktem ślubnym go zapew nił, że skoro familia Vis
conti wygaśnie w linii męzkiej, Medyolan przejdzie do potom
stw a W alentyny. Na tym właśnie kontrakcie zasadzał swe
praw a do Medyolanu Ludwik X II.. i jego następca Franciszek I.
Jan Galeazzo, umierając, zostawił dw'óch synów: JanaMarya i Filipa-Marya, którzy podzielili się puścizną oj
cowską. Starszy został zabity za okrucieństw a, w 1412, a
młodszy, złączywszy nanowo całe księstw o, posiadał je do
1447.
Panowanie Filipa-Marya pamiętne jest wojnami z Wenecyą,
która zdobywszy na nim wiele m iast sąsiednich utworzyła
z nich swoje posiadłości stałego lądu (possessions de terreferme). Gdy ze śmiercią Filipa, w 1447, zakończył się dom
Visconti, Medyolańczycy postanowili przywrócić dawny kształt
rządu, to je s t: republikancki. Lecz będąc naówczas w woj-
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nie z W en ecją, wezwali na pomoc Kondottiera Franciszka
Sforca, którego zrobilii naczelnikiem wojsk swoich (*).
Franciszek Sf 0 r£., wezwany przez Medyolańczyków, od
parŁzw ycięzko Wenecyan; lecz wszedłszy do Medyolanu dla
osadzenia tego miasta załogą, opanował cytadellę i ogłosił się
księciem Medyolańskim, w 1 4 5 0 , niby prawem swej żony,
Blanki, córki ostatniego Visconti. Tym sposobem familia Sforców zajęła miejsce domu Visconti, z uszczerbkiem praw dzieci
Walentyny, Nowy dom rządził księstwem Medyolańskim od
1 4 5 0 — 1535, przez 05 lat. Franciszek Sforc zostawił dwóch
synów : Galeazzo-Marya i Ludwika Maura-, pierwszy za
bity za okrucieństw a, drugi zostawszy opiekunem synowca
Jana Galeazzo, sprzątnął go ze św iata powolną trucizną i
opanował całe księstwo, w 1494. [Ob. gen. JS. 3).
L udw ik-X II.. król francuzki, rozpoczął wojnę z Ludwi
kiem Maurem o posiadanie księstwa JJedyolańskiego, w 1499,
do którego rościł prawo przez swą babkę, W alentynę. Lud
wik Maur dostał się mu w ręce i um arł we Francyi a Medywika M aura, Mawymilianowi; lecz Franciszek I., król fran
cuzki, odebrał go napowrót po bitwie przy Mar iguan, w 1515.
Odtąd Francya posiadała Medyolan do 1521, gdzie go na
zawsze u traciła; oddany on został drugiemu synowi Ludwika
M aura, Franciszkowi. Gdy ten ostatni potomek z familii
Sforcówr, um arł bezdzietnie, w 1535, Karol V. na mocy praw
feudalnych, jako suweren, objął jego księstwa i po roku od
dał je synowi sw em u, Filipow i, który wstępując na tron
hiszpański , w 1556., wcielił to księstwo do Hiszpanii, Me
dyolan zostawał pod panowaniem linii Ilabsbursko-hiszpańskiej
(*) W średnich wiekach, zwłaszcza we Włoszech, gdzie żaden
król lub książę nie trzymał stałego wojska, zwyczajem było
najmować żołnierza na czas tylko wojny. Znajdowali się
przeto najemni wodzowie Condottieri zwani, którzy sławą
imienia swego ściągnąwszy kilka tysięcy ochotników, szli
z kraju do kraju, ofiarując za pieniądze swoje rycerskie usługi. Jednym z takich kondottierów, głośnym z waleczno
ści, był Franciszek Sforc, którego zmarły książę Medyolański, Filip-Marya, nieraz używał do wojny z Wenccyą, i któ
remu w nagrodę dał za żonę swą córkę, z nieślubnej żony,
Blankę.
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do 1714. Kiedy monarchia hiszpańska uległa rozdrobieniu,
księstwo Medyolnńskie dostało się pokojem utrechckim Auslryi,
która je trzym ała d o .1 1 3 1 . Podczas rew olucji francuzkićj,
Napoleon, walcząc we Włoszech przeciw Auslryi. zdobył na
niej to księstwo i zamienił je na rzeczpospolitą Cjzalpińską,
która utrzymała się do 1665. Napoleon, zostawszy cesarzem
Francuzów , zamienił rzeczpospolitą Cyzalpińską na królestwo
Włoskie, którego sam był pierwszym królem i koronował się
żelazną koroną królów lombardzkich.
Po upadku Napoleona, wyrokiem kongresu Wiedeńskiego
królestwo Włoskie utraciwszy swe imię, i, połączone z daw
niejszą rzecząpospolitą Wenecką, nazywać się poczęło króle
stwem Lwmbiirdzko-Weueckiem, tudzież dostało się Austryi,
która je teraz posiada.

K rólestw o Sardyńskie.
Królestwo Sardyńskie jest zbiorem kilku niegdyś niezawi
słych cząstek, a w kolei wieków w jedną całość spojonych.
Główniejsze części są, księstwa: Sabaudya i Piemont. Ge
nua', hrabstw o ¡Sizza. i wyspa Sardynia.
Królestwo Sardyńskie ma w ogóle powierzchni 1400
mil kwadratowych, a ludności górą 5,000,000.
Zarodkiem królestwa Sardyńskiego jest Sabaudya, która
rzed XI. wiekiem stanowiła część królestw a B urgundyi, i
yła rządzoną przez hrabiów.
Niezawisłość jej sięga początków XI. wieku. Pierwszym
udzielnym hrabią m iał być Humbert Biatorqki. Od niego
do dziś dnia Sabaudya rządzili hrabiowie, książęta, i nakoniec
królowie. Hrabiów było 16; książąt 14; królów zaś ,9. T y
tuł hrabstwa nastał przed wiekiem XI.; księstwa od roku
1416; królestwa od 1713.

E

Sabandya pod hrabiami.
Hrabiowie Sabaudzcy mieli z początku jedną Sabaudyą,
dalej nabyli Piemont w XI. wieku. Lecz te części nie mo
gły długo trw ać spojone dla formy rządu ówczesnego , gdzie
podział ziem między familiami był zwyczajny; ztąd Piemont
R is Curon.-H ist .
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przez kilka wieków znajdował się w linii pobocznej; aż nakoniec po jéj w yjaśnieniu, w i 41 «ł, w rócił do familii panu
jącej, która naówczas posiadała razem Sabaudyą, Piem ont i
Nizzę, zdobytą na królu neapolitańskim, 1368. Za panowa
nia hrabiów w Sabaudyi ustanowiono dwa zbawienne prawa:
1 ) Prawo Sulickie, 1263. 2 ) Praw o niepodzielności ziem,
1383, na mocy którego porządkiem pierworodztwa dziedzi
czyć miano hrabstwo Sabaudyi i inne ziemie od niego zawi
słe. Takie dwa prawa stały się węgielnym kamieniem przy
szłego królestw a Sardyńskiego.
Między hrabiami znaczniejsi byli: (ob. gen. N. 20).
Amadeusz VI. 1 3 4 3 —(-1 3 8 3 , albo hrabia Zielony, tak
nazwany od koloru zbroi, którą nosił, najznakomitszy z panu
jących w Sabaudyi, zaprowadził prawo pierworodztwa i nie
podzielności ziem.
Amadeusz VII. 1 3 8 3 -J-1 3 9 1 , albo hrabia Czerwony,
zdobył Nizzę na królu neapolitańskim, 1388.
Amadeusz VIII. —j- 1451, ostatni z liczby hrabiów i pierw
szy książę Sabaudzki.

Sabaudya pod książętami, od 1416—1713.
Sabaudya pod rządem książąt długo była nieszczęśliwą.
Amadeusz VIII. otrzym ał od cesarza Zygmunta godność ksią
żęcą, w 1416, potem ją złożył, w 1434, i został obrany pa
pieżem pod imieniem Felixa V., nakoniec opuścił stolicę
apostolską i zakończył dni swoje w ustroniu,
1451. Mię
dzy jego następcami pamiętny jest Karol 111., 1 5 0 4 -)-1 5 5 3 ,
którego długie panowanie nacechowane jest wielu dla kraju
nieszczęściami. Wynikły one z powodu wojen między Karo
lem V. a Franciszkiem I., podczas których gdy książę Sa
baudzki przyjął stronę cesarza niemieckiego, Franciszek I. po
zbawił go, w 1536, całej Sabaudyi. Dopiero syn jego, Kmmanuel Filibert, 1 5 5 3 —(-1 5 3 0 , który odznaczył się w woj
sku hiszpańskićm, i, jako wódz naczelny, w bitwie przy St.
Quentin odniosł pamiętne zwycięzlwo nad Francuzam i, otrzy
m ał na mocy pokoju w Cateau-Cambré sis, 1 5 59, napo wrót
całą Sabaudyą.
Karol Emmanuel, 1580-f-1630, wielkim przezwany, w osobie synów którego podzielił się dom Sabaudzki na dwie
gałęzie: starszą, która wygasła w 1830, i młodszą, zwaną
Carignan, która panuje od roku 1830. (Ob. gen. N. 20).
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Sabaudya pod królami, od 1713.
W czasie wojny o następstwo hiszpańskie, W iktor Ama
deusz II. w ystąpił jako pretendent do tronu hiszpańskiego, i
po jej ukończeniu, w 1713, pokojem Utrechckim, otrzymał
w sposobie wynagrodzenia za tron hiszpański, część księstwa
Medyolańśkiego i wyspę Sycylią z tytułem króla-, zaś w 1720
roku zamienił Sycylią na Sardynią, i przyjął tytuł króla Sardyńskiego, pod którym do dziś dnia ta familia panuje.
Następcy W iktora Amadeusza rozszerzyli granice swych
lądowych posiadłości, mieszając się do głównych wojen euro
pejskich; i tak po wojnie o następstwo polskie, Karol Emma
nuel 111. dostał, w 1730, prowincye: Nowarrę i Tortonę,
obie oderwane od księstwa Medyolańśkiego; w wojnie o na
stępstwo Austryackie otrzym ał dalszą część księstwa Medyolańskiego, 1740.
Za panowania JJ'iklora Amadeusza III., wybuehnęła
rewolucya francuzka która go pozbawiła Sabaudyi i Nizzy, za
oświadczenie się przeciw rzeczypospolitej. Karol Emmanuel
IV., syn poprzedzającego, wyzuty przez Napoleona ze wszel
kich posiadłości na lądzie , przeniósł się z familią na wyspę
Sardynią, gdzie złożył koronę, w 1002. B rat jego, Emma
nuel V., na kongresie Wiedeńskim odzyskał na powrót swo
je dziedzictwo i dostał księstwo Genuą-, złożył koronę, w 1021,
a trzeci brat, Karol Felix, w stąpił na tron, lecz umierając
bez potomstwa płci męzkiej, w 1030, przekazał królestwo
Sardyńskie młodszej linii, zwanej Carignau, w osobie Karola
AlbertaCarignan. Król ten, w sk u tek zaburzeń r. 1049 zło
żył koronę na rzecz syna i usunął się do Portugalii gdzie tegoż
roku życia dokonał. Dziś panuje Wiktor Emmanuel II.
»-*»© »©«««**

K sięstw o Parm y i P laccncyi.
Księstwo to składa się z dwóch miast tegoż imienia, któ*
re w XI wieku stanowiły część dziedzictwa hrabiny Matyl
dy. [Ob. str. 59). Po jej śmierci, przeszły darowizną do
papieżów^ Potem , uzyskawszy niezawisłość.^ były rzeczamipospolileini do połowy XIV. w ieku, kiedy uległy przemocy
księcia Medyolańśkiego, Jana Galeazzo, Po wygaśnieniu je-
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go familii, weszły wraz z Medyolanem w dom Sforców, któ
rym Ludwik XII , król francuzki, odebrał, w 1499, całe
księstwo Medyolańskie. W roku 1 5 1 2 , papież Juliusz II.,
wchodząc do Świętej Ligi przeciw Ludwikowi XII., w arow ał
powrót kościołowi ziem Matyldy. Parm y i Placeucyi. Jakoż
po wypędzeniu Francuzów z M ediolanu, Maxymilian Sforc,
syn Ludwika Maura, zrzekł się, 1512, praw swoich do P ar
my i Placeucyi na rzecz stolicy apostolskiej, która je posia
dała od 1 5 1 2 — 1545. Poczem papież, Pincet 111. Farnety, oderwawszy te miasta od kościoła, oddał je z tytułem
księstwa krewnemu sw em u, który się zw ał Piotr Ludwik
Farneiy, i który dla okrucieństw, w 1547 roku, zabity zo
stał. (Ob: gen. N. 21). Po nim nastąpił Oktawiusz Farnezy, który się ożenił z córka cesarza harola V'., Małgorza
ty A ustriacką, wdową po Alesandrze Medicis. Z tego m ał
żeństw a urodził się Alexander lutniczy, znamienity wojow
nik XVI. wieku. Ten przepędził dni swoje na dworze Fili
pa 11. hiszpańskiego, swojego wuja, który go posyłał doF rancyi przeciw Henrykowi IV. Burbon.
Dom Farnezych utrzym ał się w księstwie Parmy i Placencyi do roku 1731. Ostatnim księciem b ił Antoni Farnezy. Po nim, prawem spadku, księstwo przejśćby powin
no, w dom Burbonów panujący w H iszpanii, gdyż żona Fili
pa V., króla hiszpańskiego, Izabella, była synowicą ostatnie
go księcia, Antoniego.
Tym czasem na mocy pokoju wiedeńskiego, który zakoń
czył wojnę o następstwo polskie w 1 7 3 5 , księstwo to do
stało się cesarzowi Karolowi VI. Dopiero traktatem akwisgrańskim , w 174!!, najmłodszy syn Filipa V., także Filip,
otrzymał Parm ę i Placencyą, gdzie w swojej osobie począł
dom Burbonów. (Ob. gen. N. 21).
Syn Filipa, Ferdynand, posiadał to księstwo do rew o
lucji francuzkiej. Napoleon, w' czasie kampanij włoskich, za
brawszy je , trzym ał do li!1 4 . Na kongresie Wiedeńskim
zostało oddane dożywociem Maryi Ludwice, żonie Napole
ona, a po jej śm ierci, r. 1947, wróciło do linii burbońskiej, do
wnuka Ferdynanda księcia Lukki, Karola II., który ustąpił,
1347, swe księstwo Lukieskie Toskanii, a w r. 1 349, w' skutek
politycznych zaburzeń, zrzekł się Parm y i Placeucyi na rzecz
syna Karola III., który dotąd tam panuje, (zob. gen. N. 21).
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K s ię s tw o M od en y.
Księstwo to zamyka obecnie następne cząstki: Modenę,
Ilcggio, Miraiidolę, Massą i Karrarę, ogółem 100 mil
kw. i mniej jak pół miliona mieszkańców.
Markizowie Esic opanowali, w 1336, dwa wolne miasta:
Modenę i lleggio; polem, w 1452. uzyskali od cesarza Frydrvka 111. za pieniądze godność książęcą. Księstwo Modeny
i neggio powiększyło się w' 1711!, kupnem od cesarza Karo
la VI. księstwa Mirandoli, skonfiskowanego na ostatnim księ
ciu, Franciszku Pico, za przyjęcie strony Francyi w czasie
wojny o następstwo hiszpańskie. Makoniec książę Modeny,
Herkules 111., nabył przez związek małżeński dwa małe
księstwa: Massę i K arrarę; ale w czasie rew olucji francuzk iej utracił wszystkie posiadłości, które dopiero kongres wie
deński powrócił jego sys.owi, Franciszkowi IV. Dziś tam
panuje Franciszek V. od r. 11146.

W ielkie K sięstw o T oskańskie.
Teraźniejsze wielkie księstwo Toskańskie powstało z ośmiu
dawniejszych rzeczypospolilycb, z których trzy były główne:
Flotencya, Piza i Sienna, i pięć mniejszych: Arezzo, Pe
rugia, Prało, Pollena, Pisłoja.
Florencja uważa się za środek, około którego inne się
miasta skupiły. Przyjęła rząd republikancki przy końcu wie
ku X II., i w tym stanie przetrw ała do 1530. W tym cza
sie cesarz Karol V. nadał jej tytuł księstwa Florencyi; po
tem w 1569, cały obszar ziem, od księstwa zawisłych, dostał
imię wielkiego księstwa Toskańskiego, pod którem do dziś
dnia istnieje.
Rzeczpospolita Florentyńska długo wojnami domowemi
między szlachtą a ludem wichrzoną była. Główniejsze stron
nictwa , na które w historyi tej rzeczypospolitej natrafiamy,
są: Gwelfów i Gibcllinów, Buondelmonti i Uberti, Iliałych i Czarnych. Pomimo niszczących kłótni, Florencya,
drogą handlu i kwitnącym sianem swych fabryk, przyszła do
wielkich bogactw. i\ie prędzej jednak poczęła rozszerzać gra
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nice swego terrylorium , jak około 1350 roku. Wówczas ribiła dwie m ałe rzeczy pospolite: Pruto i Pistoja; w drugiej
połowie tegoż wieku, zdobyła trzy inne: A r e n o , Perugia
i Folterra. Nakoniec, na początku XV. wieku kupiła od
Wiskontych rzeczpospolitą Pizańską, w 1406 roku.
W biegu XV. wieku wzniosła się nad innych we Floren
cji familia kupiecka lhedycyuszów. Niezmierne bogactwa,
nabyte drogą pomyślnych przedsięwzięć handlowych, domowe
i obywatelskie cnoty, nadewszystko opieka dla nauk i uczo
nych, zrobiły głośną tę rodzinę w całej Europie. Długo ze
sławą stała ona na czele interesów swojej ojczyczny. Mię
dzy członkami tego domu zasługują’ na uw agę następni: (ob.
gen. N. 22).
1. Roźma Medicis, ojcem ojczyzny przezwany; przyjął
wielu G reków , którzy po upadku Konstantynopola ratując
się ucieczką ze skarbami greckiej literatury, szukali schronie
nia na włoskiej ziemi.
2. Dwaj jego wnukowie: Wawrzyniec i Julian, wziętością
swoją obudzili zawiść w kilku obywatelach florentyńskich,
mianowicie w familii Pazzi; ta uknuła na nich spisek. Ju 
lian został zabity, a W awrzyniec uszedł szczęśliwie od noża
mordercy. Za życia W awrzyńca był wiek złoty dla litera
tury włoskiej we F loren cji./ Liczeni przezwali go Ojcem Muz.
3. Jan, młodszy syn W awrzyńca, został papieżem, pod
imieniem Leona X. Podobny do ojca, był gorliwym opieku
nem nauk i sztuk pięknych; zostawił swe imię wiekowi w któ
rym żył. Syn Juliana został także papieżem , pod imieniem
Klemensa VII.
4. Praw nuczka W awrzyńca, Katarzyna Medicis, żona
Henryka II., króla francuzkiego, nabyła smutnej sławy w okropnej rzezi Sw . Bartłomieja, podczas wojen religijnych we
Francyi, 1572 roku.
5. Nakoniec Medycyuszowie wzbudzili powtórnie silną
zazdrość w wielu rodzinach florentyńskich; co biło powodem,
iż zostali wygnani, w 1527. Głową tej familii był naówczas
Wawrzyniec II,. synów iec papieża Klemensa \ li. Papież
prosił Karola V., cesarza niemieckiego, o przywrócenie wy
gnanych Medycyuszów do miasta rodzinnego. Karol V. we
zw ał mieszkańców Florencyi, aby tę familią dobrowolnie nazad przyjęli. Gdy ci wzbraniali się, cesarz z wojskiem pod
stąpiwszy pod miasto, zdobył je szturm em , zamienił rzeczpo-
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spolilą na księstwo, i oddał je, w 1530, Alexandrowi Medicis, synowi W awrzyńca II., rodzonemu bratu Katarzyny
Medicis, za którego wydał swą córkę z nieślubnej żony, Mał
gorzatę Auslryacką. W krótce potem Alexander zginął za
swe okrucieństwa pod żelazem zabójcy. Ze zaś nie zostawił
potomstwa, następcą jego był Kozina /., z młodszej gałęzi.
Ten powiększył księstwo przez dołączenie Sienny, którą mu
ustąpił Filip II., król hiszpański, w 1559. On pierwszy
przyjął, w 1 569, tytuł wielkiego księcia Toskańskiego, za
pozwoleniem cesarza, Maxymiliana II., jako suwerena ziem
włoskich.
Potomstwo Koźmy I. panowało we Florencji, z tytułem
książęcym, dwa wieki, od 15 3 7 — 1737.
Opuszczamy historyą tych książąt, jako nic dla obcych
ważnego niezawierającą. Ostatnim księciem z tej familii "był
Jan Gaston, który gdy zeszedł bezpotomuie w 1737, księ
stwo jego spadło na Franciszka Lotaryńskiego, męża Ma
ryi - T eresy , córki Karola VI. (jakiem pruwem)'i Cesarz
Karol VI, jako suweren ziem włoskich zabrał to księstwo
jako lenność i oddał ją zięciowi swemu Franciszkowi Lolaryńskiemu. Franciszek Lolaryński, zostawszy cesarzem, od
dał Toskanią młodszemu synowi, Leopoldowi, który w 1790
wstępując na tron cesarski, pod imieniem Leopolda II., ustąpił ją młodszemu synowi, Ferdynandowi. Potomstwo je
go do dziś dnia tam panuje. Ferdynand utracił, w 1801,
swe księstwo , które zabrawszy Napoleon , przezwał króle
stwem H etruryi, lecz w 1 3 0 9 , przerobiwszy je znow u na
księstwo, oddał sw'ej siostrze, Elizie Bucciochi (Baiżczioki).
Kongres Wiedeński wrócił, w 1815, to księstwo prawemu
dziedzicowi, Ferdynandowi, po śmierci którego, w 1824, pa
nuje dziś syn jego, Leopold II.

Kilka słów u Pizie.

Piza, znakomita rzeczpospolita włoska w średnich wie
kach, winna była swą wielkość handlowi. W XI. wieku zdo
była na Arabach wyspę Sardynią. Utrzymała swą sławę do
4284. Skutkiem ciągłych wojen z rzecząpospolitą Genueń
sk ą, la ostatnia, po licznych zobopólnych klęskach, zniosła
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jéj flotę w bitwie morskiej, roku 1284, przy przylądku Meloria, gdzie dowodził Pizauami hrabia Ugolino, który umyśl
nie miał przegrać tę bitwę, za co głodem w więzieniu z dzieć
mi umorzony został. Śmierć jego, opisana przez Dante, w poe
macie Boska Komedya, tłómaczona jest po polsku przez auto
ra Konrada Wallenroda. Od tego czasu Piza nie mogła
już odzyskać uprzedniej wielkości. W roku 1324 utraciła
Sardynią, którą opanował król arragoński. Nakoniec podbi
ta przez Jana Galeazzo Visconti, dostała się po jego śm ier
ci jednemu z jego familii; ten nie mogąc jej utrzymać w po
słuszeństwie, przedał swe prawa do niej, w 1400, rzeczypospolilćj florentyńskiej. Odtąd podzielała losy tej ostatniej rzeczypospolitćj.
Piza najpierwićj między miastami włoskiemi odznaczyła
się gustem i wspaniałością architektury. Jej katedralny ko
ściół, z XI. wieku, chrzcielnica (baptistère), wieża upada
jąca i cmentarz czyli Campo Sunto, ściągają słusznie uwagę podróżujących.

Kilka s ł o ń o Siennie*

Sienna była rzecząpospolitą od XII. wieku do 1554, gdzie
została zdobytą p n ez tiarola V., za to, że podczas jego woj
ny z królem fraucuzkim, Henrykiem II., przyjęła stronę Francyi. Cesarz oddał ją synow i, Filipowi II., który ją ustąpił
Koźmowi I., księciu toskańskiemu, za dług jemu należny; po
życzył bowiem znaczną summę, a nie mogąc zapłacić , oddał
mu Siennę. Jednakże ustępując tę rzeczpospolitą, Filip za
chow ał dla siebie wszystkie jej porty, w liczbie 7, a te są:
Porto-Ercole, Orbitello, Telamone, Monte Argentaro',
Porto St. Stefano, Porto Longone, Piombino, nadto wy
spę Elbę. Są one znajome pod imieniem Stati degli presidi. Filip II. wcielił je do królestwa Neapolitańskiego, które
go składały cząstkę do 1801 roku. Napoleon, opanowawszy
Toskanią, zmusił króla neapolitańskiego do ustąpienia sobie
tych porlówr, które przyłączył do księstwa Toskańskiego. Od
tąd na zawrze przy nićm zostały.

i «9
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R zeczp osp olita Genueńska.
Rzeczpospolita Genueńska gra ważną rolę we Włoszech
od końca już XI. wieku. Na jej okrętach, podobnie jak na
weneckich, Krzyżowcy chodzili zdobywać Ziemię Sw ., ona
pomogła Michatowi Paleologowi obalić cesarstwo łacińskie
przez zazdrość ku Wenecyanóm, którzy w tern państwie wy
łączny handel prowadzili. Toczyła długą i upartą wojnę
z rzecząpospolitą Pizańską i Wenecką.
W ewnętrzna historya Genui zapełniona jest ciągłemi woj
nami między pospólstwem i szlachtą, na czele której były
cztery główne rodziny: Doria, Fiesco, Spinola i Gri
maldi.
W XIV. wieku poczęła być rządzoną^przez dożów, pierw 
szym był Symon Boccanegra , \vyljnuiy~”TTa- tę godność
r. 1339. W wiejui zaś XV., 1 4 6 4 , podpadła pod władzę
książąt medyolańskieb, z familii Sforców, od których zależa
ła aż do roku 1528. W tym czasie odzyskała dawny kształt
rządu , z następnej okoliczności: podczas wojen Karola V.
z Franciszkiem I., bogaty obywatel genueński, Andrzej Do
ria, pomógł swą tlotą Karolowi V. do wypędzenia z Włoch
króla francuz,kiego. W nagrodę, cesarz, przywracając fami
lią Sforeów na księstwo Medyolańskie, wymógł na niej, aby
zrzekła się władzy nad rzecząpospolitą G enueńską, chcąc uczynić Andrzeja Doria panem tej krainy. Kecz Doria, z uczuć
republikanckich nie pr żyją wszy władzy dziedzicznej nad swo
ją ojczyzną, przywrócił w niej rząd dawny, na czele którego
osław ił dolSj, co dwa lata obieralnego. Odtąd Genua rzązoną była przez dożów’ aż do rew olucji francuzkiej.
Genua żadnych nie uczyniła zaborów’, prócz Korsyki, któ
rą zdobyła jeszcze w XI. wieku na Arabach. Posiadała tę
wyspę do 1768. Lecz okrutny rząd Genueńczyków niejed
nokrotne w Korsyce wywoływał bunty. Ostatni, który wy
buchnął w 1 7 45, m iał na czele sławnego Paskala Pcioli.
Genueńczycy, widząc się w niemożności uśmierzenia rozruchów
-na wyspie własnemi siłam i, wezwali na pomoc Francuzów.
Ale gdy nawet z ich pomocą niewiele dokazać mogli, sprze
dali Korsykę rządowi francuzkiemu, 1768. Paoli, pokona
ny wielokrotnie przez swych potężnych nieprzyjaciół, oddalił
się do Anglii, gdzie życia dokonał.
Podczas rcwolucyi francuzkiej, Napoleon, wszedłszy do
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W łoch, zmusił Genuę zmienić swój rząd i przezwać się
Rzccząpospolitą Liguryjską; zostawszy zaś cesarzem , przy
łączył ją do swojej monarchii. Na kongresie wiedeńskim Ge
nua oddaną została, z tytułem księstw a, królowi sardyńskiem u, pod którego władzą dotąd zostaje.

R zeczp osp olita W enecka.
Z rzeczypospolitych włoskich najbogatsza i najsławniej
sza W en ecja, trw ała 1,300 lat, od połowy V. wieku do re
w olucji francuzkićj, która jej istnieniu koniec położyła.
Wenecya składa się z J2. wysp rozmaitej wielkości nie
daleko od siebie na morzu Adryatyckiém leżących. Już za
czasów Rzymian okolice tego miasta nazywały się Venetia.
Przez długi czas na wysepkach śród bagnistych wód czyli
tagun sami tylko mieszkali rybacy (*). W epoce najścia Huunów na Włochy, liczne rodziny, uciekając przed srogim Attylą, chronić się zaczęły na łaguny, których głównym pun
ktem i jakby Stolicą była wyspa Riulto. Liczba szukają
cych tam przytułku tak dalece się pom nożyła, iż nie tylko
zajęli w yspę, ale i na palach koło niej budować się poczęli;
a tak powstało powoli, jakby pływające po morzu miasto,
które z początku nie miało jednego naczelnika. Każdą wy
sepką rządził osobny trybun; z czasem rozdzielono 7 2 wyspy
na sześć kw artałów , powierzywszy władzę nad każdym kw ar
tałem dwóm trybunom , których tym sposobem było dwónastu.
Przy końcu VII. wieku trybunowie zdali swą władzę na
jednego naczelnika, Duco czyli iJogo, wódz, (pofrancuzku Doge)
zwanego. Doża był najwyższym sędzią w pokoju, a naczel
nym wodzem w czasie wojny; m iał władzę praw ie monarchiczną, którą z czasem ujęto w karby przez dodanie wiel
kiej rady, ze 480 osób złożonej, 1172.
Doża m iał zawsze przy sobie sześciu radców czyli mi
nistrów , z którymi składał la seigneurie de Fenise czyli
(*) Przez łaguny weneckie rozumie się ląd poprzerzynany bagnistemi wodami. ,
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władzę wykonawczą. Doża ze swymi radcami przedstawiał
całą rzeczpospolitą, przyjmował posłów, dawał odpowiedzi,
wchodził w układy z . m ocarstw am i, zwoływał wielką radę,
zarządzał skarbem , i t. d.
W enecya, której bistorya jest ciemną do końca X. wie
ku, śród morza położona, oddała się żegludze i handlowi.
Krzyżowe wojny przyczyniły się najbardziej do jej wzrostu i
bogactwa. Przewożąc na swych okrętach Krzyżowców do
Palestyny, prócz wielkiej opłaty za przejazd, ciągnęła większe
korzyści przez zawiązanie stosunków handlowych z państwa
mi chrześciańskiemi, które ciż Krzyżowcy na Wschodzie za
kładali. Czwarta mianowicie Krzyżowa w ojna, po części
kosztem samejże Wenecyi przedsięw zięta, miała stanowczy
wpływ na jej losy. Po obaleniu cesarstwa greckiego, 1204,
Wenecya dostała w dziale wszystkie porty greckie, wyspy
Jońskie, Kandyą, Negrepont i więcej niż 15 wysp na Ar
chipelagu, tudzież 4tą część domów w samym Konstanty
nopolu. Nadto zapewniła sobie wyłączny handel z cesarstwem
łacińskiem , a w wieku X IV., to jest w r. 1 3 4 3 , wyjednała
od sułtana egipskiego podobny przywilej w portach syryjskich
i egipskich, na mocy którego przywłaszczyła obszerny i zy
skowny handel ze Wschodem i Indyam i, dokąd jedyna droga
przez porty syryjskie i egipskie zuajdowała się odtąd w ręku
Wenecyi. Ten wyłączny handel chociaż uzbroił przeciw
niej wszystkie ludy kupieckie, nie w strzym ał jednak nagłego
postępu jej potęgi, która do tego stopnia urosła, że w XIV.
wieku Wenecya liczyła 3 ,000 statków kupieckich i 2 0 ,000
majtków. Handel ze Wschodem przynosił jej czystego zysku
40 od sta.
Podboje Wenecyi we Włoszech. Wenecya zaczęła zaokrą
glać swoje terryloryum we Włoszech w' XV. wieku przez
zabory na familii W iskontych, którym odjęła kraje zamknię
te między P iaw ą, Alpami, A ddą, Po i łagunam i. (Ob. na
map. N. 14). Ta właśnie przestrzeń ziem, różnemi laty na
ostatnich książętach medyolańskich zdobyta, zowie się posia
dłościami stałego lądu. Najważniejszym zaś nabytkiem We
necyi było królestwo Cypru, którego ostatnia królowa Ka
tarzyna Komar o, córka znamienitego szlachcica weneckie
go, nie mając potom stw a, przekazała testamentem swoje dzie
dzictwo rzeczypospolilej weneckiej, swojej ojczyźnie, 1490.
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Koniec XV. wieku był najwyższym szczeblem sławy i bo
gactw W en ecji, tudzież początkiem chylenia się tej rzeczypospolilej do upadku. Dwie wielkie przyczyny zrządziły jej
zgubę : odb ycie drogi do Indyi około Afryki, 1498, i osiedlenie sią Turków w cesarstwie greckićm.
Wyłączny handel z Wschodem był jedynem źródłem bo
gactwa W enecyi, która nie mając na tej drodze spółzawodników , zbywała towary p o cen ie, jaką się jej naznaczyć po
dobało; zkąd największe płynęły dla'niej zyski. Tymczasem
przy końcu XV. wieku usiłowania Portugalczyków dostania
się do Indyi około Afryki, wzięły pomyślny skutek. Skoro
Fasco de Gama otworzył z tym krajem stosuuki handlowe,
Portugalczycy puścili się na Wschód drogą przezeń w ytknię
tą , i zacząwszy sprzedawać płody indyjskie po niższej cenie
niżeli kupcy weneccy, zadali cios stanowczy ich handlowi.
W enecja^ nie mogąc wytrzymać spółzawodnictwa z Portugalią, zubożeć powoli i nakoniec przyjść do upadku musiała.
Tui cy także ottomańscy, usadowiwszy się w cesarstw ie
greckićm , odjęli W enecyi, w ciągu XVI. w ieku, wszystkie
jej posiadłości na Archipelagu i na morzu Sródziemnem. Suł
tan , Selim II., zabrał wyspę C ypr, w 1570. Wenecya
prosiła wówczas o pomoc króla hiszpańskiego, Filipa II ., i
papieża Piusa V. Połączone ich floty pod dowództwem Don
Ju an a, chociaż odniosły świetne zwycięztwo nad flotą ture
cką w bitwie przy Lepancie, 1 5 7 2 , niezgoda jednak między
sprzymierzeńcami nie pozwoliła Wenecyi korzystać z tej po
myślności dla odzyskania swej straty. Kandya była ostatnią
zdobyczą T urków na rzeczypospolitej weneckiej. Wojna o utrzymanie tej wyspy ciągnęła się lat 24 i ukończyła się na
korzyść muzułmanów.
Ze wszystkich uprzednich zaborów W enecyi, zostały jej
tylko posiadłości stałego lądu we W łoszech, przy których
utrzymała się do rew olucji franeuzkiej. W r. 1797, Napo
leon, wojując we W łoszech, uderzył na nią nie wypowie
dziawszy wojny, zabrał stolicę, a posiadłości jej wcielił do
rzeczypospolitej Cyzalpińskiej. Kongres wiedeński ustąpił Auslrvi W enecyą, która, przyłączona do księstw a medyolańskiego^ składa z niem od roku l t i l S królestwo LombardzkoWeneekie.
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Uwaga. Między przedm iotami, które imię Wenecyi na pa
mięć przywodzą, są:
1. Sławny karnaw ał wenecki.
2. Plac Św . Marka z kościołem tegoż imienia.
3. Więzienie z ołowianym dachem , les plombs, i drugie
studniami (les puits) zw ane, które znajdowały się w pałacu
doży; ostatnie pod domem, a pierwsze pod dachem. Wię
zienia te sławne są z tysiąca ofiar, które częścią zgniły za
życia w studniach, częścią upiekły się letnim skwarem pod
ołowianym dachem.
4. W spaniały okręt, Bueentaurem zwany, na którym do
ża, co rok w dzień W niebow stąpienia, zaślubiał morze Adryatyckie. Była to cerem onia, przez którą W enecja, w oso
bie doży, obejmowała morze w posiadłość swoją. Doża, na
bogatym okręcie, z licznym orszakiem , w uroczystych ubio
rach, płynął na głębią m orza, i rzucając dowody swój pier
ścień, mówił w głos: «morze! my ciebie zaślubiamy na znak
prawdziwego i wiecznego nad tobą panowania.” Powiadają,
że papież Alexander III., podczas swej kłótni z Frydrykiem 1.
B arbarussą, znalazłszy schronienie w Wenecyi, dla zawdzię
czenia oddał jej w lenność morze A dryatvckie, i że odtąd na
pamiątkę pow tarzała się corok ta osobliwsza inw estytura.

R z u t o k a n a P a p ic ż ó w .
Papież, głowa wiary katolickiej, namiestnik Chrystusa
na ziemi, przebywa stale we W łoszech, w Rzym ie; tron je
go nazywa się Stolicą Apostolską, dla teg o , że pierwszym
papieżem był Sw. Piotr apostoł. Obecnie rządzący kościo
łem papież zowie się Pius IX, (Mastai Ferelti), i jest 259
z kolei od Św. Piotra.
Historya papieżów , w średnich wiekach, jest historyą ca
łej Europy. Śród powszechnej ciemnoty, po upadku cesar
stwa Zachodniego, papieże, jak pochodnia na świeczniku,
przyświecali przez tyjkąc lat państwom chrześciańskim, prze
dzierającym się przez grubą mgłę' barbarzyństwa na drogę
moralnego życia. W ich ręku spoczywały losy Europy. W cza-
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sie ogólnego zdziczenia i swawoli potężnych baronów , kiedy
kraj każdy był widownią scen krw aw ych, kiedy ani świętość
p raw a, ani uczucie ludzkości, nie krępowały ram ienia najezdnika, był głos w E uropie, głos straszny, co gniewem nie
bios mógł skutecznie grozić depcącym słabą niewinność.
Tym głosem była władza duchowna papieżów; przez nią
panowali oni nad Europą katolicką. Stopniami ta władza
urosła, a wzięła początek w barbarzyństwie średnich wie
ków i w górującem świetle naczelników kościoła. Czylająe
hisloryą państw szczególnych przekonać się można na czem
mianowicie ta władza zależała.
Papieże mieli następne praw a:
1. Składać z tronu nieposłusznych królów.
2. U walniać poddanych od przysięgi wierności.
3. Zabraniać lub nakazywać wojnę.
4. Rozrządzać dziedzictwem królów z tronu złożonych.
5. Dawać lub odejmować korony.
6. Rozrządzać krajami nowo odkrytemi.
7. Rozstrzygać spory między panującymi.
ti. Uwalniać księży od wszelkich podatków dla króla.
9. Uważać się za panów krain pogańskich.
Jedyną b ronią, którą papieże podtrzymywali tak liczne
przywileje, była klątwa i intęrdykt z głęboką w iarą Kato
lików w ich skuteczność (*).
Władza duchowna papieżów tak była szanowaną w śre
dnich wiekach , iż wielka liczba panujących, chcąc ich imie
niem zasłonić się od napaści przemożnych sąsiadów , dobro
(*) Klątwa, czyli exkommunika, najsilniejszy oręż władzy du
chownej , miała dwa skutki: dosięgała wyklętego na duszy
i na ciele. Od najdawniejszych czasów była we zwyczaju;
rzucano ją na heretyków, grzeszników niepokutujących lub
nieposłusznych kościołowi.
Zostający w klątwie uważał się za członka zaraźliwego i już
nie należał do liczby wiernych, nie otrzymywał Św. sakra
mentów, nie miał pogrzebu na cmentarzu, a każdy katolik
powinien był unikać jego obecności, jeśli nie chciał podzie
lać kary. Panujący, jeśli zasłużył na klątwę i trwał w upo
rze, tracił koronę, a poddani wolni byli od obowiązku po, słuszeństwa.
Forma klątwy następna: w dniu na jćj rzucenie przezna
czonym, zdejmowano w kościele wszystkie ozdoby z wielkie
go ołtarza, kładziono krzyż na ziemi, powlekano krepą obra
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wolnie uznała nad sobą zwierzchnictwo stolicy apostol
skiej , a niektórzy płacili itawet roczną daninę papieżowi;
tacy byli królow ie: angielski, neapolitański, portugalski,
szkocki, w ęgierski, polski, kastylski.
Dawniej lud miasta Rzymu z iniejscowem duchowień
stwem wybierał papieża, którego potwierdzali zrazu cesarze
zachodni, potem, kiedy Rzym dostaTTię w moc Greków, ce
sarze wschodni, nakoniec cesarze niemieccy. Grzegorz I I I
Hildebrand pierwszy był, który uw olnił stolicę apostolską
od tej zawisłości od cesarzów i obiór papieża zachował wy
łącznie samemu kollegium. kardynałów.
Pod imieniem kardynała rozumie się najpierwsza po pa
pieżu godność w kościele katolickim.
Kardynałowie są przy papieżu, czem kanonicy przy bi
skupie ; z nich składa się jego rada przyboczna. W począt
kach, liczba kardynałów była niewielką; w XIII. wieku w i
dziano ich tylko siedmiu; w XIV. zaś, za papiestwa Jana XXII.,
było już 2 0 ; podczas soboru w Konstancyi, znajdowało się
3 4 ; Leon X. Medicis dodał 31 ; przez co liczba kardynałów
urosła do 6 5 ; Paw eł IV. dodał jeszcze 5 , w 1556, a Syxtus V. uw ażając,"Te liczba siedmdziesiąi była liczbą starców
ludu izraelskiego, rozkazał aby ona nie ulegała zmianie na
przyszłość; chociaż rzeczywiście ilość obecnych kardynałów
nigdy nie jest zupełną. Lbior kardynałów jest płaszcz szkar
zy świętych; potem dwónastu księży z biskupem lub papie
żem na czele, z zapalonemi pochodniami w ręku, stawali
przed ołtarzem, i skoro biskup wyrzekł słowa klątwy, dzwo
niono w dzwon wielki, a księża wymawiając w głos przekleń
stwa, ciskali o ziemię pochodnie i deptali je nogami.
Interdykt, była klątwa rzucona nie już na szczególnego
człowieka, lecz na prowincyą lub kraj jaki nieposłuszny ko
ściołowi. Naówczas kapłani nie odprawiali nabożeństwa po
calem państwie, na którem ciężył interdykt, nie grzebali umarłych, nie dawali ślubu; świątynie stały ogołocone z obra
zów i krzyżów, ciała świętych wyjęte z relikwiarzy leżały na
ziemi, całunem pokryte; zdejmowano dzwony i grzebano je
w sklepach, dla umarłych przeznaczonych; nie wolno było
przez ten czas jeść mięsa, golić brody, witać się it. d. Sku
tek interdyktu był ten, iż mieszkańcy, widząc kościoły zam
knięte i odmówione sobie wszelkie religijne pomoce, zmu
szali orężem do przeproszenia papieża tych, z czyjego powo
du interdykt został na ich kraj włożony.
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łatny i kapelusz czerwony. Z liczby 70ciu kardynałów, 6ciu
ma tytuł kardyuałów-biskupów , 50ciu kardynałów-kapłanów,
a l i t u kardynałów-dyakonów.
Dziś kardynałowie obierają papieża tylko z pomiędzy sie
bie , i to przeważającą większością głosów , najmniej dwie
trzecie liczby kardynałów obecnych wynoszącą. Izba, gdzie
papież bywa obierany zowie się Conclave.
W średnich w iekach, papież nowo obrany dostawał dwa
klucze na złotym półmisku: jeden od kościoła katedralnego
Lateraneńskiego , którego był proboszczem, drugi zaś od pa
łacu^ swojego na górze Laleraneńskićj. Z czasem te dwa
klucze zostały godłem papieskiemu
Urban II. m iał pierwszy wprowadzić zwyczaj koronacyi
po obiorze, na wzór innych monarchów. Fiorona papieska jest
czapka w kształcie tępego ostrokręgu, otoczona potrójną ko
roną, z których pierwsza jest z wieku V I., drugą przydał
Bonifacy V III., a trzecią Jan X X II., w XIV. wieku.

Historya papieżów, z powodu ich mieszania się do poli
tyki całej Europy, jest nadzwyczaj rozm aita; poznać jćj do
kładnie nie m ożna, chyba zgłębiwszy przedwstępnie pojedyn
cze historye narodów , na które stolica apostolska wpływ
swój w ywierała.
Tu wyliczymy imiona znakomitszych papieżów.
4. Grzegorz w ielki, £590— 6 0 4 ), który pierwszy począł
isac się Sługa Sług Hożych (Servus Servorum I)ei) j j a prze
or patryarsze Konstantynopolskiemu, który m ianow ał,się
Biskupem Biskupów, Grzegorz zaprowadził wiarę Św.
w Anglii podczas H eptarchii; on to posłał gwoźdź męki pań
skiej księżniczce lombardzkićj Teodolindzie, z którego ona
zrobić kazała żelazną koronę,.
2.
Stefan II., (752— 7 5 7 ), napadnięty od Ætolfa, króla
lombardzkiego, udał się osobiście do F ran cji z prośbą o po
moc, gdzie namaścił na króla francuzkiego Pepina i zobo
w iązał jego baronów przysięgą, że z innego pokolenia kró
lów sobie obierać nie będą. Za to P epin, przybywszy do
W łoch, odebrał Astolfowi E xarchat Raweński i Pentapolis,
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które oddał dziedzictwem stolicy apostolskiej. Ta darowizna
ziem dała początek świeckiej władzy papieżów we W łoszech.
3. Leon III., (795— 9 1 6 ), pamiętny jest przez to , iż
w 800 r. obwołał Karola W ., króla francuzkiego, Cesa
rzem Rzymskim Zachodnim.
4. Jan JU L. (955— 9 6 3 ), pierwszy, wstępując na tron pa
pieski, zmienił swe imię; nazywał się przedtem Oktawia
nem ; po nim wszyscy następcy przykład ten naśladowali.
Gdy Otton I ., król niem iecki, zdobył Włochy na Berengarze I I ., Jan X II. dał m u, w 9 6 2 ,"tytuł Cesarza Zacho
dniego.
5. Sylwester 11. (9 9 9 — 1003) przyznał godność królewską
Św. Stefanowi, który był pierwszym chrześęiaóskim panem
ludu węgierskiego. On mu też posłał koronę anielską, ja 
koby w niebie ręką aniołów zrobioną, lecz prawdo-podobnie w K onstantynopolu, albowiem ma wiele greckich na
pisów. Tę koronę W ęgrzy mają w szczególniejszem posza
now aniu; podług nich ma ona być la sam a, której dziś na
w et przy koronacji swych królów używają.
6. (irzcgorz ¥11. Hildebrand. (1073— 1085). Sławny mia
nowicie przez swoje spory o inw estytury, z cesarzem H en
rykiem IV. On też najdalej rozciągnął sw ą władzę nad du
chowieństwem i królami. Hrabina M atylda, przyjaciółka
Grzegorza V II., która, prócz ziem lennych od cesarzów nie
mieckich jej familii nadanych, miała jeszcze rozległe dobra
dziedziczne w'e W łoszech, zapisała je testam entem stolicy
apostolskiej. Z tych dóbr, tudzież z darowizny Pepina, po
wstało w największej części dzisiejsze Państwo Kościelne.
7. Urban 11. (1087— 1099), toczył wojnę z Henrykiem IV.
i zachęcił ludy zachodniej Europy do pierwszej Krzyżowej
wojny na Soborze w Clermont, we F rancji,
8. Alexander 111. (1159— 1181) , przyjąwszy stronę Ligi
Lombardzkiej przeciw cesarzowi Frydrykowi Barbarussie,
przyczynił się do uwolnienia m iast włoskich od zawisłości ce
sarskiej. On włożył interdykt na królestwo angielskie z po
wodu zabójstwa Św. Tomasza Beketa.
9. Innocenty 111. (1198— 1 2 1 6 ), najznakomitszy z papieżów , ogłosił czw artą krzyżow ą wrojnę, która obaliła cesar
stwo wschodnie, i krucjatę przeciw heretykom Albigiensóm,
w hrabstwie Tuluzkiem mieszkającym, 1 209. Pierwszy ustanow ił, w' 1 2 0 4 , inkwizycyą dla wytępienia herezji AlbiR ys Chkciń.-H ist .
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giensów. Złożył z tronu Jana B ez-Z iem i, tudzież cesarza
Ottona IV.
10. Grzegorz IX. (1226— 1 2 4 1 ), otrzym ał, po ukończe
niu wojny z A lbigiensam i, których zupełnie wygładzono, cząst
kę hrabstwa Tuluzkiego, zwaną le Comtat Vena.issin. T en
że powierzył inkwizycyą dom inikanom ; mieszał się do wojny
m iast lombardzkich z cesarzem Frydrykiem II.
11. Innocenty IV. (1243— 1 2 5 4 ), prow adził wojnę z F ry
drykiem II., w obronie miast lom bardzkich, i złożył z tro
nu lego cesarza na soborze Lyońskim , w 1245.
12. Bonifacy VIII. (1294— 1 3 0 8 ), sławny w historyi swą
kłótnią z Filipem IV. Pięknym , którem u zabronił wymagać
pieniędzy od księży francuzkich. On pierwszy wprowadził,
w 1 3 0 0 , Jubileusz czyli odpust kar czyscowych powszechny,
który m iał być na końcu każdego stulecia obchodzony. Ten
że kanonizował Ludwika I X ., w 1297. (*).
(*) Kanonizacja jest akt, przez który papież umieszcza w re
jestrze świętych, katolika lub katoliczkę, którzy prowadzili
życic wzorowe, tudzież robili lub robią cuda. Przedtem ka
żdy biskup, w swojój dyecezyi, miał prawo kanonizowania;
chociaż świętych tego rodzaju nie uznawał kościół powsze
chny. Kareście papież Alexander I I I ., w X III. wieku, za
chował wyłącznie dla stolicy apostolskiój prawo kanonizacyi.
Przed tym aktem zachowuje papież pewne formalności
przez które przekonywa się, czy kandydat ma wszystkie ce
chy świętego. W tym celu odbywa on z kardynałami cztóry
konsystoize czyli posiedzenia: dwa tajne, trzecie jawne a
czwarte półjawne. Na pierwszćm, zaleca kardynałom roz
poznać historyą życia świętego; na drugiem, ciż kardynało
wie zdają mu sprawę ze swoich poszukiwań; na trzecićm jawnćm, adwokat ze strony stolicy apostolskiej czyta przed zgro
madzoną publicznością panegiryk świętego, wylicza jego cu
da, i opowiada cały bieg jego żywota. Na czwartem nakoniec, papież zbiera głosy kardynałów za lub przeciw świę
temu. Jeśli większość będzie za świętym, wyznacza się dzień
dla odbycia aktu kanonizacyi.
Kościół, na ten akt przeznaczony, ubierają najwspanialej;
papież otoczony kardynałami i licznem duchowieństwem,
w szatach pontyfikalnych, zasiadłszy na tronie przed wielkim
ołtarzem, po wezwaniu Ducha Św., oświadcza, że taki ata k i
w poczet świętych zaliczonym został; poczem śpiewa Te Deum
i przez cały ten hymn odgłos dział z twierdzy św. Anioła i
dzwonienie po wszystkich kościołach oznajmuje wiernym o
prey byciu nowego świętego, na cześć którego papież osobiście
mszą św. odprawia.
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13. Klemens V. (1 3 0 5 — 1 3 1 4 ), rodem Francuz, prze
niósł swoją stolicę z Rzyniu do slwenjonu w hrabstw ie Venaissin, na konieczne żądanie Filipa IV. Pięknego, który pod
tym tylko w arunkiem przyczynił się do jego obioru. Tenże
papież zniósł Templaryuszów na prośby Filipa IV ., który
zapragnął bogactw tego zakonu.
14. Grzegorz XI. (1376— 1 3 7 8 ), na usilne prośby mie
szkańców Rzymu porzucił Awenjon, wr 1 3 7 6 , i przeniósł się
do Rzymu. Pobyt papieżów we F ran cji trw ał lat 70 \ ztąd
W łosi, mianowicie Rzymscy obywatele, którym przebywanie
papieżów w Awenjonie nie było do sm aku, nazwali przez
szyderstwo cały len peryod niewolą babylońską papieżów.
Po śmierci Grzegorza X I., w 1 3 7 8 , kollegiuin kardynałów,
mające w swćm łonie stanowczą większość Francuzów , któ
rzy koniecznie do Awenjonu powrócić chcieli, przedsięwzięło
obrać papieżem Francuza z w arunkiem , że przeniesie się. óo
F ran cji. Skoro lud rzymski dowiedział się o tym zamiarze,
uzbrojony w sztylety i noże okrążył Conclave, wydając stra
szne okrzyki i grożąc śmiercią kardynałom , jeśli obiorą F ran 
cuza lub zechcą wrócić do Awenjonu. Ulęknieni kardynało
wie podali głosy na w łocha, który w stąpił na tron papieski
pod imieniem Urbana Ul. Lecz zaledwie po tym w ymu
szonym obiorze, wymknęli się francuzcy kardynałowie ze sto
licy na letnie wakacye, zgromadziwszy się w piérwszém mia
steczku pod Rzym em , oświadczyli uroczyście, że Urbana VI.
nie uznają za papieża i obrali now ego, Francuza rodem, pod
imieniem Klemensa VII., z którym zaraz udali się do
Awenjonu. Tym sposobem kościoł katolicki dostał dwóch paieżów : jeden mieszkał w Awenjonie, i tego' sama Tylko
rancya uznała za prawego-; drugi w Rzym ie, któremu re
szta katolików ulegała.
~~
Ten stan rozdwojenia Kościoła zowie się wielbieni odszczeieństwem zachodniem , które 40 lat trw ało, a któremu poożył koniec Sobor Konstancyeński, w 1417.
15.
Alexander VI. (1492 — 1503). Hiszpan rodem, z fa
milii Borgia (Bordżia), był między papieżami czéin Henryk VIII
angielski lub Henryk VI. niemiecki między królami. Nadał
tytuł króla katolickiego Ferdynandowi V.
16.
Leon X. (1 5 1 3 — 1522). z familii Medicis, opiekun
nauk i sztuk pięknych. Odpust, który ogłosił na korzyść
tych, którzyby chcieli przyłożyć się do kosztów budowy ko-
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ścioła S. Piotra w Rzymie, w ywołał w Niemczech Reformą,
1517, która pozbawiła stolicę apostolską znacznej części państw
katolickich. Leon X, nadał królowi angielskiem u, H enryko
wi VIII., za napisanie książki przeciw L u tro w i, tytuł obrońcy
w ia ry , który następcy jego zatrzymali dotąd, naw et po odszczepieniu się od kościoła katolickiego.
17. Klemens VIL (1 5 2 3 — 1531), z familii Medicis, brat
stryjeczny Leona X . , odmawiając zezwolenia swego na roz
wód Henryka VIII. ang. z Katarzyną A rragońską, spowodo
w ał oderwanie się Anglii od papieża.
18. Paw ellH . Farnezy (1 5 3 4 — 154!)), dla potępienia na
uki L utra, zwołał sobor Trydencki, 1 5 4 5 , który ciągnął się
z wielkiemi przerwam i lal 18 i ukończył się pod Piusem IV.,
w 1563. Paw eł III. począł pierwszy uszczuplać państwo Ko
ścielne, odrywając od niego cząstki dla swojej familii.
19. Grzegorz XIII. (1 5 7 2 — 1585), najbardziej jest sławny
przez poprawę kalendarza Rzymskiego, który od niego zwać
się począł Gregorjańskim (*).
( ') O K alendarzu G regorjańskim .

Rok jest dwojaki: słoneczny
i cywilny; słonecznym zowie się cały czas, którego ziemia
rzeczywiście potrzebuje dla obieżenia słońca; cywilnym na
zywa się czas od 1. stycznia do 31. grudnia włącznie; oba
zgadzać się z sobą powinny, bo rok cywilny wyrachowany
został podług drogi ziemskiej około słońca. Jeśliby w tem
wyliczeniu nie zaszła żadna pomyłka, nie byłoby różnicy
między rokiem cywilnym a słonecznym. Lecz astronom egip
ski, Sozygienes, który pierwszy, z rozkazu dyktatora rzym
skiego , Juliusza Cesarza, przed narodzeniem jeszcze Chry
stusa, wyrachował rok słoneczny, popełnił nieznaczącą na
pozor omyłkę. Podług niego rok słoneczny ma 365 dni i 6
godzin, gdy rzeczywiście ma 365 dni, 5 godzin 48 minut i 30
sekund; różnica przeto jest 11' i 30" a ztąd rok cywilny J u 
liusza, który także wszyscy Chrześcianie przyjęli, stał się
dłuższym od słonecznego o l i ' i 30". Dla tej przyczyny
ziemia pierwiej rok swój kończyła niż ludzie, którzy po roku
zostali się w tyle na 11' i 30"; po dwóch leciech na 23', we
cztery lata na 46' a w 6 lat na jedną godzinę i 9 minut. Zaś
w 125 lat na jeden dzień.
Tym sposobem zostając się co rok od ziemi na 11' i 30",
w ciągu tysiąca kilkuset lat spoz'niono się, w r. 1582, już o
całe dziesięć dni, tak dalece ża wszystkie pory roku dziesię
ciu dniami później zaczynały się w naszym kalendarzu jak
w naturze.
Papież Grzegorz X III. chcąc tę omyłkę poprawić, rozkazał
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20. Syxtus V. Montalto (1585— 1590), z prostego stanu,
najsurowszy z papieżów; ozdobił Rzym, wzniósłszy z gruzów
cztery starożytne obeliski: jeden na placu L u d u , 2-gi przed
S. P io tre m , 3-ci na placu przed S. Janem Lateraneńskim ,
4-ly przy kościele Maryi Większej. On także wydobył z pod
rozwalili kolumny Trojana i Antonina.
21. K lem ensXIV. Gangnnclli (1 7 6 9 — 1774), papież uczony;
na żądanie państw katolickich zniósł zakon Jezuitów, w 1773.
22. Pius VI. (1774 —1799), pod nim wybuchnęła..rewolucya francuzka, która pozbawiła Kościoł jego posiadłości we
Francyi: Awenionu i Venaissin; w 1798 roku jenerał francuzki, Berthier, odjąwszy papieżowi całe państwo Kościelne,
zamienił je na rzeczpospolitą Rzymską. Pius VI. został
przeprowadzony do Francy], gdzie też um arł 1799.
23. Pius VII. Chiaromonti został papieżem (w 18 0 0 —
1823). A ustrya, tudzież inne państwa nieprzyjazne Francyi,
zniósłszy rzeczpospolitą rzym ską, 1799, wróciły państwo Ko
ścielne Piusowi VII. Napoleon , zostawszy konsulem francuzk im , pogodził się także z papieżem , który, w 1804, koro
nował go osobiście w Paryżu na cesarza Francuzów . Zgoda
jednak niedługo między nimi "trw ała. Napoleon, nie mogąc
nakłonić papieża do swoich widoków, zabrał mu wszystkie
posiadłości i wcielił je do królestwa włoskiego. Ejus_zaśz Rzy mu
przeprow adzony do Francyi, przez lat kilka, jak więzień, w zamku
Fontainebleau był trzymany. W ytrwałem opieraniem się żą
daniom Napoleona powszechny dla siebie zyskał szacunek. E u
upadku tego władcy w rócił do Rzymu i objął swe posiadłości
w takich granicach, jakie miały za jego poprzedników.
zregulować rok cywilny podług rzeczywistego biegu ziemi ponie
waż rok słoneczny był już na przedzie dziesięciu dniami, wy
kreślić z roku cywilnego te dni 10; przez co rok cywilny dognał rok słoneczny i oba poszły razem. Bulla papieska na
stała w tej rzeczy, 1582 r . , 5 paz'dziernika. To właśnie zo
wie się poprawą kalendarza.
Kraje katolickie zaraz ten kalendarz przyjęły, protestanci
zaś, z nienawiści ku stolicy apostolskiej, tudzież Rossyanie
i Grecy, zachowali dawniejszy, Juliuszowy. Ztąd powstała
różnica między starym a nowym kalendarzem czyli między
starym a nowym stylem.
Anglicy dopiero, w 1752, wprowadzili u siebie poprawny
kalendarz gregorjański. Kraje zaś, które do dziś dnia tego
kalendarza nieprzyjęty, są już teraz dwunastu dniami w tyle.
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Po śmierci Piusa VII. byli papieżam i: Leon XII. obrany
w 1823, PiusVIII. w 182!), Grzegorz XVI, Capellari, z za
konu Kamedułów, obrany w 1831 roku, i nakoniec obecnie
siedzący na stolicy apostolskiej Pius IX. od r. 1846.

Królestwo Neapolitańskie
czyli

O b o jg a - S y c y lij,
Królestwo Obojga - Sycylij zajmuje południowe W łochy i
wyspę Sycylią. Po upadku państwa rzymskiego na Zachodzie,
Włochy stały się zdobyczą H erulów . których wygnali Ostgolewie, 4 9 3 — 553. Ci zaś wypędzeni zostali przez cęsarzów
wschodnich; !e.cz Crecy piętnaście lat tylko posiadali całe
Włochy. W 5 6 8 , Longobardowie, wszedłszy do W łoch, za
garnęli część ich północną ¡środkow ą; południowa tylko zo
stała przy Grekach do początku XI. wieku.
Wyspa Sycylia, przeszedłszy razem z Włochami pod pa
nowanie Greków, w 553, zostawała w ich ręku do 827 ro
ku. W tym czasie Arabowie zdobyli ją na cesarzach wscho
dnich, którzy, chcąc przynajmniej czczy tytuł zachować, dali
nazwisko Sycylii ważkiej krawędzi Włoch południowych Kalabryą zwanej. Tym sposobem, nie posiadając rzeczywistej
Sycylii, mianowali się panami idealnej Sycylii.
U kazanie się Normandów w e W łoszech.
Dzisiejsze królestwo Obojga-Sycylij zostało założone w XI.
wieku przez Normandów francuzkicn, następnym sposobem.
Tankred de Haute-ville, wassal księcia Normandyi, miał
z dwóch żon dw unastu synów: z pierwszej trzech, z drugiej
dziewięciu. Trzej pierw si, mając na czele najstarszego Wil
helma, Żelazną Ręką przezwanego, z pocztem 300 Norman
dów udali się do Włoch w celu wejścia do służby u rządców
greckich, którzy, posiadając Włochy południowe, to jest Apulią
i K alabryą, walczyć ciągle musieli z Arabami sycylijskimi.
Rządcą Włoch był naówczas la n ia c c s , k tó ry , powziąwszy
myśl zdobycia Sycylii na mnóstwo cząstek rozdrobionćj, przyjął
chętnie Normandów i nająwszy przytein innych orholników,
poprowadził ich do Sycylii, gdzie po otrzymaniu kilku zwy
cięstw , gdy przyszło do podziału zdobyczy, Grecy wszystko
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zabrali, nie dawszy nic Normandom, prócz żołdu. Nadto Maniaces skrzywdził jednego z rycerzy lombardzkich, Jrduina,
który służył z N orm andam i, uderzywszy go kijem w- obec
całego wojska. Normandowie dalej służyć nie chcieli, i gdy
do Włoch zostali odesłani, Arduin namówił ich do wydania
wojny G rekom , napadając na A pulią, zniechęconą przeciwko
nim za chciwość i wielkie ździerstwa. Jakoż Normandowie,
wzmocnieni nowym zasiłkiem w spółbraci, rozdzieliwszy się
między dwunastu wodzów, hrabiami zw anych, w przeciągu
dwróch kainpanij, od 1041— 1043, zdobyli całą Apulią, gdzie
ci hrabiowie 1 2 miast na własność otrzymawszy uważali się
za wassalów Wilhelma. Tym sposobem Apulią przeszła w' ręce
Normandów'. Hrabiowie, nie mając pieniędzy, przez lat dzie
sięć, od 1 0 4 3 — 1 0 5 3 , łupili sąsiednie klasztory i kościoły,
mianowicie sławny bogaetw y klasztor Monte-Cassino. Księża
zanieśli skargę do papieża Leona IX ., który prosił o pomoc
cesarza Henryka III. Ten przysłał pewną ilość żołnierzy, na
czele których stanął papież osobiście. Zaszła bitwa przy Civitella, 1 0 5 3 , z N ormandam i, którymi naówczas dowodził
U O

O

J

d '

J «1

nie żyli. Zwycięstwo zostało przy Normandach; papież, do
stawszy się w ich ręce a chcąc uzyskać wolność, na żądanie
Roberta, dał mu w imieniu S. Piotra inw estyturę na to, co
Normandowde zdobyli i co zdobyć będą mogli w A pulii, Kalabryi i Sycylii. Takim sposobem papież, zwyciężony, dał
zwyciężcóin Normandom, czego sam nie posiadał, i odtąd po
łudniowe Włochy uważały się przez 700 lat za lenność sto
licy apostolskiej.
Robert Guiscard, wezwawszy z Norinandyi najmłodszego
z braci Rogiera, polecił mu zawojowanie Sycylii na Arabach;
sam zaś, dokończywszy podbicia Włoch południowych, przyjął
tytuł księcia Apulii i K alabryi, który mu też przez papieża
Mikołaja II. został potwierdzony.
Rogier, przeprawiwszy się do Sycylii, znalazł ją rozdzie
loną na wiele księstw niezawisłych; każde prawie miasto na
leżało do innego rządcy. Niezgody, nienawiści i wojny osła
biły Arabów do najwyższego stopnia. Rogier, korzystając z tych
okoliczności, jakkolwiek słabe m iał siły, podbił Sycylią w pr ze
ciągu lat trzydziestu, od 10 0 0 — 1090, i począł nią rządzić
1 tytułem wielkiego-krabicgo, wassala księcia Apulii.
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Dwaj przeto bracia zaczęli dwa domy nonnandzkie: jeden
w Apulii i Kalabryi, drugi w Sycylii. (Ob. gen. N. ¡¿.3).
Linia starsza najprzód wygasła w osobie Wilhelma, który
zeszedł bezdzietnie, w 1127. Księstwo jego spadło na Rogiera II., syna Rogiera I . , który, połączywszy w jedną całość
zabory Normandzkie w 1127, uzyskał godność królewską
z następnej okoliczności: w r. 1130, dwaj jednocześnie wy
brani zostali na słolicę apostolską: Innocenty II. i antypapież Anaklet II. Rogier, dla otrzymania tytułu króla, przyjął
stronę A nakleta, który go koronował w Palerm o, 1130,
i dał mu siostrę za żonę. Ztąd wynikła wojna między In
nocentym i Rogierem dziewięć lat trw ająca, wczasie której
um arł A naklet, a Rogier wybrał drugiego antypapieża. Nakoniec gdy w jednej bitwie Innocenty, dowodząc wojskiem
osobiście, dostał się w niewolę Rogierow i, 1139, przyrzekł
go zatwierdzić w godności królew skiej, a ten w rócił mu
wolność i opuścił stronę antypapieża.
Rogier 1J., złączywszy pod swem berłem rzeczywistą wyspę
Sy cylią z idealnaSycyliacesarzów greckich czyli z dolnemi W łocha
mi , nadał obydwóm częściom imię Królestwa Obojga-Sycylij.
Od utworzenia tego królestwa do dziś dnia rządziły niem
następne dynastye:
1. Piorniamlzka w osobie llogiera II., 1130.
2. Hohensztaufow w osobie Henryka F I . , 1189.
3. Andegaweńska czyli Anjou w osobie Karola /., 1266.
4. Arragońska w osobie Alfonsa V ., 1435.
5. Habsburska w osobie Karola /., 1516.
6. Burbońska w osobie Don Karlosa, 1734.

SAamilia \orniitntIzlia.
Jakim sposobem ta familia osiadła na tronie neapolitańsk im , powiedziało się wyżej. Od czasu przyjęcia przez nią
tytułu królewskiego nic ważnego w jej historyi nie napoty
kamy. Po krótkiem panowaniu, gdy wygasła w prostej linii na
Wilhelmie II. Dobrym, w' 1189, tron Obojga-Sycylii przechodził
w' puściźnie na cesarza Henryką VI_ z domu Hohensztaufow, który
nabył praw do niego przez swroje małżeństwo z Konstańcyą,
córką Rogiera II. Tymczasem Neapnlilauczycy, nie cierpiąc..
Niemców oddali koronę Tankredowi, synowi Rogiera, z nie
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prawego łoża. Nim Henryk |VI. w ybrał się z Niemiec po
swoje dziedzictwo, Tankred um arł w 1 194, syn zaś jego, młody
W ilhelm, królem obrany został. Cesarz, pokonawszy go bez
trudu, domierzył nad nim i nad jego stronnikami wiele obu
rzających okrucieństw. Spółcześni m ó w ią , że własna żona,
litując się nad losem współrodaków, truciznę mu podała.

H orn H o h e n s z ta u fó w .
Dom ten panował w Neapolu od 1 1 8 9 — 1266. Po śmierci
Henryka VI. w stąpił na tron syn jego, Frydryk I., znajomy
w historyi cesarstwa niemieckiego pod imieniem Frydryka II.,
którego rządy zeszły na kłótniach z papieżam i: Grzegorzem IX.
i Innocentym IV., i na wojnach z Ligą lombardzką. Papieże
kilkakrotnie rzucali nań klątwę i chcieli go wyzuć z tronu
Obojga-Sycylij, jako lenności kościelnej. Jednakże Frydryk
utrzym ał się mocą oręża przy swoich prawach. Po nim pa
nował krótko syn jego, Konrad IV., który schodząc w 1254,
zostawił trzyletniego sy n a , Konradem Konradynem zwanego,
pod opieką stry ja, Manfreda; ten korzystając z. małoletności
synow ca, koronę sobie przywłaszczył, w 1257. Tymczasem
papież Klemens IV., nienawidzący domu Hohensztaufów, od
dał tron Obojga-Sycylij księciu z familii Kapetów, Karolowi
Anjou, bratu Ludwika IX. Książe francuzki, z 1 5 ,0 0 0 pie
choty i 5 ,000 jazdy wszedł do W łoch, i pod Benewentem,
w 1 2 6 6 , odniosł zwycięztwo nad Manfredem, który zginął
w b o ju , a tron jego dostał się Karolowi. Lecz okrucieństwo
tego króla i złe postępowanie jego wojowników w Sycylii i
Neapolu, obudziły powszechną ku Francuzom nienawiść. Wszyst
kich oczy zwróciły się wtenczas na ostatniego potomka ze
krw i Hohensztaufów, szesnastoletniego Konradyna. Książe ten,
zachęcony wezwaniem Neapolitańczyków, porzuca matkę, prze
czuwającą smutny koniec lej wyprawy, i z przyjacielem swej
młodości Frydrykiem bodeńskim, na czele 1 0 ,0 0 0 żołnierzy
rzybywszy do Neapolu, pokonał Karola przy Tagliacozzo.
ecz gdy żołnierze jego zajęci byli łupieżą zdobytego obozu,
Karol wypadł z zasadzki i rozbił zwycięzkie wojsko Konradyna ; on zaś sam i przyjaciel, ratując się ucieczką i szukając
schronienia u dawnego niegdyś sironnika domu Hohensztau
fów, zostali przezeń zdradliwie ujęci i Karolowi wrydani.
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Karol wyznaczył sąd dla rozstrzygnieuia losu dwóch nie
szczęśliwych jeńców. Obwinieni o naruszenie spohojności pu
blicznej, skazani zostali na ucięcie głowy. W dniu na śmierć
przeznaczonym, zaprowadzono obu do kaplicy królewskiej, aby
mszy za duszę swoję wysłuchali. Dwaj młodzi przyjaciele
modlili się ze łzami u stopni ołtarza, gdzie kapłan odprawiał
mszę żałobną za duszę jeszcze żyjących. Z kaplicy odprowadzeni
zostali na miejsce kary. Król chciał być sam obecnym
przy spełnieniu wyroku. Lud neapolitański zbiegł się tłumnie
oglądać na placu śmierci teg o , którego niedawno jeszcze
wzywał najszczerzej do korony. Konrad, stanąwszy na ruszto
w aniu, ostatnią myśl na ziemi zw rócił ku matce: ,,o matko!
m atko! głośnie zaw ołał, jakże ty sm utną odbierzesz nowinę
o swoim synie!” O praw ca, pozbawiwszy go życia, ukazał
płaczącemu ludowi głowę ostatniego z potężnej i sławnej fa
milii H ohensztaufów , straconego przez ręce kata w stolicy
jego pradziadów
Tenże los spotkał jego przyjaciela Frydryka.

Fam ilia Atijou.
'

• »
•
,
Chociaż Karol Anjou, przez śmierć ostatniego potomka
z domu Hohensztaiifów, utwierdził się mocniej na tronie neapolitańskim, lękając sie jednak Sycylijczyków, w których po
strzegał wyraźne oznaki nieubłaganej ku sobie nienawiści,
przeniósł stolicę królestwa z Palermo do Neapolu. Tymcza
sem F rancuzi, zostawieni w Sycylii dla strzeżenia tej wyspy,
grubą uiemoralnością i okrucieństwem swojem do tego stopnia
rozjątrzyli na siebie mieszkańców, iż ci uknuli spisek, celem
wyrżnięcia wszystkich razem nieprzyjaciół, i ponieważ ta
rzeź zasżła 1282 roku, na trzeci dzień św iąt wielkanocnych,
w czasie nieszporów, otrzymała imię Nieszporów Sycylijskich.
Kładą liczbę o fiar, zemście Sycylijczyków poświęconych, na
8 , 0 0 0 . Mieszkańcy wyspy, lękając się następstw swej zbro
dni, poddali się królowi Arragonii i Sardynii, Piotrowi III.,
który, będąc mężem K o nstancji, córki Manfreda, zdawał się
mieć prawo do królestwa Obojga-Sycylij po wygaśuieniu domu
Hohensztaufów. Karol Anjou, ani jego następcy nie mogli
odzyskać wyspy Sycylii, która pozostała oddzieloną od Nea
polu do 1500 r.
"
F
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Pomiędzy królami Ićj dynastyi zasługują na uwagę dwie
Joanny, I. i II. (Ob. gen. Ń. 24).
J o a n n a I-

Ta królowa w stąpiła na tron w r. 1343-J-1382. Będąc
trzykroć zamężną i nie mając potomstwa, przeznaczyła za na
stępcę tronu najbliższego z krewnych, brata stryjecznego, Ka
rola Durazzo, który mieszkał w W ęgrzech na dworze sw e
go stryjecznego b ra ta , Ludwika, króla polskiego i w ęgier
skiego. Lecz gdy, po zapisaniu testam entem królestwa Karo
lowi Durazzo, zaw arła czw arte związki, i gdy, z drugiej strony,
życie jej świetne i zbytkowne spowodowywato nadzwyczajne
w ydatki, które były nieznośnym dla kraju ciężarem , Karol
Durazzo, już lękając się potomstwa z czwartego małżeństwa,
już bolejąc nad Neapolem, powziął myśl zbrodniczą pozbawić
tronu Joannę, tein bardziej, że go zachęcał do tego kroku
papież Urban VI., obrażony na królowę, iż w czasie rozdwo
jenia się kościoła przyjęła stronę Klemensa VIL , przebywa
jącego w Awenjonie. Urban VI. rzuciwszy na nią klątwę,
ogłosił ją za odpadłą od lenności kościelnej: królestwa neapolitańskiego. Joanna zaś dowiedziawszy się, że Karol Durazzo
robi szybkie przygotowania do zajęcia zbrojną ręką Neapolu,
unieważnia swój testam ent, wydziedzicza niewdzięcznego Ka
ro la, i szukając obrońcy przeciw najezdnikowi, zapisuje tron
neapolitański Ludwikowi Anjou, z domu Valois, synowi Jana II.
Dobrego. (Ob. gen. N. 2). Ten zapis jest pierwszém źró
dłem, z którego wypłynęły pretensye domu Anjou do
korony neapolitaûskiéj.
Brak pieniężnych zasobów stanął na przeszkodzie Ludwi
kowi, iż nie mógł uzbroić na prędee dostatecznej ilości żoł
nierza; Karol zaś Durazzo, z wojskiem Ludwika węgierskie
go, przybywszy do Włoch wcześniej niż Ludwik Anjou, zdo
był N eapol, a Joannę kazawszy udusić w sypialnym pokoju
pod piernatem, w stąpił na tron pod imieniem Karola 111.
Po nim panowały dzieci jego: Władysław i Joazma II.
J o a n n a II. (1414—1435).

Rządy Joanny II. były zupełnie podobne do rządów Joanny I.
pod względem zepsucia moralnego i zaburzeń w kraju.
Na dworze Joanny znajdowali się dwaj mężowie nienawi
dzący się nawzajem : Jan Caracciolli, m inister i powiernik
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królow ej, i sławny Condoltiere, JukóbSforc, konetabl, czyli
naczelny wódz siły zbrojnej neapolitańskiej. Ten ostatni, gdy
nie mógł skłonić królowej do oddalenia od siebie Jana Caraccioli, mszcząc się nad nią i jej ulubieńcem , w ezwał ta’em nie, 1 4 2 0 , dó Neapolu Ludwika III. Anjou, wnuka
.udwika 1., mającego prawo do korony neapolitańskiej na
mocy zapisów Joanny I.
Joanna II. ’uwiadomiona o zbliżeniu się wojsk Ludwi
ka I I I ., dla zjednania prędkiej pomocy, zapisała tron swój,
będąc bezdzietną, Alfonsowi V ., królowi arragońskiem u i sy
cylijskiemu. Król ten, przybywszy bez zwłoki do Neapolu,
osadził żołnierzem sw'oirn główniejsze twierdze królestwa tak,
że Ludwik i Jakób Sforc nic przeciwko niemu dokazać nie
mogli.
Niedługo po tem , Alfons V ., widząc przeważny wpływ
Jana Caraccioili na umysł Joanny, z ubliżeniem jem u i ze
szkodą królestw a, chciał przemocą usunąć ze dworu tego
pow iernika, który gdy postrzegł grożące sobie niebezpie
czeństw o, pojednawszy się zaraz z Jakubem Sforcem i Lu
dw ikiem , potrafił w to, iż Joanna, powtórnym zapisem wy
dziedziczywszy Alfonsa arragońskiego, przekazała tron Lu
dwikowi I I I ., i to jest drugie źródło pretensyi domu
Anjou do Neapolu. Ztąd wynikła długa wojna między Al
fonsem V ., a Ludwikiem i Joanną, która ukończyła się do
piero w siedm lat po śmierci tej królowej, w 1442, na ko
rzyść króla arragońskiego. Następcy zaś Ludwika I I I .: brat
Renatus i synowiec Karol, książę Menu, utrzymali się tyl
ko przy pretensyach do korony neapolitańskiej. Nakoniec ten
ostatni, Karol, schodząc bezpotomnie, w 1 4 8 1 , przelał swe
praw a na Ludwika X I., którego syn, Karol F IIL , rozpo
czął w 1494 Wojny W łoskie, celem poparcia swych roszczeń
do Neapolu,

1

Panowanie Domów: Arragońskiego, Habsbnrsklego
I Eurbonów.
Dom arragoński, zdobywszy przemocą tron neapolitańs k i, utrzym ał się na nim do r. 1500. Alfons, umierając
w 1458 bez potomstwa z prawego łoża, rozdzielił sw oje dzie-
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dzictwo następnym sposobem: bratu rodzonemu, Janowi,
zostawił A rragonią, Sardynią i Sycylią, a synowi swemu,
z nieślubnej żony, Ferdynandowi, oddał Neapol. Stryj, uważając ten podział za nieprawny, zaprzeczył dziedzictwa sy
nowcowi, i chociaż nie mógł orężem odjąć mu Neapolu,
przekazał jednak swoje pretensye synow i, Ferdynandowi ka
tolickiemu, który w r, 1500 związawszy się z Ludwikiem X II.,
królem francuzkim , zajął zdradą tron neapolitański i połą
czył go nanowo z Sycylią. Po wygaśnieniu domu arragońskiego w osobie tegoż Ferdynanda, Neapol i Sycylia dostały
się familii H absburskiej, panującej w H iszpanii, która je po
siadała do'w ojny o następstwo hiszpańskie, w 1700. Na
mocy pokoju utrechckiego, 1 7 1 3 , Neapol wszedł do domu
habsbursko-niemieckiego, lecz w r. 17 3 4 Burbonowie, sie
dzący na tronie hiszpańskim, odzyskawszy to królestwo, od
dali je młodszemu księciu ze swego dom u, Don Kaclosowi,
którego linia do dziś dnia w Neapolu panuje.
Don Karlos, wstąpiwszy w 1759 na tron hiszpański pod
imieniem Karola I I I ., zostawił Neapol z Sycylią młodszemu
synowi Ferdynandowi IV. Za jego panowania Francuzi,
podczas swojej rew olucji, zabrawszy w 1798 Neapol, ogło
sili go rzecząpospolitą Partenopcjską, (od starożytnego grec
kiego imienia Neapolu Partenope, dziewica). Ta rzeczpo
spolita wkrótce runęła za ukazaniem się we Włoszech jene
rała Suworowa. Król Ferdynand IV, powrócił do Neapolu
z Sycylii i pokojem Lunewilskim, w 1801, pogodził się^z-pierwszym konsulem, Napoleonem., ustąpiwszy jem u siedm portów
toskańskich czyli Stało degli presidi, tudzież wyspę Elbą
i Piombino. Lecz nie mógł długo w ytrw ać w przymierzu
z F rancją. Gdy Napoleon w plątał się w wojnę, 1805, z Austryą i Hossyą, Ferdynand w puścił do Neapolu posiłkowe
wojsko rossyjsko-angielskie. Za to ukarał .go Najyoleon_odejmując mu królestwo z tej strony cieśniny, które dostało się
bratu Napoleona, Józefowi. Gdy zaś ten , w 1808, osiadł
na tronie hiszpańskim , miejsce jego zastąpił Murat, szwagier
Napoleona, który panował w Neapolu do 1815. Po -upad
ku cesarza Francuzów , musiał ustąpić tronu jego prawemu
właścicielowi, Ferdynandowi IV ., który odtąd zwać się po
czął Ferdynandem Jr- Murat kusił się był jeszcze o odzy
skanie neapolitańskiej korony, lecz, ujęty przez prawe władze,
został rozstrzelany 13 października, 1815 roku.
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Ferdynand 1. umierając w 1025., przekazał tron synowi,
Franciszkowi I. , który rządłił królestwem do 1830; po nim
nastąpił syn, Ferdynand II., do dziś dnia panujący.
■ ---o<frc------

HISTORIA
CESARSTWA WSCHODNIEGO
CZYLI

C?.SCSIE50.
Cesarstwo wschodnie, inaczej zwane greckiem albo bizatyńskiein (od dawnego imienia Konstantynopola, Bizancyuiri), powstało z podziału państwa rzymskiego, w 3 9 5 ,
na dwie części: zachodnią i wschodnią. Ta ostatnia przy
brała imię Cesarstwa Wschodniego, które obejmowało: dzi
siejszą T u rc ją europejską,, królestwo g reckie, W ołoszczyznę,
wschodnią połowę morza Śródziemnego z Archipelagiem, T ur
cją azjatycką, Syryą, Palestynę, część Arabii i Egipt.
Stolica cesarzów była ciągle w Konstantynopolu. Pań
stwo wschodnie trw ało więcej jak tysiąc lat, od 395 — 1453.
W ciągu dziesięciu wieków zostało powoli rozdrobione przez
zabory Eongobardów, A rabów , Turków Seldżuków, Norman
dów i Turków Ottomańskich.
Pamiętniejsi cesarze wschodni byli:
Arkadyusz., słabego umysłu i charakteru, którym , przez
krótki czas jego panowania, rządzili dwaj powiernicy, Rufin
i Fntropiusz. Po nim korona przeszła na jego syna Teoilozcgo II , 40 8 — 4 5 0 ., który że był jeszcze dziecięciem, sio
stra Pnlclrerja rządziła za niego, i Piką okazała wyższość
rozumu., iż naw et po dojściu cesarza do lat zupełnych, na
dal ster państwa w swem ręku zatrzymała. Teodozy był
gorliwym mnichem na tronie; odznaczył się szczególną po
bożnością; czas swój na modlitwie i śpiewaniu psalmów prze
pędzał, lub w towarzystwie zakonników przepisywał książki
nabożne. Imię jednakże tego monarchy przeszło do potomno
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ści, że za jego jonow ania praw a rzymskie zebrane zostały
w jedną księgę, która nosi nazwisko kodciu Teodozyańskiego. Kndęx ten znalazł dobre przyjęcie u narodów najęzdniczyeh: Oslgotów, W estgotów, Longobardów, Franków i t. d.
Gdy Teodozy um arł bezpotomnie, siostra, wstąpiwszy na
tro n , przybrała za spółrządcę senatora ■Murcyatia, któremu
też potem rękę oddała. Pulcheryą, prócz mądrych rządów,
słynęła jeszcze wysoką moralnością; za co kościoł po
wszechny umieścił ją między świętemi.
Po jej śmierci obrano cesarzem Leona I. , który, wyniósł
szy się na tron przez osobiste zasługi, rządził państwem ma»
drze i spraw iedliw ie; lecz nie mając następcy płci męzkiej,
tylko córkę Aryadnę, wydał ją za jednego ze swoich wo
dzów , Zenona, i gdy z tego małżeństwa doczekał się w nu
k a , imieniem Leona, um ierając, w 4 7 4 , zostawił mu tron
cesarski, a opiekę nad nim powierzył ojcu jego, Zenonowi.
T en , nie mogąc oprzeć się powabom korony, zagłuszył w so
bie uczucia rodzicielskie, i olruwszy sy n a, ogłosił się cesa
rzem wraz z Aryadną; lecz przez zbrodnię dostąpiwszy tro 
nu , spraw ow ał się na nim jak największy zbi odzień. Uciążliwe podatki, nierozsądna rozrzutność, ciągłe okrucień
stw a, i namiętny pociąg do napojów , uczyniły go niena
wistnym całemu narodow i, a naw et i żonie. Aryadną, obrzy
dziwszy z nim pożycie, zmównie z jednym senatorem, Ana
stazym., uknuła spisek na okrutnego męża. W tym celu,
gdy Zenon, skutkiem nałogu pijaństw a, wpadł raz w głębo
ki sen czy letarg, cesarzowa udała przed dw orem , że mąż
u m arł, i spiesznie pogrześć go kazała. Piszą niektórzy, że
straż, u jego grobowca postaw iona, miała słyszeć następnej
nocy głos niemy ztamtąd wychodzący, i lubo wpadała na do
m ysł, że to jest głos cesarza, przez nienawiść jednak ku nie
mu żadnej mu pomocy dać nie chciała. Pozbywszy się tym
sposobem męża, Aryądna wyszła za Anastazego, z którym
panowała wspólnie do r. 518. ZeszlTTiez potomstwa.
Na wstępie VI. wieku panować zaczął na Wschodzie dom
Justyniański, którego głową by i Justyn 1., 5 1 8 —-527; po
chodził on z ubogich rodziców, syn w ieśniaka; lecz puści
wszy się w zawód wojennej służby, stopniam i, przez bohatyrskie czyny, doszedł do stopnia dowódzcy gwardyi cesar
skiej; chociaż nie um iał pisać ani czytać. Nie mając potom
stw a, zostawił tron synowcowi, sławnem u Justynianowi 1.,
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którego rządy pamiętne są przez dwa podbicia: królestwa
Wandalów w Afryce, i królestwa Ostgotów we Włoszech.
Panowanie W andalów, którzy odjęli Afrykę cesarzom
w schodnim , nie trw ało dłużej nad w iek jeden, 4 3 4 — 534.
llelizaryusz, wódz Justyniana, pojmawszy w niewolę osta
tniego króla W andalów , Gilimera, 5 3 4 , zaprowadził go
w tryumfie do Konstantynopola, a jego posiadłości przeszły
pod władzę cesarskiego urzędnika, Exarchą zwanego.
Monarchia Ostgotów we Włoszech trw ała od końca V. do
połowr VI. w ieku; koniec jej położyli dwaj greccy wodzo
w ie: Belizaryusz, który rozpoczął wojnę z G otam i, i Narses, który ją do końca doprowadził po ltltu latach zaciętej
w alki, 553. Całe naówczas Włochy dostały się Grekom,
w imieniu których rządził tym krajem także Exarcha, mają
cy stolicę w Rawennie.
Lecz największą okrył się sławą Justynian I . , kazawszy
zebrać nanowo wszystkie prawa rzymskie w jedną księgę,
Kodexem Justyniańskim zw aną, której ułożeniem zajął się
znamienity praw nik, Tribonianus. Kodex len służył od
XII. wieku za przewodnika w prawodawstwie niektórym pań
stwom europejskim , jako to : krajom w łoskim , Niemcom,
Anglii, Polsce i t. d. Justynian kazał także wybudować wspa
niały kościoł przedwiecznej mądrości czyli Św. Zofii w Kon
stantynopolu, dziś przez Turków na meczet zamieniony, a
który uważa się dotąd za arcydzieło architektury. Pod ko
niec życia cesarz ten stał się podejrzliwym i okrutnym,
dawszy się zupełnie powodować żonie swojej Teodorze z tea
tru na tron wyniesionej.
Nastąpił po nim synow iec,^Justyn I I . , monarcha niedo
łężny, pod którym Longobardowie zdobyli Włochy na Gre
kach, wyjąwszy Exarchat, Pentapolis i część południową,
znajomą dziś pod imieniem królestwa Neapolilańskiego.
cya nadm orska, zamykająca pięć
Pesaro, F ano, Ankonę i Sinigallią. (Ob. map. N. 2).
Justyn II. zapadał często na um yśle, a niekiedy czuł się
zupełnie niezdolnym do rządzenia państw em ; z namowy prze
to żony, Zofii, przybrał za spółrządcę Tyberynsza, który po
jego śmierci w stąpił na tron cesarski, w 5 7 8 ; lecz że nie
m iał potomstwa płci męzkiej, umierając przekazał koronę
zięciowi sw em u, Maurycemu. T e n , dla okrutnych rządów,
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został zabity przez straż przyboczną, która na miejsce jego
obrała cesarzem swego dowódzcę, FoAę; lecz tenże los i
z tejże przyczyny, spotkał go, co i poprzednika. Exarcha afry
kański, llerakliusz, pow stał przeciwko niemu, i przybywszy
z wojskiem do stolicy, skazał go na śm ierć, a sam ogłosił się
Cesarzem.
Za Herakliusza ukazał się, 6 2 2 , w Arabii Mahomet,
tw órca ’Islamu, który, za pomocą nowej wiary, zgroma
dziwszy w jedno koczujące plemiona Beduinów, zawojował
z niemi znaczną część A rabii, i dał początek monarchii Ara
bów. (Obacz niżej o tem). Następcy jego, kalifami zwani,
zdobyli w ciągu VII. wieku na Grekach: Syryą, Palesty
n ę , Egipt i północne wybrzeże Afryki. Pow zięciu Alesandryi, stolicy Egiptu , zwyciężcy spalifi, z rozkazu kalifa Omara , znamienitą bibliotekę, (400,000 tom ów ), której księgi
służyły, jak m ów ią, przez 6 miesięcy za opał do ogrzewania
publicznych łaźni w tem mieście. Arabowie zdobyli także
wiele wysp na archipelagu, mianowicie Rodos, gdzie znaleźli
w kawałkach sławny kolos rodyjski, wywrócony przez trzę
sienie ziemi. Kupcy izraelici sprzedaną sobie przez Arabów
miedź tego olbrzymiego posągu na 700 wielbłądach przewieźli
do Hiszpanii.
Między następcami Herakliusza", zasługuje na uwagę Kon
stantyn IV. Pogonat czyli brodaty, tak nazwany, że raz, mło
dzieńcem , wyjechawszy z ojcem do Włoch bez brody, po ro
ku nieobecności w rócił do stolicy z brodą i wąsami. On
pierwszy m iał użyć ognia greckiego (le fe u grćgeois) prze
ciw Arabom, którzy grozili zdobyciem Konstantynopola, i je
śli mieszkańcy tego miasta uszli jarzm a zwolenników Ma
hom eta, winni są jedynie swoje ocalenie temu niszczącemu
narzędziu śmierci. Ogień grecki, wynaleziony przez nieja
kiego Kallinika, ciskany był z machin na nieprzyjaciół, i
rozsypując się pod postacią deszczu, wysmalał oczy koniom
i jeźdźcom; nie gasł w wodzie, ani na wodzie; ocleni tylko
lub piaskiem można go było zagasić. Sekret robienia tego
ognia zaginął po upadku cesarstw a greckiego.
Po Konstantynie IV. panował syn jego, Justynian 11.
IUuotinctcs czyli z ucirjym nosem, najokrutniejszy z tyra
nów. Będąc nadzwyczaj rozrzutnym i znajdując się ciągle
w niedostatku, korzystał chciwie z każdej zręczności dla wy
darcia majątku swoim poddanym, który natychm iast trw oR ys Chron.-IIist.
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nił na zbytkowne uczty i widowiska. Gdy raz w napadzie
szaleństwa wydał tajemne zlecenie wyrżnąć bogatszych mie
szkańców stolicy, w celu zagarnienia ich funduszu, i gdy rzeź
m iała już być w ykonaną, na kilka godzin przed tą zbrodnią
odkryto rozkaz cesarski, i jeden ze znakomitych obywateli,
Leoncyusz, poburzywszy gmin m iejski, zepchnął Justynia
na z tro n u , i po ucięciu nosa skazał go na wygnanie. Ale
Leoncyusz i jego następca, Tyberyusz, przelotem tylko pa
nowali. Justynian II ., przyjaznym zbiegiem okoliczności, po
trafił wrócić z w ygnania, i, odzyskawszy koronę, zemścił
się okropnym sposobem za zrzucenie siebie z tro n u , a szcze
gólniej za ucięcie nosa. Dorobiwszy potem nos złoty, ilekroć
go dla ucierania się odejm ował, tyle razy, jakby nową wście
kłością porywany, kazał przed oknami sw'ego pałacu zabijać
jedną z ofiar, umyślnie na ten cel w zamknięciu trzym a
nych, które przyczyniły się do jego oszpecenia. Nakouiec,
gdy jego okrucieństw a przeszły wszelkie granice, lud powtór
nie wzburzony odebrał życie tem u potworowi.
Na początku VIII. w ieku, Leon 111. lzauryk, tak na
zwany od prowincyi Izauryi, w Azyi Mniejszej, z której był
rodem , syn szew ca, męztwem i wielkiemi zdolnościami do
szedł do tro n u , 717. Jest on mianowicie pamiętnym przez
zniesienie czci obrazów , przez co dał początek sekcie znajo
mej w Kościele pod imieniem Obrazoborców (iconoclastes)
czyli znoszących obrazy i posągi św iętych, która grassując
w państwie YVschodniém przez cały prawie wiek ósmy, stała
się winną strasznego krw i przelewu. Leon I I I ., nie mogąc
powagą swoich zakazów , ani też wyszukaną srogością na
kłonić poddanych do podzielania jego m niem ań, chciał przy
najm niej, aby uczeni, którzy w publicznej bibliotece praco
w ali, i tamże z hojności rządu mieli pożywienie, stanowczćm
oświadczeniem się za cesarzem , pociągnęli cały naród za so
b ą; ale c i, w brew woli cesarza, przyjęli stronę czcicieli obrazów ; czćm rozgniewany Leon, otoczywszy bibliotekę suchem drzew em , smołą i słom ą, kazał ją zapalić wtenczas,
kiedy oni, nic nie podejrzywając, zasiedli swoim zwyczajem
do pracy. Niezmierna ilość obrazów, medalów', tudzież 3 0 ,0 0 0
tomów najszacowniejszych rękopisów spłonęły w tym barba
rzyńskim pożarze.
Następcy Leona III., Konstantyn V., Kopronimcm prze
zwany, i Leon IV ., okazali się również gorliwymi obrazo-
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borcami. Koproniin (*) większe jeszcze niż ojciec, Leon III.,
w yw ierał okrucieństw a; deptał nogami obrazy świętych, wy
rzucał relikwie ze św iątyń, m iotał je w ogień i w błoto,
ozbawiał urzędów , uszu, nosów , lub życia tych księży i
iskupów, którzy najmniejszą cześć obrazom okazać śmieli.
Za K opronim a, Longobardowie, korzystając z nienaw i
ści Włochów ku temu cesarzow i, z powodu prześladowań
za cześć obrazów , zagarnęli bez tru d u , w 7 5 1 , Exarchat i
Pentapolis; została mu tylko cząstka Włoch dolnych.
Po Leonie IV. nastąpił syn m ałoletni, Konstantyn FI.
Porfirogeniia, w 7 8 0 , (tak nazwany, że się w sali porfi
rowej urodził), pod opieką matki, Ireny, która, chciwa pa
now ania, gdy syn do lat zupełnych przychodził, wydarłszy
mu oczy, trzym ała go pod ścisłą strażą; lecz w krótce, dla
złych rządów , wpadłszy w powszechną nienawiść, i lękając
s ię , aby gmin stolicy nie włożył korony na skronie ślepego
K onstantyna, pozbawiła go życia, i tym sposobem odrodna
matka usiadła na tronie, krw ią synowską zbroczonym. Jed
nakże Kościoł powszechny wiele jćj winien za położenie koń
ca sekcie obrazoborców. Irena nie tylko wróciła kościołom
obrazy, zniósłszy srogie edykta poprzedników swoich, ale nad
to dla okazania większej czci św iętym , kadzić ijarzęce świe
ce przed ich w izerunkam i palić zaleciła; który to zwyczaj
trw a po dziś dzień w greckim kościele.

E

Od śmierci Ireny, czyli od początku IX. do połowy XI.
w ieku, (802— 1 0 5 7 ), przez 2 5 0 la t, cesarstwo greckie
przedstawia boleśny obraz wewnętrznego nieładu i zaburzeń,
teologicznych sporów , najczęściej zbrojną ręką przez cesarzów
rozstrzyganych, i ciągłych zapasów z Arabami, którzy starali
się wytępić panowanie Greków w Azji Mniejszej. Wszystkie
karty historyi tego cesarstwa są zbroczone krw ią poddanych,
albo krw ią panujących. Nie ma sprosności, zbrodni, bezwsty
dów , któremiby się nie splamił naród grecki i jego władcy.
(*) Kopronin, znaczy gnojo-imienny, dla tego, że podczas chrztu,
gdy zanurzono go w święconej wodzie odbył w niej potrze
bę naturalną.
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Wszelkie rodzaje okrucieństw były użyte; kaleczenia ciała
ludzkiego, ucinania uszu, rą k , nosa, tudzież wydzieranie
oczif, były zwyczajną i prawie codzienną na dworze cesarzów karą. Często na ulicach stolicy państw a greckiego
widziano długie proeessye żebraków bez nosów , rąk i oczu,
a znrkczemniały Greczyn mijał je obojętnie, chociaż go ju 
tro to samo kalectwo czekało. Tron nie m iał czci ani po
w agi; syn nie mógł liczyć na następstwo po ojcu; gmin
burzliwy lub wojsko niekarne, jedyni w tym czasie wybor
cy, wynosili zwykle na tron cesarski, kogo chwilowa na
miętność uznała godnym tego zaszczytu. Kto chce nabyć
jasnego pojęcia czem być może ród ludzki, kiedy zatrzymawszy
zewnętrzne formy cyw ilizacji, zejdzie całą massą na najniż
szy stopień moralnej wartości i stanie się podobnym bydlę
ciu, niech przebieży szczegółową historyą cesarstw a Wscho
dniego.
W tym długim peryodzie czasu (5102— 10.57}, którego hi
storyą opuszczamy, trzy są głównie wypadki, do uw agi: 1 )
Rozbrat Kościoła greckiego z łacińskim 2 ) Ukazanie się T u r
ków Seldżuków, i 3) Osiedlenie się Normandów w 'Południo
wych Włoszech.
Rozbrat Kościoła greckiego z łacińskim. Ubieganie się
o pierwszeństwo w Kościele chrześciańskim między papie
żem a patryarchą konstantynopolskim , m oże być uważane
za główną i jedyną przyczynę rozdziału dwóch Kościołów.
Początek tych kłótni przypadł za czasów patryarchy Focyusza (360) ; pozornym zaś powodem do tego rozdwojenia
było to . że Grecy: zarzucali Rzym ianom , jakoby ci w cząstce
składu apostolskiego: Wierzą u> Duch Sw. , który pocho
dzi od Ojca i od Syna, w trącili ostatnie słow a: i od Syna
(filioque), które podług Greków nie znajdują się w Symbolu,
na soborze Nicejskim, 3 2 5 , przez ojców Kościoła ułożonym.
Prócz lego Kościoł wschodni zarzucał zachodniemu bezżeństwo księży św ieckich, żę golą^brody i strzygą włosy, że
Katolicy nie poszczą środy, że jedzą mięso zaduszonych
zw ierząt, i t. d. i t. d.
TeTT rozbrat stopniami się rozw ijał i nareśeie doszedł do
zupełnej dojrzałości w połowie XI. w ieku, 1 0 5 3 , za pa
tryarchy Michała Cerularyusza.
Ukazanie się Turków Seldżuków. Seldżukowie wyszli
z Turkestanu na początku XI. w ieku; imię swoje otrzymali
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od naczelnika pokolenia Scldiuka. Ci T uicy w pierwszej
połowie XI. w ieku, pod przewodnictwem Togrul-bega, w tar
gnąwszy w granice państwa arabskiego, koniec mu w Azyi
położyli (1040). Następca Togrul-bega, Alp-arslan, po
zdobyciu krain arabskich, zaczął najeżdżać prow incje Azyi
Mniejszej, do Greków należące. Cesarz wschodni liomnn
Diogienes, 1 0 7 1 , wydał mu bitwę,, którą przegrawszy do
stał się w ręce zwyciężcy, i gdy, skutkiem tej niew oli, je
go monarchia była w wielkim nieładzie, Seldżukowie zdo
byli na Grekach prawie całą Azyą Mniejszą.
Normandpwie w Neapolu. W XI wieku Grecy posiadali
jeszcze we Włoszech część południową, gdy trzej synowie
Tankreda de Hauleville z Normandyi: Wilhelm Żelazna
Ręka, Drogon i Hum fryd, szukając szczęścia orężem,
przybyli do W łoch, na czele trzechsct rycerzy. Wilhelm um iał korzystać z zaburzeń,- jakie tu znalazł między Gre
kam i, i zdobył na nich całą Apulią, 1 0 4 3 ; po zgonie zaś
jego i braci, ukazali się we Włoszech dwaj młodsi ich bra
cia: Robert tiuiscard i Rogier, którzy dokonali dzieła, przez
starszych zaczętego, i zabrali resztę własności Greków.
Guiscard został we W łoszech, a Rogier, przejechawszy z nie
wielką gm stką, w 1 0 0 0 , na wyspę Sycylią, gdzie siedzieli
Grecy i Arabowie, połączył się naprzód z Arabami przeciw
ko Grekom , a potem , z powodu niezgod między niewierny
m i, wyzuł tych ostatnich z posiadania Sycylii, w 1090.

Z wielkiej liczby cesarzów , którzy od 80 2 — 1057 w Kon
stantynopolu panow ali, warci wspomnienia tylko następni:
Bazyli Macedoński. 867, którego dynasty« zasiadała na tro
nie około dwóch w ieków ; Konstantyn VII. Porfirogenita,
9 1 2 , sławny z uczonych dzieł swoich. Szereg monarchów
z domu Bazylego przerw ali, w X. w ieku, Nicefor Foka,
9 6 3 — 9 6 9 , i Jan Zemisces, 9 6 9 — 9 7 6 , obaj nader biegli
wodzowie, pod których panowaniem cesarstwo greckie wy
dobyło się na czas jakiś ze swego poniżenia. Szczególniej
Zemisces chvvalebnie walczył z Arabami i z wielkim księciem
kijow skim , Sw iatosławem I . , synem Igora i Olgi. Bo Zemiscesie potomkowie rodu Bazylego znowu tron zasiedli,
z których dwaj bracia : Bazyli II. i Konstantyn IX. pamiętni
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są , że Włodzimierz W ielki przyjął w 98 8 w iarę chrześciańską z Grecyi dla zaślubienia ich siostry, Anny.

Dom Komncnow w stąpił na tron wschodni w drugiej po
łowie XI. w ieku; głową jego był Izaak Komnen, pocho
dzący ze znakomitej familii rzym skiej, która jeszcze za cza
sów Konstantyna W. przeniosła się do Bizancjum . Izaak
zostawszy cesarzem 1057, gdy znalazł skarb wycięczony, ob
łożył ciężkiemi podatkami bogate duchowieństwo greckie,
mianowicie klasztory; czem obrażeni m nisi, grozili mu pręd
ką i niechybną karą. Tymczasem traf chciał, że gdy cesarz
był raz na łow ach, piorun tak blizko niego uderzył, iż siłą
samej kontuzyi upadł na ziemię bez zmysłów. Ten przypa
dek tak dalece nań podziałał, iż biorąc go za przestrogę nie
ba, wyrzekł się korony, i usunąwszy się do klasztoru, z ce
sarza został fórtyanem , dla okazania szczerej skruchy i pokory.
Po Izaaku, w przeciągu lat 2 0 , (1 0 5 9 — 1081), tron był
zajmowany przez sześciu cesarzów rozmaitego pochodzenia.
Nakoniec, w 1 0 8 0 , familia Komuenów powtórnie tron ob
jąw szy w osobie Alesego K oinuena, synowca Izaaka, (ob.
gen. N. 25), panow ała wiek cały, 10 8 1 — 1185. Alexy
był dobrym , sprawiedliwym i uczonym monarchą, ale nie m iał
szczęścia na polu bitw y; Robert Guiscard odebrał mu dolne
Włochy. Pod nim też zaszła pierwsza wyprawa Krzyżowców’
do Ziemi Ś w ., których opatrzył wszelką pomocą w czasie
ich przechodu przez Konstantynopol. Anna Komnen, córka
jego, opisała życie ojca w XV. księgach.
Po Aloxym panował sy n , K alo-Jan, czyli piękny Jan,
(1118— 1 1 4 3 ), którego rządy nic ważnego nie mają. Umarł
odstrzały jadow itej, którą nosił w kołczanie, i którą się zra
nił na łowach. .Naznaczył następcą po sobie młodszego syna,
Manuela, ze szkodą starszego, Izaaka, którego usunął od
tronu dla dzikości charakteru. Manuel panow ał od 11 4 3 —
1 1 8 0 , po którym nastąpił syn jego małoletni, Alexy II., pod
opieką m atki, Maryi.
Tymczasem Amlroiiik, syn usunionego od tronu Izaaka,
korzystając z małoletności Alexego i twierdząc, że tron praw 
nie jem u się należy, zamknął syna z matką w wiezieniu,
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gdzie wkrótce śmierć im zadać rozkazał, 1183. Nowy cesarz
panow ał tylko dwa lata, 11 8 3 — 1185; ale przez ten czas
stolica była ciągłą widownią jego okrucieństw i zbrodni. Andronik m iał szczególną roskosz pastwić się nad ciałem niesz
częśliwych, którzy w jakikolwiek sposób na gniew jego zasłu
żyli; kazał jednym odcinać ręce i nogi, drugim wydzierać oczy, innych znowu pozbawiał jednej nogi i jednego oka. Miesz
kańcy, przywiedzeni do ostateczności, powstawszy przeciw
ko temu potworowi, obrali cesarzem Izaaka Angelos zwa
nego. Andronik uciekał przebrany z miasta lecz go ujęto,
odprowadzono do stolicy i uwiązano do słupa przed dworcem
cesarskim. Gmin rozjuszony rzucił się na niego z całą wście
kłością, powybijał mu zęby, pow yrywał włosy, obciął nos i
uszy, w yłupił oczy, a powiesiwszy za nogi, sm agał okrutnie
biczami, nakoniec tysiącem pocisków skłół jego ciało. An
dronik zakończył w swej osobie dom Komnenów, 1185.
Izaak Angeios, monarcha bez wiary i sumienia, zostaw
szy cesarzem z woli narodu i praw a matki swojej, Teodory,
córki Alexego Komnena, (ob. gen. N. 25 ), nie lepiej rzą
dził od swego poprzednika; i kiedy go naród znienawidział,
własny brat, Alexy, wtrąciwszy go w raz z synem, Alexym,
do więzienia, ogłosił się cesarzem pod imieniem Alezego III.
Niedługo potem, młody Alexy potrafił ujść z zamknięcia i udał się
do Włoch, szukając pomocy przeciw stryjowi. Właśnie w tej
chwili Francuzi i W enecyanie, uzbrojeni na czw artą Krucyatę, płynąć mieli do Ziemi Sw . Alexy obietnicą pieniężnej
nagrody i połączenia się z Kościołem katolickim , nakłonił
Krzyżowców zawinąć do Konstantynopola, gdzie z ich pomo
cą został wraz z ojcem na tron przywrócony, 1203. Lecz
mieszkańcy stolicy, dowiedziawszy się pod jakfemi oni wa
runkam i odzyskali koronę, wzburzeni przez mnichów, zabili
ojca z synem, a tron oddali ich szambelanow i, Murzuflusowi, 1204. Naówczas Krzyżowcy zdobyli szturmem Konstantynapol, i stawszy się panami całej G recyi, rozdzielili to
państwo między swoich naczelników.
Tym sposobem czw arta Krucyata dała początek now’ćj
monarchii, Cesarstwem Łacińskiem zwanej, dla tego że ją
utworzył oręż ludów zachodnich, w iarę łacińską wyznających.
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Cesarstw o Ł acińskie.
Naczelnikami czwartej krzyżowej w ypraw y, z Włochów i
Francuzów złożonej, (20,000), byli: doża wenecki, Bandolo;
Balduin, hrabia Flandryi; Bonifacy, margrabia Monferatu,
(dziś w królestwie Sardyńskiem), i Fillehardouin, m argra
bia Szampanii. Po wzięciu Konstantynopola, cesarstwo grec.kie zostało następnym sposobem między zdobywców rozdzie
lone: tytuł cesarza, z czw artą częścią ziem, przyznany został
Balduinowi; Wenecyanie zabrali wyspy Jońskie, Kandyą, pobrzeże całej Grecy i, morza Czarnego i Archipelagu, tak, iż
ogół ich zdobyczy wynosił ■§ czyli półlory ćwierci całego pań
stw a; ztąd doża wenecki wziął tytuł księcia półtory ćwierci
cesarstw a Greckiego (due du quart rt denii). Drugie półtory ćwierci państwa, ( |) , dostało się innym spólnikóm wy
prawy. Bonifacy otrzym ał Macedonią z tytułem króla Tessaloniki, a Villehardouin Grecyą właściwą. Ci nowi władcy
odrobin monarchii greckiej uważali się za wassalów cesarza
Balduina, chociaż mu żadnej nie nieśli pomocy.
Jednocześnie z cesarstwem Łacińskiem w Europie, pow
stały w Azyi Mniejszej dwa cesarstw a Greckie: jedno w A tcei, drugie w Trebizondzie.
Państwo Łacińskie, na wiele małych, niezawisłych czą
stek podzielone, trw ało pod pięciu cesarzami 57 la t, od
12 0 4 — 1201 roku. Balduin panował tylko dwa lata; woju
jąc z Bułgarami, dostał się w niew olę, a dzicy zwycięzcy,
obciąwszy mu ręce i nogi, rzucili go zwierzętom na pożar
cie. Po nim nastąpił brat jego, Henryk, i wkrótce ich szwa
gier, Piotr de Courtenay, po śmierci którego rządziła pań
stwem żona Jolanta; po niej zaś dwaj synowie: Robert, ce
sarz słaby, i Balduin II., nad którym, podczas jego małolelnoścr, m iał opiekę Jan de Briemie, tytularny król Jero
zolimski.
Cesarstwo Łacińskie było nadzwyczaj ubogie; dochody
jego albo zupełnie upadły z powodu zaburzeń i słabej władzy
cesarzów , albo je przywłaszczyli sobie posiadacze lenności
w swoich okręgach; cesarze zatem łacińscy, póki co mieli,
dobra swe dziedziczne w ojczyźnie, we F rancyi, zastawiali
lub sprzedawali. Ubóztwo Balduina 11. do tego już stopnia
doszło, iż dla utrzymania dw'oru musiał nieraz zdzierać ołów
z dachów kościelnych, zabierać ze świątyń lichtarze, kielichy
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i inne naczynia; w niedostatku drew na opał do dworca ce
sarskiego, rozwalać domy, pustką w Konstantynopolu stoją
ce. Wzięto się nakoniec do świętych relikwij znajdujących się
w kościele katedralnym św. Zofij; Baiduin sprzedał koronę
cierniową za 1 0 ,0 0 0 funtów srebra, znaczną część drzewa
prawdziwego krzyża, pieluszki Chrystusowe, włócznią, gąbkę,
łańcuch, którym Chrystus do słupa był uwiązany, laskę Moj
żeszową i część czaszki Sw. Jana C hrzciciela; wszystkie te
relikwie, przechodząc różne koleje, dostały się nakoniec Lud
wikowi IX. świętemu. Użył on 2 0 ,0 0 0 funtów srebra na
zbudowanie świętej kaplicy w Paryżu, gdzie te relikwie zło
żone zostały.
W tym stanie nędzy B alduinall., Michat Paleolog, ce
sarz nicejski, bez trudu położył koniec jego panowaniu z po
mocą kupców genueńskich, którzy zazdroszcząc Wenecyanóin
wyłącznego handlu w Grecyi, sądzili, iż obalając cesarstwo
łacińskie, tern samem zadadzą cios bolesny swoim współzawo
dnikom. Stolica padła 25 lipca 1261 roku, a Baiduin I I ,
utraciwszy koronę, schronił się na zachód do Włoch, gdzie
resztę dni w zaciszu prywatnego życia przepędził (—J-1273).
HW OMKH

K ilka slow o Cesarstw ie G rcckiem w N icei.
Skoro monarchia grecka dostała się w ręce Krzyżowców
4-tej krucyaty, ci, którzy obojętnie patrzeć nie mogli na upa
dek swej wiary i 7;raju, przenieśli się, 1 2 0 4 , z Teodorem
Laskarysem, mężem Anny, córki Alesego III., do Azyi Mniej
szej, gdzie w .Nicei założyli stolicę nowego państwa. Za tym
przykładem i inne rodziny greckie, które siłą nakłonić chcia
no do uznania papieża za głowę ich kościoła, przesiedlać się
na brzegi Azyi zaczęły, tak iż wkrótce dwór nicejski stał się
świetniejszym niżeli dwór cesarzów łacińskich. Cesarstwo ni
cejskie obejmowało tylko prow incje w Azyi mniejszej będące.
Teodor Lasljarys przekazał tron zięciowi sw em u, Jano
wi I)ukas Wataces , po śmierci którego panował syn jego
Teodor II. Ten umierając zostawił małoletniego syna Jana
Luskarysa, nad którym sam naród powierzył opiekę Micha
łowi Palcologowi, 1259. Mąż ten, potomek starożytnego ro-
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du, jednoczący wszelkie przymioty potrzebne monarsze, skoro
otrzym ał regencyą państwa, hojnie sypiąc skarbami, powięk
szył liczbę swoich stronników, a przez zmniejszenie podatków
skłonił lud ubogi ku sobie. Tajemną myśl jego zaraz uw ień
czył żądany skutek; został ogłoszony cesarzem, 4260, 1 stycz
nia, z warunkiem jednakże, iż odstąpi rządów', skoro Jan
dojdzie do pełnoletności. Tymczasem inaczej się stało. Mi
chał, pozbawiwszy sierotę tronu i oczu, odesłał go do odle
głego klasztoru, a chcąc świetnym czynem upraw nić swoje
przyw łaszczenie, przedsięwziął wznowić państwo greckie
w dawnej jego rozległości. Jakoż, widząc nadzwyczajną sła
bość cesarstwa łacińskiego, w ysłał jednego ze swoich wodzów
z małą ilością żołnierza dla Obejrzenia okolic Konstantynopo
la, i gdy ten, przeprawiwszy się przez Hellesponl, dowiedział
się, że stolica jest pozbawiona obrońców, nagleni napadnieniem, 25 lipca 1‘2 (i 1 roku, zdobył ją, a Grecy miejscowń po
walali zwyciężców, jako wybawców i spółrodaków. We 20
dni potem Michał Paleolog odbył do- tego m iasta swój wjazd
uroczysty, a cesarstw o nicejskie nanowo składać poczęło cząst
kę monarchii greckiej w Europie.

Cesarstwo Trebizondzkie.
Cesarstwo trebizondzkie nastało jednocześnie z nicejskiem,
na południowo - wschodniem pobrzeżu morza Czarnego. [Ob.
map. N. 8). Ifwaj bracia z domu Komnenów, Dawid i
silezy, wnukowie Andronika 1., dali mu początek. W cza
sie założenia cesarstw a łacińskiego ci książęta będąc rządca
mi Trebizondy, stali się niezawisłym i, a ich, następcy, któ
rych historya nader mało jest znajomą, utrzymali się aż do
r. 4461,^ Ostatnim cesarzem był Dawid Kotntien, którego
zwyciężył Mahomet 11., sułtan tu re c k i, i przyprowadziwszy
jeńcem do Konstantynopola, wraz z całą familią stracić roz
kazał. Cesarstw o trebizondzkie było tak szczupłe, iż ze środ
ka swojego do granic obwodu nie rozciągało się dalej nad
jeden dzień drogi.

Fam ilia Faleologthc,
Michał Paleolog, głowa nowej i ostatniej dynasty i cesa*
rzów bizantyńskich, pracow ał gorliwie, chociaż bezskutecznie,
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nad spojeniem rozerwanych cząstek dawnego cesarstw a; ale
zbyt długi rozdział uczynił je dla siebie zupełnie obcemi. Mo
narchia Paleologów w Europie obejmowała tę tylko cząstkę
G recji, która w dziale wypadła Balduinowi; reszta zaś kra
ju była w posiadaniu Ł acinników , których dzielnice utrzy
mały się aż do upadku cesarstwa. Dwuwieczne panowanie
familii Paleologów było długiem i bolesnćin konaniem zgrzy
białego państwa Rzymsko-Wschodniego, któremu ani Michał,
ani jego następcy, nie mogli już przywrócić pierwszej wielko
ści i młodzieńczej siły. Po śmierci Michała, w 4202, w stą
pił syn jego, Andronik II., pod którym się ukazali w Azyi
Mniejszej T urcy Otloinańscy, 4299. Oręż ich zwycięzki wy
zuł powmli niedołężnych Greków z ich azjatyckich posiadło
ści ; Turcy pod Orkanem zajęli Nikomedyą, Niceą , i założyli
stolicę w Pruzie czyli Bursie, 4329. 4 0 6 . viap. N. 8 ).
Andronik II. został złożony, w 4328, przez wnuka swo
jego, Andronika III., który panował wspólnie z przyjacie
lem swoim, znakomitym wodzem, Janem Kantakuzenem.
Po śmierci Andronika, Jan Kantakuzen, zostawszy opiekunem
jego syna, Juna V., odjął mu tron i ogłosił się cesarzem
pod imieniem Jana VI. Lecz po niejakim czasie, w yrzuta
mi sumienia dręczony, usunął się do klasztoru, a Jan V. wró
cił na tron ojcowski. Za niego Turcy pod Amuratem zdo
bywszy na Grekach co tylko ci w Azyi Mniejszej posiadali,
przeszli do Europy, gdzie zajęli Tracyą i Macedonią, i zało
żyli stolicę w Adryanopolu, 4 360.
Następca Jana V., Manuel, (4394— 4425), przejęty trw o
gą oręża niewiernych przy całkowałem rozprzężeniu sił swo
jego cesarstw a, błagał o pomoc chrześcian zachodnich, któ
rych wojska zgromadziły się pod chorągwie Zygmunta, kró
la yyęgierskiego, dla dania odporu groźnym zdobywcom. Sto
tysięcy dobrze uzbrojonych wojowników spotkało blizko Nikopolis wojska Bajazeta / ., 4 3 9 6 , które, dwakroć liczniej
sze, groziło opasaniem ich, rozwijając swe szyki w kształcie
pół-księżyca. Porywczy zapał Francuzów przedwcześnie roz
począł bitwę i pociągnął za sobą klęskę wojsk chrześciańskich. Wiele tysięcy legło na polu bitwy; przedniejsi wodzo
wie, mianowicie Filip Smiaty, książę Burgundyi, dostali się
w niewolę. Klęska ta nadzwyczajnie przeraziła całą Europę.
Jan VII., syn i następca Manuela, w stąpił już na tron
ojcowski za pozwoleniem Amurata II., i z warunkiem corocz-
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nego haraczu (1425-}-1440). Cesarz ten, widząc blizkic i nie
chybne rozwiązanie się cesarstwa, udał się osobiście do Włoch,
szukając pomocy u monarchów katolickich przeciw niszczą
cemu potokow i dziczy tureckiej. Papież Eugeniusz W . przy
rzekł powołać ludy zachodniej Europy do walki z niew ier
nymi, jeśli on zezwoli na unią z kościołem katolickim ; ce
sarz, dla uzyskania prędkiej obrony, przystał na żądanie papie
ża, i akt unii obu kościołów został podpisany na soborze w'e
F lorencji, 1439. Jakoż Eugieniusz IV. nakłonił Władysła
wa , króla polskiego i w ęgierskiego, do wydania wojny,
w 1444, Amuratowi II., której nieszczęśliwy koniec po bit
wie pod W arną zniszczył na zawsze nadzieje Greków. Ce
sarz Jan VII., którem u już oręż turecki i piędzi ziemi w ew 
nątrz stolicy nie zo staw ił, postanowił czekać z rezygnacyą
wybicia ostatniej godziny; tymczasem śmierć go zabrała przed
upadkiem c esarstw a; brat i następca jego, Konstantyn XII.
m iał spełnić ten kielich cierpienia. Najsroższy z sułtanów ,
Mahomet II., zasiadłszy na tronie adryanopolskim, w 1451,
uderzył na Konstantynopol, który naówczas sam jeden, ze
szczupłym obwodem ziemi u bram swoich, składał całe, nie
gdyś tak rozległe, cesarstw o Greckie. Oblężenie zaczęło się
t> kw ietnia, 1453 ¡oku. Wojsko Mahometa liczyło więcej
żołnierzy, niżeli stolica mieszkańców. Konstantynopol, staro
żytne i naczelne miasto cesarstwa wschodniego, broniony
tylko przez 1 0 ,0 0 0 w ojow ników , których połowę składali
cudzoziem cy, bo strach i zniewieściałość odstręczyły resztę
mieszkańców od oręża, piędziesiątego dnia oblężenia, po naj
waleczniejszym oporze, uległ dzikiemu męstw u i przewadze
sił Osmanów. O statni obrońcy cesarstwa toczyli bój rozpa
czy z odwagą godną uwielbienia; a gdy Konstantyn XII. uj
rzał sztandar muzułmański zatknięty na jednej z wież stoli
cy, rzucił się śród szyków niew iernych, i po krw aw ej wal
ce , zginął z orężem w rę k u , niecbcąc przeżyć upadku oj
czyzny.
Ze wzięciem Konstantynopola skończyło się długie i mo
zolne istnienie cesarstw a wschodniego; prowineye jego weszły
powoli do składu monarchii tureckiej, która zaległa Azyą
Mniejszą, Syryą, Palestynę i najpiękniejszą cząstkę Europy.
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0 Arabach, Seldżukach
tudzież

ffl o n g o ł a o h.
W średnich wiekach nieraz Azya groziła Europie zalaniem
jej krajów powodzią swoich barbarzyńców ; nieraz imię Ara
bów, Seldżuków i Mongołów przenikało serca chrześcian okro
pną bojaźnią, a ich oręż morderczy niósł śmierć i spustosze
nie w odległe strony Zachodu. Ta plaga azjatycka długo tra 
piła Rossyą, Polskę i W ęgry, gdzie lud rolniczy, niepewny
mienia i życia, rzucał pług i niwę, uciekając w lasy, bagna
lub jaskinie gór niedostępnych. Wschodnio-południowa część
Europy była jakby jedną rozległą pustynią, którą w kilku
kierunkach przerzynał gościniec tatarski czarnym szlakiem
nazw any, kędy dziki przychodzień uganiał się za zdobyczą
chrześciańską.
Powiemy tu kilka słów o tych niszczycielach rodu ludzkiego,

fl.
A rabowie.
Arabowie winni swą głośność M ahometowi, do czasów
którego jedni siedzieli spokojni po m iastach, nawzajem od
siebie niezawisłych, drudzy, pędząc życie rozbójnicze, tułali
się po skwarnych piaskach swojej ojczyzny. Dopiero w pierwszej
połowie VII. w ieku, mąż ten nadzwyczajnych przymiotów
podniósł naród arabski do politycznego znaczenia. Mahomet
urodził się w Mecce 571 r. z pokolenia Haszem, którego
członkowie trzymali pod swoją strażą czarny kamień Kaabą
zwany, to je s t, czworokątny, nad którym stojąca świątynia
nazywała się także Kaabą.
Od najdawniejszych czasów Arabowie mieli w wielkićm
poszanowaniu święte kam ienie, lecz największej czci dozna
wał kamień Kaaba. Co rok karawany pielgrzymów przycho
dziły ze wszystkich krańców Arabii składać w' Mecce ofiary
na tym kam ieniu, który, podług arabskich tradycyj, został
z nieba zesłany Abrahamowi gdy budował świątynią Kaaba
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w Mecce. Kamień ten zrazu był białym , ale w długim lat
przeciągu, sczerniły go zupełnie grzechy ludzkie.
Mahomet, któremu ojciec nie zostawił m ajątku, trudnił
się do lat 40 życia swojego już handlem , już cudzemi inte
resami ; nakoniec, pojąwszy za żonę podeszłą lecz zamożną
wdowę, zapewnił sobie na przyszłość byt niezawisły, i odtąd
zatopił się namiętnie w pobożnych rozmyślaniach, do których
chociaż z lat młodzieńczych m iał pociąg niewymowny, lecz
skutkiem różnych zatrudnień nie mógł nigdy zadość uczynić
tej skłonności serca swojego.
¡Niedługo potem, religijną gorączką traw iony, przy ciągłem
natężeniu w yobraźni, do tego stopnia obłąkał s ię , że zdało
się jem u , jakoby anioł Gabryel nawiedził go jednej nocy,
zw iastując, że B óg obrał go za swego apostoła. W net wy
stąpiwszy jako prorok nowej wiary, znalazł wielu gorliwych
stronników; ale mieszkańcy Mekki, szczególniej Stróże czarne
go kamienia, lękając się aby ten apostoł swojem objawieniem
nie osuszył źródła ich dochodów, uzbroili się przeciwko niemu
tak dalece, że dla uniknienia ich zasadzek, M ahom et, uszedł
z Mekki 15 lipca, 0 2 2 roku i schronił się z niewielką liczbą
zwolenników do miasta J a ts re b , które potem Medyną zwać
się poczęło.
Kok ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny został przyjęty
przez Arabów za początek Hegiry czyli ery, od której wszyscy
Mahometanie lata swoje rachują. Hegira z arabskiego znaczy
ucieczka; przypada 15 lipca, 02 2 roku.
W krótce zw olennicy Mahometa zbrojną ręką zaczęli szerzyć
po Arabii naukę swojego proroka, który w tych wojennoreligijnych w yprawach rozw inął przymioty wielkiego wodza,
a szczęście, które mu wiernie sprzyjało, powiększyło w raz
z nieograniczoną ufnością ku niemu liczbę zapalonych stron
ników. W siedm lat po swojej ucieczce, Mahomet, na czele
140,000 w iernych, zdobył Mekkę, a Kaaba stała się odtąd
środkowym punktem jego religii, która to okoliczność najbar
dziej skłoniła na jego stronę koczujące pokolenia, tak, że nie
mal cała Arabia poddała się prorokowi, który śród zwycięstw
um arł w Medynie, 6 8 2 roku.
Następcy jego przybrali imię kalifów czyli następców pro
roka , łączących w swej osobie władzę świecką z duchowną.
W iara, którą oni orężem szerzyli i podtrzymywali, zowie się
Islamem czyli prawdziwą wiarą. Pierwszy kalif po Maho-
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mecie A bu-bekr, teść jego, ułożył naukę proroka w jedn;j księ
gę, której dał imię koranu czyli zbioru. Wszystkie zaś czyn
ności i mowy Mahometa, tudzież ustne przepisy, których liczba
wynosi przeszło 7 ,0 0 0 , zebrane z podań, stanowią drugą
księgę, znajomą pod imieniem Sunna (tradycja), którą że nie
wszyscy Muzułmanie przyjęli, powstały z tego rozdwojenia
między nimi dwie sekty: Śiiniiitów, czyli uznających ustne po
danie, i Szyitów, czyli odszczepieńców , którzy samego tylko
pilnują się Koranu. Dziś sunnitam i są T urcy Ottomańscy,
Szyitam i, Persowie. Zresztą Mahometanie liczą obecnie 73
sekty u siebie.
Ślepe męstwo, w sparte religijnym fanatyzmem, który naj
wspanialsze nagrody obiecywał w przyszłćm życiu idącym na
wojnę przeciw niewiernym, przerobiło synów pustyni, Beduinów, na lud wojowniczy, z którym Kalifowie daleko roznie
śli postrach arabskiego oręża i w wielu krajach Europy za
tknęli sztandar proroka. Omar, drugi Kalif, 6 4 0 , zabrał
Grekom całą Syryą, Palestynę i Egipt, gdzie wódz jego, Amru,
spalił okazałą bibliotekę alexandryjską. Trzeci kalif, Osman,
rozszerzył granice państwa Arabów, podbiciem północnej Afryki,
Persyi, Cypru i Rodos. Alł, mąż Fatymy, córki proroka,
był czwartym i ostatnim bezpośrednim kalifem po Mahomecie
(—j—t>G0). Odtąd dwie dynastye kalifów' panowały na Wscho
dzie : Omniajadow i Abliassydow.
Mouwiah począł pierwszą dynastyą, GGO, której imię po
chodzi od przodka tego kalifa, Ommajah; wygasła w 750
roku. Stolicą kalifów była zrazu Medyna, potem Moawiah
przeniósł ją do Damaszku, gdzie zostawała do 7GG roku.
Nu początku VIII. wieku, (711), Arabowie, za kalifa Walida przeszli z Afryki do H iszpanii, gdzie obalili monarchią
W estgotów ; ztąd przenieśli oręż zwycięzki do Francyi; lecz
Karol Martel, m er pałacowy, pokonawszy ich niedaleko mia
sta Tours, 732, ocalił resztę Europy od klęski Islamu.
Monarchia Arabów', obejmująca znakomitą część dawniej
szego państwa Rzymskiego, E g ip t, północną Afrykę, Arabią,
Persyą, Azyą od morza Śródziemnego do rzeki Indu, z obsza
rem ziem między m orzam i: Czarnein i Kaspijskiem, leżących,
największą część w'ysp Śródziem nego, z cząstką Włoch po
łudniowych i półwyspeiu Pirenejskan, niedługo mogła utrzy-
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mać tę olbrzymi.! massę krajów zdobytych; rozpadła się sama
swoim ciężarem. Hiszpania najpierwsza, oderwawszy się od
kalifatu Wschodniego, stała się udzielne») państwem arabskiem,
którego stolicą była K orduba, a pierwszym kalifem Abderrainan, 750.
_______
Po wytępieniu śród wojen domowych dynastyi Ommajadów, weszła na tron familia Abbassydów, w osobie Abdulli I.
Abul-abbasa; imię jej pochodzi od Abbasa, stryja proroka.
Następca Abdulli 1., Al-manzor, przeniósł stolicę z Da
maszku do Bagdadu, w 700. Najznakomitszym kalifem z tej
dynastyi był Harun-al-Raszyd, 78 0 — 800, spółczesny Karo
łowi W. , którego imię jest najgłośniejsze!» w podaniach i
pieśniach ludu wschodniego. Umierając podzielił królestwo mię
dzy trzech synów , przez co dał hasło ao długich i krwawych
wojen domowych, śród których na początku IX. wieku Afryka
północna i Egipt odpadły od kalifatu Bagdadzkiego, dostawszy
się pod władzę Aglabidowj biorących sw'e imię od Ibrahima
Ben-Agleb, który posłany na rządcę afrykańskiego przez
H aruna-al-Raszyda, ogłosił się udzielnym księciem Afrykań
skim. Po Aglabidach nastąpili Fatymici; tak zwani od Fatymy,
córki proroka , od której ród swój wywodził naczelnik tego
domu. Fatymici w ciągu X. wieku odjęli kalifom bagdadzkim
Syryą i Palestynę, i posiadali te kraje aż do w targnięcia T u r
ków Seldżuków. Kalifowie Fatym ici zbudowali K air, gdzie
założyli swoją stolicę, 968.
Kalifowie Bagdadzcy, osłabieni przez utratę tylu krajów,
pozbawili się jeszcze dobrowolnie władzy świeckiej, przelawszy
ją na osobnego przy swoim boku urzędnika Emir-al-Omra
zwanego, 934. Godność ta zupełnie odpow iada urzędowi mera
ałacowego we Francyi. Odtąd kalif był tylko najwyższym
apłanem , sędzią spraw duchownych i tłumaczem Koranu.
Spraw y zaś wojenne i cywilne, a z niemi i cała potęga świecka,
przeszły w' ręce Em irów al-Umra. Kalifowie, jako naczelnicy
w iary mahometańskiej, utrzymali się w Bagdadzie aż do w targnienia Mongołów w r. 1258. Było tych Kalifów 55-ciu.
Uwaga 1. Ostatni kalif bagdadzki, Mosładem Abdulla FIL,
kazał był osadzić kaw ał świętego kamienia, Kaaby, w wyso
kim progu głównej bramy swojego pałacu w Bagdadzie. Nikt
z wiernych nie przechodził tędy inaczej jak na klęczkach, bijąc
w próg czołem i całując tę świętą relikwią; pobożniejsi na
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wet muzułmanie codziennie przychodzili cześć jej swoją odda
wać. Ta brama zwała się wysoką bramą, bramą kalifa,
(porta kalifa). Z czasem tę bramę, porlę kalifa, użyto na
oznaczenie miejsca pobytu samego kalifa, jego władzy lub dworu.
Mówiło się przeto : porta kalifa, (lub tylko porta), wydała
len a ten rozkaz, tak jak mówi się przenośnie w kościele
katolickim : rozkaz Watykanu, zamiast rozkazu papieża,
od miejsca pobytu głowy kościoła.
*.
Turcy Seldżukowie.
W XI. wieku napadli na kalifat Bagdadzki Turcy Seldżukowie, z Turkiestanu, których wódz Togrul-beg, zostawiwszy
kalifa przy obowiązkach kapłańskich, przywłaszczył godność
Em ira al-Omra, 1040. Właśnie za ich panowania w kalifacie
Bagdadzkiin zaszła pierwsza krucjata dla uwolnienia z rąk
tych barbarzyńców Ziemi Świętej, której stali się panami w ro
ku 1075, oająw szyją kalifom egipskim z familii Fatymitów.
Następca Togrul-bega, Alp-Arslan, okrył się sławą zwycięstw
nad G rekam i, których cesarz, Roman Diogienes, dostawszy
się mu w niew olę, utracił całą Azyą Mniejszą. Panowanie
Seldżuków dosięgło najwyższego stopnia świetności pod MalekSzachem, synem i następcą Alp-Arslana, po śmierci którego,
w 1092, gdy synowie podzielili się jego monarchią, powstało
kilka państw niezawisłych. Z tych znakomitsze były: 1) wAzyi
Mniejszej, którego władcy od miasta Jkonium czyli Konieh,
gdzie mieli swoją stolicę, zwali się sułtanam i lkonium ; 2)
drugie zamykało Iran czyli całą Persyą, Turkiestan i część
Indyi. To ostatnie niedługo utrzymało się pr zy swojej w ielko
ści ; już pod koniec XI. wieku, skutkiem wewnętrznych roz
ruchów, rozpadło się na części, a emirow ie , rządcy m iast i
prowincyj, uzyskawszy niezawisłość, w swoich okręgach, przy
brali tytuł Atabeków czyli ojców , to jest naczelników.
Jeden z atabeków, rządzący cząstką S y ry i, Nureddyn,
wysłał, w 1168, wodza swojego Saladyna na pomoc kalifowi
egipskiemu przeciwko Krzyżowcom. Ten odparł zwycięsko
chrześcian, lecz zepchnąwszy słabego kalifa z tronu, stał się
udzielnym panem Egiptu, w 1 1 7 !; niedługo potem, po śmierci
Nureddyna, 1174, zagarnął także jego dziedzictwo w Syryi,
tudzież Mezopotamią, czyli kraj leżący między Eufratem i TyKys Ciik.-His.
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grein, gdzie utrzym yw ał się jeszcze cień władzy kalifa bagdadzkiego. Nakoniec, niezgodami osłabieni, chrześcianie jero
zolimscy nastręczyli mu sposobność podbicia świętego mia
sta, 1107. Ostatni król, Gwido de Lusignan, przegrawszy
bitwę przy jeziorze Genezarecie, dostał się w niewolę Saladynowi. Wiadomy jest skutek trzeciej krzyżowej wojny prze
ciw temu zwycięzcy przedsięwziętej. W osobie jego poczęła
się dynaslya Ajubitów, tak nazwana od ojca jego Ajuba,
która utrzymała się w Syryi, Palestynie i Mezopotamii aż do
najścia Mongołów w XIII. wieku. W Egipcie zepchnęła ją
z tronu, w 1250, w łasna straż przyboczna kalifa Mumelukami zwana.
Mamelucy, z arab. niewolnicy, składali w Egipcie stałe
wojsko, ciągle kompletujące się przez nabór nowych jeńców
lub niewolników tureckich i czerkieskich, których rząd naby
w ał od kupców zagranicznych. Pierwszy, który len rodzaj
wojska zaprowadził w Egipcie, był przedostatni sułtan z rodu
Ajubitów, Saleh. Syn zas jego, Turan-Siach Almohadan,
postrzegłszy groźną dla tronu zuchwałość Mameluków, chciał
rozwiązać to w ojsko; lecz naczelnicy wojenni śmierć mu
zadawszy, w 1 250, obrali sułtanem Egiptu jednego z pomiędzy
siebie, imieniem Ibega. Odtąd tron egipski dostawał się
zawsze najśmielszemu z pośród dowódzców.
. Mamelucy nie tylko oparli się strasznej potędze Mongołów',
ale odjęli im , 1200 , niektóre kraje zabrane przez nich na
A jubitach, mianowicie S y ry ą, gdzie wytępili ostatnie ślady
panow ania chrześcian, odebrawszy im Antyochią, Trypoli i
twierdzę St. Jean d’Aere, tak iż na końcu XIII. wieku cały
owoc krw i chrześciańskiej, przez dwa wieki na polach Syryi
i Palestyny przelewanej, marnie zaginął.
Mamelucy utrzymali się przy posiadaniu Egiptu do 1517
roku, kiedy sułtan turecki, Selim J., podbił to królestwo.
Drobne państwa Seldżuków i Ajubitów w Azy i Mniejszej
i P ersji zostały w XIII. wieku zniszczone przez najście Mon
gołów.

3.
M o n g o ło w ie .
Pierwiastkow ą ojczyzną Mongołów były obszerne stepy
środkowej Azji na północ wielkiego inuru chińskiego między
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Manżuryą na wschód i Tartar.yą na zachód. Naród ten stal
się dopiero głośnym w Azy i i Europie na początku XIII. wieku
i winien tę sławę olbrzymim podbojom C zjngis- liana Mąż
ten nadzwyczajny, którego natura wydała w gniewie na cały
ród ludzki, zw ał się naprzód Temuczynem i był tylko na
czelnikiem jednego z pokoleń mongolskich nad brzegami rzeki
Amur. Pierw otne jego czyny ograniczały się walką z sąsiedliiemi pokoleniami, które powoli zmusił do uznania nad sobą
jego zwierzchnictwa , a naczelników podbitych plemion ugo
tow ał w osiemdziesięciu kotłach.
Ciągłe szczęście oręża upoiło go taką d u m ą, iż powziął
myśl podbicia świata. W tym celu zgromadziwszy, w 1206,
przywódzców pokoleń, oświadczył im przez usta jednego pro
roka , którego gmin za św iętego i natchnionego u w a ż a ł, że
wolą jest bogów, aby on, Temuczyn, nad całą ziemią pano
wał i wziął imię Czyngis-haiia czyli wielkiego hana.
Grubi Mongołowie przyjęli z dzikim zapałem wezwanie
do wojny, i zaraz, liczne szeregi, chciwe krw i i łupieży, sta
nęły do boju. Z niemi Czyngis-han w przeciągu lat dwu
dziestu, (1 2 0 6 — 1227), zawojował całą T arta ry ą, północną
część Chin, T urkiestan, całą Persyą aż do granic, lndyi i
Mezopotamii, należącej jeszcze do kalifów. Część naw et Mon
gołów, udawszy się na północ morza Kaspijskiego, w targnęła,
wr 1224, do Kapczaku i Rossyi pod w odzą Tudży, najstarsze
go syna Czyngis-hana.
Oburzające naturę ludzką okrucieństwa cechują postępki
Czyngis-chana; krew i śm ierć były żywiołem tego człowieka,
zabijał i niszczył bez litości cokolwiek opór stawić mu śmiało.
C zyngis-han um arł, w 1227_; bezpośrednim następcą był
młodszy jego syn, O ktaj, który dokończył podbicia Chin i
z głębi lego cesarstwa wysłał do Europy, przeciw ludom,
które mieszkały na północ-zachod morza Kaspijskiego, ogromne
wojsko pod dwoma w odzam i: synem swoim Gajvkiem \ Balym, synem Tudży. Ci, podbiwszy Kapczak, weszli do Rossyi,
1237, zkąd w targnęli do w nętrza Europy, zniszczyli okropnie
Tolskę, Szląsk, Węgry; nakoniec dowiedziawszy się o śmierci
O ktaja, w 1 2 4 1 , nagle cofnęli się ku Azyi. Zgromadzenie
naczelników wojskowych mianowało wielkim hanem Gajuka,
syna zmarłego hana, po którym nastąpił brat stryjeczny Mangu,
syn Tuli. (Ob. gen. N. 26). Wielki han wysłał brata swego,
Hulagu, 1 2 5 6 , na podbicie kalifatu Bagdadzkiego. Hordy
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łych barbarzyńców uderzyły na stolicę halifa Mostadema
Abdulli VII, i, jako poganie, nie szanując w nim godności
najwyższego kapłana muzułmańskiej w iary, tron jego obaliły
a miasto wydały na czterdziestodniową łupież, gdzie 2 0 0 ,0 0 0
mieszkańców padło pod żelazem zbeslwiałćj dziczy; w tej
liczbie znajdował się i sam kalif Mostadem, 55-ty następca
proroka.
Uwaga. Stryj ostatniego kalifa., Ac. hm et VIL, potrafił
ujść przed mieczem zwyciężcy do Egiptu , na dwór sułtana
M am eluków, który go u zn ał, w 1 2 0 1 , za następcę proroka
w godności kapłańskiej. Odtąd Kair był stolicą najwyższego
urzędnika religii muzułmanów. Po Acbmecie ośmnastu jego
następców piastowało tę godność aż do ostatniego Mohameda XI I . , który.., w 1517, wręczył zwyciężcy Mameluków,
Selimowi I., cesarzowi Tureckiemu sztandar Mahometa, i
schodząc bezpotomnie w Konstantynopolu, przelał na sułtanów
tureckich godność k ap łań sk ą; przez co nanowo zbiegły się
w jednej osobie obie władze: świecka i duchowna.
Mongołowie za panowania wielkiego hana, M angu, przy
wiedli na czas niejakiś do uległości zdrobniałych książąt ze
krw i Seldżuków, w Azyi Mniejszej, i ze krw i Ajubilów, w Syryi
i Palestynie. Lecz w roku 1261, Mamelucy zdobyli na nich
te ostatnie kraje i utrzymali się przy ich posiadaniu aż do
upadku swojej monarchii, na początku XVI. wieku, 1517.
Obszerność Państwa Mongołów. Państwo Mongołów było
w najbardziej kw itnącym stanie pod koniec X III._ w ieku, za
rządu wielkiego h an a. Kub laja, następcy Mangu. Granice
jego następne : w Azyi, od morza Chińskiego i Indyi do wnę
trza Syberyi, i od morza Wschodniego i Japonii aż do Azyi
Mniejszej, i do granic Polski w Europie. Chiny, z T arlaryą
Chińską, były rządzone osobiście przez wielkich lianów; inne
zaś cząstki państwa już przez książąt ze krwi Czyngis-hana,
już przez miejscowych królów, hołdowników wielkiego hana,
jak naprzykład Rossya.
Jednakże lak obszerne mocarstw o niedługo utrzymało się
pod rządem jednego naczelnika ; Kublaj był ostatnim władzcą
całego państwa Mongołów, czyli prawdziwym wielkim hanem.
Monarchia Czyngis-hana rozpadła się na wiele drobnych czą
stek pod rozmaitemi nazwiskami, których zawisłość od wiel
kiego lian a, w Chinach m ieszkającego, ustała ze śmiercią
K ublaja, w' 1294 roku.
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Główniejsze państw a, które się wzniosły na ruinach Mon
golskich podbojów , są :
Dżagataj, lak nazwany od jednego z synów Czyn g is h an à, zaw ierał ziemie tatarskie na wschód morza Kaspijskie
go, około jeziora Aralskiego, aż do Irtyszu.
Iran zamykał środkową Azyą, złożoną z krajów Perskich,
tudzież ze zdobyczy w Syryi i Azyi Mniejszej; tę część otrzy
mał Hulagu, brat Kublaja.
Kapczak albo Złota Horda, obejmował kraje od rzeki Uralu
do W ołgi, ztamląd do Donu i Dniepru , nakoniec półwysep
Krymski ; od niego też zależała Rossya.
Baty, syn Tudży, pierwszy han kapczacki, zbudował na
lewym brzegu W!ołgi miasto Sa raj o 60 w iorst od ujścia
W ołgi, gdzie mieszkali jego następcy do końca praw ie XV.
wieku (1400).
Cała massa ludności mongolsko-kapczackićj zwała się H o r d ą ,
Złotą Hordą, Kapczacką, Sarajską, lub wielką Hordą.
Wyraz H o r d a znaczy z tatarskiego n a m i o t , bierze się
w znaczeniu przenośnem za pałac, mieszkanie. Potem użyto
go na oznaczenie całego zbioru namiotów czyli obozu koczu
jących Mongołów; złota zaś h ord a oznacza namiot lub pałac
samego hana, następnie jego władzę lub monarchią.
Horda Kapczacka, z zależnemi od niéj'm niejszem i hordami,
dała się we znaki Rossyi, Litw ie, Polsce i Węgrom. Na samą
Polskę z Litw ą uczynili Tatarow ie d zi ew ię ćdzi esi ą t trzy
niszczące napady, (1 2 4 0 — 1703).
Koniec Złotej Hordy. Wielki książę moskiewski, Iwan HI.,
położył koniec Hordzie Kapczackiej, w 1 480, połączywszy się
z zaciętemi jćj nieprzyjaciołom!, T a t a r a m i Krymskimi, gdzie
naówczas panował han M ezig li-g ir e j. Ostatnim hanem Zło
tej Hordy był yichm et albo S z a c h m a t , który, wyzuły ze swe
go h an atu , schronił się do L itw y, gdzie um arł w więzieniu
w Kownie, w 1507 roku. Ze zwalisk tej hordy powstały
cztery mniejsze, klóre przez jćj upadek niezawisłość uzyskały:
1. Ka zaziska
J i ■ u •,
,
itr w l«i52.
2. H s t r a c h a ń s k a \ ° ^ ie P°^bl e P ™ z Iwana IV., w j5 5 7
3. S y b e r y js k a podbita stopniami przez Rossyą od 1583—
1676.
4. K r y m s k a , którą zdobyła Katarzyna IL, w 1783.
Uwaga. Tatarow ie nad brzegami morza Czarnego mieszka
jący nosili im iona: K u b a ń s k i c h , N o g a jsk ic h , B u d ża ck ic h ,
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Oczakowskich i Krymskich na półwyspie Krymu. Kubań
scy zajmowali kraj od rzeki Kubań do D onu; Nogajscy od
Donu do D niepru; Dudżaccy od Dniepru do Bohu; Oczakowscy od Bohu do Dniestru.
-»-»-or

HIS TORY A T U R C Y L
Trzy końcu X lli. w ieku, Azya Mniejsza do kilku władców
należała. Grecy kóństantyriopolsey utrzymywali się na pobrzeżach Archipelagu; na południowo-wschodnim brzegu mo
rza Czarnego istniało oddzielne cesarstwo G reckie, Trebizondzkićm zw ane; reszta zaś Azy i Mniejszej była w ręku kil
ku książąt tureckich, od siebie niezawisłych, z rodu Seldżuków. Jeden z inch , założyciel przyszłej monarchii Tureckiej,
zw ał się Oltomanem albo Osmanem ; od jego imienia cesar
stwo Tureckie zowie się także Otlomańskiem. (Ob. map. N. 8).
Sąsiad Greków', O ttom an, powiększył ich kosztem swe
drobne księstwo i przekazał je synowi Orkanowi, który ustanowił piechotę Janczaram i zw aną, tudzież kazał żołnie
rzom nosić zawój biały dla różnicy od stanu cywilnego. Zdo
był na Grekach Bursę lub P ruzę, główne miasto Bitynii,
gdzie swą stolicę założył, i wkrótce opanował całe pobrzeże Archipelagu. Potem , w 135!), przeprawiwszy się przez
Hellespont, zdobył zamek Gallipoli; co mu otworzyło w ro
ta do E uropy; tędy jego następcy szli do Grecyi dla jej pod
bicia. Orkan pierwszy przyjął tytuł sułtana i padyszacha, a
monarchia jego zwać się poczęła Fortą Ottomańską.
Porta Ottom ańską, czyli bram a O tlom ańska, oznacza dwór,
stolicę ottomańską. Zwyczaj nazywania Porlą rezydencji
sułtanów tureckich poszedł od kalifów arabskich. (OL sir.
20ił). O rkan, następca Osmana, zdobywszy w Azyi Mniej
szej Bursę czyli P ru zę, główne miasto Bitynii, założył
w niej swoją stolicę i zbudował pałac cesarski, do którego
prowadziła wysoka i okazała bram a, podobna do bramy pa
łacu kalifów bagdadzkieh; od niej dwór turecki począł się
nazywać wysoką bram ą, czyli wysoką Portą Ottomańską.
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Amurat 1., syn Orkann, zaraz w pierwszym roku pano
wania , 1360, wszedłszy do Europy, zdobył na Grekach Adryanupol i całą Tracyą, (dziś Kornelią). W Azyi Mniejszej ksią
żęta z rodu Seldżuków, dotąd niezawiśli, jem u się poddali.
W 13116 zawojował w Europie na Grekach Macedonią i Bulgaryą. Węgrzy, Wołosi i Serbow ie, orężem Amurata ustraszeni, napadają zbrojno na sułtana przy Rossowie, 13119,
w Serbii, pod wodzą cara Serbskiego Lazara, gdzie na gło
wę zbici zostali. Lecz gdy A m urat pole bitwy zwiedzał, je 
den z chrześcian, który raniony między kupami umarłych
leżał, widząc podchodzącego sułtana, rzucił się n ań , i, za
śmierć tysiąca chrześcian, zemścił się zabijając zwyciężcę.
llajazyd 1., syn A m urata, wojował z królem w ęgier
skim Zygm untem , (potem cesarzem uiem .), którego wojsko
1 0 0 ,060 wynoszące zniósł pod miastem Rikopolis w Bulgaryi nad Dunajem , 1396. Po czem zw rócił oręż na Konstan
tynopol, gdzie panował Manuel Paleolog. Już grecka sto
lica w ręce sułtana wpaść m iała, gdy na wschodnich grani
cach monarchii T ureckiej, w Azyi Mniejszej, ukazał się stra
szny wojow nik, Tamerlan, 1402.
Tam erlan albo Tim ur-leng, władca jednej części Turkestanu czyli dawnego Dżagataju, w sław ił się wielkiemi zwycięstwy przy końcu XIV. w ieku; w ciągu 34 lat od 1370—
1404 wszystkie ludy azjatyckie od odnogi Perskiej do gór
Kaukazkich, stepy Azyi środkowej i północnej, tudzież Indostan , Kapczak, S jrya i t. d , uległy władzy Tam erlana, któ
rego każdy czyn odznaczał się niesłychanemi barbarzyństwami.
Wszedłszy do Azyi Mniejszej, w ezwał Bajazyda do poddania
się jemu bez oporu, porównywając go do owadu, a siebie do
słonia. Jednakże ten owad ośmielił się stoczyć bitwę ze sło
niem pod Aneyrą (dziś A nguri), 1402. Milion w ojska z obu
stron stanęło do boju, a plac bitwy, po trzech dniach upor
czywej walki, został usłany 2 4 0 ,0 0 0 trupa. Zwyciężonego Ba
jazyda Tam erlan zamknął do żelaznej klatki i wiózł z so
bą do Sainarkaudy; lecz ten um arł w drodze (*).
Synowie Bajazyda podzielili się monarchią ojcowską; zkąd
gdy wynikły wojny dom ow e, Mahomet I ., zgładziwszy swych
braci, cząstki ich nanowo połączył. Po nim rządził syn je(*) Niektórzy podają w wątpliwość powieść o klatce.
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go Amiirat II ., (1 4 2 1 — 1451). W tej epoce Cesarze greccy
tak byli już osłabieni, że wchodzili na tron konstanlynopolski za pozwoleniem sułtanów i składając iin roczną daninę.
A m urat byłby podbił Węgry i dalsze kraje Europy, gdyby nie
męstwo Hunniada i Skanderbega: dwóch najznakomitszych
w tym wieku wojowników.
Jan Ilunniail Korwin był wodzem wojsk w ęgierskich, za
W ładysława W arneńczyka. Z jego to pomocą król polski wo
jując pomyślnie z A m uratem , zmusił go do zawarcia dzie
sięcioletniego pokoju, 1443. W krótce A m urat, zniechęcony
panow aniem , zrzekłszy się tronu na rzecz syna Mahome
ta II., zamknął się na ustroniu, w Azy i Mniejszej, między
derwiszami (mnichami). Tymczasem rządcy prowiucyj tu
reckich, korzystając z młodego wieku Mahometa II., chcieli
uzyskać niezawisłość; co gdy spowodowało liczne w pań
stwie Tureckićm zaburzenia, cesarz grecki Jan VII. Paleolo g , który mniemał w te m widzieć niejakiś promień nadziei
dla siebie, udał się do papieża Eugeniusza I \ . z prośbą, aby
papież uzbroił ludy zachodniej Europy na obronę Konstanty
nopola. Eugeniusz IV. nakłonił do dania pomocy cesarzowi
W ładysława W arneńczyka, który rozpoczął w ojnę, w 1444.
Mahomet I I ., nie mogąc podołać tylu nieprzyjaciołom , zdał
rządy na ojca, który wyszedłszy z ukrycia, poraził na głowę
Węgrów i Polaków pod W arną, 1444.
A m urat, zasiadłszy powtórnie na tronie, obrócił orężna
Albanią: kraj ubogi, leżący między górami i morzem Adryatyckićm , i posiadany przez kilku książąt niezawisłych. Mad
jedną cząstką panował Jan Kastriot, płacący daninę sułta
nowi. Czterej jego synowie byli zakładnikami u A murata,
z których trzej starsi zniknęli w tłumie niew olników ; naj
młodszy zaś Jerzy, który w dziecinnym wieku przyjął w iarę
Mahometa, stał się głośnym na dworze sułtana przez trzy
zwycięskie pojedynki. Jego towarzysze broni, Turcy, którzy
znali historyą Alexandra W. przezwali go księciem Alexandrem
czyli Skandcr-Itcgicm. Po śmierci Jana K astriota, księstwo
jego przeszło pod władzę Amurata. Skanderbeg, za utratę
dziedzictwa nagrodzony urzędem w ojskow ym , długo walczył
zwycięsko w szeregach tureckich. Nareście, gdy w sercu je
go ozwało się boleśne uczucie na widok prześladowanej wia
ry chrześciańskićj w A lbanii, uciekł ze dworu su łtan a, odprzysiągł się islam u, i stanąwszy na czele spółbraci Albań-
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czyków , w 1 4 4 3 , tudzież walecznych rycerzy, których sława
jego oręża ściągnęła zaraz z F rancji i Niemiec, Skanderheg,
mający tylko 1 5 ,0 0 0 w ojska, opierał się przez 23 lala stra
sznej potędze Ottomańskiej. U m arł w 1466.
Mahomet U., następca Amurata II., (1451— 14111), po
stanowił położyć koniec panowaniu greckiemu, gdzie siedział
na tronie Konstanty X II., od 14411. W tym celu wielkie po
robił przygotowania. 2 0 0 ,0 0 0 wojska stanęło pod bronią;
tysiące arm at miało kruszyć wysokie mury Konstantynopola,
między któremi zasługuje na uwagę przez swoją osobliwość
armata-olbrzym, ulana przez W ęgra (*).
Mahomet ścisnął zewsząd m iasto; 53 dni trw ało oblęże
nie; nakoniec, rozjątrzony długim oporem mieszkańców, na
kazał szturm powszechny nadzień 20 maja 1453. Konstan
ty XII. mający tylko 10,000 żołnierzy, widząc niechybną
zgubę, w wigilią przed szturmem spowiadał się publicznie
w'kościele Sw. Zofii, i przyjąwszy N. Sakram ent, objeżdżał
noc całą w arty m iejskie, starając się obudzać słowami w garst
ce swoich wojowników nadzieję, której sam w duszy nie po
dzielał. Nareście dnia 29 m aja, weszło po raz ostatni słoń
ce nad starożytną stolicą wschodnich cesarzów. Ostatni Paleolog zagrzebał się pod zwaliskami swojego tronu; Konstan
tynopol został zdobyty.
(*) Działo to, największe w świecie, rzucało kamienie od 60ciu
pudów, i ledwie 50 par wołów z miejsca je dźwignąć mogło.
700 ludzi potrzeba było aby je poruszyć i nabić. Gdy tego
olbrzyma zaciągniono przed bramy Seraju w Adryanopolu,
Mahomet zawiadomił wcześnie mieszkańców stolicy o czasie,
kiedy zeń pierwszy raz wystrzelić miano, aby kto przypad
kiem zanadto zbliżywszy się, nie utracił słuchu od wielkie
go huku. Skoro wystrzelono, całe miasto zagrzebło się
w massie dymu, a wystrzał słyszany był o półtrzeci mili do
koła; kula przebiegła całą milę. W miesiącu lutym, 1453
r., ruszyła ta armata z Adryanopola na oblężenie stolicy
greckiej. 50 par wołów ją ciągnęło, z każdćj strony szło
po 200 ludzi dla utrzymania równowagi; 50 cieśli i 200 pio
nierów, idąc przodem, naprawiali mosty i drogi; nareście po
dwumiesięcznćj wędrówce, przeszedłszy dwa dni drogi, stanę
ła pod murami Konstantynopola. Że zaś dla jćj nabicia po
trzeba było dwóch godzin, ośm tylko razy na dzień mogła
wystrzelić; z nićj dać miano hasło do boju o świcie. Ale
za pierwszym wystrzałem pękła i wielu Turków o śmierć
przyprawiła.
28
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Mahomet przeniósł tu stolicę z Adryauopola i dokończył
podbicia Grecyi. M orea, Serbia, Bośnia, berłu jego uległy.
Jedyny szczątek wolnych Greków: cesarstw o Trebizondzkie,
zostało w zięte, 1401. Ostatni cesarz trebizondzki, Dawid
Kom nen, zginął pod toporem w Konstantynopolu. Sułtan,
dla zasłonieuia swojej stolicy od napadu chrześcian, zbudo
w ał dwa zamki przy w ejściu z morza Śródziemnego do Hellespontu, zwane Dar dandle, od czego potém ciaśnina Hellespont
Dardanelską zwać się poczęła. Niewiadomo przyczyny dla
czego te zamki zostały nazwane D ardanellam i; sądzą niektó
rzy, że od ruin starożytnego miasta Dardanus, blizko kló'rych wzniesiono te zaniki.
W r. 1 4 7 8 , liczne hordy tatarskie, zwane Krymskiemi,
Nogajskiemi i K ubańskiem i, poddały się pod opiekę Mahome
ta II., i zostawały pod zwierzchnictwem T urków do 1783 roku.
llajazyd II. w stąpił po ojcu Mahomecie II., (1481— 1512).
B rat jego młodszy, Zizim albo Dżezn zwany, przez nieprzy
jaciół Bajazyda 11. zachęcony, chciał był wydrzeć tron bratu.
Pokonany schronił się u rycerzy Rodyjskich, którzy go do
R zym u, do papieża Alexandra VI. wysłali. Bajazyd, nie mo
gąc dostać w swe ręce b rata, zobowiązał papieża, aby go
ściśle trzym ał w w ięzieniu, za 3 5 ,000 czerw. zł. corocznie
opłacanych. Tymczasem król francuzki, Karol VIII., wszedł
szy, w 1 4 9 4 , do Włoch w celu zdobycia Neapolu, i dowie
dziawszy się, że brat sułtański zostaje w ręku papieża, za
żądał wydania jeg o , mając zam iar, po wzięciu Neapolu, uderzyć na Konstantynopol. S u łtan , o tćm przestrzeżony, obiecał papieżow i 3 0 0 ,0 0 0 cz. z ł., jeśli bratu jego pomoże
przenieść się z tego padołu płaczu do lepszego świuta.
Jest w ieść, że papież przyjął pieniądze, a nie mogąc odmó
wić królowi francuzkiemu , wydał mu Zizim a, otruwszy przed
oddaniem. Zizim um arł w obozie Karola VIII.
Selim I., syn Bajazyda, jest pamiętnym przez zdobycie,
w 1517, E giptu, S yryi, Palestyny, i części Arabii na Mamelukach, których stolicą był K air. Selim , wziąwszy to
m iasto, kazał 2 0 ,0 0 0 mameluków w oczach sw'oich zamor
dować i ich ciała powrzucać do Nilu. Znalazł on w Egipcie
kalifa arabskiego, Mohammeda X II., idącego z familii Abassydów', który piastow ał najwyższą godność kapłańską. Kalif
ten przekazał swój urząd Selimowi I. Odtąd cesarze turec
cy połączyli w swej osobie dwie władze: cywilną i ducho-
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w n ą, i jak w religii katolickiej ostatecznie rozstrzyga wszel
kie trudności papież, tak w religii muzułmańskiej cesarz tu
recki , na mocy dopiero wspomnianego ustąpienia Selimowi 1.
godności kapłańskiej przez kalifa Mohammeda XII.
Solilliau 11., wielkim przezwany, (1520— 1 5 6 6 ), był
z kolei dwunastym sułtanem ottomańskim i zamknął w swej
osobie szereg znamienitych wojowników z tego narodu na
tronie konstantynopolskim.
Zaraz na wstępie swych rządów opanował, w 1521, tw ier
dzę węgierską Belgrad nad D unajem : klucz do lego kraju.
Tędy chodzili Turcy do Węgier i Austryi.
W 1 5 2 2 , Soliman wygnał Rycerzy Kodyjskich z wyspy
llodos, którą posiadali przez 2 1 2 lat, (1 3 1 0 — 1522). Ce
sarz niemiecki Karol V. dał tym rycerzom wyspę Maltę, od
czego zwać się poczęli Kawalerami Maltańskimi.
Soliman 11. najechał W ęgry, w 1526. Ludw ik, król
czeski i w ęgierski, z familii Jagielońskiej, zabiegł mu drogę
pod Mohaczem; lecz w boju tron i życie utracił. lJo tej bi
twie Soliman splamił się niepożytecznem okrucieństwem. Za
brawszy bowiem w niewolę około 3 0 0 ,000 mieszkańców, zna
czniejszych z nich, w liczbie 1500, w obec wojska zwycię
skiego w krąg postawić i wszystkim głowy poucinać kazał.
Po zwycięstwie pod Mohaczem, Soliman mógłby całe opano
wać Węgry, ale poprzestał na slrasznem wyniszczeniu kraju.
Po śmierci Ludwika , który zeszedł bezpotomnie, koronę
węgierską spodziewał się otr zymać szwagier jego, Jerdynand,
(potem cesarz, Ferdynand 1.), brat Karola
Lecz że ko
rona była elekcyjna, Węgrzy rozdzieliwszy się na dwa stron
nictw a, jedni, niechętni domowi A ustryackiem u, wezwali na
tron wojewodę siedmiogrodzkiego, Jana Zapolskiego, zię
cia Zygmunta 1., króla polskiego, drudzy, Ferdynanda. Ztąd
wynikła wojna między pretendentami. Zapolski, słabszy, udał się pod opiekę Solimana II. i został jego hołdownikiem.
Sułtan, wszedłszy do W ęgier, ścigał Ferdynanda i obiegł sto
licę jego, W iedeń, 1 5 2 9 ; lecz męstwo mieszkańców i nie
dostatek żywności skłoniły go do odwrotu Tymczasem przy
szło do zgody między pretendentam i, którzy podzielili się kró
lestwem z w arunkiem , że po śmierci Zapolskiego całe Wę
gry przejdą pod władzę Ferdynanda.'' Ale' skoro Zapolski um a rł, zostawując małoletniego syna, Jana Zygmunta,
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stronnictw o, nie lubiące Ferdynanda, ogłosiło królem mło
dego Zapolskieeo, poleciwszy go opiece Solimana. Sułtan
ukazał się w W ęgrzech, w 1541 r . , i zamiast wspierania
Zapolskiego, zagarnął na rzecz swoją największą część kraju
pod sporem będącą, ze stolicą Budą. Jana Zygmunta ode
słał do dziedzictwa jego ojca: do Siedmiogrodu, resztę zaś
W ęgier, po długiej z Ferdynandem wojnie, ustąpił temu ce
sarzowi pod w arunkiem rocznego haraczu. Tym sposobem
cesarz niemiecki został dannikiem T u rk a, którego panowa
nie w Węgrzech trw ało do 1 6 9 9 , to jest, do pokoju Karłowickiego.
Mołdawia i Wołochy, dotąd niezaw isłe, przyznały nad so
bą zwierzchnictwo Solimana 11. (1530). Miał on żonę sła
w ną z piękności, intryg i przewagi nad jego umysłem, Boxolanet , córkę, podług jednych, księdza ruskiego z Podola,
w niewolę zabraną, Włoszkę zaś, podług drugich. Soliman
m iał rozum ieć, ż ę to była siostra Zygmunta 1., króla pol
skiego.
Soliman II. wzniósłszy monarchią turecką do najwyższe
go stopnia potęgi, położył zarazem kamień węgielny do przy
szłego jej upadku. On pierwszy zaprowadził zw yczaj, aby
synow ie, bracia i krew ni panującego, usunięci od spraw pu
blicznych, trzym ani byli w ścisłem w ięzieniu, dla zapobie
żenia częstym buntom , jakie za jego panowania i za poprze
dników bywały. Tym sposobem następni monarchowie tu
reccy, w seraju przez kobiet i niewolników chow ani, w stę
powali na tron z więzienia i często z tronu na powrót tam 
że byli zamykani. Odtąd widzimy w Konstantynopolu szereg
20 cesarzów zniewieściałych i okrutnych. Żaden z nich nie
m iał potrzebnego usposobienia, aby mógł rządzić obszerną
m onarchią, i jeśli imię którego stało się pamiętnem, to naj
częściej przez czyny wielkich wezyrów. Następcy Solima
na II. wynaleźli pewniejszy jeszcze sposób zabezpieczenia się
od zaburzeń ze strony braci lub krewnych, tracąc ich przy
swojem wstąpieniu na tron. I ta k , n p ., A m urat III. kazał
udusić 5ciu braci, a Mahomet III., 19tu.
Selim II. syn i następca Solimana I I ., (1 5 6 6 — 1574),
odjął Wenecyi wyspę Cypr, 1570. W enecyanie, papież
Pius IV. i Filip II. król hiszpański, ustraszeni postępami orę
ża ottomańskiego, uzbroili trzy floty, i pod dowództwem Don
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Żuana, syna z nieślubnej żony Karola V ., napadli na flotę
turecką w odnodze Lepanckiej, 1 5 7 1 , nad którą wielkie od
nieśli zwycięstwo. Lecz sprzymierzeńcy, znalazłszy na okrę
tach nieprzyjacielskich wielkie bogactw a, poróżnili się przy
podziale zdobyczy; zaraz floty: hiszpańska i papieska, roze
szły się, a P orta, z nowemi siłami uderzywszy na Wenecyą,
zmusiła ją wyrzec się praw do Cypru.
Następcy Selima I I . : (1574— 1648) Amural HI., Maho
met I I I ., Achmet I . , Mustafa I . , Osman I I ., Amurat
IV ., Ibrahim, niczem nie są pamiętni.
Mahomet IV., wstąpiwszy, w 1648— 1687, zdobył na
W enecji wyspę Kandyą, z powodu której wojna trw ała 24
lata (1645 — 1669) Wielki wezyr Achmet Kupruli podbił
ją zupełnie.
Tenże su łtan , korzystając z domowej wojny w Polsce za
panowania Michała JFiśniowieckiego, wysłał do tego kraju
wezyra K upruli, który bez oporu zabrał całe Podole i Ukra
inę; tudzież zmusił Polaków do płacenia corocznie 2 0 ,0 0 0
dukatów. T raktat Buczacki, (w Galicyi), zapew nił, 1672,
sułtanowi posiadanie rzeczonych krajów.
Pod koniec swych rządów , Mahomet IV. rozpoczął z ce
sarzem Leopoldem I. długą wojnę o część W ęgier do Austryi
należącą, w 1683. Wielki wezyr, Kara-Mustafa, przypro
wadził pod Wiedeń 3 0 0 ,0 0 0 wojska. Stolicy austryackiej
oczewista groziła zguba. Papież, Innocenty X I., w ezwał na
obronę Wiednia książąt chrzcściańskich, a szczególniej Jana
Sobieskiego. Miasto było słabo bronione, i gdyby w. wezyr
chciał zaraz szturm przypuścić, Wiedeń wpadłby w ręce
sułtana; ale Kara-Mustafa, chciwy zdobyczy, nie chcąc jej
dzielić ze swojem w ojskiem , które po zdobyciu Wiednia rzu
ciłoby się do łupieży, głodem miasto do poddania się przy
musić postanowił. To dało czas Sobieskiemu zebrać wojsko
i przybyć w porę na odsiecz. Wiedeń został ocalony, a w.
wezyr głow\ą za swoją chciwość przypłacił. Chociaż Turcy
z pod Wiednia męstwem Sobieskiego odparci zostali , wojna
jednak ciągnęła się dalej i trw ała jeszcze lat 1 6 , od 1683—
Elektor saski, Frydryk August II., wstąpiwszy na
tron polski, w' 1697, wszedł zaraz w przymierze z cesarzem,
i wspólneini siłami Turków wojowali. Eugieniusz de Sois-
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sons, wódz austryacki, liczne odniosł nad sułtanem Musta
fą II. zwycięstwa. Te niepowodzenia skłoniły go do zaw ar
cia traktatu w miasteczku Karłowic nad Dunajem powyżej
B elgradu, 1 6 9 9 , przez który zrzekł się posiadania Węgier;
Polsce zaś ustąpił Podola i Ukrainy.

Od pokoju K arłowickiego, do pokoju w Bukareście, przez
lat 1 1 0 , to jest: od r. 16 9 9 — 1 0 1 2 , historya szczegółowa
Turcyi przedstawia obraz stopniowego jej chylenia się do upadku. W tym peryodzie zaszło kilka wojen z Rossyą;
wszystkie wypadły na korzyść tego ostatniego mocarstwa.
Rossya po każdym pokoju z T u rc ją odejmowała jej część po
siadłości.
W ojny były następne:
1. Od 1768— 1 7 7 4 , zapanow ania Mustafy III. \ AbdulIlamida: zakończył ją pokój w Kuczuk-Kajnardiy,
wsi o milę od Sylislryi, w Bulgaryi.
2. Od 17 8 7 — 1 7 9 2 , za panowana Selima III. -, pokoj
w Jassach koniec tej wojnie położył.
3. Od 1807 — 1 8 1 2 , za panowania Mahmuda I I ., zakoń
czona pokojem w llukareście.
Pokojem w Kuczuk-Kajnardży, Rossya otrzymała stepy
między Dnieprem i B ohem , na których Katarzyna II. zbudo
wała Chersoń przy ujściu D niepru, nadto wymogła na T u r
cji uznanie niezawisłości T atarów K rym skich, Nogajskich,
Kubańskich. Kiedy potem między Tataram i Krymskimi po
wstały domowe wojny, Katarzyna wmieszawszy się do spraw
tego półw yspu, zdobyła go, w 1 7 8 3 ; razem też opano
wała Tatarów Nogajskich i Kubańskich, od rzeki Kubań do
Dniepru.
T u rcja m niem ając, że Rossya wymogła na niej zrzecze
nie się władzy nad T a ta ra m i, aby tern łatwiej tych osta
tnich podbić mogła , wypowiedziała jej wmjnę, od 17 8 7 — 1792.
Pokojem w Jassach, który tę wojnę zakończył znowu
Rossya otrzymała kraj od Bohu do Dniestru; w tej przestrze
n i, nad brzegiem morza Czarnego, K atarzyna II. zbudowała
Odessę.
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W r. 1807, Turcya wypowiedziała wojnę Rossyi z namo
wy Napoleona. Przez pokoj w Bukareście, w Wołoszech,
1 8 1 2 , dostał się Rossyi kraj od Dniestru do P rutu i ujść
D unaju, to jest Bessarabia.
Tym sposobem, w skutku rzeczonych trzech wojen z Poi tą
O tlom ańską, Rossya stała się panią całego wybrzeża morza
Czarnego, zacząwszy od rzeki Kubań na wschodzie, do rzeki
Prutu i ujść Dunaju na zachodzie.

Przedostatnim sułtanem był Maliniud II., od 1808— 1839,
za którego, prócz wojny z Rossyą ukończonej pokojem
w Bukareście, 1 8 1 2 roku, zaszły jeszcze trzy ważne wypad
k i, które z gruntu zachwiały potęgę monarchii tureckiej. Wy
padki te są:
1. Wybicie się na wolność Grecyi, 1821— 1830.
2. W ojna z Cesarzem Mikołajem, 1828— 1829.
3. W ojny z Mehmedem-Alim, 1831 i 1839.
Wybicie się Grecji. Naród grecki dostawszy się pod pa
nowanie Turków po zdobyciu Konstantynopola, 1 4 5 3 , przez
Mahometa I ł . , długo w' okropnej jęczał niewoli. Nakoniec,
w 1 8 2 1 , za danem na Wołoszczyznie hasłem do powstania
przeciw T urkow i, kilka m iast w Morei i mieszkańcy wysp
Archipelagu rzucili się do broni na swoich ciemiężców. Wojna
się ciągnęła od 18 2 1 — 1830. Trzy wielkie mocarstwa: Ros
sya, Anglia i Francya, wdaniem się swojem w interesa
Greków, uzyskały dla nich niezawisłość od Porty, 1830. [Ob.
Grecyą).
Wojna i Cesarzem Mikołajem. W ciągu wojny greckiej,
sułtan, podejrzywając Rossyą o tajemne wspieranie Greków,
jako spółw yznaw ców , począł ścieśniać handel rossyjski w brew
warunkom pokoju w' Bukareście, 1 8 1 2 , stwierdzonego po
wtórnie w Akierm anie, 1826 r. To nieprzyjazne postępo
wanie ze strony TuKcyi zmusiło Cesarza Mikołaja do wypo
wiedzenia jej wojny, 14 kw ietnia, 1 8 2 8 , która toczyła się
półtora roku.
Wojska rossyjskie z dwóch stron uderzyły na nieprzyja
ciół: w Europie głównodowodzący Wiltgensztejn zdobył
tw ierdze, Braiłów i W arnę, a następca jego Dybicz, w 1829,
przeszedłszy przez Bałkany, stanął przed Adryanopolem.
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Z drugiej strony, w Azyi, Hrabia Paskiewicz, wziąwszy Erzerum , dążył do Stam bułu południowym brzegiem morza Czar
nego. Powodzenie oręża rossyjskiego tak ustraszyło sułtana,
iż prosił o pokoj, który stanął 14. września, 1)129 r., wAdryanopolu, i na mocy którego Rossya, prócz wielu korzyści han
dlowych, miała otrzymać za koszta wojny 10,000,000 duka
tów, z których połowę Cesarz ustąpił sułtanowi. Poddani zaś
rossyjscy otrzymali, jako wynagrodzenie za poniesione straty
przez ścieśnienie wolności handlu, 1 ,5 0 0 ,0 0 0 dukatów.
Według tegoż traktatu księstwa: Multany i Wołoszczyzna,
m ają być pod opieką Turcyi i Rossyi, używać swobody co do
religii i handlu, zostawać pod rządem własnych hospodarów,
którzy tylko co siedm lat przez Portę będą potwierdzani. Co
zaś do G recji i przyszłych jej stosunków z tureckiem pań
stwem, Porta przyrzekła niezwłocznie wysłać do Londynu
iełnom ocnika, któ ry , wspólnie z posłami R ossyi, Anglii i
'ra n c y i, miał umawiać się względem uznania niezawisłości
Grecyi.
Wojny z lUehmcdcm-Alini. Mehmed-Ali, basza, namiestnik
E g ip tu , wspierany przez syna sw ojego, Ib rah im a, biegłego
m istrza w sztuce wojennej, i korzystając z osłabienia Turcyi
skutkiem jej wojny z Rossyą i świeżego oderwania się G re
cyi przedsięwziął jeśli nie uzyskać zupełną niezawisłość to
rzynajmniej rozszerzyć swoje granice kosztem sułtana.
V tym celu wydał mu wojnę, która ciągnęła się od 19 3 1 —
1833. łbrahim zdobył Syryą i przeniósł wrojnę do Azyi Mniej
szej, gdzie odniósłszy pod Ronieh zwycięstwo nad wojskami
sułtana, (21 grud. 18 3 2 r.), zagroził jego stolicy.
Sułtan udał się naówczas pod opiekę Rossyi, która zbrojnem wmieszaniem się w tę wojnę skłoniła obie strony do
pokoju, w 1833, w Kutahia, na mocy którego Syrya dosta
ła się Mehmedowi.
Tymczasem Mehmed począwszy układać plan zupełnego
oderwania się od Turcyi, oświadczył sułtanowi, w 1835 r.,
żądanie swoje, aby rządy w Egipcie i Syryi przyznał dziedzicznemi w jego familii; po odmówieniu czego, Mehmed za
przestał mu opłacać roczny haracz, i gdy, na kilkakrotne wez
wania Porty, basza egipski trw ał w uporze, sułtan rozpoczął
kroki nieprzyjacielskie, na początku r. 1839. Na jego roz
kaz Hafiz basza, z 4 6 ,000 wojska, wkroczył do Syryi i za
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ją ł niedostępne stanowisko. Ibrahim , dowodzący wojskiem
egipskiem, pozornie unikał bitwy i cofał się powoli. Hafiz
basza dał się uw ieść, i zeszedłszy z korzystnego położenia,
gonił za Ibrahimem. Dnia 24. czej\ 1839, pod wsią ISizyb,
przyszło do stanowczej bitwy, gdzie wojsko Tureckie zupeł
ną poniosło klęskę. Dnia zaś 5. lipca, kapudan basza, czyli
admirał, wypłynął z całą flotą turecką z Dardanellów, i dnia
14. stanąwszy w zatoce Alexandryjskiej, oddał ją zdradziec
ko w ręce Mehmeda Alego. Dwie tal; smutne wiadomości,
o przegranej pod ISizyb i utracie floty, przyprawiły o śmierć
Mahmuda 11., który umierając w tymże roku, zostawił pań
stwo, blizkie rozprzężenia się, 16-letuieinu synow i, Abilul-

Hledżydowi.
Porta, nad brzegiem przepaści stojąca, złożyła#swe losy
w ręce pięciu m ocarstw : Iłossyi, Francyi, Anglii, Austryi i
Pruss, za których pośrednictwem, po długich sporach, sta
nęła ugoda na tern, ż.e Mehmed ustąpił z Syryi i wydał na
sad flotę turecką; a za to pozyskał dziedziczne dla swej dyuastyi rządy w Egipcie, z warunkiem płacenia porcie 80,000
kies czyli 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 plastrów tureckich rocznego haraczu.
[Kiesa oznacza summę 500 piastrów; piasir w art 1 zł. 12 gr.).
Uwaga. Mahmud II. stał się jeszcze pamiętnym przez to,
iż zniósł Janczarów, 1 8 2 6 , urządził wojsko na stopę eu
ropejską, zaprowadził rządową gazetę turecką, 1831, i tra 
kty pocztowe w Turcyi europejskiej; założył drukarnią w Kon
stantynopolu i fabryki prochu.

K rólestw o (¡reckie.
W XIX. wieku powstało w Europie ośm nowych kró
lestw: Bawarskie, W urtemberskie, Saskie, Hanowerskie, Lombardzko-W eneckie, H ollenderskie, Belgijskie, i ostatnie Kró
lestwo Greckie.
Królestwo Greckie utworzyło się z dwóch cząstek staro
żytnej Grecyi : Peloponezu i Hellady, dziś Morei i Li wady i,
i z kilkunastu wysp na Archipelagu leżących.
Grecya właściwa, cząstka niegdyś wielkiego cesarstwa
wschodniego, przeszedłszy z niem razem pod panowanie Tur-
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ków ottomańskich,’ za Mahometa II., w 1 4 5 3 , doświadczała
bez, przerwy ucisku i nędzy pod samowolną władzą baszów
czyli rządców tureckich. Upadły n au k i, zgrubiały obyczaje;
religia cierpiała prześladow anie, naród dziczał w niewoli i
przeradzał się w bandy rozbójników. W tym stanie m oral
nego i politycznego poniżenia, przetrw ała G recja górą półczw arta wieku,. (1453— 1821). Nakoniec w ostatnich cza
sach potęga Otlomańska, coraz widoczniej chyląca się do upadku, natchnęła Greków myślą oswobodzenia swojej ojczy
zny W tym celu ułożyli między sobą tajemny związek, 1814
roku , znajomy pod imieniem Heteryi czyli stowarzyszenia,
przez który chcieli usposobić umysły ludu do zrzucenia jarz
ma tureckiego. Na czele Heteryi stanął Alexander łpsylauty,
były jenerał wojsk rossyjskich (*(*).
W 1819, łpsylanty przedsięwziął podróż do Bessarabii
dla zwiedzenia miejsc rodzinnych, gdzie pierwszą powziął w ia
domość o istnieniu Heteryi, do której wciągniony, stanął na
czele Heterystów i ułożył plan przyszłego powstania Grecyi,
który gdy przypadkiem wpadł w ręce rządu tureckiego, Ipsylanty osądził za rzecz konieczną rozpocząć, lubo przedwcze
śnie, dzieło oswobodzenia swoich spółziomków',
Wybuchnienie nastąpiło w 1821 roku, w Mołdawii i Wołoszczyznie. Za tym przykładem poszła Morea i niektóre wy
spy Archipelagu. Grecy udali się do cesarza Alexandra, jako
spółwyznawcy, z prośbą o pom oc, licząc wiele na kredyt,
w jakim zostawał u dworu rossyjskiego Jan Kapodistrias (’ *),
minister spraw zagranicznych, Grek rodem.
(*) Ojciec Alexandra, Konstanty, pochodzący z dawnej greckiej
familii, w młodości już odznaczył się ułożeniem planu dla
oswobodzenia Grecyi, po wykryciu którego, szukał schronie
nia w Wiedniu. Dopiero po kilku latach udało się mu prze
błagać Fortę, która go zrobiła swoim Dragomanem czyli tłu 
maczem. W roku zaś 1799 otrzymał godność Hospodara
wołoskiego i multańskiego, ale w 1805, skutkiem podejrzenia
pozbawiony miejsca, musiał z dziećmi udać się do Petersbur
ga. Cesarz Alexander naznaczył mu Kiow na miejsce poby
tu; najstarszego żaś syna, Alexandra, przyjął do gwardyi,
który, podczas kampanii 1812 roku, otrzymai stopień majora,
a w bitwie pod Dreznem, 1813 ro k u , prawą rękę utracił.
Niedługo potem Cesarz mianował go jenerał-majorem.
(**) Jan Kapodistrias urodził się na jednćj z siedmiu wysp Jońskicb. Gdy te wyspy utworzyły rzeczpospolitą, w 1800 roku,
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Jednakże mimo starań m inistra, cesarz odmówił pomocy
Grekom; czem dotknięty Jan Kapodislrias, złożył swą god
ność, w 1 8 2 2 , i usunął się do Szw ajcaryi, gdzie zostawał
w ustr oniu do 1827 roku. Grecy zaś, na własnej tylko po
legając sile, wystąpili do nierównej walki z PorląO tlom ańską.
Ipsylanty, zaraz pokonany przez Turków w Mołdawii,
schronił się na ziemię austryacką, gdzie był trzymany w w ie
zieniu prawie do swojej śmierci, (1828). Lecz Grecy w Morei, mianowicie mieszkańcy gór arkadyjskich, tudzież na wys
pach Archipelagu, z lepszem walczyli szczęściem. Jednakże
przeważająca siła Turków , obok wielkiego zapasu potrzeb
wojennych, wzięłaby górę nad męstwem i rozpaczą garstki
nieszczęśliwych Greków, gdyby nie ich świetna odwaga, kil
kakrotnie pomyślnym skutkiem uwieńczona, tudzież pamiątka
przeszłych czasów Grecyi, jej znamienitych mężów i bohatyrskich czynów, które obudziły powszechny interes w oświe
conych mieszkańcach Europy. Zaraz we wszystkich krajach
zawiązały się liczne tow arzystw a, gromadzące pieniężne dla
Greków zasiłki. Wielu biegłych, z różnych państw, oficerów
przyjęło służbę w szeregach narodu za kraj i wiarę walczą
cego z fanatycznem barbarzyństwem muzułmanów.
Miasta greckie, które podniosły oręż przeciwko Turkom ,
złączywszy się w jedno, utworzyły, w' 1822 r., rząd repuhlikancki, na czele którego postaw iły prezydenta. Mahmud II.,
widząc szerzący się płomień pow stania, wysłał potężne woj
ska na zbuntowanych Greków. Ze zaś los wojny rozmaicie
się ważył do 1825 r., sułtan, żeby domowym rozruchom prę
dzej i skuteczniej koniec położyć, w ezwał do pomocy rządcę
Egiptu, Mehmeda-Alego, który wysłał do Morei swego syna,
Ibrahima Buszę. Grecy, mimo cudów' waleczności, ustępo
wali przemagającej sile i okrucieństwu lbrahim a. Wszystkie
m iasta w Peloponezie zdobyte i złupione zostały; broniła się
Kapodistrias otrzymał miejsce w nowym rządzie i był potem
prezydentem tej rzeczypospolitej, po zawojowaniu której przez
Napoleona, udał się do Petersburga, gdzie naprzód służył
w wydziale interesów zagranicznych, a po roku 1816, został
sam ministrem spraw zagranicznych.
Za jego ministerstwa Grecy rozpoczęli walkę o niezawi
słość swoją, i z ufnością udali się do dw oru petersburskiego,
spodziewając się wsparcia z tćj strony.
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tylko w Liwadyi twierdza Missoluugi, z załogą 4 ,000 żoł
nierzy , położona nad zatoką PatraS przy wejściu do odnogi
Lepanckiej. (zob. map. N. 8). Flota turecka o OOciu okrę
tach wojennych pod Kurszyd-ltaszą, obiegła ją na początku
wiosny, 1826 r. Wszelkie usiłowania Turków rozbijały się
przez 12 miesięcy o niesłychane męstwo oblężonych. E uro
pa z niespokojnością oczekiwała ostatecznego wypadku tej
walki. Nakouiec gdy w grudniu, 18 2 6 r., Ibrahim Basza
z lądowem wojskiem podstąpił także pod Missolungę, tw ier
dza, ze strony lądu i morza ściśniona, czekała co chwila okropnego losu. Jej załoga, utraciwszy już 1 ,000 ludzi, przy
wiedziona do ostateczności, walcząc między głodem a obo
wiązkiem, 2 2 kwietnia, 1827 r., o godzinie 8 wieczorem,
robi mężną wycieczkę, walczy zażarcie z nieprzyjacielem, i
w liczbie 1800 osób ocala się od śm ierci; mieszkańcy zaś
miasta, (6,000), padli ofiarą ognia i tureckiego miecza. Część
ludu uciekła była do magazynu prochowego, ale gdy się i tu
nieprzyjaciel wdzierał, jeden z Greków w rzucił iskrę do pro
chów: Turcy i Grecy razem w powietrze wylecieli. Podczas
oblężenia tej twierdzy nieprzyjaciel utracił 2 5 ,0 0 0 żołnierzy.
Dogorywająca rzeczpospolita grecka mianowała swoim
prezydentem Jana Kapodistrias, który objął ten urząd 1827,
i spraw ow ał do 1831 roku.
Upadek Missolungi obudził głębokie i bolesne uczucie w ca
łej Europie. Trzy m ocarstw a: R ossya, Anglia i Francya,
widząc bezowocne pasowanie się garstki Greków z przeważ
ną siłą Otlomańską, podniosły głos w sprawie ich ojczyzny.
Zawarłszy między sobą układ w Londynie, 6 lipca, 1827 r.,
celem uspokojenia G recj i drogą dyplom atyczną, lub w' razie
oporu ze strony sułtana, siłą oręża, oświadczyły T u r c ji, iż
chcą aby Grecya miała u siebie rząd niezawisły, za opłatą
Porcie rocznej daniny, aby tymczasem Ibrahim Basza zawiesił
swój oręż zbójecki do ostatecznego załatwienia interesów te
go kraju. Lecz gdy Mahmud II. nie przyjął pośrednictwa
m ocarstw , a Ibrahim ogniem i mieczem pustoszył dalej niesz
częśliwą Moreę, trzy floty: angielska, rossyjska i francuzka,
pod adm irałam i: Hodryngtonem, Haydenem i de Piigny uka
zały się przy brzegach Peloponezu, dla zmuszenia lbrahim a,
aby zaprzestał kroków nieprzyjacielskich.
Flota turecka ze 110 okrętów' złożona stała na kotwicy
w porcie Mawaryńskim, naprzeciw której uszykowały się flo-
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ly m ocarstw sprzymierzonych. W czasie kiedy posłaniec an
gielski wiózł do naczelnika floty tureckiej warunki pokoju,
strzelono doń z okrętów nieprzyjacielskich. Na ten odgłos
Kodryngton kazał dać ognia ze swojej floty; Turcy odpowie
dzieli, i bój sir; niespodziany rozpoczął. Flota sprzymierzona
odniosła zupełne zwycięstwo nad turecką, która stała się pa
stwą płomieni lub morskich fali. Ta bitwa zaszła 20 paź
dziernika 1827 r., i stanowczą zadała klęskę morskiej sile
sułtana.
Mahmud II. odebrawszy wiadomość o smutnym wypadku
pod Nawarynem, w yrzucał trzem mocarstwom, że bez wypo
wiedzenia wojny zniszczyły jego flotę, i że zostając w przy
jaznych stosunkach z Fortą, nie powinny były korzystać z przy
padkowego strzału dla rozpoczęcia boju, który go na tak bolesną
stratę naraził. Trzy mocarstwa oświadczyły wzajemnie, że
bitwa naw aryńska zaszła bez ich woli i rozkazów , i że jest
tylko dziełem samego przypadku. Mahmud, mając do czynie
nia w domu z Grekami i niechcąc trzech razem mocarstw
uzbrajać na siebie, przyjął tłumaczenie się i pozostał w poko
ju z Anglią i F rancją. Lecz podejrzewając Bossyą, już od
początku rozruchów greckich, o tajemne sprzyjanie i poma
ganie Grekom, począł, w brew uprzednim swoim z tern mo
carstwem traktatom , ścieśniać w swem państwie handel rossyjski, tudzież zabierać okręty kupieckie.
W skutek tego wybuchnęła między Rossyą a Turcyą woj
na, 14 kwietnia 1828 r., która wstrzymała na jakiś czas
załatwienie sprawy Greków. Po zawarciu zaś pokoju ^ A d ry anopolu, 14 wrześ. 1829 r., który tę wojnę ukończył, suł
tan, na mocy jednego z warunków tego pokoju, skłoniwszy się
do uznania niezaw isłości G recyi, wysłał do Londynu swego
pełnom ocnika, który wraz z posłami trzech m ocarstw , 20
lut. 1830, oznaczył przyszłe granice rzeczy pospolitej Grec
kiej. Linia poprowadzona od zatoki Aria do przeciwległej
zatoki Folo ma odtąd stanowić przedział między cesarstwem
tureckiem a posiadłościami oswobodzonej Grecyi. (Zob.
map. IV. li).
Tymczasem nowa rzeczpospolita, skutkiem licznych stron
nictw, na które się rozdzieliła, szarpaną była wewnętrzueini
niezgodami. Surowy rząd prezydenta Jana łiapodisti ias, obu
dził ku niemu nienawiść kilku znakomitszych greckich lami-
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]¡j. Dwaj bracia: Konstanty i Jerzy Dlaaromichaelis, oso
biści nieprzyjaciele prezydenta, zastrzelili go zdradziecko, gdy
szedł do kościoła, w Nauplii, 1831 roku.
iNaówczas opiekuńcze mocarstwa zamieniły rzeczpospoli
te na królestwo i dały (arekom, 1832, króla w osobie Uttona^
syna Ludwika króla Bawarskiego, który od r. 1834 przeby
wa w Atenach, stolicy nowego królestwa.
—
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HISTORYA
KRÓLESTWA PRUSKIEGO.
Królestwo Pruskie złożone jest z nader różnorodnych czą
stek, które w przeciągu siedmiu wieków, (XII X IX.), zbie
giem rozmaitych okoliczności, zrosły się w jedną całość. Prowineye do jego składu wchodzące są: 1) Brandeburgia. 2).
JPrussy. 3). Pomerania. 4). Szląsk. 5). Księstwo Poznań
skie. 6). lasięstw a Saskie. 7). Westfalia i 8). Prow incje
nądreńskie. Rozległość królestw a wynosi obecnie 5 ,000 in.
ki; ludność górą 14 milionów.
Pierwszym zawiązkiem dzisiejszego królestwa Piuskiego
były: Brandeburgia, i z nią, od roku 1618, połączone właści
we Prussr.
O tych krajach najpierwćj słów kilka powiemy.
Br andeburgi a.
Brandeburgia wynosi 400 kwadr, mil; od najdawniejszych
czasów w niej mieszkały plemiona słowiańskie: Wendów i
Sorbów czyli Sorabów, któiych głównćm miastem był Zgo
rzelec. Ci Staw ianie w raz ze swemi sąsiadam i, Sasami,
przeszli w VIII. wieku pod władzę Karola W .; lecz za jego
słabych następców, odzyskali napow rót niepodległość i utrzy
mali się w tym stanie do 930 r., kiedy król niemiecki, Hen
ryk I. Ptasznik, ujarzmiwszy ich nanowo, oddał zarząd nad
nimi urzędnikowi margrabią zwanemu (*), którego stolicą
był zrazu Salcwedel, polem Slendal.
(*) Margrabia, jest wyraz złożony z dwóch słów; mark, granica, i
grabia czyli graf, sędzia lub urzędnik; margrabia był przeto
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Brandeburgia była m archią, która zasłaniała cesarstwo
niemieckie, mianowicie Sasonią, od napaści Sław ian, mieszka
jących między Odrą i Wisłą, tudzież od Prusaków. Pierw iast
kowe jej granice, zbyt szczupłe, obejmowały tylko kraj po
obu stronach Elby leżący, w miejscu gdzie do niej Hawela
wpada. W r. 1134, cesarz Lotaryusz oddał to m argrabstwo
w lenność Albertowi Niedźwiedziem przezwanemu, z lamilii
si¡¡kańskiej, który położył koniec panowaniu Sławian między
Elbą i'O drą, i przeniósłszy, w 1 1 5 7 , swoją rezydencją do
ich miasta Zgorzelca, ochrzcił je po niemiecku Brundeburgiern, (od słowa brcnnen, gorzeć), i pierwszy począł na
zywać się margrabią brundeblirskim, od czego i cały kraj,
pod nim zostający, otrzymał imię marchii braudcbiirskićj.
Albert dał początek wielu miastom w Biandebtrrgn-j miano
wicie Berlinowi, tudzież gorliwie w ytępiał Sław ian, przeno
sząc na ich ziemie rodziny niem ieckie, których zachęcał do
osiedlenia się w B randeburgii, nadaniem znacznych przywi
lejów. Książe len z urzędem margrabiego połączył także go
dność elektorską, którą dom jego piastował do 1320.
W tym przeciągu czasu, następcy Alberta rozszerzy li gra
nice Brandeburgii najbardziej kosztem książąt wielkopolskich,
odjąw'szy im w pierwszej połowie XIII. wieku górą 200 mil
kw adr., z których powstała nowa marchia brandeburska,
z miastem stołecznym Kistryn. Gdy, w r. 1320, wygasła
linia Askańska margrabiów i elektorów brandeburskich, ów
czesny, Ludwik V. B aw arski, zająwszy B randeburgią, jako
lenność cesarstw a, spadłą nań prawem feudalnym po śmierci
bezdzietnego wassala , (ob. str. 7), oddał ją swoim synom,
w których posiadaniu zostawała do 1373; po czem była przez
nich sprzedaną cesarzowi Karolowi IV., który puścił ją w len
ność młodszemu swemu synow i, Zygmuntowi. Ze zaś ten
książę, zostawszy królem węgierskim, w 1382, pożyczył był
różnemi czasy u burgrabiego norym berskiego, Frydryka FI.,
z domu Hohenzollern, około 4 0 0 ,0 0 0 dukatów, tudzież otrzyrazem sędzią i stróżem pogranicznym. W średnich wiekach,
cesarze niemieccy, stanowiąc margrabiów, puszczali im w dzie
dziczną lenność cząstki ziem pogranicznych, z warunkiem
bronienia cesarstwa od napadu sąsiednich ludów', z któremi
ich lenności graniczyły. Kraj pod bezpośrednim dozorem
margrabiego będący zwał się marchią, lub margrabstwem.
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m.ił ml niego wiele pomocy w licznych swych wojnach, w na
grodę uczynił go naprzód swoim rządcą w Brandeburgii,
w 1 4 1 1 ; potem nie mogąc wypłacić należności, puścił mu
w lenność tę marchią, w 1415, i dał inw estyturę, w 1417
roku, podczas soboru w Konstancyi. Odtąd Brandeburgia z ty
tułem elektorskim weszła w nowy dom burgrabiów llolien- •
zoilem (*).
Frydryk VI., znajomy w Brandeburgii pod imieniem z ' ydryka /., przeniósł, w 1417, swą rezydencją do Berlina i
został głową następnych elektorów brandeburskich i dzisiej
szych królów pruskich. Ob. gen. N. *27). ,(**).
Frydryk I. um arł w 1440; po nim nastąpił Frydryk II.,
który, schodząc bezdzietnie, w 1471, przekazał całe dziedzi
ctwo b ra tu , gilbertowi Achillesowi. W osobie synów tego
księcia dom Hohenzollern podzielił się na dwie gałęzie: elektorską i margrabiów Bajreut i Anspach. (Ob. gen. N. 27).
Starszą elektorską począł Jan przezwany niemieckim Cy
ceronem, młodszą Frydryk, pierwszy margrabia Anspach i
Bajreut, którego syn, Albert, był naprzód wielkim mistrzem
zakonu krzyżackiego, a polem pierwszym księciem pruskim,
1525.
Joachim II., wnuk Jana Cycerona, w prowadził do Bran
deburgii wiarę lu le rsk ą , w' 1540.
Jan Zygmunt, dziewiąty elektor, wcielił do Brandeburgii,
w 1018, Prussy, dziedzictwo młodszej linii domu Hohenzol
lern, idącej od A lberta, pierwszego księcia pruskiego.
(*)

B urgrabia

w średnich wiekach był urzędnik cesarski nad
zamkiem czyli grodem, (Bury) postawiony, do którego na
leżały sądy w obwodzie tegoż grodu i czuwanie nad wewnę
trznym porządkiem. Burgrabia odpowiadał urzędowi w Polsce
starosty grodzkiego, z tą różnicą, że ta godność była dzie
dziczną w Niemczech, dożywotnią zaś w Polsce. Cesarz Ru
dolf I. Habsburski nadał, w 1273, burgrabstwo norymberskie
familii Hohenzollern, za dzielną pomoc okazaną mu w osiągnieniu tronu niemieckiego. Burgrabiowic norymberscy nabyli
różną koleją, w dawnćj Frankonii, gdzie leżał ich zamek
Norymberga, wiele ziem, z których utworzyli dwa margrabstw a: Anspach i Bajreut (dziś w Bawaryi).
(**) Frydryk I., zostawszy elektorem brandeburskim, przedał swój
gród a razem z nim i prawo sądu, tudzież inne przywileje
do godności burgrabiego przywiązane, miastu Norymberdze,
które odtąd, mając własny rząd i sądy, weszło do liczby wol
nych miast niemieckich.
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Prussy, kraj od którego dziś całe państwo Pruskie ma
swoje im ię, dopiero pod koniec VIII. wieku w historyi znane
być zaczynają. Różni różnie tłumaczą nazwisko Prusaków;
niektórzy tw ierdzą, (np. Hartknoch), że część krajów ponad
jedną z odnog Niemna, Russ, leżących, zwała się Prussy czyli
Porussy, to jest: ind po nad brzegiem Russy zamieszkały.
Naród Prusaków, ze szczepu wielkiego plemienia Łolyszów,
prowadził życie koczujące i niepokoił swemi napadami i łupieżą Niemców, a szczególniej Polaków. Książe polski, Konrad,
dostawszy w dziale Mazowsze, w 1212, dla zasłony tego kraju
od napaści Prusaków , sprowadził z Wenecyi część zakonu
krzyżackiego, puściwszy mu w' leuność , wr 1 2 3 0 , ziemię
Chełmińską z warunkiem bronienia księstwa mazowieckiego
od pogan Prusaków. Krzyżacy zaciągnąwszy na swój żołd
wiele niemieckiej szlachty, wr przeciągu 53 lat, od 1 2 3 0 —
1203, zdobyli cały kraj między morzem Baltyckićm, Niemnem
i po obu stronach dolnej Wisły leżący, gdzie wprowadzili
orężem wiarę chrześciańską i założyli wiele miast, z. których
znaczniejsze były: Malborg, Królewdec i t. d. Nareście wielki
mistrz, Sygfryd, z całym zakonem przeniósł się do Malborga,
w 1309. Już wtedy Prussy liczyły 55 miast i 1 8 ,000 wsi,
które ulegały 3 ,0 0 0 kawalerów niemieckich.
Gdy jarzm o zakonu krzyżackiego boleśnie ciężyło na P ru 
sakach, ci udali się pod opiekę króla polskiego, Kazimierza
Jagiellończyka, w 1 4 5 4 ; zkąd wynikła krw awa i długa
wojna, (1 4 5 4 — 1406), między królem a zakonem, którą ukoń
czył pokój w Toruniu na korzyść Polaków. Krzyżacy musieli
ustąpić Polsce Prussy zachodnie, a z Pruss wschodnich uznać
się lennikami polskiej korony.
Od r. 1466 — 1 5 2 5 , każdy uowo-obrany m istrz składał
hołd królowi polskiemu, który mu dawał inwestyturę na Prussy
wschodnie. Nakoniec, w 1525 r., wielki m istrz Albert, z do
mu H ohenzollern, siostrzeniec Zygmunta I . , odjąwszy zako
nowi Prussy wschodnie, zamienił je, za pozwoleniem swoje
go wuja, jako suwerena tego kraju, na księstwo dziedziczne,
do którego wprowadził wiarę luterską, i wkrótce ożenił się
z królewną duńską. Zakon zaś krzyżacki, po takiej zmianie
w Prussiech, któremi blizko 300 lat rządził,, przeniósł się,
Rvs C iiron.-H ist .
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w 1526. do swych posiadłości w Niemczech, do Mergenlheim
(w król. W iirtemb.).
Następca Alberta syn, Albert Frydryk, lak był upośle
dzony nu um yśle, iż opiekę nad nim przyjąć musiał książę
ze starszej linii, Joachim Frydryk, elektor brandeburski, który
syna swego, Jana Zygmunta, ożeniwszy z córką jego jedyna
c zk ą, / Innu, przygotował połączenie Pruss z Brandeburgią.
Jak o ż, skoro niedołężny Albert Frydryk um arł, w 1616, Jan
Zygmunt otrzym ał księstwo P ruskie, za złożeniem hołdu
ówczesnemu królowi polskiemu. Tenże elektor z powodu swej
żony, wnuczki ostatniego księcia Kliwii, dostał to księstwo
w posagu, w J609. Jerzy fFilhelm, książę pruski i elektor
brandeburski syn uprzedniego, (1619— 1640), najwięcej ucier
piał podczas wojny trzydziestoletniej; cały bowiem kraj jego
uległ strasznemu spustoszeniu. Frydryk f i ilhelm, syn jego,
przezwany wielkim elektorem, (1640— 1668), otrzymał przez
pokoj westfalski wschodnią połowę Pom eranii, opróżnioną
przez śmierć ostatniego księcia Pom eranii, Bogusława XIV ,
w 1 6 3 7 , (zachodnia zaś dostała się Szwedom); prócz tego
dostał dwa biskupstwa : magdeburskie i halberszladzkie , na
księstwa zamienione.
W czasie wtargnięcia do Polski króla szwedzkiego, Ka
rola X., (w 1 6 5 5 — 1660), Frydryk Wilhelm połączył się ze
Szwedami przeciwko swemu śuwerenowi, królowi polskiemu,
Janowi Kazimierzowi, który chcąc go odciągnąć od tego
związku, uznał traktatem w f i 'irlawie, 1657, niepodległość
P ru ss, uwolniwszy Frydryka Wilhelma od hołdu Polsce.
Wielce się także przysłużył krajowi Frydryk Wilhelm,
przyjąwszy do swego państwa około 20,1)00 wychodźców
francuzkich, po większej części z klassy rzemieślniczej i uczo
nej, których odwołanie edyktu nanleńskiego, w 1685, zmu
siło szukać schronienia za granicą. Nie daje się obliczyć ile
na tein zyskała Brandeburgia; ci bowiem przychodnie, za go
ścinny przytułek na obcej ziemi znaleziony, przynieśli ze swo
jej ojczyzny, najoświeceńszej naówczas w Europie, delikatniejszy
sm ak, lepszą znajomość rzem iosł, zdolność do zakładania
różnego rodzaju fabryk, wyższy stopień moralnego ukształcen ia , wykwintniejszy sposób życia, tudzież popęd do nauk i
kunsztów, czegoby daremnie naówczas szukano w elektoracie.
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Prussy Królestwem.
Syn i następca elektora wielkiego, frjdryk 1., za pozwo
leniem cesarza Leopolda 1., któremu obiecał pomoc 10,000
żołnierzy podczas wojny o następstwo hiszpańskie, włożył na
swe skionie królewską koronę. On też przyłączył do sw ych
posiadłości hrabstw o ISeufchutel, które odziedziczył po sw ym
wuju, Wilhelmie III., królu angielskim, księciu Uranii, (1702).
Frydryk Wilhelm 1. syn poprzedniego (1713 —1740), roz
szerzył granice państwa wdaniem się w wojnę północną, którą
Piotr Wielki prowadził z Karolem X II., królem szwedzkim;
po śmierci bowiem tego księcia, zawarłszy z siostrą jego, Liryką
E leonorą, pokoj w Sztokholmie, otrzym ał część zachodnią
Pomeranii od Odry do rzeki Peeny, ze Szczucinem, w 1720.
Charakterystycznem znamieniem tego króla było skępstwo;
ojciec jego, Frydryk 1., lubił nadzwyczaj blask i okazałość na
swoim dw orze; zabawy i uroczystości nieprzerwanym szły u
niego ciągiem, i połykały całe dochody państw a; syn zaś po
kazał się tyle oszczędnym, ile ojciec był rozrzutnym . Nie
przyjaciel zbytku i w ystaw y, posunął swą nienawiść aż do
sztuk pięknych; oddalił od siebie uczonych, malarzy, snycerzy,
którzy niegdyś tron ojcowski otaczali; zmniejszył listę sług
swojego dworu: ze 100 kamerdynerów zostawił tylko 12. Lu
bił prostotę w jedzeniu, odzieży i sprzętach. W sposobie życia
zbliżał się bardziej do prostego żołnierza niż do króla. W sto
sunkach swoich z poddanymi, tudzież z obcymi ludźmi, wygnał
wszelką etykietę i zwykłe obrzędy przy dworze monarchów.
Całą troskliwość obrócił na stan w ojskowy; tu nie szczędził
pracy ani w ydatków ; starał się mianowicie o to, aby wojsko
jego słynęło wysokim wzrostem żołnierzy, zręcznością w obro
tach, tudzież karną dyscypliną. Zbierał po całym kraju ludzi
olbrzymiej postaw y, i tych zaciągał do swojej przybocznej
straży, tak , iż każdy żołnierz jego gwardyi m iał najmniej
sześć stop urody. Płacił niekiedy za tych olbrzymów po 2 ,0 0 0
talarów . Zostawione sobie przez ojca wojsko, (30,000), po
większył do 7 0 ,000 i ciągłą nad niem pracą doprowadził je
do najporządniejszego w' Europie. Jednakże zaciągom rekruc
kim towarzyszyły często gw ałtow ne środki; król bowiem,
chcąc jedynie mieć żołnierzy wysokiej postaci, wydzielił ka
pitanom pew ne okręgi, w rozciągłości swojego państwa z w ła
dzą nieograniczoną brania do wojska kogo tylko znajdą odpo-
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wiednej miary, wyjąwszy ludzi żonatych; lecz żeby młodzież
nie śpieszyła zawierać przedwczesnych małżeństw, poddał śluby
od wiedzę tychże hapitanów, bez pozwolenia których nikt
ezkarnie nie mógł pojmować żony. Takie urządzenie dało
powod do niezliczonych nadużyć.
Frydryk Wilhelm miał syna Frydrykn (II.), który z lat
dziecinnych czuł niewymowny pociąg do nauk i sztuk pięknych;
lubił namiętnie poezyą, muzykę, artystów , mianowicie litera
turę Francuzką. Ta różnica gustów oziębiła stosunki między
ojcem a synem ; nie raz król m artw ił i upokarzał publicznie
swego następcę, nazywając go elegantem , uczonym Francu
zem, który miał kiedyś, zasiadłszy na tronie, popsuć całą je*
go robotę. Książe len, nie mogąc przenieść swego położenia,
postanow ił w czasie jednej podróży z ojcem po Niemczech
uciec od niego z przyjacielem swoim, oficerem Katt. Nieszczę
ściem król odkrył ten zamiar, i obu w twierdzy Kistryn osa
dzić ro zk azał, gdzie wkrótce sądem wojennym na śmierć
skazani zostali. Król zmusił syna być obecnym przy spełnie
niu wyroku na jego towarzyszu, któremuby i sam wkrótce
uległ, gdyby, nie usilne prośby monarchów zagranicznych,
tudzież list cesarza Karola VI., skutkiem którego król prze
baczył synowi, lecz go na rok jeszcze w’ twierdzy zatrzymać
kazał.
Frydryk 11. Wielki, (1 7 4 0 — 1766), otrzymawszy po ojcu
dobrze urządzone państwo, 7 0 ,0 0 0 wojska i 9 ,0 0 0 ,0 0 0 tala
rów , użył tych zasobów na postawienie swojej ojczyzny w sze
regu pierwszych m ocarstw europejskich.
Na początku jego rządów, wybuchnęła wojna o następstwo
auslryaekie, do której wmieszawszy się, zdobył na Austryi pra
wie cały Szląsk, (740 mil kw .; Austryi zostały 83) i zapewnił
go sobie pokojem w Dreźnie, 1745, na który, zmuszona oko
licznościami, przystała Marya-Teresa; ale nie mogąc pocieszyć
się po utracie tak pięknej prow incyi, czekała dogodnej pory
aby ją odzyskać napowrót.
W dziesięć lat potem, 1756, gdy miedzy Jerzym II. kró
lem angielskim a F ran cją pow itała wojna z pow odu ich osad
am erykańskich, król angielski lękając się o swój elektorat Ha
nowerski, zaw arł przymierze z Frydrykiem II., który miał go
bronić na lądzie od napaści jego nieprzyjaciół. F ran cy a, po
wielu zabiegach, aby odciągnąć Frydryka od związku z Anglią,
gdy jej starania spełzły na niczem, weszła w przymierze z od-
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wieczną swoją nieprzyjaciółką, A ustryą, która tern chętniej
przyjęła to w ezw anie, iż miała nadzieję przy pomocy Francyi
pognębienia króla pruskiego i odzyskania Szląska. Z F rancją
i Austryą połączyła się także Cesarzowa rossyjska, Elżbielu,
którą król pruski nie raz zadrasnął satyrycznym swoim do
wcipem.
Tym sposobem wybuchnęła wojna europejska, znajoma
pod imieniem Siedmioletniej, która się ciągnęła od r. 1756 —
1763.
Król pruski wystąpił do boju z jednym tylko sprzymie
rzeńcem , Anglią, która słabą dlań była pomocą. T eatr wojny
był na lądzie między Frydrykiem. i lagą. Frydryk 11. odbył
siedm kam panij; stoczył 14 wielkich bitew z Austryą i Rossyą,
z tych pięć przegrał, a w' dziewięciu zwyciężył. Najsławniejsze
zwycięztwo nad Francuzam i i Niemcami przy Rosbach; naj
większa przegrana pod Kujiersdorfem, gdzie go Rossyanie
na głowę porazili.
Jednakże król pruski przez okropne wyniszczenie kraju
i sk arb u , znosząc sam jeden cały ciężar lądowej wmjny,
pomimo licznych zw ycięztw , stał już nad brzegiem przepa
ści. Śmierć cesarzowej Elżbiety go ocaliła. Jej następca,
Piotr III., wielbiciel Frydryka aż do fanatyzmu, zaw arł z nim
pokoj 1 7 6 2 , a wojskom swoim przeciw Austryi dzia
łać zalecił. W prawdzie krótko panował; jednakże następczyni
jego , Katarzyna I I ., nie zerw ała pokoju z królem pruskim,
tylko swym wojskom z Niemiec ustąpić kazała. Zaraz po
.wystąpieniu Rossyi ze związku, stanął pokoj w' 1763, nieda
leko Drezna, w zamku Hubertsburg, między Prussami, Austryą
i Sąxonią. Na mocy tego pokoju wojujące strony, wróciwszy
nawzajem poczynione w ciągu wojny zabory, znalazły się w tym
stanie, w jakim były przed rozpoczęciem wojny siedmioletniej,
na którą Frydryk II. wrydał 125 milionów talarów , Austryą
367 milionów zł. reńskich (zł. reński w art zł. poi. 3. gr. 15),
Saxonia 2 9 ,0 0 0 ,0 0 0 ta la ró w , Francya 6 7 7 ,0 0 0 ,0 0 0 fran
ków. Ogół zaś straty w ludziach wynosi przeszło milion
żołnierzy.
Ta w ojna, którą Frydryk sam jeden prowadzić musiał
z całą prawie E uropą, chociaż nie rozszerzyła granic jego
królestw a, dowiodła jednak wojującym z nim monarchom,
że niełatwo jest wykreślić Prusy z rzędu naczelnych mo
carstw '; a to moralne przekonanie, które król pruski zwy.
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cięskim orężem wyrobił w całej E uropie, powołało na przy
szłość jego ojczyznę do udziału we wszystkich najważniej
szych czynnościach polityki europejskiej.
Frydryk 11. nabył przez pierwszy rozbiór Polski, w 1772,
zachodnie Prussy czyli królewskie, z częścią Wielkiej Polski
na prawym brzegu Noteci, w ogóle 450 mil kw\
Książe ten, wstępując na tro n , dostał po ojcu 2 ,2 0 0 mil
kw. z 2 ,2 5 0 ,0 0 0 ludności, 7 0 ,000 wojska i 9 .0 0 0 ,0 0 0 ta
larów ; umierając zostawił swemu następcy 3 ,5 0 0 mil kw.
z 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ludności, 2 0 0 ,0 0 0 wojska i niezmierne skarby.
Frydryk Wilhelm 11., (1786— 1797), synowiec uprzednie
go, (ob. gen. N. 27) przyłączył do korony spadłe n a ń , w 1791,
m argrabstwa Anspach i llajreut po wygasnieniu młodszej linii
Hohenzollern. Przez drugi rozbior Polski, w 1 7 9 2 , dostał
Gdańsk z Toruniem , a przez trzeci, w 1 7 9 5 , połowy dzisiej
szego królestw a Polskiego, w ogóle 900 mil kw.
Frydryk Wilhelm 111., (1797— 1 8 4 0 ), syn uprzedniego,
pamiętny jest przez nieszczęścia, których doświadczył w woj
nie z Napoleonem, (od 18 0 6 — 1807), która ukończona pokojem
w Tylży, wydarła mu połowę jego krajów ; z nich Napoleon uworzył królestwo Westfalskie i wielkie księstwo Warszawskie.
Po upadku cesarza Francuzów , kongres wiedeński w ró
cił królowi pruskiemu część dawniejszych prowineyj polskich,
zwanych dziś wielkiem księstwem Poznańskiem, (530 mil kw.);
z reszty zaś utw orzył królestwo Polskie na rzecz Rossyi, za
co dał Prussóm , w zam ian, połowę królestwa Saskiego (460
mil k w .), Westfalią (3 6 0 ), prow incje nadreńskie (4 8 0 ), i
część szwedzkiej zachodniej Pomeranii od r. Peeny do morza,
w ogóle około 2 ,0 0 0 mil kw. Prussy utraciły tylko Anspach
i B ajreut, które oddano Bawaryi. Po śmierci Frydryka Wil
helma 111., zaszłej w 1 8 4 0 , w stąpił syn Frydryk Wilhelm 1Y.,
który do dziś dnia panuje.
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HISTORYA NIDERLANDÓW.
Początki Miicrlamlów aż do r. 1360.

PoJ imieniem Niderlandów rozumieją się obecnie dwa udzielne królestw a: Niderlandzkie i Belgijskie, których po
wierzchnia, mająca około 1,200 mil k w ., dzieliła się w śre
dnich wiekach na siedmnuście prow incyj, nawzajem od sie
bie niezawisłych.
Północną część Niderlandów, która na południe graniczy
z rzeką Mozą i ujściem Skaldy.* zamieszkiwał w pierwszych
wiekach lud giormański Fryzami i Buławami zwany; tę część
składało siedm następnych prowincyj: Z elandia, Hollandya,
Fryzya, U trecht. Giejdrya, Ower-issel, Groninga. Połu
dniowa część Niderlandów, mająca dziesięć prow incyj: Flaudryą, H ennegaw ią, B rabancją, Lim burg, Luxem burg, Ant
w erpią, A rtois, N am ur, Mechlin i częśc Gieldryi, była oj
czyzną Belgów, jedtiegoż z dawnemi Gallami pochodzenia.
W V. wieku po narodzeniu Chrystusa zagarnął obie te
części naród F ran k ó w , których królowie posiadali je do wygaśnienia familii filerów ingów ; potem dostały się Niderlandy
domowi Karlów ingów , a od roku 887, przeszły pod pano
wanie królów niemieckich. Ci stawili nad tym krajem swo
ich nam iestników , którzy od obszaru ziemi sw ej straży po
wierzonej różne nosili im iona: jedni książąt, drudzy hrabiów,
inni nakoniec baronów. Z czasem ci rządcy uzyskali w swo
ich okręgach władzę dziedziczną z tytułem wussalów niemiec
kich , a nareście, korzystając ze zbiegu przyjaznych okoliczno
ści, stali stę niezawisłymi władcami tychże krain. Tym spo
sobem już na początku XII. w ieku liczono w Niderlandach czte
ry księstw a, siedm hrabstw i sześć baronij. Wszystkie te
posiadłości, długi czas udzielne, stopniami złączyły się w je 
dną całość w domie książąt Burgundzkich.
Niderlandy w domie książąt Burgundzkich.
Książęta Burgundzcy pochodzą z familii Valois\ głową
ich był Filip Śmiały, [ob. gen. N. 2 i 28), najmłodszy
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syn Jana Dobrego, króla francuzkiego. Ojciec dał jemu,
w 1301, w eF rancyi, Burgundyą, która stała się zawiązkiem
przyszłej potęgi jego familii i nadała jej imię książąt Burgundzkich. ^f'ilip Śmiały, przez ożenienie się z Małgorzatą
dziedziczką F landryi, otrzym ał, w 1 3 0 3 , Flandryą, Artois,
Franche-Com té, Mechlin i Antwerpią. Jest on także pamię
tnym przez, czynny udział w zaburzeniach Francyi podczas
obłąkania Karola VI. [ob. str. 26). Syn jego, Jan Nieustra
szony (sans P eu r), (1404— 1 4 1 9 ), ubiegając się, za tegoż
króla, o regencją Francyi, ściągnął na ten kraj niezliczone
klęski. Trzeci książę Burgundzki, Filip Bobry, (1419— 1407),
gra w ażną rolę w dziejach Francyi w pierwszej połowie XV.
wieku ; on także powiększył dziedzictwo swojego dom u, na
bywszy kupnem jSąijjur i Luxem burg, i dostawczy od krew 
nej sw ojej, Jakubiny Bawarskiej, Zellamlyą, Ilollandyą,
^ 'Fryzyą i H ennegaw ią, a po śmierci brata stryjecznego, Fit lip a, B rabancją i Limburg. Ostatnim księciem burguodzkim był syn Filipa, Karol Zuchwały (le Tém éraire), który
dziesięć lat tylko panow ał, od 1 4 0 7 — 1477, i ten czas prze
pędził w nieustannej wojnie z własnymi poddanymi lub z kró
lem francuzkim , Ludwikiem X I., który zazdrosném poglądając okiem na rozległe jego dobra, burzył przeciwko nie
mu już Niderlandy, już książąt sąsiednich. Nartście Karol,
postrzegłszy, jak Ludwik X L , dla okrucieństw sw oich, jest
nieiubionym we własnej ojczyźnie, postanowił korzystać z po
wszechnej nienaw iści, aby go przyprawić o utratę korony,
i już zamierzał wtargnąć do Francyi, gdy Ludw ik, dla. od
wrócenia burzy, namówił do wojny przeciwko niemu Re
nata, księcia Lotaryngii, 1475. l e n , wśpierany przez na
jemne wojsko Szwajcarów', rozpoczął bój z księciem Burgundyi, który zabrawszy m u, w 1 4 7 5 , cały kraj i samą sto
licę, Nancy, obrócił oręż zwycięzki na Szwajcarów ; lecz
został na głów ę porażony przez nich pod Grandson nad je
ziorem Neufchatel, w 1476. Tę klęskę tak boleśnie przyjął
do serca, iż odląd dni jego traw ić począł smutek nieuleczony. W tymże roku, chcąc straty powetować, uderzył po
wtórnie na Szwajcarów (22 czerwca) pod Moral, (nad"jezio
rem Moral w Kant. B ern .), gdzie tegoż co i pod Grandson do
świadczył losu. R enalus, który się znajdował na czele Szwaj
carów , zaraz z placu bitwy poprowadził zwycięzkich górali
do Lotaryngii i odzyskał swoją stolicę; gdy zaś Karol z re-
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szlą sił swoich wkroczył znowu do ziemi księcia Renata i po
czął oblegać stolicę Nancy, pod jćj muraini zaszła, 6 sty
cznia 1477, trzecia w alka, która jeszcze raz Szwajcarów
zwycięstwem uwieńczyła.
K arol, uciekając, wpadł z koniem do row u, gdzie go nie
przyjaciel włócznią w głowę ugodził. We dwa dni potem
znaleziono jego ciało z żelezcem w skroniach sterczącćm, i tak
krw ią i błotem oszpecone, iż ledwie tylko po długiej brodzie
i pazurach, które ze smutku po przegranej pod Morat zapu
ścił, poznać je można było.
Niderlandy w linii Habsbursko-hiszpańskieJ.
Na Karolu Zuchwałym wygasła linia męzka książąt burgundzkich; jedyna jego córka, Maryn, przez zamęścieswoje
z Maxymilianem I . , wniosła w dom Habsburski całe Nider
landy i Franche-Comté (*).
Filip Piękny, syn Maxymiliana i Maryi burgundzkićj, zo
stawszy królem kastylskim , w 4 5 0 4 , przekazał Niderlandy
synowi sw em u, Karolowi 1., królowi hiszpańskiem u, który
dzieląc się krajami dziedzicznemi domu Habsburskiego, z bra
tem sw oim , Ferdynandem , zostawił mu Austryą, a Niderlan
dy połączył na zawsze z Hiszpanią.
Za panowania Filipa II., syna i następcy Karola 1., po
częły się, w 15(56, w Niderlandach rozruchy które, oderw a
wszy od berła hiszpańskiego siedm północnych prowincyj,
dały początek nowej rzeczypospolitej hüllenderskiéj. Dwie
przyczyny uzbroiły Niderlandy przeciwko Filipowi II. : despo
tyzm tego monarchy i religijna nietolerancya.
(*) Order złotego runa, po dziś dzień v.' Hiszpanii i Austryi za
największe zasługi dawany, jest puścizną książąt burgundzkich. Filip Dobry ustanowił go, w 1430 r . , na pamiątkę
zaślubienia Izabelli, córki Jana I. portugalskiego. Charak
terystyczną ozdobą orderu jest czerwona wstęga jedwabna,
na której wisi złote runo owcy. Dwór hiszpański, posiadacz
Niderlandów, od 1548 r. nabył z niemi prawa udzielać zna
ki tego orderu, i to prawo było wyłączną jego własnością
do 1713 r., to jest, do pokoju Utrechckiego; odtąd, gdy Ni
derlandy hiszpańskie dostały się cesarzowi niemieckiemu, dwór
także wiedeński począł rozdawać order złotego runa.
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Od najdawniejszych czasów każda niderlandzka prow in
cja m iała swoje osobne i liczne przyw ileje, swoje stany,
czyli sejmy, urzędników przez siebie obieranych i własne,
niezawisłe sąd y ; nadto nie płaciła żadnych podatków, bez uprzedniego zezwolenia swoich stanów , składających się z de
putowanych od szlachty, księży i mieszczan. Pod zasłoną
takich przywilejów religia kalwińska łatwo rozszerzyła się
w prow incjach belgijskich a zwłaszcza batawskich. Już Ka
rol V. usiłow ał ostrością kar zastraszyć nowowierców; liczą
nader wiele osób skazanych na śmierć za jego rządów; lecz
wielkie imię tego monarchy i blask jego zwycięstw w strzy
mały na czas jakiś powszechne wybuehnienie w' Niderlan
dach. Skoro zaś usiadł na tronie hiszpańskim zimny i nie
przystępny syn jeg o , Filip 11., król ten powagą swoją azja
tycką i tym rodzajem wschodniej dumy, który go czynił nie
widzialnym dla poddanych, odstręezył zupełnie od siebie kra
je niderlandzkie.
Gorliwy katolik, z niewymownym gniewem patrzał na szeszeizenie się kalwinizmu w Niderlandach, pod tarczą miej
scowych wolności; gwałtem przeto postanowił znieść te przy
w ileje, a z niemi i sektę kalw ińską; miecz i ogień miały mu
służyć za narzędzie do wykonania krwawych jego zamiarów.
Zalecił swej ciotce, Małgorzacie Parm skiej, wielko-rządczyni niderlandzkiej, (1559— 1 5 6 6 ), przywieść do skutku,
bez najmniejszego pobłażania, wszystkie dekrety przeciw kal
winom ogłoszone, i w tym celu posłał jej na pomoc wojska
hiszpańskie. W krótce zapłonęły stosy po całym k raju , ty
siące nieszczęśliwych ofiar ginęło w płomieniach za wiarę,
lub ze słabemi szczątkami majątku szukało schronienia w An
glii i Niemczech. Niedość na tern, Filip wprowadził do Ni
derlandów inkw izycją z całą jej okropnością; nikt już naówczas nie był pewnym swego funduszu ani życia; żadne ni
kogo przywileje osłouić nic m ogły; ktokolwiek stał się celem
podejrzenia, lub nienawiści dw oru, bez przekonania o winę,
ginął w więzieniu lub gorzał na stosie. Taka gorliwość o
utrzymanie katolicyzmu i gw ałtow ne zniesienie sw'obód kra
jowych wypędziły zagranicę około 1 0 0 ,000 pracowitych mie
szkańców', a w tych co zostali zapaliły krw aw ą chęć zemsty
za podeptanie praw człowieka i obywatela.
Między wyższą klassą mieszkańców niderlandzkich odzna
czali się w tym czasie bogactwem i przymiotami umysłu na-
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stępni: książę Oranii z domu Nassau, Wilhelm (*), mający
w kilku prowincyach obszerne dziedrrcTiie dobra, i który
w imieniu króla Filipa był statuderem czyli gubernatorem :
Zelandyi, Hollandyi i Fryzyi; hrabia Eginont, statuder Flandryi i A rtois, i nakoniec hrabia Horn, wielki admirał. Pod
ich przewodnictwem szlachta niderlandzka, w liczbie 300 —
400 osób, przedsięwzięła prosić Filipa II., w imieniu wszyst
kich prow incyj, o zniesienie inkwizycji i o powrót dawnych
przywilejów. W tym celu udali się wszyscy gromadnie do
lîruxelh, rezydencj i wielko-rządczyni, r. 1560. Gdy już wcho
dzili w podw oje pałacu, jeden z radców Małgorzaty, postrzegł
szy na jej obliczu niezwykłą bladość na widok tak licznego
orszaku «nie lękaj się, rzekł, księżno, tych żebraków”
(gueux). Ten wyraz pogardy, żebracy, stał się odtąd zaszczytnćm godłem , pod którćm Niderlandczycy za wiarę walczyć
poczęli. W wielu miastach wybito medale, na których wi
dziano dwie ręce, zewnętrzną stroną spojone, trzymające m i
seczkę drewnianą i sakwy żebrackie. Iłegentka odesłała pro
szących po odpowiedź do Madrytu, a tymczasem zaleciła statuderóm zawiesić wykonanie surowych rozkazów Filipa II. i
nie prześladować heretyków. Większa część statuderów , mia
nowicie Wilhelm i E gm ont, będąc sami w duszy nowemu
wyznaniu przychylni, skwapliwie z tego korzystali, okazując
dla nowowierców nierównie większą jeszcze powolność, tak
dalece, iż kalwini nie tylko otwarcie ale i gwałtownie nau
kę swoją po kraju szerzyć poczęli. W w ielu prowincyach lud
miejski rzucił się na kościoły, połam ał obrazy, pozabierał na
czynia święte i dopuścił się okrucieństw nad duchowieństwem
katolickićm.
Chociaż Małgorzata i statuderowie, śpiesznćm użyciem su(*) Książęta Oranii, pochodzący z linii Ottońskiej książąt nie
mieckich Nassau, różną koleją nabyli znacznych dóbr w pro
wincyach niderlandzkich, Wilhelm, twórca rzeczypospolitćj
hollenderskiój, dostał drogą spadku, w 1544, księstwo Ora
nii. Niewielkie to księstwo, leżące w departamencie Vau
cluse, w Prowancyi, miało dziedzicznych książąt aż do XVI.
w ieku, z których ostatni, umierając bezdzietnie, w 1531,
zostawił je swojej siostrze, będącej za księciem Nassau, stry
jem Wilhelma. Po wygaśnieniu linii stryjowskićj, w 1544,
W ilhelm, jako synowiec, dostał Orunią, od której gałąź je
go otrzymała nazwisko książąt Orańskich.
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rowych środków, położyli tamę dalszym nieporządkom, gdy
jednak Filip odebrał o tern wiadomość w Madrycie, zamiast
odpowiedzi na prośbę niderlandzkiej szlachty, w ysłał niezwło
cznie do Hollandyi, na czele 2 0 ,0 0 0 żołnierzy, księcia Albę,
znanego z dzikiego ch arak teru , z wojennych talentów i nie
ubłaganej nienawiści ku heretykom. Dane mu p-rzy odjeździe rozkazy tchnęły gniew em , którego skutków w okrutny
sposób zaraz doświadczyć miały Niderlandy. Na wieść o zbli
żaniu się tego wodza wszyscy, którzy za udział w ostatnich
zaburzeniach lękali się kary, którzy podpisali prośbę do króla
lub którym z powodu ich wyznania miecz i stos snuł się
przed oczyma, nie czekając przybycia Alby, pouchodzili za
granicę; drogi pokryte były uciekającymi a morze okrętami
wiozącemi wychodźców, łisiąże W ilhelm , zgromadziwszy
zw iązkow ych, mianowicie Egmonla i llo rn a, przekładał im,
że przybycie Alby pociągnie za sobą krw aw a następstw a, i że,
jeśli komu innem u, tedy im najhardziej lękać się wypada
mściwej polityki króla Filipa; radził przeto wydalić się nie
zwłocznie z kraju ; ale E gm ont, Horn ¡d alsi, lękając się aby
ogromne ich dobra w Niderlandach nie uległy konfiskacie,
odrzuciwszy m ądrą radę Wilhelma pozostali w ojczyźnie.
Wilhelm zaś z braćm i, przenosząc bezpieczeństwo życia nad
m ajątek, postanow ił usunąć się do Niemiec. W chwili sm u
tnej i w iecznej ro złąki, Egm ont i Wilhelm temi słowami
siebie pożegnali: «bywaj zdrów , książę bez ziem i!” rzekł
Egmont do księcia O ranii; «bywaj zdrów , hrabio bez głowy!”
odrzekł mu ze smutnem przeczuciem książę Oranii.
Tymczasem stanął na granicy Niderlandów ten , który
m iał ziścić przepowiednie obu tych mężów. Małgorzata zrze
kła się zaraz reg en cji, która całkiem dostała się w ręce Al
by. Wódz ten zabobonny i mściwy, zaledwie wszedł do Bruxelli, uczynił ze wszystkich prowincyj widownią najsroższych
okrucieństw ; wznowił bieg prześladowań za w iarę, kazał
przywieść do skutku zawieszone edykta przeciwko kalwinom,
podwoił srogość inkw izycji, tudzież ustanowił kommissyą
[le conseil des troubles) dla wyśledzenia sprawców zabu
rzeń. Zaprosiwszy na uezlę Egmonla i B o rn a , kazał ich
ująć zdradziecko i stracić na rusztowaniu. Po nich nastą
piły ofiary bez liczby; ktokolwiek był wplątany do związku
żebrackiego, kto chował u siebie kalwińskich księży lub da
w ał do składki na ich utrzym anie, kto słuchał ich kazań lub
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przyczynił się do niszczenia kościołów , był przed krwawym
sądem kommissyi stawiony i płacił Za swoją zbrodnię ma
jątkiem lub życiem. Sam Alba chełpił się, iż 1 8 ,0 0 0 głów
skazał pod topor katowski. Zabrane na skarb majątki wy
chodźców, lub osób na śmierć osądzonych, przynosiły rocz
nego dochodu 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 talarów . Barbarzyńskie postępo
wanie Alby przywiodło naród do ostatniej rozpaczy; wiele ty
sięcy kalwinów kryło się po lasach i błotach, zkąd wypa
dając nocam i, łupili sąsiednie okolice; tacy zwali się żebra
kam i leśnymi; imri zaś, zwłaszcza m ajtkow ie, puścili się na
morskie rozboje, i ci zwali się żebracy morscy.
W ogólności, imię żebraków nosili w Niderlandach wszy
scy kalwini i nieprzyjaciele dworu hiszpańskiego; tych, jak
dzikiego zw ierza, ścigał ogniem i mieczem okrutny Alba.

Walka Niderlandczyków z Hiszpanią od r. 1568—1581.
Książe O ranii, postrzegłszy głębokie rozjątrzenie we
wszystkich prow incjach niderlandzkich, zgromadził w Niem
czech, dokąd się był schronił, niewielki oddział wojska,
z którym uderzył, 1 5 0 8 , na Niderlandy; ale nieprzyjaciele
zwycięzko odparli kuszenie się jego. W ciągu czterech lat
następnych, od 15 0 8 — 1 5 7 2 , ponawiane jego usiłowania rów 
nież były nieskuteczne. Nareście wszedł on w związki z m or
skimi żebrakam i, których uzbroił w liczbie 2 5 0 ; ci zabrali,
w 1 5 7 2 , Uriel, portowe miast,- Zelandyi, i to zdobycie stało
się węgielnym kamieniem przyszłej rzeczypospolilćj Hollenderskićj. W net wszystkie miasta Zelandyi, które strach tyl
ko trzym ał w posłuszeństwie, otworzyły żebrakom swe bra
my i porty. Za tym przykładem poszły miasta Hollandyi. Odtąd
dość pomyślnie toczyła się walka z potężną monarchią Filipa II.
W ciągu lat siedm iu, od 1572— 1 5 7 0 , Niderlandy czterykroć zmieniły swoich w ielko-rządców. Naprzód, Filip sam
odwołał Albę, w 1 5 7 2 ; następcy zaś jego: Zuniga He que
seas i Don Juan, um arli, jeden w 1576, drugi 1578. Czwar
tym wielko-rządcą był Alexander Farnezy.
Naczelnik żebraków7, książę O ran ii, wspierany przez kra
je protestoncko-niem ieckie, ludzie? przez Elżbietę krółoWę
angielską, staw ił mężny opor przeważnym siłom Filipa. Je
dnakże, ani on, ani c i, którzy się z nim łączyli, nie myśli!
jeszcze o zupełnćm wybiciu się z pod władzy tego monarchy
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żądali tylko odzyskać przywileje i zapewnić sobie orężem
wolność sumienia. W tym duchu nastał w Gandaw ie, 1576,
związek prowincyj katolickich i kalw ińskich, przez który
zobowiązały się wypędzić wspólneini siłami z Niderlandów
wojska hiszpańskie, i nie pierwej broń złożyć, aż król Filip
wróci katolikom dawne ich przywileje, a kalwinom, prócz przy
wilejów, także w olność religijną. Jednakże ten związek z tru 
dnością dotrw ał do 1 5 7 9 ; różnica mowy, obyczajów a nadewszystko w yznania, zanadto dzieliła prow incje południowe od
północnych, aby jakakolwiek przyjaźń mogła pomiędzy nimi
być trw ałą. Jakoż skor o Farnezy, po swein przybyciu do Ni
derlandów , 1 5 7 8 . postrzegł religijną nienawiść między mia
stami katolickiemi a kalw ińskfem i, umyślił z niej kor zystać,
i obietnicą powrotu przywilejów potrafił niektóre z miast kato
lickich oderwać od związku Gaudawskiego. Książe Oranii, w i
dząc swoje niebezpieczeństwo, przedsięwziął kalwińskie pro
w incje ściślejszein z sobą powiązać ogniw em , i w tym celu
zw ołał do U trechtu, 1 5 7 9 , stany siedmiu północnych pro
wincyj: Zelandyi, Hollandyi, Fryzyi, U trechtu, Gieldryi,
Owersissel i G roniugi, które zawarły pomiędzy sobą unią,
zwmną unią Itrechcką^ na następnych w arunkach: siedm
prowincyj będą się uważały na przyszłość jako stanowiące
jedną całość, chociaż każda zachowa u siebie rząd wewnę
trzny zupełnie niezaw isły; ogólny zaś kierunek interesów
porucza się księciu O ranii, z tytułem statudera, tudzież na
czelne dowództwo siły lądowej i mor skiej z tytułem jenerałnego kapitana i admirała4, każda jednak prow incja ma pra
wo obierać sobie osobnych statuderów do wewnętrznego swo
jego zarządu.
»
Nastanie unii utrechckiej i miano w tó jf /Wilhelma jej statuderem skłoniło dwór madrycki do wydania przeciwko te
mu mężowi m anifestu, w którym ogłoszono go za kacerza, za
Judasza i K aim a, za łupieżcę kościołów', sprawcę zaburzeń
niderlandzkich i prawdziwą zarazę ludzkiej społeczności; na
znaczono cenę za jego głow ę: 2 5 0 ,0 0 0 talarów i obiecano
zabójcy przebaczenie wszelkich zbrodni z dziedziczną godno
ścią szlachcica hiszpańskiego.

Pcozątek rzeozypospolitej HollenderskleJ r. 1581—1609.
Gdv stany unii utrechckiej manifest przeciw Wilhelmo
wi otrzymały, wypowiedziały natychm iast posłuszeństwo
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i wierność Filipowi II., 26 lipca, 4 5 8 4 , i od tej epoki po
czyna się udzielny byt rzeczypospolitćj Hollenderskiej,
tak nazwanej od głównej z siedmiu prow incyj, składających
unią Utrechcką. Jednakże Withelm nie uszedł ręki m order
cy. Pewien Francuz, Baltazar Gier ar d, katolik, wieku
lat 2 2 , stanął raz przed nim , zmyślając, że prześlado
wany za wiarę kalw ińską, musiał uchodzić z Francyi. Zna
lazłszy gościnne przyjęcie, wkrótce m iłą swą postacią i udawaną pobożnością tak dalece umiał podobać się Wilhelmo
w i, iż go przyjął do sw'ego orszaku i naw et przypuścił do po
ufałości. Po pewnym czasie, gdy raz książę wstawszy od
stołu szedł do przyległej izby, Gierard strzelił do niego z krócicy, i Wilhelm upadł na ziem ię, wyrzekłszy zaledwie te sło
w a: «Boże! zlituj się nade mną i nad twym biednym ludem”
r. 4584. Ujęty morderca zeznał, że jakiś jezuita, obietnicą
przyszłej szczęśliwości, skłonił go do tego kroku, i że on od
krył naw'et swój zam iar księciu Farnezem u, który mu za
pew nił wypłatę naznaczonej za głowę Wilhelma nagrody. Bal
tazar poniosł karę śmierci z zadziwiającem męstwem i spokojnością umysłu.
/
Po śmierci W ilhelm a, w 4 5 8 4 , stany Hollenderskie mia
nowały statuderem , czyli jeneralnym kapitanem i admirałem,
syna jego, Maurycego, który chlubnie w strzym ał zwycię
skie postępy znakomitego swego przeciw nika, Alexandra Farnezego. Tymczasem Elżbieta angielska otw'arcie wspierać
poczęła nową rzeczpospolitą, przysyłając jej nie tylko pie
niądze, ale i w ojsko; przez co obrażony F ilip, zwrócił na
nią całe swe siły, ale klęska niezwyciężonej jego floty, 4588,
przyśpieszyła tryum f Niderlandów. Filip, zajęty dwdema woj
nami : z Hollandyą i A nglią, w plątał się jeszcze w trzecią,
z F ra n c y ą , chcąc przeszkodzić Henrykowi IV. wstąpić na
tron swoich pradziadów. Odwołanie z Niderlandów Farnezego, którego posłał przeciwko Francyi, i który tam um arł,
w 4 5 9 2 , było ocaleniem dla unii utrechckiej; Filip nie miał
już wodza, któryby skutecznie mógł oprzeć się Maurycemu.
Odtąd szczęście szło bez przerwy za chorągwią nowej rzeczypospolitej. W krótce Henryk IV. , zostawszy królem francuzkim , 4 5 9 3 , wydał wojnę Filipowi i zjednoczył się ścisłein przymierzem z H ollendratni, a chociaż po pięciu latach
zaw arł pokój z nieprzyjacielem w Vervins, 4598, młoda rzecz-
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pospolita nabrała dosyć lęgości, tak , iż o własnej sile mogła
już dalej walczyć z Hiszpanią.
l»o śmierci Filipa I I ., w 1 5 9 8 , syn i następca jego, Fi
lip 111. , nie ustaw ał wojować z Hollandyą, ale słabo i nie
pomyślnie; nakouiec gdy adm irał hollenderski, Hemskirk,
zniósł flotę hiszpańską pod Gibraltarem, Filip III., dziedzic po
tężnych krajów , ujrzał się /naglonym zawrzeć zawieszenie
broni na lat dwanaście z małą rzecząpospolitą, w 4609 roku.

Sprawy wewnętrzne 1 zewnętrzne podczas rozejmn
z Hiszpanią od 1609—1621.
W czasie dwunastoletniego rozejmn Hollandya ustaliła u
siebie zarząd w ewnętrzny i rozciągnęła swą władzę na mo
rzu przez podbicie różnych kolonij portugalsko-hiszpańskich
w Afryce, Azy i i Ameryce.
Zarząd wewnętrzny. Rzeczpospolita hollenderska posta
now iła, że każda ze siedmiu prowincyj, które unią utrechcką
zawiązały, ma być. udzielna, i od drugich niezawisłą rzeczą
pospolitą; że naw et miasta każdej z osobna prowincyi mają
rządzić się podług swych dawnych praw i zwyczajów; co
się zaś tycze bezpieczeństwa zew nętrznego, w szystkie po
winny łączyć swe siły i działać jednom yślnie; w tym celu
interesa, ogół rzeczypospolilej obchodzące, mają być rozbie
rane w najwyższej radzie stanami jeneralnemi zwanej, na
które każda prow incja po kilku członków wysyłać będzie.
W ojna, pokoj i podatki uchwalane będą jednom yślnie, inne
zaś sprawy większością głosów. Stany jeneralne zgromadzać
się ińają w H adze; im przewodniczy statuder jeneralny,
jako reprezentant rzeczypospolilej, tudzież naczelny wódz
siły morskiej i lądow ej, i dla tego noszący tytuł jencralnego kapitana i wielkiego admirała. Tenże statuder opatrzo
ny został władzą w ykonawczą, na mocy której przywodzi
do skutku postanowienia stanów jeneralnych, czuwa nad po
rządkiem i spokojnością w pro w in cjach , u jako hetm an,
rozdaje stopnie wojskowe i pobiela dziesiątą część zdobyczy
na morzu.
Przez wdzięczność dla książąt U ran ii, którzy szczególnie
przyczynili się do wywalczenia niezawisłości Hollandyi, sta
ny jeneralne uznały swoim ogólnym statuderem czyli jeneralnym kapitanem ¡adm irałem syna W ilhehna, Maurycego.
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Jednakże każda prowincya, niekiedy kilka razem, miały swo
ich udzielnych statuderów , którzy nad cząstkami przez siebie
rządzoneini mieli taką w ładzę, jaką jeneralny staluder nad
całą rzecząpospolitą. Pięć prow incji, to jest: Zelandya, Hollandya, Utrecht, Gieldrya i Ower-issel, uznały razem M aury
cego za swego osobnego statudera, tak, iż on w swej osobie
łączył z godnością jeneralnego urząd prywatnego statudera
pięciu rzeczonych prowincyj ; dwie zaś: Fryzya i Groninga,
mianowały swoim statuderem brata stryjecznego Maurycego,
Ernesta Kazimierza. (Ob. gen. N. 20).
Zdobycze na morzu. Prow incje holenderskie po swojem
oderwaniu się od Hiszpanii wzniosły się w krótkim czasie
na stopień silnego morskiego państwa; bo gdy Filip II. za
bronił Hollendróm wstępu na rynki lizbońskie w mniemaniu,
że ten zakaz, przywiedzie nową rzeczpospolitą do upadku,
której główuem źródłem bogactwa był handel z Portugalią,
ci udali się sami do Indyj, i wszedłszy w stosunki z krajow
cami, wydarli Portugalii bogaty handel ze wschodem. Ze zaś
jeden prywatny człowiek nie mógł o swym koszcie przed
siębrać tak długiej i niebezpiecznej podróży, zawiązały się
liczne spółki kupieckie, zebrano niezmierne kapitały i handel
z Indyami rozw inął się na obszerną stopę. Lecz kiedy ubie
ganie się tych różnych spółek było nawzajem szkodliwe, zla
ły się one, w 1602, w jedną wielką spółkę pod nazwą Kom
panii Indyj Wschodnich. liząd hollenderski zapewnił jej wy
łączny handel ze wschodem, udzielił prawo wojny i pokoju
z książętami wschodnimi, tudzież prawo budować tam tw ier
dze, utrzymywać własną załogę, policją i sądy.
Kompania ta poruczyła najwyższy kierunek swoich inte
resów', w' Hollandyi, radzie ze 47u dyrektorów'; w Indyi zaś
jeneralnem u gubernatorow i z władzą cywilną i wojskową,
mającemu przy swym boku ra d ę , z łona której wybierany
bywał sam jeneralny gubernator, tudzież gubernatorowie pro
w incjonalni. W krótce kompania usadowiła się na Jaw ie,
161 ii, gdzie zbudowała miasto l!atawią\ na M alacce, na
wyspie Cejlon, słow em, zagarnęła na wschodzie prawie wszyst
kie osady portugalskie, będące naówczas pod panowaniem
hiszpańskiem, a z niemi i handel korzenny, nader zyskowny.
W Afryce, zdobyła na Portugalii przylądek Dobrej Nadziei,
w 1656.
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Hlstorya rzeczypospolitej Hollenderskiej od 1621-1830.
Po ujiłynieiiiu ro/.ejnm, w 1621, Filip IV., wstąpiwszy
w tymże roku nu tron hiszpański, odnowił wojnę z Hollandyą, która ciągnęła się jeszcze 27 lat. W ciągu lej wojny
um arł bezdzietnie Maurycy, w 1625, a miejsce jego zastąpił
brat, Henryk, równie dzielny i równie szczęśliwy wojownik.
Hollandya wyszła zwycięsko z lej długiej i krwawej walki;
Hiszpania uznała jej niepodległość przez pokoj Westfalski,
w 1646 roku. Odtąd rzeczpospolita utrzymała swoją nieza
wisłość przez, lat praw ie 160 aż do roku 1606. Przez ten
czas w sławiła się najbardziej rozległym handlem i czynnym
przemysłem swoich mieszkańców'. Hollandya, kraj mały, ba
gnisty, morzu wyrwany, od którego gwałtowności bronią ją
groble niezmiernym kosztem sypane, pokryła się piękneini
miastami i wsiami, zaludniła się religijnymi z różnych państw
wychodźcami, i stała się bogatem państwem , które jedynym
jest na świecie przykładem, czego może dokazać ludzka pra
ca przy żelaznej wytrwałości.
W tern jednak siedlisku swobód republikanckich powsta
ły zaraz w początkach dwa nazwajem nieprzyjazne stronnic
tw a: monarchiezne i republikancMe, z Których jedno/lwładzę statudera rozszerzyć', drugie w ciaśniejszych graincach
zamknąć ją chciało; pierwsze zwało się oranżystowskiem, od
książąt Oranii, (Orange) których praw broniło, drugie patryotycznćm.
Ostatni jeneralny staluder, U ilhelm II., (1 6 4 7 — 1650),
syn Henryka, m iał za żonę córkę Karola I , króla angielskie
go, który gdy zginął na rusztowaniu, zięć dał przytułek wy
gnanej jego familii i uzbroił Hollandyą przeciwko nowej rze
czypospolitej angielskiej; lecz on um arł w czasie lej wojny,
która że szła wcale niepomyślnie, stronnictwo patryotyczne,
nieprzyjazne domowi orońskiemu, widząc w nim wyraźną dą
żność do ustalenia sobie monarchiczno-dziedzicznej władzy nad
rzecząpospolitą, potrafiło namówić stany jeneralne hollenderskie do zniesienia godności jeneralnego kapitana i szczegól
nego statudera w pięciu prow incjach; tylko Fryzya z Groningą zatrzymała u siebie prywatnego statu d era, z młodszej
linii Orońskiej. Stany zaś jeneralne umieściły na czele swo
jego rządu ówczesnego wielkiego pensyonarza, Jana de Witt (*).
(*) Wielki pensyonari byt pierwszym po statuderze i najglówniej-
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Tym sposobem, syn Wilhelma II., znajomy potem pod im ie
niem Wilhelma III., urodzony w sam rok śmierci swojego
ojca, w 1650, pozostał bez urzędu od 1650 — 1672 roku,
to jest, do początku wojny Hollandyi z Franeyą. Ludwik XIV.,
którego widokom na hiszpańskie Niderlandy (dzisiejszą Belgią)
sprzeciwili się byli Hólfendizy, dając skuteczną pomoc Hisz
panii, w 1667, (sir. 46), ropoczął wojnę, w 1 6 7 2 , z rzecząpo spoi itą, której zabrał U trecht, Gieldryą, Ower-issel i
część Hollandyi aż pod sam Amszterdam.
Nąówczas stronnictwo Oranżyslów, widząc ogólne zniechę
cenie ludu przeciwko patryotóm, za to, że dawszy powod do
wojny z F ra n e y ą , ściągnęli tyle klęsk na rzeczpospolitą,
wzburzyło gmin po miastach , który zamordował wielkiego
pensyonarza, Jana de Witt, głowę stronnictwa patrystyczne
go , i zmusiło stany jeneralne mianować Wilhelma III. dzie
dzicznym jeneralnym kapitanem hollenderskim, tudzież szcze
gólnym statuderem pięciu prowincyj. Tenże Wilhelm, zosta
wszy potem królem angielskim, w 1688, przez swą żonę,
A laną, córkę Jakóba II., zatrzymał godność statudera aż do
swojej śmierci, zapadłej w 1702. Umierając bezdzietnie, za
pisał swe dobra dziedziczne w' Niemczech i Hollandyi, tudzież
księstwo Oranii i Neufchatel, krewnemu swojemu z młod
szej linii, statuderowi F ryzy i i Groningi, Janowi W ilhel
mowi. (Ob. gen. N. 26).
Tymczasem król pruski,jFrydrjjk /., wystąpił z pretensyą do dziedzictwa króla angielskiego, jako najbliższy jego
krewny, po kądzieli; rodził się bowiem z ciotki Wilhelma III.,
Ludwiki, córki statudera Henryka. (Ob. gen. N. 29).
Ztąd w yniknął spór między statuderem F ryzy i i Groningi a
Prussam i, którego koniec był ten, iż Frydryk I. utrzym ał
się przy Neufchatelu i księstwie Oranii. To ostatnie ustąpił
on Francyi pokojem utrechckim , w 1 713, w zamian za in
ne ziemie; statuder zaś F ryzy i dostał resztę dziedzictwa Wil
helma 111., tudzież, zatrzym ał tytuł księcia O ranii, i gdy
szym urzędnikiem stanów jeneralnych; on wnosił na Radę
projekta do praw, zbierał głosy, pisał postanowienia Rady,
otwierał wszelkie papiery na imię stanów od mocarstw przy
syłane i zarządzał ogólnym skarbem rzeczypospolitój, który
się składał z corocznych podatków przez siedm prowincyj
opłacanych. ‘
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jego linia w stąpiła na tron niderlandzki, 1015 ro k u , tytuł
księcia Oranii przeszedł na najstarszego królewskiego syna, i
odtąd nosi go następca tego tronu.
Ze zgonem Wilhelma 111.., w 1702, znowu miejsce gene
ralnego kapitana i slatudera w pięciu prowineyach pozostało
nieobsadzone, aż do 1742 roku, czyli do wojny o następstw o
austryackie, do której wmieszali się Hollendrzy, niosąc posił
ki Maryi - Teresie przeciwko Francj i. Naówczas syn Jana
Wilhelma, statuder Kryzy i i Groningi, Wilhelm IV., został
mianowany naprzód jeneralnym kapitanem , a w 1740, dzie
dzicznym jeneralnym statuderem wszystkich razem siedmiu
prowincyj. Po nim nastąpił małoletni Wilhelm V., w 1751
roku. Odtąd slatuderat pozostał dziedzicznym aż do roku
1794, kiedy go znowu zniesiono z następnej okoliczności.
Podczas wojny, którą F rancja (od r. 1770) prowadziła
z Anglią o niezawisłość stanów zjednoczonych północnej Ame
ryki, a w którą też w plątał się statuder Wilhelm V., patryoci,
praw ie już całkiem zniszczeni od czasu zaprowadzenia dzie
dzicznego statuderatu, podnieśli nanowo głowę, i korzystając
z nieszczęśliwej z Anglią wojny, ściągnęli wielką nienawiść
na osobę i rządy dziedzicznego slatudera, którego obwiniali, iż
przypraw ił o zupełny upadek handel niderlandzki, nie roz
winąwszy całej potęgi i-zeczypospolitej dla osłonienia statków
kupieckich od napaści Anglików'. Skutkiem ich intryg i w rza
sków, zawiązały się we wszystkich miastach tow arzystw a patryotyczne, których groźna postawa zmusiła stany jeneralne
do odjęcia Wilhelmow i V. dowództwa nad siłą morską i lądo
wą; że zaś statuder był żonaty z siostrą króla pruskiego Frydryka Wilhelma Ii., szwagier dow'iedziawszv się o ogranicze
niu jego władzy, w ysłał mu na pomoc oddział wojska, w 1787,
który wymógł na stanach pow rót staluderow i wszystkich praw
jego. Tym wypadkiem poniżeni patryoci czekali pomyślnej
pory, aby się zemścić nad statuderem i jego stronnikam i. Gdy
wybuchnęła rew olucja francuzka, a statuder przeciwko niej
się oświadczył, Francya korzystała z wewnętrznych nieporo
zumień między palryotam i a stronnictwem oranżystów i wy
dała wojnę nie rzeczypospolitej hollenderskiej, ale jej stalude
rowi , i skoro jenerał Pichegru , zająwszy austryackie Ni
derlandy, (to jest Belgią), ukazał się na granicach Hollandyi,
naczelnrcy stronnictw a patryotów wszedłszy z nim w porozu
mienie, ułatwili mu zdobycie Hollandyi w r. 1795. Po uI
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cieczce zaś Wilhelma V. z kraju, Hoilandya zniosła godność slatudern, a wziąwszy za wzór swojego rządu rzeczpospolitą francuzką, przezwała się rzerząpospolitą bataw ską, i w tym sta
nie przetrw ała do 1800 roku, kiedy Napoleon dał jej do zro
zumienia, iż ma dwojaką przyszłość przed sobą: zostać wcie
loną do monarchii fraucuzkiej, lub otrzymać króla z jego ro
dziny. Rzeczpospolita, widząc niepodobieństwo oparcia się
przemocy, wybrała ostatnie, i przez umyślne poselstwo pro
siła Napoleona o danie jej za króla brata swojego, Ludwika,
który leż w stąpił na tron hollenderski, ale z warunkiem ści
słego przestrzegania środków przedsięwziętych przez Napoleo
na dla pognębienia Anglii. Ludwik panował od 1806— 1810;
w tym krótkim przeciągu czasu, postrzegłszy niemożność po
godzenia interesów poddanych swoich z polityką swojego
b rata, zrzekł się dobrowolnie korony, a Napoleon wcielił
Ilollandyą do cesarstw a francuzkiego, która w' tym stanie po
została do 1813 roku. Podczas wielkiej ligi mocarstw euro
pejskich przeciw Napoleonowi, oddział pruskiego wojska,
wtargnąwszy do Hollandyi, ośmielił ją dó przywrócenia swo
jej niepodległości. Iłollendrzy wezwali naówczas z Anglii
syna Wilhelma V., zmarłego w 1806, także Wilhelmem
zwanego, który na mocy uchwały kongresu wiedeńskiego otrzym ał napow rót Hoilandyą tudzież dostał Belgią z tytułem
króla Niderlandów, gdzie rozpoczął linią królów niderlandz
kich pod imieniem Pl ilhelma 1.
BELGIA.
Po oderwaniu się siedmiu północnych prowincvj od mo
narchii hiszpańskiej 1581, południowa część Niderlandów, 10
prowineyj zamykająca, przez katolików osiadła, uległa, nnnowo berłu hiszpańskiemu., i pod imieniem Niderlandów hisz
pańskich składała część tej monarchii do wygaśnięcia linii
habsburskiej w osobie Karola II., 1700. Po jego śmierci
rozpoczęła się wojna o następstwo hiszpańskie, ukończona
pokojem utrechckim , na mocy którego Niderlandy hiszpańskie
dostały się domowi austryackiem u, i don należały aż do r.
1 7 9 2 Po rozpoczęciu przez A uslryą wyprawy przeciw rzeczypospolitej fraucuzkiej, w; 1 7 9 2 , Niderlandy hiszpańskie,
czyli Belgia, były przez dw'a lata teatrem wojny, i oręż francuzki całe je zdobył, a nakoniee cesarz Franciszek II. poko
jem w Kampo-Formio, 1797, F rancji odstąpić je musiał.
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Zostając blizko 20 lat częścią tego państwa, Belgia oderwaną
od niego była na kongresie wiedeńskim i wcieloną do nowo
utworzonego królestwa .Niderlandów.
Od kongresu wiedeńskiego, czyli od 1815 do 41(30 r.,
nowe państwo uż\ wało zupełnego pokoju, lecz piętnastoletnie
zostawanie pod jednym królem nie mogło uśpić dawnej na
rodowej nienawiści, dzielącej Belgią i Hoilamlyą a mającej
zasadę w różnicy ich mow y , religii i obyczajów. Skoro,
w' 41(30 r., wybuclinęła rew olucja lipcowa we Francyi, jej
przykład pobudził Belgią do naśladowania. Licząc na w spar
cie F ran cy i, podnieśli Belgowie chorągiew buntu przeciw
Wilhelmowi I. Obie strony wystąpiły do w alk i; lecz pięć
mocarstw: Rossya, Austrya, Anglia, F ran cja i Prussy, naka
zały im położyć oręż. postanowiwszy załatw ić ich niezgody,
bez rozlewu krwi. W tyin celu, w Londynie, posłowie pię
ciu mocarstw otworzyli konferencją czyli naradę nad przy
szłym stanem stron wojujących, i nareście 4 listopada 41)30,
uznali niezawisłość Belgii, która obejmuje teraz wszystkie
prow incje niegdyś Niderlandy auslryackie składające. Fiongres narodowy belgijski powołał do tronu księcia saskokobursko-golajskiego Leopolda, w 4334. Ale ostateczny pokoj
między Hollandyą a Belgią został dopiero podpisany w 41(39.
Odtąd w Niderlandach istnieją dwa udzielne Królestwa: Hollenderskie, albo Niderlandzkie gdzie panuje obecnie Wilhelm III.,
syn Wilhelma II., a wnuk Wilhelma L , i Belgijskie, którego
pierwszym królem jest Leopold.
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Państwa Skandynawskie obejmują trzy północne korony:
Szw ecją, Danią i Norwegią. Imię Skandynawii jeszcze przez
Starożytnych nadane zostało półw yspow i, który Szw ecją
z Norwegią zaw iera; yiotem rozciągnięto je i na Danią.
S Z W E C T A.
Pierwsi mieszkańcy Szw ecji byli Finnowie i Laponowie,
których Szwedzi i Gotowie, ludy giermańskiego pochodzenia,
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przeniósłszy się n;i półwysep Skandynaw ski, odparli ku sa
mej północy.
Dwa te najezdnicze narody, w ciągłej zostając z sobą woj
n ie , miały od V— X. wieku osobnych naczelników, których
imiona i dzieje osłania gruba pomroka przeszłości. Morskie
wyprawy i napady na sąsiednie k ra je , były przez kilkaset
lat jedyném ich rzemiosłem. Szwedzi i Gotowie dali się naj
bardziej we znaki Anglii i F ra n c ji, gdzie ich Duńczykami
lub Normandami zwano.
Pod koniec X. wieku promień chrześciańskiej religii oświecił pogańską Szw ecją, za Oława, który m iał być pierw 
szym władcą całej lej krainy. Jednakże per jod czasu od r.
10 0 0 — 1250 przedstawia wewnętrzne tylko niesnaski, z po
wodu ubiegania się o tron dwóch familij, Swerków i Boli
dów, wspieranych przez dwa pokolenia: Gotów i Szwedów,
które ani zlać się w jedną całość polityczną , ani zapomnieć
rodowej nienawiści długo nie mogły. Najczęściej bywało
dwóch i więcej królów jednocześnie. Gdy zaś familia Sw er
ków wygasła, w 1222, a Pondów w 1250, wstąpił na tron
szw edzki, w osobie IFaldemura , dom Folkungieró«, tak
zwany od naczelnika swojego Folke. Dom ten potralił nareście zjednoczyć dwa nieprzyjazne sobie narody , i przeszło
po stuletnićm panowaniu, (1250— 1363), zakończył się w osobie Magnusa 11, któremu Szwedzi odjąwszy koronę, od
dali ją siostrzeńcowi jego, księciu meklembiirskiemu, Alber
towi. Lecz Niemcy, którzy z tym królem przybyli do Szwe
cji i którym on z krzywdą szlachty krajowej najważniejsze
powierzył urzędy, obudzili w narodzie powszechną niechęć ku
niemu, tak, iż Szwedzi wezwali tajemnie na pomoc królowę
duńską, Małgorzatę; ta, zwyciężywszy Alberta , zasiadła na
jego tronie, w 1389.
Małgorzata, jedyna córka Waldemara III., króla duń
skiego, a żona Hakona FIL, króla N orw egii, i matka Oła
wa V., po śmierci swojego ojca. Waldemara, w 1376, wy
jednała od Duńczyków koronę dla syna, Oława, który wkrótce,
po śmierci Hakona V II., w 1380, otrzymał także, praw em
dziedzictw a, tron Norwegii. Gdy zaś Oław zeszedł bezpo
tomnie, w 1387, matce jego, Małgorzacie, dostały się obie
korony: duńska i norwegska. We dwa lata potem, Szwedzi,
nlekontenci ze swego króla, Alberta meklemburskiego, ofiaro-
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w;ili jej także swoją koronę. Tym sposobem , Małgorzata uj
rzała pod swein berłem trzy państwa skandynawskie.
Nnważniejszym czynem politycznym tej królow ej, którą
historycy Scmlrainidą północną przezw ali, uroczyste złącze
nie trzech koron północnych na jednej głowie. Deputowani
trzech mocarstw, zebrawszy się w Kalmarze, 1397, zaprzy
sięgli między sobą wieczysty zw iązek, znajomy pod imieniem
linii kaln m rsk ićj, na mocy której jeden król, spólnemi głosy
, obrany, miał nad trzema królestwami panować, tak jednak,
iż każde z nich zachowało swoje udzielne praw a, własny se
nat, i tylko w razie wojny nieść sobie pomoc wzajemną przy
rzekły. Ale ten związek nie mógł długo się u trzy m ać, już.
dla odwiecznej nienaw iści, jaką ku sobie te sąsiednie narody
ży w iły , już że pierwsi nawet królowie U nii: Małgorzata
(4 -1 4 1 2 ), jej wnuk, Eryk Pomorciyh (złożony w 1 4 39), i.
Krzysztof bawarski, siostrzeniec Eryka (-j- 1443), ob. gen.
N. 30. wbrew polityce i w łasnem u interesow i, okazywali
w udzielaniu łask i urzędów większą przychylność dla swoich
dziedzicznych poddanych, D uńczyków, niż dla innych związ
kowych, szczególniej dla Szw edów. Jakoż niedługo po swein
nastaniu rozprzęgła się ta Unia; po śmierci bowiem Krzysztofa,
w 1 4 4 3 , Sżwećya obrała swym królem Karola Knutsona,
pod imieniem Karola F ili., który, skutkiem intryg niechętne
go sobie stronnictw a, trzykroć z ojczyzny musiał uchodzić i
tyleż razy do niej p ow racał; nareście zakończył życie na tro
nie, w 1470 Od śmierci Karola VIII., przez l it 50, to jest,
od 1471 — 1 5 2 0 , Szwedzi nie wyrzekając się zupełnie Unii
K alm arskiej, i nie obierając udzielnych królów, rządzeni byli
przez namiestników królestw a; takimi byli: S ten-Sture
(1 4 7 1 — 1503), Swanle-Sture (1504— 1 5 1 2 ), i na koniec
Sten-Slure młodszy, (1 5 1 2 — 1520).
Podbicie Szwecyi przez Chrystyana II.
Król duński, Cbrystyan 11,, korzystając z niezgod domo
wych w Szwecyi i wspierany tajemnie przez stronnictwo nie
przyjazne ostatniemu nam iestnikow i, postanowił skłonić ten
kraj przemocą do Unii z Danią. W tym celtu w targnął do
Szwecyi ze znacznem wojskiem, 1513, lecz, pokonany przez
namiestnika, udał, że chce wejść z nim w układy i przybyć
dla tego osobiście do Sztokholmu, byleby dla jego bezpieczeń
stwa dano mu w zakład sześciu panów szwedzkich, których
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wskazał po imieniu. W tej liczbie znajdował się Gustaw ffa ia ,
brat stryjeczny namiestnika. Gdy zakładnicy stanęli w jego
obozie, wiarołomny Chrystyan odpłynął z nimi do Danii i
począł gotować się do now'ej wyprawy na Szwedów. Jakoż,
w 1520, na czele potężnej siły wylądował na brzegi Szwecyi,
i spolkawszy Sten-Sture pod Bogensundem, Odniósł nad nim
zupełne zw ycięstw o; poczein Sztokholm otworzył mu swoje
bramy, dokąd Chrystan odbył wjazd uroczysty, 7 września
1520. W krótce, zwoławszy stany państw a, kazał uznać sie
bie za dziedzicznego króla Szwecyi, obiecał bezwyjątkowe prze
baczenie swoim przeciw nikom , tudzież zastrzegł ludowi utrzy
manie jego praw i przywilejów. Jednakże inaczej myślał w swein
sercu zdradliwy król duński, i Szwecya niedługo potem prze
konała się w okropny sposob o czarnych zamiarach swojego
zdobywcy.
Chrystyan II., m niem ając, że poty nie będzie spokojnym
posiadaczem tronu szwedzkiego, póki nie wygubi niechętnych
sobie senatorów i znakomitszych panów królestw a, odłożył
swoją koronacyą na 1 listopada, 1520, i w ezw ał na ten dzień
naczelników szlachty do Sztokholm u, w celu zgładzenia ich
wszystkich za jednym razem. Po koronacji, odbytej w dzień
Wszystkich SS., nastąpiły uroczystości przez cały tydzień, na
zakończenie których, ósmego d n ia , król zaprosił wszystkich
senatorów i panów, obecnych w stolicy, na ostatnią ucztę,
na której sam miał być gospodarzem. Skoro zebrali się bie
siadnicy, w uroczystych szatach, w liczbie 9 4 , król na czele
tego świetnego orszaku udał się do kościoła dla złożenia B ogd
dziękczynnych modłów za szczęśliwą koronacyą, i śród mszy
przysiągł powtórnie, że święcie zachowa praw a narodu szwedz
kiego. Poczem gdy wszyscy wrócili do sali godowej, a radość
winem wzniecona ożywiać grono biesiadne poczęła, Chrystyan,
pod pozorem jakiejś potrzeby, wstawszy od stołu, przeszedł
do sąsiedniej izby, zkąd wkrótce dał się słyszeć straszny szczęk
oręża. Przerażeni goście porwali się z miejsc sw oich, gdy
wtem zbrojny zastęp w łam ał się do sali, i rzuciwszy się na
senatorów, wywlókł ich na dziedziniec pałacowy, gdzie nie
szczęśliwi ujrzeli przed sobą długą linią rusztowań , na któ
ry c h , w dniu jednym , spadły pod toporem katowskim dziewiędziesiąt cztery głowy najznakomitszych osób królestwa.
W le j liczbie znajdował się także ojciec Gustawa Wazy, przy
szłego mściciela Szwecyi. Wypadek ten zowią historycy krwaR ys C hbon.-H isy.
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uią ucztą Sztokholmską. Chrystyan II., chcąc postrachem
zatłumić w samym zarodzie wszelką myśl oporu lub buntu,
przebiegi jeszcze niektóre części królestwa, gdzie poświęciwszy
swej zemście lub podejrzeniom sześćset ofiar, wrócił do
Danii, ścigany przeklęstwy całej Szwecyi.
(■ustaw Waza, jeden z sześciu zakładników, trzymany w ścisłem więzieniu w IJanii, b \ł tymczasem mężem, którego Opa
trzność na zbawcę ludu szwedzkiego przeznaczyła. Otrzy
mawszy wiadomość o zajęciu Szwecyi przez Chrystyana , ża
lem i gniewem miotany, uczuł w sobie dość męstwa, aby
przedsięwziąć dzieło oswobodzenia ojczyzny, i dość w ytrw ałości,
aby je do końca doprowadzić. Odwaga, wymowa, młodzieńcza
czerslw ość umysłu i c ia ła , postać szlachetna i nakazująca
uszanow anie, słowem, wielkie i liczne przymioty Gustawa
wróżyły mu pomyślny skutek zamiarów. Uszedłszy z pod stra
ży, przebył szczęśliwie kraj d u ń sk i, a stanąwszy w Lubece,
odkrył się przed miejską starszyzną , która przyrzekła mu
pomoc, skoro spółziomków przeciw Duńczykom uzbroić po
trafi. Na kupieckim statku dostał się do Szwecyi, gdzie wy
lądował w maju, 452.0 r , niedaleko Kalinaru. Pierwsze próby
wzburzenia włościan lub szlachty zupełnie się nie udały, owszem
ostrzegły Duńczyków o jego ukazaniu się w S zw ecyi; jakoż
rząd wyznaczył natychmiast wielką nagrodę za jego głowę.
Zagrożony niebezpieczeństwem , ciągle zmieniając odzież i
schronienie, idąc tylko nocami po górach i lasach , skrył się
uakoniec u pewnego w ieśniaka, niegdyś sługi ojcowskiego,
w Suderm anii, klórego'nizka strzecha służyła mu przez kilka
miesięcy za przytułek. Tu się on dowiedział o wzięciu sto
licy przez Chrystyana, o jego barbarzyńskiej rzezi, i o śmierci
ojca swojego. Przejęty boleścią i rozpaczą, pocieszał się myślą,
iż może brzemie nieszczęść przywróci Szwedom dawne ich
męstwo i sprężystość. Nareście opuścił swoje ustronie i udał
się do Dalekarlii, zamieszkałej przez lud prosty i ubogi, ale
namiętnie niepodległość swoją lubiący. W drodze okradł go
przewodnik ta k , iż odtąd ręczną pracą na kaw ał chleba za
rabiać musiał. ¡Na granicy Dalekarlii przebrał się za wieśnia
ka, ostrzygł włosy podług miejscowego zwyczaju, i z siekierą
na plecach błąkał się długo po lasach, aż nareście, przyjął
służbę u górnika, gdzie jednak niedługo mógł zostawać ukryty:
oblicze i ręce zdradziły ród jego szlachetny. Ztąd spiesznie
uchodząc, zaw itał do wiejskiego plebana, który gdy go przy
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ją ł gościnnie i wynurzeniem swojej boleści nad smutnym sta
nem Szwecyi wzbudził zaufanie, Gustaw odkrył się przed nim,
a pleban pomógł mu do rozpoczęcia powstania.
Na Boże Narodzenie, 1520 r., Gustaw, poszedłszy do mia
sta stołecznego DalekarTu, gdy usłyszał jak lud, na placu ze
brany, miota gw ałtow ne skargi na swoich ciemiężców, Duń
czyków , stanął przed nim niespodzianie, i odkrywszy swe
imię i zamiar, t\le męzką dokazaf wymową, iż dwiestu wie
śniaków złożyło mu zaraz przysięgę w ierności; z tą garstką
uderzył na nieprzyjaciół. Lecz skoro dał hasło do wojny i
śmiałym czynem rozegrzał zastygłe od bojaźni serce ludu,
Szwedzi gromadnie kupić się zaczęli pod sztandar Gustawa,
tak, iż wkrótce ujrzał się panem północnych prowincyj, zdo
był główniejsze miasta królestwa, i poszedłszy na l psalę, pod
jej mucami poraził oddział Duńczyków. Tymczasem zw ołał
stany państwa, które go mianowały namiestnikiem królestwa,
2 4 sierp 1521 r. Niedługo polem zewsząd Duńczycy wy
parci zostali; trzymali się tylko w Sztokholmie, Kalmarze i
Abo; ale gdy Lubeka przysłała na pomoc IB o krętów , rze
czone miasta wpadły też w ręce Gustawa.
Gdy tym sposobem Szwecya uwalniała się z pod jarzm a
Duńczyków, Cnryslyan uległ w swojej ojcz.vz.nie również sm ut
nemu losow i: właśni poddani, którzy go za okrucieństwa i
pogwałcenie praw i przywilejów znienawidzili, korzystając ze
szwedzkich rozruchów, złożyli go, 1523, wezwawszy do tronu
stryja jego, Frydryka I. , księcia Holsztyńskiego. Ten wy
padek pomógł Szwedom do odzyskania zupełnej niezawisłości,
a wdzięczny naród /a wypędzenie tyrana, nagrodził Gustawa
tytułem króla, w 1523.
Odtąd panowały w Szwecyi trzy fam ilie:
Wazów, od 1 5 2 3 — 1G54.
Książąt Dwóch-lhratów, od 1G 54— 1751.
Holsztyn-Eutyuskn, od 1 7 5 1 — 1 BIB.
Nakoniec czw aria Iternadotoyy od 1 BI B do dziś dnia.

Fam ilia
Gustaw, głowa familii W azów , wprowadził do Szwecyi
w iarę lulerską. Tron szwedzki był przedtem elekcyjny, ale
stany państwa, zaradzając na przyszłość nieporządkom, które
wynikały z bezkrólew ió w , urządziły dziedziczne następstwo
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Ironu, w '1540, w linii inęzkiej domu Wazów, a za króla Ka
rola IX., w 1604, rozciągnęły je i do linii żeńskiej.
W herbie familii Wazów był snopek. Nazwisko Wazów
pochodzi od miasta rodzinnego tej familii, IVaza, leżącego dziś
w Finlandyi nad odnogą Botnicką.
Gustaw zostawił trzech synów'; najstarszy, Eryk XIV.,
w stąpił, w 1560 r ., i pierwszy zaprowadził w Szwecyi ty
tuły baronów i hrabiów, dotąd w' niej nieznane. Doświad
czając często zaw rotu głowy, popełnił liczne okrucieństwa,
które skłoniły jego braci do odjęcia mu korony. Raz własno
ręcznie przebił sztyletem kilku senatorów, że na zdanie jego
nie przystali; inną rażą, gdy chciał braciom odebrać dobra
przez ojca nadane, a ci jem u się oparli, postanowił w czasie
uczty sprzątnąć ich ze świata. B racia, w porę ostrzeżeni,
wziąwszy się do oręża, zmusiji Eryka wyrzec się tronu, 1568,
który przeszedł na Jana III. Zona tego monarchy, Katarzyna,
córka Zygmunta T , Króla polskiego, żywiła w swym mężu
przychylne skłonności ku Polsce i wierze katolickiej; syn z tego
małżeństwa, Zygmunt, wychowany przez matkę i jezuitów,
wstąpił na tron polski, w 1587, a po śmierci ojca, w 1592,
uznany też został królem szwedzkim. Lecz że okazywał wielką
przychylność ku wierze katolickiej i zamyślał ją nawet przy
wrócić w Szwecyi, stany państwa, troszcząc się o całość swe
go wyznania, powierzyły pod niebytność Zygmunta regencyą
stryjowi jego, Karolowi, księciu Suderm anii, gorliwemu
obrońcy luteranizm u. Stryj chciwy korony, widząc skłonność
narodu ku sobie, korzystał z oddalenia synowca, i uzbroił
Szwedów przeciwko prawemu monarsze, strasząc ich niechybnem i blizkiein wprowadzeniem do Szwecyi wiary katolickiej.
Szwedzi, odjąwszy tron Zygm untow i, oddali g o , w 1604,
księciu S uderm anii; która to okoliczność wywołała długą i
szkodliwą dla Polski wojnę, od 1 6 0 4 — 1660.
Książe suderm nński, który panow ał pod imieniem Ka
rola IX, umierając, w 1611, przekazał tron swemu synowi,
(lustawem Adolfem zwanemu.
.Mądry i waleczny ten monarcha okrył swą ojczyznę bla
skiem zwycięstw i chwały. Zrazu prowadził wojnę z Zyg
muntem III., królem polskim, o niezawisłość Szwecyi, przez
lat 13, od 1 6 1 6 — 1629. i zdobył na nim całe Inflanty, tu
dzież w ielką część miast prusko-polskich. P o tem , gdy go
F rancja wciągnęła do Trzydziestoletniej wojny przeciw Ferdy-

Skandynawskie.

201

nandowi II., przeniósłszy oręż zwycięski do krain niemieckich,
stanął w obronie praw spółwyznawców swoich. Tu przez
dwa lata i pół, (1 0 3 0 — 1032), z garstką żołnierzy, na obcej
ziem i, doznając braku żywności i pieniędzy, walczył z niesłychanem męstwem za w iarę lulerską i swobody Niemców.
Świetne zwycięstwo nad Tyllym pod Lipskiem, 1031, i
bitwa pod Liitzen zWallensztejnem, 1032, wygrana przez Szw e
dów już po śmierci ich króla, imię Gustawa-Adolta nieśmiertelnem uczyniły.
Po nim tron objęła małoletnia córka, Krystyna, w 10 3 2 —
1054. Za jej rządów' ukończyła się Trzydziestoletnia wojna,
w 1048, i na mocy pokoju westfalskiego, Szw ecja dostała
Pom eranią zachodnią, tudzież biskupstw a, Bremen i Werden
na księstwa zamienione. Zawieszenie broni z Polską, koń
czące się w 1035, zostało przedłużone jeszcze nu lat 20. Ze
zaś K rystyna, otrzymawszy w swojem wychowaniu kierunek
wyłącznie naukow y, znajdow ała, że spraw y państwa odcią
gają ją od zajęć ‘ uczonych, złożyła przeto kor onę, w 1054,
na rzecz brata ciotecznego, Karola Gustawa, księcia DwóchMostów (*), a sam a, przyjąwszy wiarę katolicką, udała się
do R zym u, gdzie, mało ceniona i prawie w' niedostatku dni
sw'oje zakończyła, w 1089 roku.

F am ilia D ictich-M ostów .
Karol X. Gustaw, ożywiony rycerskim duchem, który się
w nim w czasie Trzydziestoletniej w'ojny rozwinął, zasiaałszy
na tronie szwedzkim, czekał pomyślnej zręczności dla wyka
zania w całym blasku w ojennych swoich tatentów. Gdy zaś
ę*) Księstwo Dwóch-Mostów, (około 40 mil. kw.) z miastem stołecznem tegoż imienia, należące dziś do Bawaryi, zostawało
niegdyś w ręku udzielnych hrabiów aż do r. 1390; poczem
dostawszy się elektorom palatyńskim, posiadane było przez
gałąź tego domu, książętami Dwóch-Mostdw zwaną. Jeden
z tych książąt, Karol Gustaw, brat cioteczny Krystyny, po
swem wstąpieniu na tron Szwedzki, w 1654, połączył to księ
stwo z nową koroną, i to połączenie trwało do 1 718 r., to
jest, do śmierci Karola X II.; poczem księstwo Dwóeh-Mostów,
przeszedłszy prawem spadku na najbliższego jego krewnego
z linii książąt Bawarskich, składa do dziś dnia część króle
stwa Bawarskiego,
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król polski, Jan Kazimierz, z krzywdą którego linia żeńska
W azów , vy osobie Karola X. zyskała pierwszeństw o przed
męską w objęciu szwedzkiej korony, zaniósł proteslacyą przez
posła swojego w Sztokholmie przeciw temu przywłaszczeniu,
Karol Gustaw', rad podanej sposobności, nie starając się drogą
układów nakłonić Jana Kazimierza do zrzeczenia się swoich
pretensyj, pospieszył z w jdaniem mu wojny, i wtargnąwszy
do Polski, w 1655, całą ją prawie we trzy miesiące zagarnął.
Ten nagły postęp oręża szwedzkiego obudził bojaźń w sąsie
dnich m ocarstwach, między klóremi natychm iast stanęła liga
dla wstrzymania dalszych podbojów Karola Gustawa. Dania,
Hollandya i Kossya, wkroczywszy zbrojnie do Szw ecji, zmu
siły Gustawa wystąpić z Polski i śpieszyć na odsiecz zagro
żonym swym krajom. Ale gdy w biegu lej wojny um arł nagle,
1660, zoslawując tron małoletniemu Karolowi AL, regencva. skwapliwie przyjęła warunki pokoju, w Oliwie, z Janem
Kazimierzem , który wyrzekł się całych Inflanl, prócz małej
ich części, tudzież-M ułu króla szwedzkiego.
Pamiętnym wypadkiem za Karola XI. jest zaprowadzenie
w Szw ecji rządu sam owładnego, w 1600. Dotąd władza
królewska w tym kraju była me tylko ograniczoną prawami,
ale tak zależną od wyższej szlachty, iż ta jedna prawdziwym
królem nazywać się mogła, Urzędy cywilne i wojskowe,
wielkiemi dochodami opatrzone, wszystkie dobra koronne
(starostw a), w jej ręku zostaw ały; skarb zaś królewski znaj
dował się w opłakanym stanie; podatki na ubogiej tylko klassie mieszkańców ciężyły; wojsko w małej ilości i na najlich
szym b\ło żołdzie. Stany przeto państw a, złożone z depu
towanych od szlachty, duchow ieństwa, mieszczan i włościan,
zebrawszy się w Sztokholmie, 161)0, i chcąc zaradzić kryty
cznemu położeniu skarbu, tudzież uwolnić króla z pod zgub
nego wpły w u arystokracyi, uznały Karola XI z jego następ
cami za pana samowładnego całej Szw ecyi, i nadały mu najrozhglejszą władzę stanowienia praw, naznaczania podatków
i t. d ., nie zdając ze swych czynności żadnego nikomu ra
chunku.
14 a r o I

XII.

W stępując na tron w 1 Iłm roku życia, 1697, Karol XII.
odziedziczył po ojcu, Karolu X I., całą S zw ecją, Finlandyą,
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E stonią, Inflanty, K arelią, Ingryą, Pom eranią zachodnią i
księstwa Bremen i Werden. Jego wiek młodzieńczy ośmie
lił trzy ościenne m ocarstw a: Rossyą, Danią i Polskę, utw o
rzyć związek celem rozdrobienia szwedzkiej monarchii. Woj
na poczęła się w 1700 roku. Król duński Frydryk IV.,-uderz.\ł na księcia H olsztynu, szwagra Karola X II., w zamia
rze podbicia jego księstw a; Piotr Wielki chciał odzyskać kraje
nadbałtyckie, a król polski, Frydryk August I I . , spodziewał
się odebrać na powrót Inflanty. Lecz młody król szwedzki
z niespodzianą energią odparł swoich najezdników i rozpoczął
z nimi ośmnastoletnią w alkę, znajomą pod imieniem wojny
Północnej.
W pierwszych dziewięciu latach, od 17 0 0 — 1709, szczę
ście bez zmiany sprzyjało Karolowi XII. W sześć tygodni
zmusił (1700) króla duńskiego prosić o pokoj, który nastąpił
w Trawendal (w Holsztynie). Poczem udał się do lugryi,
dzisiejszej gub. P e te rs., gdzie pod Narwą z 0 ,000 wojska po
raził 4 0 ,0 0 0 R ossyau; ztamląd wszedłszy w granice Litwy
i Polski, oświadczył Polakom , że nie z narodem , lecz z jego
królem bój toczyć będzie. Frydryk August II. po kilku prze
granych ustąpił z Litwy i Polski do Sa.Yonii. Zwycięzca skło
nił senat polski do złożenia z tronu swojego króla i obra
nia nowego w osobie Stanisława Leszczyńskiego, 1705.
Ze zaś Frydryk August nie chciał wyrzec się praw swoich
do korony, Karol XII. wkroczył do Saxonii, gilzie go zmu
sił orężem do zawarcia pokoju w A ltranszladzie, 1706, i ustąpienia tronu polskiego Leszczyńskiemu.
Podczas kiedy król szwedzki baw ił w Saxonii, Car Piotr,
po zniesieniu Szwedów w Hossy i zostawionych, w targnął do
Estonii i Inflant, gdzie zajął liczne miasta i twierdze. Ka
rol XII. na czele 3 5 ,000 żołnierzy wkroczył do Rossy! dla
złożenia także z tronu Piotra W ielkiego, gdy otrzymał goń
ca od Mazeppy, hetmana kozackiego, który, powstawszy prze
ciwko swemu m onarsze, prosił go o prędką pomoc. Karol
przeto nie poszedł do Moskwy, ale udał się osobiście na Ukrainę. Tu po raz pierwszy zawiodła go nadzieja; Mazepa
nie mógł namówić Kozaków do pow stania, i zaledwie z kil
kuset ludźmi stanął sam w obozie szwedzkim. Tymczasem
Car lotem błyskawicy przybył na Ukrainę i stoczył bitwę
z Karolem X ll. pod P ó łtaw ą, 27 czerwca 1709 r. Wojsko
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szwedzkie zostało zupełnie zniesione: 9 ,0 0 0 legło na placu,
a 14,000 dostało się w ręce zwycięzcy.
Przez drugie dziewięć la t, od 17 0 9 — 1 7 1 0 , Karol XII.
doświadczał samych tylko klęsk i przeciwności. Po przegra
nej pod Połtaw ą uszedł do Benderu pod opiekę T u rcji, gdzie
ięć lat przesiedział, starając się, chociaż bez skutku, nałonić to mocarstwo do w ojny z Rossyą. Nakoniec, w 1714,
w rócił do ojczyzny, i zebrawszy reszty sił, dalej wojnę z Pio
trem prowadzić postanowił. Monarcha rossjjski utworzył no
wy zw iązek, do któęego weszły: Polska, D ania, Anglia i
Prussy. Z tą potężną ligą walczył Karol z niewielkiem szczę
ściem do 1716 r. Nareście wkroczywszy do Norwegii, na
leżącej do D anii, gdy obiegł Fridrichshall, znalazł śmierć pod
wałami lej twierdzy, lii grud. 1716 roku. Ze zaś zeszedł
bezpotomnie, tymczasowa regencja, widząc zupełne wycień
czenie środków obrony, zaw arła pokoj z Anglią i Prostam i,
ustąpiwszy pierwszej Bremen i W erdeii, drugim część Pome
ranii zachodniej od Odry do rzeki Peeny. Z Rossyą tylko bój
toczył się jeszcze do r. 1721.
Po śmierci Karola XII. korona należała praw nie do star
szej jego siostry za Frydrykiem , księciem Holsztyn-gotlorpskiin.
[Ob. gen. N. 31). Ale stany państw a, chcąc nanow'o ogra
niczyć władzę królew ską, którą w r. 1660 z pod wszelkich
praw wyjęły, dały pierwszeństwo młodszej siostrze Karola,
Llryce-EIeonorze; ta ze swojej strony przysięgła na nową
konstytucją, przez którą władza wykonawcza została w ręku
króla łącznie z senatem , prawodawcza zaś na sejmie, co trzy
lata zwoływanym.
Ulryka ustąpiła, w 1720, korony swemu małżonkowi, Frydi ykowi, księciu hessen-kasselskiemu, który panował do 1751
roku. Frydryk ukończył wojnę z Rossyą w 1721, ustąpiwszy
Piotrow i, pokojem w Nysztad, (w Finlandii), Estonią, Inflanty,
Karelią, Ingryą i wyspy od brzegów Kurlaudyi aż do Wyborga.
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1D om H o l s z t y n -E u t y ń s h i ,
Podczas wojny o następstwo austriackie, 1740— 1748,
F ra n c ja , widząc że cesarzowa rossjjska, Elżbieta, przyjęła
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stronę M aryi-Teresy, żeby dać jej do czynienia w domu,
chciała nakłonić sejm szwedzki do wydania wojny Rossyi.
Lecz rozsądniejsza część członków sejm u, pamiętając na
świeże rany przez Piotra W. Szw ecji zadane, była mniema
nia, aby nie zrywać pokoju z tein mocarstwem. Zląd w czasie
obrad sejmowych powstały dwa stronnictw a: rossyjskie i
francuzkie, znajome pod imieniem stronnictwa czapek i stron
nictwa kapeluszowy pierwsze za pokojem, drugie za wojną.
Gdy w tej walce kapelusze wzięły przewagę nad czapkami,
rząd szwedzki ujrzał się zmuszonym wypowiedzieć wojnę
Rossyi, która że nieszczęśliwie była prowadzoną, sejm , ustraszony postępem oręża nieprzyjaciół, chcąc zbliżyć się z E l
żbietą i uczynić ją mniej wym agającą, postanowił wynieść
na tron szwedzki (lllryka bowiem była bezdzietną) Adolfa
Frydryka, księcia Holsztyn-Eutyńskiego, stryja Piotra III.,
którego Elżbieta tylko co za swego następcę w Rossyi uzna
ła. (Ob. gen. N. 31). Jakoż E lżbieta, tym krokiem sejmu
ujęta, przystała na pokoj ze Szw ecją w Abo, 1743, przez
który wróciła jej wszystkie zabory, w tej wojnie poczynione,
prócz_cząslki Finlandyi, do rzeki Kymene. Tym sposobem
doin Holsztyn-Eutyński zasiadł na tronie szwedzkim, w 1751
r ., po bezpotomnem zejściu Frydryka hessen-kasselskiego.
Ale rządy Adolfa-Frydryka, pierwszego króla z nowej dynaslyi, nic ważnego nie zaw ierają; władza bowiem jego tak była
skrępowaną przez radę senatu ze 24 członków złożoną i
przez sejmy, iż mu pozostał sam tytuł króla z prawem pisa
nia swego imienia u spodu uchwał senackich i sejmowych.
Po Adollie-Frydryku nastąpił syn jeg o , tiustaw 111. Mąż ten
dzielnego charakteru nie tylko wydobył się z pod zależności
od senatu, lecz zjednawszy różnemi drogami większość mię
dzy członkami sejm u, nanowo władzę królewską potrafił uezynić niezawisłą od ary sto k racji, którą przy każdej zręczno
ści starał się poniżać i od spólniclwa rządu usuwać. Ale
te kroki do tego stopnia uzbroiły przeciwko niemu magnaló w , iż uknuli spisek dla wydarcia mu życia. Spiskowi,
kierowani przez hr. Horna i kapitana Ankarslruma, posta
nowili domierzyć lej zbrodni 15 m arca, 1 7 9 2 roku. Gustaw
m iał dnia tego, w ieczorem , znajdować się na maskaradzie;
jakoż o godzinie H e j ukazał się na balu, i przesiedziawszy
czas niejaki spokojnie w królewskiej loży, przeszedł uareście
do sali. W mgnieniu oka otoczyły go maski związkowych,
Rys Chron.-Hist.
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i jedna z nich (hr. Horn) podszedłszy doń «dobrej nocy m a
seczko!” rzekła, bijąc go zlekka ręką po ram ieniu; w tern
Ankarstrom strzelił z pistoletu, i kula śmiertelnym ciosem
przeszyła Gustawa. Schwytany zabójca wytrzym ał najokro
pniejsze m ęczarnie, i niewydawszy żadnego ze spiskowych,
pouiosł śmierć na rusztow aniu; ci zaś, na których ciężyło
podejrzenie o spólnictwo zbrodni, z kraju wygnani zostali.
Gustaw IV.3 syn Gustawa III., panow ał naprzód pod
opieką stryja swojego, Karola, księcia Suderm anii; potem
zaś, od roku 17 9 6 — 1 6 0 9 , rządził osobiście. Ojciec tego
monarchy, przekonany z własnego doświadczenia jak dalece
potrzebna jest moc duszy dla panującego, chciał syna swo
jego ukształcić na męża z wielkim i sprężystym charakterem ;
ale zamiast tych przymiotów wlał weń upór i zaciętość. W ła
śnie w tej epoce głośne było dzieło Jana Jakóba Bousseuu
o wychowaniu, pod tytułem : Emil, w którćm ten filozof wy
łożył stylem porywającym swój szczególny sposób widzenia
edukacji młodzieży, a że nowość pomysłów uderzyła niezwy
czajnie króla szwedzkiego, kazał wychować następcę tronu
podług zasad pisarza francuzkiego. Już w pierwszym roku ką
pano niemowie w wodzie z lodem dla nadania tęgości jego ner
w om ; przewodnicy młodego księcia mieli za główny obow iązek
trzymać się ścisłe przepisów Emila. Królewicz to tylko ro 
bił, co weń nauczyciel wmówić potrafił; nie znał przymusu
ani obcej pow agi; szedł tylko za własnem, dziecinnem prze
konaniem. Jakoż, zasiadłszy polem na szwedzkiem tronie,
m niem ał, że działa w' duchu edukacji swojego ojca, obstając
z-nieugiętym uporem za tein, co się raz jem u w głowie za
marzyło. Jako uderzający dowód wielkiego, naw et w drobiaz
gach, jego uporu, przytoczymy następne zdarzenie. W Finlandyi, na wyspie Hermansari, siał most drew niany na sa
mem pograniczu zR o ssy ą, tak , iż jedna jego połowa należała
do Szw ecyi, druga do Rossyi. Raz przyszła fantazja kró
lowi kazać pomalować część mostu rossyjską szwedzkim na
rodowym kolorem: białym z błękitnym ; czemu gdy się oparły
miejscowe władze rossyjskie, Gustaw lak uporczywie uwziął
się postawić na sw ojem , iż zamyślał rozjiocząć o to wojnę
z cesarzem A lexandrem , (1 6 0 2 ), i ledwie go ministrowie od
tego śmiesznego kroku odwieść potrafili.
Drugą wadą Gustawa była wielka zabobonność; ztąd
szarlatani łatw y wstęp mieli do niego. Jeden z nich, pod
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czas wojny Napoleona z Prussam i, 1806— 1807, wmówił weń,
że cesarz Francuzów jest sław ną bestyą, w Objawieniu Św .
Ja n a , w rozdziale 13. opisaną, która na swem czele, to jest
w swem imieniu ma liczbę U66, i tę liczbę oszust wyna
lazł w imieniu Napoleona (*). Gustaw, wyobrażając że będzie
owym aniołem , na białym koniu siedzącym, który tę bestyą
w rzucił w jezioro ognia gorejącego siarką, połączył się,
W' brew zdaniu swoich m inistrów , z Prussami przeciw F ran
cji. Ale za ten związek przypłacił utratą Pomeranii.
Cesarz Alexander, który, na mocy pokoju Tylżyckiego,
nie tylko wprowadził u siebie systemat kontynentalny, ale
też zobowiązał się nakłonić do tego Gustawa IV .; gdy ten
monarcha nie chciał na to zezwolić, wypowiedział mu wojnę,
1 8 0 8 , i zagarnął całą Finlandyą. Śród tych niepomyślnych
okoliczności, Gustaw utracił koronę, 1809. Duma jego, upór
bez granic, brzemie podatków , któremi samowolnie obłożył
stan rolniczy i kupiecki, nadzwyczajna surowość ku woj
skowym , których karał nie tylko za osobiste wykroczenia,
ale też za nieżyczliwość losu, zniechęciły ku niemu lud, szla
chtę i w ojsko; nastał spisek, wojsko dało hasło do buntu;
król został uwięziony i złożony z tro n u , a koronę otrzym ał
stryj jego, książę Suderm anii, pod imieniem Karola XIII.
Cała ta nagła rew olucja odbyła się bez żadnego krwi rozlewu.
Nowy król pośpieszył zawrzeć pokoj ze zwycięzką Rossyą, 1809,
w Friedri'chshamie (w F in l.), przez który ustąpił jej całej
Finlandyi aż do rzeki T orneo; polem pojednał się z F ran cją,
1 8 1 0 , przyjąwszy systemat kontynentalny. Lecz że Karol
XIII. nie m iał potomstwa, sejm zwołany, 1810, dla urządze(*) Dla ciekawych załączamy tu wiadomość, jakim sposobem ów
szalbierz potrafił wynaleść liczbę 066 w imieniu Napoleona.
Kladniemy tu alfabet francuzki, w którym każda gioska ma
znaczenie liczebne.
ni.
i.
e.
f. g- h.
i.
k.
a. b. c. d.
1. 2. 3.
n. o. P40. 50. 60.
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Z tego alfabetu wybrawszy głoski, składające dwa wyrazy:
L'empereur Napoléon, i dodawszy do siebie summę z nich wy
padającą, otrzymamy liczbę Bestyi Objawienia: 606.
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nią sukcessyi tro n u , mianował jednomyślnie następcą Jana
B crnadotta, m arszałka francnzkiego księcia Ponte-Corvo.
Bernadotle przyjął ten zaszczytny w ybór, przemienił wiarę
katolicką na luterską, którą niegdyś wyznawali jego przod
kow ie, i przybywszy do S zw ecji, został uznany przez Karola
XIII. za syna pod imieniem Karola Jana.
Pokoj Szw ecji z F ran cją trw ał niedługo; Napoleon skar
żył się, że syslem at kontynentalny nie był ściśle przestrze
gany, i chciał, aby przyjęto do Szw ecji fran-cuzkich celników.
Tymczasem śród układów w tym celu prowadzonych, zabrał
Szwedom Pom eranią, i gdy Karol XIII. m iał już z tego po
wodu zerwać przyjacielskie stosunki z F ra n c ją , Napoleon
obiecał mu nielylko wrócić Pom eranią, ale też odzyskać FinIandyą, jeśli uzbroi swym kosztem przeciwko Rossyi 3 0 ,000
żołnierzy, na wojnę lii 12 roku. Król szwedzki, za radą
B crnadotta, przystąpił do związku z Rossyą i zaw arł z nią
przymierze przeciwko Napoleonowi z warunkiem, iż po ukoń
czeniu wojny otrzyma w zamian za utraconą Finlandyą, Nor
w egią, należącą do D anii, a którą Rossya obowiązała się
zdobyć swym orężem.
Bernadotle w ystąpił osobiście przeciwko Napoleonowi
w kampanii 1813 r. i walczył w Niemczech: pod Grossberen,
D ennewilz, i Lipskiem. Po upadku cesarza Francuzów , kon
gres wiedeński, 1 8 1 5 , w nagrodę za ofiary łożone dla po
gnębienia Napoleona, tudzież jako wynagrodzenie za Finlan
dyą, oddał Szw ecji N orw egią, odjąwszy ją królowi duńskie
mu za związek z Napoleonem.
Po śmierci Karola X III., w 1 8 1 8 , wstąpił n a tró n Bernadotte pod imieniem Karola XIV.} um arł w' r. 1844. Syn
jego i następca zowie się Oskar, (ur. 1 7 9 9 ), który się oże
n ił, w 1 8 2 3 , z księżniczką L euchtenberską, siostrą Maxymiliana Leuclitenberskiego.
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Królestwo duńskie składają następne kraje w' Europie:
1 ) część Niemiec między rzekami Elbą i E jderem , to jest,
księstwo Lawenburg i "Holsztyn. 2) Półwysep, objęty rzeką
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E jderem , morzem Niemieckiem i Baltyckiem, to je st, Szle
zwik i Jullandya. 3) Cztery wielkie wyspy, oblane mo
rzem Baltyckiem: Fionia, Żelandya, Laland, Ilornholm. 4) Wyspa Islandya.

W łaściwą Danią tworzą wyspy na morzu Baltyckiem, tu
dzież Jullandya. Powierzchnia całego królestwa wynosi 2,500
m. kw. z 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ludności.
Najpierwsi mieszkańcy półwyspu jutlandzkiego, za czasów
R zym ian, byli Cym brow ie, szczep ludu gierm ańskiego, od
których ten kraj zw ał się półwyspem cymbryckirn (Chersonesus cimbrica).
W pierwszych wiekach po nar. Chr. Danią posiadało kil
ku udzielnych w ładców , których głównem zatrudnieniem były
morskie rozboje. Znajome są ich napady na Anglią, F ran 
c ją , Niemcy i t. d. Historya tej krainy jaśniejszą dopiero
być zaczyna od wprowadzenia do niej wiary chrześciańskiej,
to je s t, od końca X. wieku.
Za pierwszego króla całej Danii uważa się Harald SinyZqb. Książe len, zwyciężony przez cesarza Ottona I ., ochrzcił się wraz z synem Swenonem, który niedługo polem
w rócił do pogaństw a; stał się jednak pamiętnym przez pod
bicie A nglii, w 1013 r , gdzie począł familią duńską. Syn
jego, Kanat W ielki, zostawszy chrześcianinem , w prowa
dził tę w iarę do D anii, tudzież rozciągnął swoje panowanie
nad Norwegią, którą zdobył, w 1028. Umierając rozdzielił
trzy królestwa między trzech synów: najstarszy Harald otrzym ał Anglią, drugi Hardy-Kanut Danią, trzeci Swenon
N orw egią, zkąd wkrótce został wygnany. H ardy-Kanut, odziedziczywszy Anglią po bezdzietnym bracie, w 1 0 3 0 , pa
now ał tam do 1041 roku, i schodząc bezpotomnie, zakończył
starszą linią idącą od Sw enona, dziada jego. Wówczas
w stąpiła na troń duński młodsza g ałąź, której głową był Estryt,
młodszy brat Kanuta W ielkiego, od którego następny sze
reg królów duńskich zw ał się Esłrytydumi; z nich ostatni,
Waldemar H I., (-f-13 7 ił), zostawił tron córce Małgorza
cie, Semiramidą północną zw anej, która po bezpotomnej
śmierci syna swojego, Oława E ., króla Norwegii, dostała też
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koronę norwggską. Niedługo potem , to je st, w 1 3 8 9 , Szwe
dzi, wygnawszy swojego króla, Alberta Meklemburskiego,
oddali tron M ałgorzacie, która tym sposobem ujrzała się p a 
nią trzech koron północnych. YV r. 1397, nastąpiło uroczyste
połączenie D anii, Szw ecji i Norwegii, znajome pod imie
niem Unii Kalmarskiej.
Małgorzata, nie mając potom stw a, zostaw iła, w 1412,
troistą koronę prawnukowi swojemu Erykowi, księciu po
morskiemu. (Ob. gen. N. 30). T en , w 1439, został złożony
z tronu, na którym zasiadł siostrzeniec jego, Krzysztof Bawar
ski. Po śmierci tego ostatniego, w l 4 4 8 , gdy Szwedzi zer
wawszy unią, udzielnego obrali króla, Duńczycy ofiarowali
swoją koronę Chrystyanowi, hrabiemu na Oldenburgu, który
po Kądzieli był krewnym dawnych królów' duńskich.
Chrystyan potrafił, W 14 5 0 , połączyć nanowo węzłem
linii Norwegią z Danią i został głową dynastyi, która aż do
najnowszych czasów zasiadała na tronie Danii i Norwegii, i
dziś jeszcze panuje w Danii. Był on synem D yłrycha, hra
biego na O ldenburgu, który poślubił Jadw igę, siostrę osta
tniego hrabiego (Adolla) Holsztynu i Szlezwiku. Z dwóch
synów , starszy Gier ar d otrzym ał dziedzictwo ojcowskie:
Oldenburg, i jego gałąź wygasła dopiero w 1867; młodszy
Chrystyan, którego Duńczycy na tron powołali, dostał Hol
sztyn i Szlezwik przez dobrowolny wybór mieszkańców tych
krain, po bezpotomnein zejściu wuja jego, hrabiego Adolfa.
Wnuk Chrystyana I . , Chrystyan II. , podbiwszy Szwecyą, w 1520, dopuścił się w tym kraju strasznego m order
stwa na 94 senatorach, przez co gdy oburzył przeciwko so
bie Szw edów , ci pod przewodnictwem Gustawa IFazy ze
pchnęli go z tronu i obrali królem swojego wybawcę. Duń
czycy naśladowali przykład Szwedów, i odjąwszy Chrystyano
wi dziedziczną koronę za jego okrucieństw a, włożyli ją na
skronie jego stryja, Frydryka I , w 1523. (Ob. gen. ¡S. 32).
Za tego króla w iara lutcrska weszła do Danii. Następca
jego, Chrystyan I li., podzielił się z bratem swoim, Adol
fe m , po połowie, księstw am i: Holsztynem i Szlezwikiem.
(Ob. gen. N. 32). Ten Adolf począł w swej osobie udzielną
linią książąt llolsztyiisko-Gottorpskieh, którzy posiadali poło
wę Szlezwiku do 1 7 2 0 , połowę zaś Holsztynu do 1773; od
tąd przenieśli się do Oldenburga, gdzie do dziś dnia ich ga
łąź panuje.
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Między następcami Clirystyana II I ., pamięlniejsi są: Clirysiyan I F ., (1588— 1648), który ze szkodą swych krajów brał
czynny udział w Trzydziestoletniej wojnie przeciw cesarzowi
Ferdynandowi II., Frydryk 7 /F , (1648 — 1670), który pod
czas wojny króla polskiego, Jana Kazimierza, z Karolem X.
Gustawem przyszedł w pomoc Polsce i wydaniem wojny Szwecyi, zwrócił na siebie oręż Karola Gustawa. Za tegoż króla
zaszła ważna polityczna rewolucya w Danii. Tron duński był
dotąd elekcyjnym; szlachta trzym ała wyłącznie ster państwa;
wszystkie starostwa za nader m ałą do skarbu opłatą były przez
nią dzierżawione; k ró l, wyzuty z władzy, był w czasie po
koju prezesem senatu, bez którego nic działać nie m ógł, a
w czasie wojny, naczelnym wodzem sił zbrojnych. Brak pie
niędzy w skarbie i niedostateczność dotychczasowych po
borów były powodem , iż Frydryk III. zw ołał, w 1660, sta
ny p ań stw a, złożone z deputowanych od szlachty, ducho
w ieństw a, mieszczan i w łościan, aby obmyśliły nowe środki
dla zasilenia wycieńczonego skarbu królewskiego. Gdy w cza
sie tego sejmu szlachta całkowicie i stanowczo uchyliła się
od ponoszenia ciężarów publicznych na rów ni z resztą pod
danych państw a, deputowani od księży, mieszczan i włościan,
przywiedzeni do rozpaczy, widząc że szlachta ścieśniła nad
zwyczaj władzę królewską dla własnej tylko korzyści i zagar
nęła wszystkie źródła dochodów krajowych, zwaliwszy całe
brzemię podatków na klassę rolniczo-przemysłową i ducho
w ieństw o, ogłosili tron duński dziedzicznym i złożyli w rę
ce króla władzę samowładną. Tym zbawiennym postępkiem,
wróciwszy panującemu potrzebną sprężystość, ocalili Danią
od niechybnej zguby, o jakąby ją przyprawił egoizm i sw a
wola potężnej arystokracyi.
Uwaga. Frydryk III. przyłączył do korony, w 1667,
hrabstw o Oldenburg, po wygaśuioniu starszej linii hrabiów
oldenburskich, idącej od G ierarda, brata Chrystyana, pierw 
szego króla Danii.
Frydryk IF. wszedł w ligę z Piotrem W. i Frydrykiem
Augustem , królem polskim, przeciw' Karolowi X II., królowi
szwedzkiem u, w' celu odjęcia jego siostrzeńcowi, Karolowi
Frydrykow i, księciu Holsztyńsko-Gottorpskiemu, dwóch jego
posiadłości: połowy Holsztynu i Szlezwiku. (Ob. gen. N. 31).
Lecz orężem Karola XII. zmuszony został do zawarcia pokoju
w T raw endal, w 1701. Kiedy zaś król szwedzki, po klęsce
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swojej pod P ó łtąw ą, 1 7 0 9 , i po pięcioletnim pobycie w Turcyi,
w róciw szy, w 1 7 1 4 , do ojczyzny, rozpoczął nanowo wojnę
z Hanią i R ossyą, Frydryk IV. najechał pow tórnie ziemie je 
go siostrzeńca i całe mu je zabrał, 1714. Nakoniec, po
śmierci Karola X II., D ania, na mocy pokoju zawartego ze
S zw ecją, w 1 7 2 0 , wróciła księciu Holsztyńsko-Goltorpskiemu cząstkę jego holsztyńską, lecz połowę księstwa szlezwickiego na zawsze, przy sobie zatrzym ała, tak , iż odtąd, to
je st, od r. 1 7 2 0 , cały już Szlezwik był własnością Danii.
Lecz syn księcia Holsztyńsko-Gottorpskiego, Piotr, zostawszy,
w' 1761, cesarzem rossyjskim pod imieniem Piotra UL, chciał
odzyskać odjętą ojcu jego część Szlezwiku i już zamierzał
wkroczyć z wojskiem do D anii, gdy śm ierć położyła tamę jego
zamiarom. Zona zaś jego ¡następczyni, Katarzyna U., iaw arła traktat, 1765, z królem duńskim Frydrykiem V.,
(1746 — 1766), przez który w imieniu małoletniego swojego
syna Pawła, księcia Goltorpskiego, zrzekła się praw do
Szlezwiku i ustąpiła Frydrykowi \ . część gottorpską Hol
sztynu w zamian za Oldenburg. P aw eł, doszedłszy do lat zu
pełnych, nie tylko zatwierdził, 1773 r . , traktat swej matki,
ale też ustąpił Oldenburg młodszej linii swojego dom u: księ
ciu Frydrykowi-Augustowi, w którego gałęzi do dziś dnia
to księstwo się znajduje. [Ok gen. Ń. dl).
Tym sposobem D ania, j jd r. 1 7 2 0 , posiada cały Szlezwik,
a od r. 1 7 7 3 j cały Holsztyn. Odtąd królestwo duńskie nie
zmieniło swych granic aż do czasów Napoleona. Kiedy w ro
ku 11Í13 mocarstwa europejskie utworzyły wielką ligę prze
ciwko cesarzowi F rancuzów , D ania, pozostawszy z nim
w przym ierzu, u traciła, na mocy uchwały kongresu wiedeń
skiego, N orw egią, którą oddano S zw e c ji; ta zaś, w zamian,
ustąpiła jej swoją część Pom eranii, od rzeki Peeny do mo
rza. Lecz król duński, Frydryk V I., oddał tę część Prussóm za hrabstwo Lawenburg.
Król duński Chrystyan VII. uprzedził wszystkich innych
m onarchów , znosząc pierwszy handel Murzynami, 1792. On
też, w r. 1Ü 03, zniósł niewolę w ę wszystkich swoich osa
dach, a w r. 1 3 0 5 , uwolnił włościan od poddaństwa w swych
ziemiach europejskich.
Islandya, stanowiąca część królestw a duńskiego, została
zaludnioną około 370 r. przez wychodźców z Norwegii. Oni
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założyli na tej wyspie państwo republikanckie, które utrzy
mało swoją niepodległość aż do r. 1 2 6 1 , kiedy się Islandya poddała królowi Norwegii. Od zaprowadzenia religii
cnrześciańskiej aż do połowy XIV. w ieku, zamieszkiwał tę
wyspę lud ukształcony i przedsiębierczy. Ztamtąd wyszli
najpierwsi żeglarze, którzy odkryli Grenlandyą i zwiedzili
Amerykę długo przed Kolumbem. Dziś już nie ulega żadnej
w ątpliw ości, że północna część Nowego Św iata znajomą była
mieszkańcom Islandyi w X. wieku.
Islandya, w raz z Norwegią, przeszedłszy pod panowanie
królów duńskich, w 1387, dotąd w ich ręku zostaje.
Norwegia m iała udzielnych królów aż do śmierci Oła
wa V ., syna Małgorzaty Waldemarskiej w 1 387; potem złą
czyła się dobrowolnie z "Danią, i w tym związku przetrw ała
aż do r. 1814. Kongres wiedeński oddzielił ją od Danii i
połączył ze Szwecyą.

S ZWAJ CARI A.
Pod tein imieniem znajoma jest rzeczpospolita, czyli ra
czej, zbiór dwudziestu dwóch małych rzeczypospolitych, tw o
rzących związek dla wzajemnej obrony, pod względem zaś
wewnętrznego zarządu zupełnie od siebie niezawisłych.
Każda taka rzeczpospolita zowie się kantonem; powierz
chnia wszystkich kantonów wynosi 700 ni. k. a ludność gó
rą 2,0 0 0 ,0 0 0 .
Kraj ten, za Rzymian Helwecyą zwany, przy końcu V.
wieku dostał się pod panowanie Franków ; potem przeszedł
do familii Karlowingów, i nakoniec, w 1 0 3 2 r., z państwem
niemieckiem połączony został. Cesarz Lotaryusz puścił, 1127,
Sżw ajtaryą w lenność Konradowi, z domu książąt Zćiringów, którego gdy linia wygasła, w 1 118, wróciła Szwajca
ria znowu pod bezpośrednią władzę cesarzów niemieckich.
W tej epoce Szwajcarya rozdrobioną była między wielką licz
bą świeckich i duchownych władców, którzy z tytułem opa
łów, hrabiów lub baronów, wassąlów cesarskich, całą tę zie
mię na prawie lennem trzymali.
35
R ys C hron .-H is t .
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Z pomiędzy hrabiów najznakomitszym był dom hrabiów
habsburskich, tak nazwany od zamku Habsburg, w kantonie
Argowii. Posiadał on w różnych częściach Szwajcaryi wiel
kie dobra i mianowicie nabył stanowczej przewagi nad inny
mi właścicielami w tym kraju od czasu Kudolfa 1., który zo
stawszy cesarzem, w 1273, m iał przez lo niejedną sposo
bność rozszerzenia swoich posiadłości, już przez kupno , już
przez dobrowolne poddanie się pod jego opiekę mniejszych
lenników.
Były też w Szwajcaryi miasta wolne, to jest, nieuznające za zwierzchniego pana żadnego barona lub hrabiego, ale
samego cesarza. Miały one własny obszar ziemi, kantonem
zw any, swoich urzędników , swoje sądy cywilne; tylko ich
sprawy kryminalne rozstrzygane były przez osobnych urzędni
ków od cesarza stanowionych, którzy wójtami czyli starosta
mi się zwrali i mieszkali w obronnych zamkach. Z pomiędzy takich miast szczególniej odznaczały się bogactwem, roz
ległością swoich kantonów i miłością patryarchalnej swobody,
trzy miasta: Szwie, Uri i Unterwalden.
Na początku XIV. wieku, kiedy Albert I. habsburski, ksią
żę austryacki, syn Kudolfa I., dostąpił cesarskiej korony, umyślił zaokrąglić swoje posiadłości rozrzucone po Szwajcaryi
i z nich utworzyć osobne księstwo dla swoich synów. \V tym
celu ponabywał od drobniejszych wassalów ich ienności, któ
rych znaczna część leżała w obrębie trzech wyżej rzeczonych
m iast wolnych lub z niemi graniczyła. Narescie postanowił
także nakłonić te miasta do uznania go za swego suwerena,
nie jako niemieckiego cesarza, ale jako księcia austryackiegb,
aby tym sposobem stać się mogły na zawsze własnością jegoj
domu. Gdy zaś miasta odrzuciły ze wzgardą rozpoczęte w tej
myśli układy, Albert, jako cesarz niemiecki, polecił sekretnie
swym wójtom, aby uciskiem i wszelkiego rodzaju niesprawie
dliwością zmusili je do poddania się domowi habsburskiemu.
Wszelkie ich skargi na przedajność i nadużycia wójtów przed
tron cesarski zanoszone zostały bez skutku; Albert obiecywał
publicznie kantonom wniknąć w postępowanie swoich urzę
dników i ich u k arać, a tajemnie daw ał im do zrozumienia,
że dopóty zmiany w' swym losie spodziewać się nie mogą,
póki nad sobą zwierzchnictwa książąt austryackich nie uznają.
Tymczasem przemoc i gwałtowność urzędników cesarskich
wydała inny ow oc, aniżeli jakiego się Albert spodziewał, i
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była główną pobudką nastania Rzeczypospolitej szwajcarskiej.
Pierwszy krok do tego miał uczynić jeden wieśniak, imieniem
Wilhelm Tell, stawiąc opor wójtowi Gesslerowi, w kanto
nie llri.
Podług szwajcarskiej tradycyi, wójt ten kazał raz w gnie
wie obywatelom miasta Jltclorf, stolicy kantonu Uri, taką
cześć oddawać czapce swojej, na słupie śród rynku położonej,
jakby własnej jego osobie. Trafiło się, iż Wilhelm Tell, mąż
w chacie wieśniaczej zrodzony, ale z duszą wzniosłą i szla
chetną, przechodził mimo czapki wójtowskiej nie okazawszy
jej przepisanego uszanowania. Ujęty zaraz i przed wójtem
stawiony m iał uledz karze śm ierci, gdy wtem przyszła fan
tazja Gesslerowi darować mu życie, pod w arunkiem , jeśli
strzałą z luku puszczoną zbije jabłko z głowy syna swojego
jedynaka. Wilhelm bowiem uchodził w tej okolicy za najlep
szego Strzelca. Nieszczęśliwy ojciec przystał na warunek,
poszedł do domu po łuk swmj i syna, i skrywszy jedną strza
łę pod suknią, z drugą stanął na placu, gdzie w obec wój
ta i licznie zebranego ludu wykonał z zadziwiającą zręczno
ścią barbarzyński rozkaz Gesslera; ale gdy druga strzała z pod
sukni się w yśliznęła, zapytany o nią , ośw iadczył, iż prze
znaczoną była dla wójta, jeśliby m iał nieszczęście zabić swe
dziecię. Rozjątrzony odpowiedzią Gessler, kazał mu ze związanemi rękami iść za sobą, i wsiadłszy do łódki, płynął z nim
po jeziorze Lucernskiem do zamku sw ojego w Kiisnacht, nad
brzegiem tegoż jeziora leżącego. Już zbliżali się ku miejscu
Griitly zwanemu, gdy nagły wicher wzburzył wody jeziora
i łódka co chwila zniknąć miała pod falami. Przelękły Ges
sler oswobodził z pęt ręce Wilhelma Telia i pewóerzył jem u
ster łódki w raz z życiem swojem. Wilhelm silnem ramieniem
skierow ał barkę do brzegu, wyskoczył z niej żwawo na zie
mię a Gesslera na głąb' odepchnął. Jednakże w ójt uszedł
niebezpieczeństwa, i wylądowawszy w inneni miejscu, puścił
się wąwozem do zamku swojego. Ale Wilhelm Tell, stanąw 
szy na drodze, kędy Gessler koniecznie przechodzić musiał, gdy
go ujrzał zbliżającego się puścił weń strzałę i trupem na
miejscu położył. Ten czyn stał się hasłem ogólnego we
trzech kantonach powstania.
Trzej mężowie: Arnold Melchtal z kantonu Unterwalden,
Werner Sztaufacher z kantonu Szwie i Walter Fiirst z U ri j
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poburzyli ludność swoich kantonów , wygnali wójtów cesar
skich, (1 stycz. 1 3 0 0 ), i zdobywszy ich zaniki obronne,
z ziemią je zrównali. Poczern mieszkańcy trzech kantonów:
Szwie, Uri i Unterwalden zawarli z sobą dziesięcioletni
związek dla obrony od napaści ze strony cesarza. Albert
zaś, dowiedziawszy się o wypadkach zaszłych w Szwajcaryi,
wystąpił osobiście dla uśmierzenia niespokojnych kantonów;
ale w czasie przeprawy przez rzekę lieuss , wpadającą do
Aar, został zabity przez własnego synowca. Ta okoliczność,
jako też wyniesienie na tron cesarski księcia z innego domu,
Henryka T li. luxemburskiego, niechętnego domowi habsbur
skiemu, było najpomyślniejszym wypadkiem dla sprawy trzech
kantonów. Syn Alberta, Leopold, książę austryacki, (zob.
gen. N. 9) widząc że trzy kantony zagarnęły posiadłości
habsburskie w ich obwodzie leżące, poszedł przeciwko nim
z 2 0 ,0 0 0 wojska, w 1315. Szwajcarowie zaledwie 1,500
żołnierzy przeciw tej sile wystawić mogli; zaszła bitwa przy
wsi Morgarten, w kantonie S zw ie; garstka biednych górali
odniosła stanowcze zwycięstwo nad potężnym księciem (8.
grudnia); poczern trzy kantony zawarły w B runnen, w okrę
gu Szw ie, wieczne przym ierze^ które z początku tylko na
dziesięć lat było postanowione.
W ciągu lat dwudziestu, od 13 3 2 — 1352, do tego związ
ku Helwetów, których Austryacy od głównego, związkowego
kantonu Szwie Szwajcarami (Schweizer) nazwali, przyłączy
ło się jeszcze pięć kantonów , już do domu habsburskiego,
już do innych władców należących: Lucerna, Ziirich, Glarus, Zug i Bern. Trzy pierwsze kantony i pięć ostatnich,
składały razem ośm dawnych kantonów.
Związkowi, uczuwszy swe siły, podbudzać zaczęli i dal
szych mieszkańców Szwajcaryi do zrzucenia jarzm a swych
panów; przez co gdy uzbroili na siebie całą szlachtę szwaj
carską, powstała potężna liga, ze 167 panów tak duchow
nych jako i św ieckich złożona, która skłoniła Leopolda 11.,
synowca Leopolda 1. (zob. gen. N. 9), księcia austryackiego,
wziąść się do oręża przeciwko dumnym republikanom. Licz
ne wojsko (50,000), dobrze uzbrojone,.w ystąpiło. ~ł386. z Baden ku Seuipach, miasteczku austryackiemu, (w kant. T ucern.),
które wypowiedziawszy posłuszeństwo swoim książętom, we-
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szło w przymierze z kantonem Lucernskim. Pod Sempacli
Szwajcarowie w liczbie 2 0 ,0 0 0 zabiegli drogę swoim nieprzy
jaciołom. Po niepewnej czas niejaki walce, los jej został roz
strzygnięty na korzyść republikanów przez bohaterskie poświę
cenie się Arnolda Winkelried z kantonu Unterwalden. W najkrytyczniejszej chwili rzucił się on na zjeżony włóczniami
zastęp rycerzy austryackich, którzy w ściśnionym szeregu
tworzyli czoło wojska związkowego, zagarnął w silne swoje
objęcia ile tylko mógł włóczni nieprzyjacielskich , wcisnął je
we własne piersi i padł trupem , otwierając wolne przejście
dla spółziomków, którzy tym sposobem włamawszy się w śro
dek Austryaków, zamieszanie i rzeź okropni! tam sprawili.
Na miejscu gdzie ta bitwa zaszła, a przynajmniej w jej po
bliżu, stoi dziś mała kaplica, pod której fundamentami spo
czywają, jak wieść niesie, zwłoki Leopolda, w raz z 2 ,000
poległych z nim rycerzy. Waleczny Leopold, leżąc ranny śród
trupów swoich żołnierzy, wszelkiej pomocy pozbawiony, zo
stał nieludzko zamordowany przez jednego ze Szwajcarów,
który z trudnością dokonał barbarzyńskiego czynu, gdyż tw ar
da zbroja księcia długo stawiła opór włóczni mordercy.
Narody starożytne, Grecy i R zym ianie, wznosiły swoim
bohaterom posągi i kolum ny, katolicki zaś lud Szwajcaryi
staw ił kaplice mężom, którzy krwi i życia dla dobra spółbraci nie szczędzili. Po wszystkich kantonach Szwajcaryi,
miejsca wsławione znakomitą walką lub inną jaką pamiątką
historyczną, przekazane są czci dalekiego potomstwa za pomo
cą świątyń i dni uroczystych, które corok się obchodzą z ca
łą kościelną wystawą. 1 tak: w Biirglen, nad jeziorem Lrnerskiern, jako w miejscu urodzenia, wznosi się na cześć Telia
jedna kaplica, a przy Kiisnacht nad wąwozem druga; trzecia
na polu bitwy pod Morgarten, czwarta niedaleko miasteczka
Sempach, i t. d.
Od bitwy pod Sempach do wojny Szwajcarów’ z. Karolem
Zuchwałym, to jest od r. 13 8 6 do 1476 r., przez lat 90 nic
ważnego w historyi tej rzeczypospoiitej me spotykamy. Ale
w tej epoce znowu Szwajcarowie ośmiu kantonów okryli się
sławą potrójnego zwycięstwa: pod G ranson, Morat i Nancy,
nad ostatnim księciem Burgundyi. (Granson leży nad jezio
rem N eufchatel; Morat nad jezior. Morat w kant. Ber
neńskim; Nancy, stolica L otaryngii) Mianowicie bitwa
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pod Granson jest pamiętny przez niezmierną zdobycz, która
się w ręce Szwajcarów dostała (*).
To świetne powodzenie oręża Szwajcarów przeciwko je
dnemu z najpotężniejszych podówczas książąt w Europie by
ło powodem, iż do ich przymierza przystąpiło pięć nowych
kantonów, w przeciągu czasu od 1481—-1528, tak, iż w tym
ostatnim roku liczyło się już w związku 13 kantonów, któ
re blizko przez trzysta lat w szeregu państw europejskich
zajmowały miejsce pod imieniem trzynastu kantonów szwaj
carskiego związku.
Pod koniec XV. w ieku, w 1499, Maxymilian L , cesarz
niemiecki z domu habsburskiego, kusił się był jeszcze raz o
skłonienie Szwajcarów przemocą do uznania nad sobą z w iera
chuiczej władzy cesarzów niemieckich; ale gdy ci górale z ośntiu bitew z nim stoczonych'jedną tjlko przegrali, nastąpił
pokoj w Bazylei, rozstrzygający ich niezawisłość od państwa
niemieckiego, która dopiero ostatecznie pokojem westfalskim,
1648, przez wszystkie mocarstwa zapewnioną im została.
Od tej epoki, Szwajcarowie nie doznając w swej ojczyźnie
obcej napaści, ponieśli krew i życie swoje w kraje ościenne,
a szczególniej do Włoch, gdzie jako najemnicy służyli za pie(*) Zwycięzcy znaleźli w obozie książęcym 400 namiotów jedwa
biem i axamitem powleczonych; 500 dział wielkiego kalibru;
750 pudów prochu; 2,000 beczek śledzi; 3,000 worków owsa;
8.000 maczug w żelazne kolce uzbrojonych; 300 całych ser
wisów z czystego srebra nie licząc w to co rozchwytali żoł
nierze, z których jeden przedał za złotówkę półmisek srebr
ny od kilku funtów, mniemając, że jest cynowy, nigdy bo
wiem nie słyszał aby gdzie miały być ze srebra. W gotów
ce zaś tyle zabrano pieniędzy, iż je czapkami między sobą
dzielili Szwajcarowie. Prócz tego w archiwum księcia zna
leźli szpadę, w którćj rękojeści osadzonych było 7 wielkich
dyamentów, jaśniejących dzisiaj w koronach Prancyi, Austryi
i innych mocarstw, tyleż rubinów i 15 pereł wielkości bobu;
nadto, osobno, dwie piękne perły oprawione w złoto, każda
wielkości orzecha laskowego. Lecz najdroższą rzeczą z całej
tej zdobyczy był dyament, może największy w świecie chrześciańskim, znaleziony przez Szwajcara, który, prosty i ubogi
syn pasterza alpejskiego, uważając go za cacko dziecinne,
przedał za dwa złote; nowy właściciel, nie poznawszy się na
jego wartości, odprzedał go za trzy franki; nakoniec, w dal
szej wędrówce, dyament natrafił na lepszych znawców i po
raz szósty został sprzedany papieżowi Juliuszowi II. za
20.000 dukatów.
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niądze, już to książętom meilyolaiiskim z familii Sforców,
ju T to królom francuzkim. (Tym ostatnim dostarczyli od r.
14 8 1 — 1 7 1 5 , około 7 0 0 ,0 0 0 żołnierzy). Wzrost okazały i
cechująca Szwajcarów waleczność były przyczyną, że prawie
każdy znakomitszy monarcha starał się mieć gwardyą szwaj
carską.
W pierwszej połowie XVI. wieku, Zivingl i Jan Kalwin
rozszerzeniem, (od 1524), w Szwajcaryi reform acji spowodo
wali między mieszkańcami rozdwojenie i niesnaski. Niektóre
kantony całkiem przyjęły w iarę kalwińską, inne zostały wierneini nauce kościoła katolickiego, inne znowu podzieliły się,
częścią za nowemi, częścią za dawuemi dogmatami, tak, iż
z liczby dzisiejszych 2 2 kantonów jest 9 katolickich, 7 kal
wińskich i 6 mieszanych.
Lecz te zaburzenia religijne niepokoiły tylko wewnątrz
Szwajcaryą, ale co się tycze zewnętrznych stosunków, kraj
ten, zachowując od pokoju westfalskiego ścisłą neutralność,
do żadnych między ościeunemi mocarstwam i nie mieszał się
zatargów. Ten stan pokoju wiele się przyczynił do podnie
sienia w Szwajcaryi rzemiosł, rolnictw a, sztuk i nauk, i do
rozszerzenia jej handlu. W wielu gałęziach przemysłu (np.
w' robieniu papieru, tudzież zegarków, których do 2 0 0 ,0 0 0
co rok się rozchodzi) Szwajcarya nie tylko wyrównała, ale
naw et prześcignęła wiele krajów europejskich; we wszystkich
zaś oddziałach nauk i sztuk pięknych zjednała sobie powszech
ną sławę. (Znakomitsi uczeni są: J. J. Rousseau, Lavater,
Gessner, Jan Müller, Pestalozzi i inni).
Rewolucja francuska w strząsła także i Szwajcaryą. Do
r. 1 7 9 8 , w każdym kanionie były dwa sobie nieprzyjazne
stronnictw a: arystokratów i demokratów', czyli szlachty i
gminu. Znakomitsze rodziny zagarnęły wszędy ster rządu, a
z nim zyskały stanowczą przewagę nad resztą ludności. TJboższa klassa, zazdroszcząc ich znaczeniu i bogactwu, z gło
śną radością przyjęła wdeść o zniesieniu szlachectwa we F ran
cji; zaraz tu i ówdzie szał rewolucyjny ogarniać począł mło
dzieńcze głowy. Zamarzyło się im zlać wszystkie kantony
w jedną całość i utworzyć rzeczpospolitą silną w ewnątrz a
groźną na zewnątrz. Tym zwolennikom rew olucji przybyły
na pomoc francuzkie wojska, w 1798 roku; arystokraci któ
rym brakło dobrych dowódzców, kawaleryi i artyleryi, a naj
więcej wewnętrznej zgody, źle uzbrojeni i nieprzygotowani
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na to wtargnięcie nieprzyjaciół, stali się bez trudu łupem rewolucyonistów Francuzkich i Szwajcarskich, którzy zniósłszy
udzielne, drobne rzeczypospolite, utworzyli ze wszystkich kan
tonów jedną ogólną pod nazwiskiem rzcczypospolitćj liclwcckiej, na wzór rzeczypospolitej francuzkiej.
W tym nowym stanie przetrw ała Szwajcarya aż do upad
ku Napoleona, w ■11114 r.; kongres wiedeński wydobył len
kraj z pod zawisłości od F r a n c ji, i usunąwszy tytuł rzeczypospolilęj helweckiej, powrócił Szwajcaryi dawny kształt rzą
du udzielnych kantonów i postanowił ją w rzędzie państw
europejskich taką, jak dotąd istnieje.
------Q>^<£)-----

ROSSY!
Rozległą przestrzeń Europy, od Oki do Elby, od Dunaju
do morza Bałtyckiego, zajmowały od wieków rozrzucone sło
wiańskie pokolenia, znane Grekom i Rzymianom pod ogólnem
nazwiskiem Scytów i Sarm atów. Połączenie kilku takich
pokoleń w jedną całość przez Normandów w IX. wieku stało
się zawiązkiem monarchii Rossyjskiej.
Z pomiędzy plem ion, które dzisiejszą Rossyą zaludniały,
znakomitsze były następne : Polmiie nad brzegami Dniepru
mieszkający, Drewlanie na Wołyniu, liużanic nad brzegami
Bugu, Połoczanie nad Dźwiną zachodnią, Siewierzami; nad
rzekami Desną i S o łą, Wiatyczanię nad O ką, Krywiczanie w gub. Smoleńskiej, Nowogro dzianie nad jeziorem llmen.
Początek Rusi. Już w IX. wieku Stawianie, zostający je 
szcze w bałw ochw alstw ie, trudnili się rolnictwem i handlem;
mieli obszerne m iasta: Kijów, Nowogród, Smoleńsk, Połock;
ale, rozdrobieni na małe pokolenia, bez politycznego między
sobą zw iązku, łatw o stać się mogli ofiarą obcej przemocy.
Jakoż, około tego czasu, narażeni ciągle byli na niszczące na
pady dwóch potężnych nieprzyjaciół: Chazarów i Normandów . 1
Chazarowie, jednegoż z Turkam i pochodzenia, zajmując
pobrzeża Wołgi aż do morza Kaspijskiego, cisnęli Sławian
od południa, brali dań od Wiatyczanów i Polanów i trzymali
Kijów w swym ręku.
N orm andow ie, dzisiejsi mieszkańcy półwyspu Skandynaw-
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skiego, znajomi w ruskich kronikach pod imieniem Wara?
gów, cisnęli Sław ian od północy^ Nowogrodzianie i ich sprzy
mierzeńcy Krywiczanie, w ewnętrzną niezgodą szarpani, nie
mogąc w łasną siłą oprzeć się W aragóm, powzięli m y śl, dla
zasłonienia się od napaści swych bitnych sąsiadów, wezwać
na pomoc, jednego z dowódzców norm andzkich, z pokolenia
Russów, imieniem Ruryka, 862. Rury k, z dwóma braćmi:
Syneusem i Truworem, stanąwszy z licznym orszakiem na
ziemi słow iańskiej, zagarnął m iasta: L adogę, Nowogród,
Izborsk (niedaleko Pskow a), Połock i Biełoziersk. Ta prze
strzeń Słowiańszczyzny, orężem przychodniów zdobytej, najicrwsza otrzymała nazwisko Rusi 5 stolicą jej był Nowogród,
luryk podzielił się zdobyczą z braćmi sw oim i, po których
bezpotomnem zejściu połączył ich cząstki ze swoją dzierżawą
i panował sam jeden od r. 8 6 4 — 879.
Peryod historyi ruskiej, dw ieifię lat obejmujący, od osie
dlenia się Normandów między Słowianami do połowy XI. wieku,
czyli od 86 4 — 1054, może nazwać się peryodem Rusi pod
b ija ją c e jRuryk i jego waleczni następcy. Oleg, Swiatosław, Włodzimierz i Jarosław I . , daleko posunęli granice
państwa swojego.
Oleg, (879— 912), krew ny Ruryka, opiekun czteroletnie
go jego syna , Ig o ra , zdobył kraje leżące wzdłuż Dniepru,
z bogatem miastem Kijowem, dokąd też przeniósł stolicę swoją
z Nowogrodu. Odtąd następcy jego zwać się poczęli wielkiemi ksiajejami kijowskimi. Panujący po Olegu, Igor, (912—
9 4 5 ), niczem się nie odznaczył; po jego śmierci, żona Olga,
przyjąwszy ster państwa podczas małoletności syna swojego,
Swiatosława I., stała się mianowicie pam iętna, że w r._957,
wiarę grecką przyjęła w Konstantynopolu.
Swialosław, w ciągu swojego panowania, od 9 5 7 - 972,
podbił pokolenia Wiatyczanów czyli kraje nad Oką leżące;
pomknął granice Rusi aż do rzeki Donu i naw et do Kubania;
wojował t też długo z G rekam i, chcąc im odjąć prowincyą
Bulgaryą; ale nareście odparty męstwem cesarza greckiego,
Jana Zemisces, gdy w racał j rożbitami do ojczyzny, przy
progach Dniepru zabity został pr zez Pieczyngów. Był to naród
tatarskiego szczepu, mieszkający na północnem wybrzeżu Mo
czą Czarnego, od Donu do Dunaju.
Po śmierci S w iatosław a, Ruś dostała się trzern jego sy
nom : starszy, Jaropełk I ., otrzymał księstwo Kijowskie,
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młodszy, Oleg, Drewlańskie czyli W ołyń, trzeci, W łodzi
mierz, Nowogrodzkie. Owocem tego J_odziału_J)vła wojna
dom ow a, naprzód między Jaropełkiem a Olegiem, w której
ten ostatni zg in ął; polem między Jaropełkiem a Włodzimie
rzem , który, pokonawszy brata, całą Ruś uanow o połączył.
W łodzimierz, przezwany W ielkim, (9 8 0 — 1015), odzna
czył się podbojami: zdobył na zachód" Rusi cały kraj, dziś
Rusią Czerwoną lub' Gulicyą zwany; u źródeł Niemna pod
bił Jadźwingów, tudzież część Litwy i Inflant. Najgłówniej
szym zaś jego czynem było wprowadzenie do kraju wiary
chrześciańskiej. Podług podania dawnych kronikarzy, ościenne
m ocarstw a, widząc potęgę wielkiego księcia kijowskiego,
chciały go węzłem wiary przywiązać do siebie i skłaniały przeto
do przyjęcia ich wyznania; Włodzimierz zaś, nie mogąc oświad
czyć się stanowczo za żadną w iarą, w ypraw ił posłów do
różnych krajów, i na mocy ich sprawozdania uznawszy grecką
religią ze wszystkich za najlepszą, zezwolił na jej przyjęcie.
Z tego powodu udał się z licznem wojskiem, r. 988, do Korsunia czyli Chersonii, miasta w dzisiejszym K rym ie, odle
głego na trzy wiorsty od portu Sewastopolskiego, i, tam ochrzczony, pojął za żonę ylnnq, śioslrę Bazylego i Konstan
tyna, cesarzów greckich. Za pwrótem do Kijowa, cały naród
do w iary ś. został nawrócony.
Po śmierci Włodzimierza, Ruś na dwanaście udzielnych
części podzieloną została , które posiedli synowie i synowcowie jego, za synów przysposobieni. T a okoliczność dała powod do krwawych wewnętrznych zaburzeń. Skoro bowiem
um arł W łodzimierz, synowiec je g o , Świętopełk, syn Jaropełka I., chciwy nieograniczonej władzy nad całą Rusią, przy
właszczył Kijów i tytuł wielko książęcy, zabił dwóch synów
Włodzimierza: Borysa i Weba, uznanych potem przez ko
ściół grecki za świętych , a cząstki ich do swego księstwa
przyłączył. Lecz książę nowogrodzki, Jarosław /., syn Wło
dzimierza W ., poszedłszy nań zbrojną ręką zwyciężył go i
przym usił szukać schronienia w Polsce u teścia swojego, Bo
lesława Chrobrego, z pomoc,'U>tórego wrócił znowu na tron
kijowski, dawszy mu w n a g ro ^ Ruś Czerwoną. Po ustąpieniu
zaś Bolesław a z Rusi, Jarosław napadł powtórnie na S\^ętopełka,
który, zwyciężony, uchodząc do Polski, um arł w drodze r. 1019.
Jarosław wstąpił na tron wielko-książęcy, 1 0 1 9 , i po
śmierci wszystkich swych braci stał się, w 1030, panem całej
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Rusi, prócz Potocka, klika powiększył odjęciem królowi pol
skiemu, Mieczysławowi Guuśnemu, Rusi Czerwonej przez Bo
lesława Chrobrego zabranej. W r. 1035, na zadanie mieszkań
ców ¡Nowogrodu kazał napisać praw a, podług których miano
sądy sprawować 1 poJatki wybierać nie tylko w Nowogrodzie,
ale i po innych miastach ru sk ich ; te praw a znajome są pod
imieniem Ruskiej Prawdy.
Branice Rusi za Jarosława I. Za panowania tego księcia
ustaliły się ostatecznie granice R u si: na północ , do jeziora
Ladogi; na wschód, do ujścia Oki, do brzegów Wołgi i źródła
Chopru ; na południe , do progów Dniepru ; na zachód, do
źródła Wisły, do Niemna i odnogi Fińskiej.
Odtąd cała Słowiańszczyzna, którą Jarosław I. posiadł, za
trzymała wiarę grecką, język ruski i nazwisko Rusi, chociaż
potem niektóro jej cząstki, od ogółu oderw ane, weszły do
składu m ocarstw ościennych, jak np. Ruś Czerwona.
Jarosław um arł w dt)54, a we dwa lata potem urodził
się sławny kronikarz ruski Nestor.
Ruś w podziałach.
Od samych początków nastania Rusi był zwyczaj, ze Szwecyi przez Ruryka wprowadzony, dzielenia ziemi książęcej mię
dzy członkami panującej familii; że zaś, po większej części,
udzielni książęta wymierali bezpotomnie, ich cząstki wracały
znowu pod władzę wielkich książąt kijowskich. Dopiero od
śmierci Jarosław a I., zaszłej w 1054 r., Ruś między pięciu
jego synów podzielona, na długie wieki w tym stanie została,
otwierając niewysyehające źródło domowych niesnasek między
słabymi książętami z domu Ruryka , tak , iż od połowy XI.
wieku nie rozszerzyła już dalej swych granic , owszem coraz
rozpadając się na mniejsze cząstki, w końcu XII. i na po
czątku XIII. wieku dała początek kilkunastu księstwom nie
zawisłym i nawzajem sobie nieprzyjaznym. Historya tego peryodu przedstawia jeden i tenże sam smutny obraz niepo
rządku, nędzy i cierpienia. Każdy książę dzielił zwykle swe
księstwo na tyle części, ilu m iał synów, a ci znowu drobili
niewielkie swoje dziedzictwo na mniejsze jeszcze dzielnice
między swojem potomstwem ; ztąd wynikały kłótnie, zajścia
i wojny, tak, iż najwytrwalsza uwaga przebiegając dzieje tej
epoki, gubi się w nudnej plątaninie książęcych nazwisk i
w' jednostajnein powtarzaniu się krwawych scen wojny do-
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niowej. Oprócz niezgod, koniecznie z takiego systematu po
działów wypływających, wielką jeszcze dla Ilusi byli klęską
dzicy jej sąsiedzi, Połowcy, lud koczujący, który wyszedłszy
z Azy i w połowie XI. wieku, opanował kraje, uprzednio przez
Pieczyngów od Wołgi do Prutu zajmowane. Rusini zwali ich
Połowcami, a mieszkańcy Azyi Kipczakiem, lub Rapczakiem;
ziemia przez nich posiadana długo to ostatnie nazwisko no
siła. Ci Połowcy, korzystając z wewnętrznego na Rusi nie
ładu i ze słabości udzielnych książąt, niszczyli swerni napa
dami południowo-wschodnie krainy, zwłaszcza że kłócący się
dóm Ruryka sam ich przyzywał na pomoc w familijnych swo
ich rozterkach.
Jarosław zostaw ił pięciu synów i każdemu wydzielił oso
bne księstw o: najstarszy Izasław, otrzymał kijowskie i no
wogrodzkie, tudzież tytuł wielkiego księcia, który m iał przejść
nie na jego sy n a, lecz na jego b ra c i, koleją starszeństw a,
potem na ich synów w tymże porządku, zawsze na najstarsze
go w rodzeństw ie; Swiatosław dostał księstwo Czernihowskie, Wszewołod Perejasławskie (na południe Kijowa), W ia
czesław Smoleńskie , Igor Wołyńskie. Prócz tvch pięciu
księstw , na które Ruś podzieliła się w połowie XI. wieku,
było jeszcze szóste , Potockie , posiadane przez potomków
starszego syna Włodzimierza W ., Izasława (Ob. gen. N. 33).
Ten podział przez Jarosław a zrobiony wydał zaraz gorzki owoc
domowej niezgody. Swiatosław, książę czernihowski, przeni
knąwszy tajemną myśl Izasław a, iż godzi na to , aby wyzuł
młodszych swych braci z ich dziedzictwa, uprzedził go, i wy
gnawszy z Kijowa, osiadł na wielko-książęcym tronie. Pano
w ał jednakże krótko, od 1073— 1 0 7 6 ; albowiem Izasław,
udawszy się do Polski, z pomocą Bolesława Śmiałego odzy
skał napowrót Kijów i trzym ał go do swojej śmierci, w 1073.
Poczein wielkie księstwo dostało się trzeciem u bratu, Wszewołodowi, od 1073— 1093. Po śmierci Wszewołoda, w 1093,
• tron kijowski przeszedł na Świętopełka, syna izasława, jako
najstarszego w familii po wczesnem zejściu stryjów jego: Wia
czesława i Igora. Za rządów Św iętopełka, hordy Połowców
kilkakrotnie nawiedzały południowe części Rusi, i gdyby nie
waleczny syn Wszewołoda, Włodzimierz, książę perejasławs k i, który zawsze na czele wojska związkowego silny staw ił
opor chciwym łupieży najezdnikóm , Ruś południowa żarnie-
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riiłaby się w obszerną pustynią lub przyjęłaby jarzm o Połowców. Piękne przymioty Włodzimierza były pobudką dla
Kijowian, iż po śmierci niedołężnego Św iętopełka, w i l l o ,
pominąwszy dzieci Sw iatosław a: Olega i Jarosława, do
których z praw a należał tron wielko-książęcy, oddali go W ło
dzimierzowi, idącemu od trzeciego syna Jarosław a I. To
niezachowanie kolei następstwa spowodowało przy słabych
dzieciach Włodzimierza wojnę o tron kijowski z synami Sw ia
tosława.
Włodzimierz znajomy jest w historyi pod imieniem W ło
dzimierza Monomacha, (1 1 1 3 — 1 1 2 5 ); nazwisko swoje
otrzymał ztąd, że ponieważ matka jego była córką cesarza greckie
go, Konstantyna Monomacha czyli pojedynkującego, Włodzi
mierz, jako wnuk K onstantyna, przezwany też został Monomachem. Alexy Komnen, cesarz grecki, (1081 — 1118), cenił
wielce Włodzimierza i przysłał mu w darze tę samą koronę,
berło, jabłko, płaszcz cesarski, i inne regalia, których używał
dziad jego, Konstantyn Monomach, a które po dziś dzień tro
skliwie są chowane w Moskwie, w zbrojowni.
Po Włodzimierzu, tron kijowski zajmowali dwaj jego sy
nowie: Mścisław /., (1125 — 1132), i Jaropełk II., (1 1 3 2 —
1139). Za tego ostatniego, potomkowie Olega Swiatosławowioza, rozpocząwszy wojnę o tron wielko-książęcy, jako so
bie z praw a starszeństw a należny, potrafili go nakoniec opa
now ać, w 1139. Z linii książąt czernihowskich był naprzód
Wszewołod II. , który rządził Kijowem od 1139— 1146,
potem brat jego, Igor II. , po kilku tygodniach zabity przez
Kijowian, którzy, wróciwszy do familii Monomacha, oddali
tron Izasławowi II., synowi Mścisława 1. (Ob. gen. N. 33).
Chociaż Izasław 11. odznaczał się najbardziej między spółczesnymi książętami dzielnością charakteru i męstwem, i dla tych
tylko cnót został wielkim księciem, lecz że byli starsi w ro
dzeństwie: potomkowie Swiatosława czernihowskiego i własny
jego stryj, Jerzy Dołhoruki, książę suzdalski, którzy uw a
żali się za skrzywdzonych, iż nad nich przeniesiono księcia
młodszego, ztąd walczyć musiał przez krótki ciąg sw'ego pa
nowania z temi dwoma domami. Jednakże utrzym ał się na
tronie aż do swojej śm ierci, w 1154.
Od śmierci Jarosław a I., w 1054, do śmierci Izasława II.,
1154. slóietnja walka książąt ruskich, dobijających się tronu
kijowskiego, m iała ten skutek, iż udzielni władcy patrzeć po
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częli na wielkiego księcia jako na równego sobie, uwolnili się
z pod jego wpływu, i prawie każdy potężniejszy członek domu
Ruryka przywłaszczył tytuł wielkiego księcia. Odtąd znika
w historyi Rusi jedność, nastaje prawdziwy chaos, który roz
jaśnić i nie podobna, i nie ma rzeczywistej korzyści.

Główniejsze księstwa Rnskle.
W ciągu XII. i na początku XIII. wieku Ruś dzieliła się
na mnóstwo księstw niezawisłych , z których znaczniejsze były
następne: I) Potockie, 2) Halickie, 3) Wołyńskie, 4) Smo
leńskie, 5) Suzdalskie czyli Włodzimierskie, 6 ) Nowogrodz
kie i Pskowskie, 7) Czernihowskie, Siewierskie i Rjazańskie. (Ob. map. N. 9).
Cztery główne linie, idące od Włodzimierza W ., panowały
na R usi: a) liuia Wszesława, praw nuka Włodzimierza W.;
b) linia, idąca od Wołodara, prawnuka Jarosław a I.; c) linia
której głową był Świętosław, syn Jarosław a I.; d) linia W ło
dzimierza Monomacha, wnuka Jarosław a I. (Ob. gen. N. 33).
Te cztery linie, rozrodziwszy się na wiele innych gałęzi, skła
dały dom panujący w podrobionych księstwach Rusi, aż do
najścia Mongołów w pierwszej połowie XIII. wieku, (1240).
1. Księstwo Połockie zostało nadane przez Włodzimierza
W. starszemu jego synowi, lzasławowi, który zbudował Za
staw w mińskiej gubernii; jego linia podzieliła się na ksią
żąt /zoiocAzc/z, mińskich, witebskich; te gałęzie wygasły
w XIV. w ieku, a ich dziedzictwo weszło do składu księstwa
litewskiego, za Giedymina.
2. Księstwo Halickie zawierało się między górami Karpackiemi i zachodnim Bugiem nad Dniestrem; posiadał je dom
W ołodara, praw nuka Jarosław a 1. Syn Wołodara , Wtadymirko, zbudował nad Dniestrem stolicę Halicz, zkąd całe
księstwo otrzymało swoje nazwisko. W nuk W ładymirka, Wło
dzimierz, schodząc bezpotomnie, w 1198, zakończył dom ten
w swojej osobie , a księstwo halickie dostało się Romanowi
Mścisławowiczowi, z linii Włodzimierza Monomacha.
3. Księstwo Wołyńskie. Linia Włodzimierza Monomacha
w potomstwie dwóch jego synów: Mścistawa i Jerzego Dołhorukiego, rozdzieliwszy się na kilka g ałęzi, panowała nad
znaczną częścią Rusi.
Pokolenie Mścisława trzymało księstw a: W ołyńskie, Ha
lickie i Smoleńskie. Księstwo W ołyńskie, niegdyś własność
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dzieci Igora Jarosławowicza, po wygaśnieniu tej linii dostało
się wielkiemu księciu Izasławowi II. Mścisławowiczowi. Po
tomstwo jego posiadało cztery znaczniejsze dzielnice: włodzi
m ierską, łu ck ą, chełmską i bełzką. Z pomiędzy książąt wo
łyńskich mianowicie godzien pamięci Roman Mścisławowicz,
(1170— 1205), który przy końcu XII. wieku, po wygaśnieniu
domu W ołodara, rozciągnął swoje panowanie nad G alicją i
stał się głową drugiego domu książąt halickich. Gdy ten
dom wygasł, w 1340 roku, całe to księstwo, prawem spadku,
dostało się Kazimierzowi Wielkiemu, królowi polskiemu.
4. Księstwo Smoleńskie było udziałem Rościsława Mścisławowicza i jego potom stw a, aż do początku XV. wieku,
kiedy przeszło pod władzę książąt litewskich, 1404.
5. Księstwo Suzdalskie dostało się młodszemu synowi
Włodzimierza Monomacha, Jerzemu Dołhorukiernu, którego
potomstwo najpóźniej wygasło, w 1598, i na niem się zakoń
czył panujący dom Ruryka. Jerzy i jego następcy, potężniejsi
od.książąt spółcześnie panujących, utrzymali tytuł wielkich
k siążąt, chociaż nie mieszkali w K ijow ie, ale zrazu w Suzd alu , a potem we Włodzimierzu. Księstw o suzdalskie przy
dzieciach IKszewołoda, syna Jerzego, na początku XIII. wieku,
przed najściem M ongołów, rozdzieliło się na trzy księstwa:
rostowskie, które było własnością Konstantyna i jego potom
stwa, włodzimierskie, gdzie panow ał Jerzy I I ., z tytułem
wielkiego księcia, i twerskie, będące w posiadaniu Jarosła
wa II.
Księstwo Nowogrodzkie i Pskowskie. Księstw o nowogrodz
kie nie należało do żadnej wyłącznie linii panującej; była to
rzeczpospolita podobna do rzeczypospolitych włoskich w śred
nich wiekach; Radu narodowa (wiecze), złożona z obywa
teli now ogrodzkich , trzym ała ster p aństw a; jej prezydentem
był urzędnik posadnikiem zwany. Dla zewnętrznej zaś obrony od napaści książąt ruskich, tudzież dla sądzenia spraw
cywilnych, w ybierał Nowogrod jednego z książąt ruskich po
dług swego upodobania.
Książe ten, jeśli osobiście mieszkał w Nowogrodzie, w cza
sie pokoju sprawow ał władzę sądowniczą, w czasie zaś woj
ny miał główne dowództwo nad siłą zbrojną rzeczypospolitej;
za który to obowiązek pobierał poszliny sądowe, tudzież in
nego rodzaju podatek, prawami określony. Jeśli książę no
wogrodzki m iał udzielne księstwo, gdzie przebywał, posadnik
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miejsce jego zastępował, docliod przecież sądowy szedł do
skarbu książęcego. W razie kuszenia się księcia o rozszerzę*
nie swej władzy w Nowogrodzie , mieszkańcy brali się do
oręża i wypędzali go niezwłocznie, tak, iż rzadko który z ksią
żąt dłużej nad trzy lata panował. W tym stanie przetrw ał
Nowogrod do 1478 czyli do czasów Iwana III., który go
rzemocą do swej monarchii przyłączył. Psków de połowy
IV. wieku składał część posiadłości Nowogrodu , lecz sto
pniami zaprowadził u siebie postać rządu na wzór nowogrodz
kiego i był udzielną rzecząpospolitą aż do początku XVI.
wieku.
Księstwa: Czerniliowskie, Siewierskie i Kjazauskie. W tych
księstwach panow ał dom idący od Świętosława Jarosławowicza; dzieci tego Św iętosław a byli: Oleg i Jarosław. Pierw 
szy m iał dwóch synów: Wsicwołoda, księcia czernihowskiego, i Swiatosława, księcia siewierskiego; drugi, Jarosław ,
był księciem rjazańskim i swoją dzielnicę przekazał swemu
potomstwu. Dwie pierwsze linie, to je s t: książąt ezerninowskich i siewierskich, były dość znakom ite, i uległy do
piero przemocy księcia litewskiego, Olgierda; trzecia dzielni
ca : rjazańska, dostała się carom moskiewskim przy Wasilu IV.

P

Najście Mongołów.
Ruś zostawała w' tym stanie podziału na początku XIII.
w ieku, kiedy nawiedził ją dziki naród azyatycki, Mongo
łami zwany.
Czyngis-han, zdobywszy większą część Azyi, wysłał syna
swmjego, Tiutży, przeciwko ludom między Wołgą i Donem
mieszkającym, których na Rusi Połowcami, w Azyi Kapczakiem zwano. W 1224, Tudży, napadłszy na Połowców, od
parł ich aż do D /iiepru; han połowiecki prosił o pomoc księ
cia halickiego, Mścisława Mścisławowicza, rządzącego tern księ
stwem podczas małoletności Daniela Roinanowicza. Wojska
halickie i innych ruskich książąt łącznie z Połowcami ude
rzyły na Mongołów nad rzeką Kałką, niedaleko Azowskiego
m orza, i były do szczętu zniesione. Mongołowie nie korzy
stali ze swego zw ycięstwa, i cofnąwszy się nazad, dopiero
w 13 lat wrócili w te strony. Wielki h an , Oktaj, wysłał
przeciwko Rusi potężne wojsko pod dowództwem Batego.
Baty w ciągu dwóch kampanij okropnie księstwa ruskie
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wyniszczył. W 1237 roku, skierow ał swą drogę lia północnowschodnie księstw a , gdzie spalił R jazań, Moskwę, W ł .dzimierz i inne miasta; wielki książę, Jerzy 11., syn Wszewoło d a , chciał był stawić opor najezdnikóm, ale zginął w boju
nad brzegiem Sity, wpadającej do Mołogi (ta zaś wpada do
Wołgi). Będąc już o 100 w iorst od Nowogrodu, Baty wrócił
do ziemi połowieckiej, zkąd we dwa lata polem, to jest, w 1240,
w targnął do Rusi południowej. Ta w ypraw a, podobnie jak
uprzednia, zamieniła w gruzy i kupy popiołu Czerników, Ki
jów, Włodzimierz wołyński, Kamieniec, Halicz i t. d. Nareście wkroczył do Polski i do W ęgier, i lam zostawił siady
strasznego spustoszenia. Śmierć liana, Oktaja, była przyczyną,
iż Baty cofnął się nad brzegi W ołgi, gdzie na kilka wieków
horda się jego usadow iła; tu on zbudował stolicę Saraj,
zkąd następcy jego groźnie nad ruską ziemią panowali.
Baty nakazał książętom ruskim przybyć osobiście do hor
dy dla złożenia sobie dani i przysięgi na wierność; najpierwszy ze wszystkich udał się do Saraju, w 1243, Jarosław II.,
książę włodzimierski itw e rs k i, brat księcia Jerzego Ił., po
ległego przy Sity w bitwie z Mongołami. Baty, ujęty jego
pokorą i d aram i, uznał go za wielkiego księcia całej Rusi
wschodniej. Poczem ukazali się w hordzie inni książęta udzielni i bili czołem, to jest, składali hołd hanowi Kapczackieinu. Panowanie Mongołów nad Rusią wschodnią cią
gnęło się 24 0 lat (od 1240— 1480) , i miało charakter na
stępny: 1 ) han Złotej Hordy uważał się za najwyższego pa
na R u si, przywłaszczył prawo rozdawania księstw podług
swej woli i naznaczał wielkiego księcia, który był, rzec mo
żna, jego namiestnikiem i musiał ostrzegać hordę o knowa
niach książąt udzielnych,* pod osobistą odpowiedzialnością;
han w dawał się, na wezwanie, w domow'e kłótnie książąt,
sądził ich sam lub przez swoich posłów, i pozbawiał wino
wajcę księstwa a niekiedy i życia. 2 ) Żaden wielki lub udzielny książę nie mógł wrejść w posiadanie swojego dzie
dzictwa bez uprzedniego zątwieidzenia przez bana; w tym
celu jeździł z nich każdy do Saraju, bił czołem hanowi i opła
cał się wielkiemi darami. 3) Cała Ruś wschodnia została
spisana przez urzędników mongolskich i uległa poborowi, któ
ry w* pierwszym wieku niewoli puszczany był w dzierżawę
kupcom kucharskim, chiwińskim lub żydom; potem obowiąz
kiem było wielkiego księcia wybierać daninę z całej Rusi i ją
Kys Chron.-Hist.
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do Saraju odsyłać. Z resztą han kapczacki nie w trącał się
bynajmniej do wewnętrznego zarządu, do praw krajowych lub
sądownictwa; w iara, język i zwyczaje zostały nietykalne.
Kiedy tym sposobem ruscy książęta stali się niewolnika
mi Złotej Hordy, sam tylko książę halicki, Daniel, wzbra
niał się przyjąć jarzm o mongolskie i starał się uzbroić E uro
pę przeciwko lyin najezdnikóin. W tym celu zawiązał układy
z papieżem Innocentym IV., obiecując mu połączyć się z ko
ściołem katolickim, jeśli potrafi nakłonić książąt katolickich
do wygnania Mongołów z Rusi. Innocenty udzielił mu zaraz
tytuł króla halickiego, ale Daniel, nie otrzymawszy żądanej
pomocy, po dziesięcioletnim oporze Mongołom, pojechał do
Hordy i uznał się za dannika hańskiego, 1250. Raty przy
ją ł go nie jako swego poddanego, ale jako sprzymierzeńca, i
mianował go wielkim księciem Rusi zachodniej, czyli kró
lestwa halickiego z jedynym obowiązkiem płacenia rocznego
haraczu. Tym sposobem nastał dział między Rusią wschod
nią , zostającą w bezwarunkowej niewoli u Mongołów, a
Rusią zachodnią, płacącą im tylko roczną daninę.
Ruś zachodnia czyli księstwo halickie, gdzie przedtem by
ły liczne niezawisłe dzielnice, w ciągu XIII. wieku i pierw
szej połowie XIV. wieku, składała potężną massę ziem, uznających nad sobą zwierzchnictwo królów halickich. Króle
stwo ich zawierało następne kraje: Wołyń z cząstką guber.
kijowskiej, Podoje, Galicją, część województw: lubelskiego i
sandomirskiego. Znaczniejsze miasta były: Halicz, Lwów, Dubno, Łuck, Włodzimierz, Chełm, Bełz, Kamieniec, Krzemie
niec, Owrucz, Pińsk, Brześć, Wołkowysk, Nowogródek. W r.
1 3 4 0 , Ruś zachodnia dostała się Polsce i znajomą potem by
ła pod imieniem Małej-Polski.
Ruś Wschodnia obejmowała dawniejsze księstwa: suzdalskie, czernihowskie, siewierskie, rjazańskie, smoleńskie i połockie, wraz z ich licznemi dzielnicami. Za głowę całej tej
Rusi uw ażał się wielki książę w łodzim ierski, tpk jednak, iż
władza jego była nieograniczona tylko w jego własnej dziel
nicy ; w' księstwie zas w łodzim ierskim tudzież nowogrodzkiem, uważanych za dożywocie wielkiego księcia, ulegała wiel
kiemu ograniczeniu; co do reszty księstw udzielnych, wielki
książę grał w nich rolę podskarbiego mongolskiego; odwiedział te księstwa dla wybrania tylko podatków, które odwoził
potem hanowi.
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Jakkolwiek jarzm o M ongołów, uciążliwe było dla wscho
dniej Kusi', długie jednak i despotyczne ich panowanie nad
tym krajem położyło węgielny kamień do przyszłego połącze
nia się księstw udzielnych w jedną całość polityczną. Hau
kapczacki, naznaczywszy księcia włodzimierskiego zwierz
chnikiem Rusi wschodniej i podtrzymując go ciągle swoją
groźną potęgą, przyuczył powoli książąt-, udzielnie dotąd rzą
dzących się, do uważania wńelkiego księcia za praw ą w ła
dzę, za jedynego monarchę całej Kusi. Wielcy też książęta,
wspierani przez zbrojną siłę Mongołów, łatwo' powiększać
mogli sw'oje dzielnice kosztem słabszych książąt, których wy
zuwali z ich posiadłości, obwiniając przed hanem już o nie
płacenie daniny, już o knucie zdrady i t. d.
Jednakże przestrzeń czasu od 1240 — 1328 nie zawiera
nic pocieszającego dla R u si; wprawdzie wielcy książęta, dzieci
Jarosław a l i . , Andrzej 11 , Alexander JŚewshi, (tak na
zwany od zwycięstwa nad Szwedami przy Newie), Jarosław 111.
i JVasil I., zajmują koleją tron wielko-książęcy, od 1247—
1 2 7 6 , bez kłótni familijnych; ale dzieci Alexandra Newskie
go i jego wnukowie kłócą się już z sobą, już z braćmi stry
jecznymi , idącymi od Jarosław a 111., o tytuł wielkiego księ
cia; do tej bowiem godności przywiązane było posiadanie
księstwa włodzimierskiego, tudzież Nowogrodu i Pskowa.
Tron ten, podług praw a zwyczajowego na K usi, powinien
był przechodzić z braci starszych na młodszych bez względu
choćby starsi zosląwili potomstwo. Tymczasem wbrew te
mu praw u, młodsi książęta, chciwi panow ania, wydzierali
często tron starszym; ci zaś, udawszy się o pomoc do lianów,
z hordą łupieżców' własną ojczyznę najeżdżali. Nakoniec po
piędziesięciu latach krwawej w alki, (1276— 1328), objął tron
wielko-książęcy Iwan Kalita, w 1328.

W ielkie K sięstw o M oskiew skie.
Iwan, przezwany Kalita, jest tw órcą dzisiejszej m onar
chii rossyjskiej; jego szczupła dzielnica stała się zawiązkiem
olbrzymiego państw a; około niej, jakby około środka, zgro
madziło się powoli całe dziedzictwo Włodzimierza W. i Ja
rosława 1.
Alexander New'ski, mając trzech synów, (ob. gen. N. 33).
najm łodszemu, Danielowi, dał najuboższą dzielnicę, miasto
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Moskwę, z kilku wsiami. Moskwa, założona przez Jerzego
D ołhorukiego, w 1147, nie stanowiła osobnego księstwa; do
piero Daniel pierwszym był księciem moskiewskim ; ten zo
staw ił dwóch synów: Jerzego i Iwana. Starszy był wielkim
księciem , od 13 1 8 — 1 3 2 3 , a po jego śmierci bezpotomnej
księstwo Moskiewskie dostało się b ra tu , Iwanowi. Ten po
darkami wyjednał u hana Uzbeka godność wielkiego księcia
w łodzim ierskiego,.w 1 3 2 8 , która odtąd stała się dziedziczną
w jego familii. Ze zaś Iw an obrał za stolicę rodzinne swe
m iasto, Moskwę, przeto on i jego następcy nosić poczęli imię
wielkich książąt moskiewskich, tudzież całej Rusi.
Przy swein wstąpieniu na tro n , Iwan nie m iał więcej
nad ośm m iast dziedzicznych; ale od r. 1 3 2 8 — 1462, następcy
jego, zbiegiem pomyślnych okoliczności, znacznie rozszerzyli
granice księstwa moskiewskiego, nie wychodząc jednakże z ob
rębu dawniejszego księstwa buzdalskiego.
Przydomek Iw ana, Kalita, pochodzi ztąd, iż o n , będąc
z natury szczodrobliwym, nosił zawsze przy sobie woreczek
skórzany z pieniędzmi, zwany po rusku kalita, dla dawania
jałmużny ubogim.
Następcy tego księcia byli: Symon Pyszny, (1340— 1353),
Iwan U., (1353— 1 3 59), Dymitr Doński, (1 3 6 2 — 1389),
W asil II., (1389— 1425), Wasil III. Ślepy, (1425— 1462).
(Ob. gen. N. 34). Między nimi na szczególniejszą uwagę zasługu
je Dymitr Doński. Książe ten, korzystając z wielkich zaburzeń
w Złotej Hordzie, przestał płacić daninę hanowi kapczackiemu;
wówczas naczelnik siły zbrojnej mongolskiej, Mamaj, w targnął
zpolężnem wojskiem doRossyi, 1380, w celu zmuszenia w ielkie
go księcia do zwykłej uległości. Dymitr w ystąpił mężnie prze
ciwko w rogom , których spotkał w dzisiejszej gubernii tulskiej,
w powiecie epifańskim, nad rzeczką Niepradwą, wpadającą do
Donu, na polach Kulikowskich, gdzie wojsko Mamaja do szczętu
było zniesione, a wielki książę z powodu tego zwycięstwa
Dońskim przezwany został. We dwa lata potem , 1382,
han kapczaeki, Toktamysz, widząc Ruś wschodnią wyłamu
jącą się od płacenia d an i, najechawszy ją z wielkiemi siła
m i, zmusił Dymitra Dońskiego poddać się nanowo jarzm u
mongolskiemu.
Po Dymitrze panow ał sy n , Wasil I I ., i w nuk, Wasil III.
Ten ostatni przezwany jest Ślepym, że w czasie wojny do
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mowej ze swymi braćmi stryjecznymi został ujęty i oczu po
zbawiony.

Iwan III. Wasilewicz.
Od drugiej połowy XV. w ieku, czyli od wstąpienia na
tron moskiewski Iwana III., poczyna się nowa epoka dla
Rusi wschodniej. Znakomity ten monarcha pamiętny jest
przez trzy w ypadki: zniesienie dzielnic na Rusi, zrzucenie jarz
ma mongolskiego, i wojny z Litwą.
Zniesienie dzielnic. Iwan 111. dostał po swych przod
kach księstwo moskiewskie, dość obszerne, ale nie rozciąga
jące się jeszcze za granice starożytnego księstwa suzdalskiego. W tein naw et dziedzictwie książąt moskiewskich było
dziewięć osobnych dzielnic, należących do potomków Iwana
Kality. Pierwszą myślą i dążnością Iwana III. było położyć
koniec temu systematowi dzielenia kraju, w ozem tak zrę
cznie postępow ał, iż prawie wszystkie dzielnice jego kre
wnych weszły do składu monarchii moskiewskiej, którą,
w 1478 roku, powiększył jeszcze wcieleniem rozległego księ
stwa nowogrodzkiego, odjąwszy mu kształt rządu republikanckiego. Reszta Rusi wschodniej, to je st: księstwo połock ie, smoleńskie, czernihowskie i siew ierskie, zdobyte przez
książąt litew skich, w biegu XIV. w ieku, składały część wiel
kiego księstwa litewskiego.
Zrzucenie jarzma Mongołów, 1480, jest najważniejszą
zasługą Iwana III., tem hardziej, że to nastąpiło bez wiel
kich ofiar ze strony Rossyi. Hanem kapczackiin był naówczas Achmet, któremu Iwan III. płacił z początku zwykłą
daninę, ale gdy postrzegł wyraźne chylenie się hordy do upadku, przy oderw aniu się od niej haństw : krymskiego i ka
zańskiego, wszedłszy w przymierze z hanem krymskim,
Mengli-girejcm, największym nieprzyjacielem Achmela, przed
sięwziął wytępić słabe szczątki niegdyś potężnej hordy sarajskiej. W tej m yśli, gdy urzędnicy hana mongolskiego przy
byli po haracz do Moskwy, Iw an rozdarł w kawałki roz
kaz przysłany na piśmie od h a n a , a posłów' śmiercią ukarał,
prócz jednego, któremu pozwolił wrócić dla oznajmienia swe
mu m onarsze, iż książę moskiewski wypowiada posłuszeń
stwo swoim tyranom. Achmet, aby tem skuteczniej mógł ukarać Moskwę, zaw arł przymierze z królem polskim Kazimie
rzem Jagiellończykiem , który m iał spółcześnie uderzyć na
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księcia moskiewskiego. Lecz skoro Mongołowie wkroczyli
do Rossy i , han krymski dla wstrzymania Litwy wszedł na
Podole i zw rócił na siebie oręż króla polskiego. Iwan zaś,
podzieliwszy swe wojsko na dwie części, jedną w ysłał na
statkach Wołgą do S araju, dla zniszczenia stolicy mongol
skiej , z drugą poszedł na spotkanie A chm cta. Wojska nie
przyjacielskie zeszły się nad rzeczką Ugrą, lecz żadna slroua
walki rozpoczynać nie chciała: Iw an czekał wiadomości z Sara ju ; Achmet spodziewał się, iż książę rossyjski bez boju
wróci do posłuszeństwa. Po dwóch tygodniach niec/.ynności,
Iw an, postanowiwszy stoczyć bitw ę, kazał wojsku cofnąć się
na lepsze stanowisko; ale żołnierze m niem ając, iż to jest
odw rót, strwożeni poszli w rozsypkę; w tej właśnie chwili
Achmet otrzymawszy przez gońców sm utną wiadomość o
wzięciu i spaleniu Saraju przez R ossyan, mniemając iż obe
cna ich ucieczka ma na celu jaki podstęp, nie tylko nie ko
rzystał z nagłego przestrachu nieprzyjaciół, ale zdjęty sam
także popłochem, począł uciekać w stronę przeciwną. W krót
ce za jego powrotem do hordy, Tatarowie Nogajscy, nad P ra
łem koczujący, uderzyli na Achmeta i zagnali go aż nad brze
gi morza Azowskiego, gdzie poległ, w 1491. Dzieci zm arłe
go bana, z resztami hordy długo błąkały się w stepach mię
dzy K um ą, Donem i D nieprem , prowadząc zaciętą wojnę
z Mengli-girejem. Nakoniec, po wielkiej liczbie bitew , na
trzy lata przed śmiercią Iw ana, w 1 5 0 2 , niezmordowany han
krym ski, wierny sprzymierzeniec księcia moskiewskiego, zu
pełnie zniszczył hordę kapczacką. Ostatni han, Szuchmat,
schronił się do Litwy i um arł w więzieniu w Kownie.
Wojny Iwana III. z Litwą. Pod koniec swego panowa
nia Iwan 11L, postrzegłszy domowe niesnaski na Litw ie, gdzie
książęta z rodu Jagiełły, prześladując poddanych obrządku
greckiego za w iarę, zmusili ich szukać opieki u księcia mo
skiewskiego, korzystał z ogólnego zniechęcenia i wypowie
dział wojnę księciu litewskiemu Alexamlrowi, w 1492. Nie
powodzenie oręża skłoniło tego ostatniego wejść w pokre
wieństwo z Iw anem , zaślubiając jego córkę, Helenę, w 1494;
ale gdy mimo tych zw iązków , gorliwość księży katolickich
dokuczała prawosławnym, przyszło do powtórnej wojny. Wojska
moskiewskie prawie ciągle zwyciężały * z pomocą samych
Litwinów greckiego w yznania, a Polska obojętnie patrzała
na zabory Iw ana, kłócąc się z L itw ą, iż na unią z królestwem
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zezwolić nie chciała. Wotlz moskiewski, książę Daniel Siczenie, w ygrał stanowczą bitw»; nad Litwą przy rzece Wiedroszy, w gub. smoleńskiej, niedaleko Drohobusza, 1500, i
pojmał w niewolę księcia Konstantego Ostrowskiego, naczel
nika wojsk litewskich. Tymczasem książę litew ski, Alexan
der, w stąpił na tron polski, w 1501, i chociaż ściślej połą
czył Litwy z Polską, jednakże nie mogąc skutecznie odeprzeć
nieprzyjaciół, zaw arł z Iwanem zawieszenie broni na lat kil
k a, zostaw ił go przy posiadaniu m iast oderwanych od księ
stwa smoleńskiego, tudzież ustąpił całego księstwa siewier
skiego i czernihowskiego, tak , iż książę moskiewski przed
śmiercią swoją posiadał już całe cztery dawniejsze dzielnice:
Nowogrod, Suzdal, Siewierz i Czerników zieli obwodami.
Z drugiej swej żony, Zofii, księżniczki greckiej, córki
Tomasza Paleologa, brata Konstantyna Paleologa, ostatniego
cesarza greckiego, m iał syna Wasila, którem u, umierając,
w 1 5 0 5 , przekazał dziedzictwem znakomicie rozszerzone księ
stwo moskiewskie, [Ob. gen. N. 34).

Wasil IV. Iwanowicz.
Wasi! IV ,. syn Iwana III., (1505— 1 5 3 4 ), zaraz po
wstąpieniu na tron, rozpoczął z Litwą dwódziestoletnią woj
nę, (1 5 0 6 — 1 5 2 6 ), o kraje przez nią oderwane od Rusi wscho
dniej; owocem tej wojny było zdobycie Smoleńska, który
przez 110 lat zostawał w posiadaniu Litwy, (1404— 1514).
W r. 1 5 2 6 , Zygmunt I . , zawierając rozejin z Wasilem IV.,
zrzekł się lak Smoleńska jako leż i krajów przez Alexandra
Iwanowi III. ustąpionych.
Wasil IV. zagarnął Psków , w 1 5 1 0 , i księstwo rjazańskie, w 1 5 2 1 , a w 1526 w cielił do swojej monarchii ostatnie
dzielnice książąt ruskich, znajdujące się w obrębie księstw :
moskiewskiego, siewierskiego i czernihowskiego, tudzież
pierwszy zwać się począł carciu moskiewskim. Nakouiec
Wasil ostatecznie urządził następstwo tronu podług prawa
pierw orództw a, w linii prostej, naznaczywszy swoim następcą
trzyletniego Iw ana, syna z drugiej żony, Heleny Glińskiej.

Iwan IV. Wasilewicz Groźny.
Długie panowanie tego monarchy, (1534— 1584), przed
stawia trzy peryody: od 1534— 1547, car jest małoletnim; od
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1 5 4 7 — 1 5 60, rządzi chwalebnie przez lat trzynaście; nakoniec,.
przez resztę życia swojego i rządów, od 15 6 0 — 1 5 0 4 , jest
tylko postrachem i biczem własnych poddanych.
Na mocy testam entu ojca, Iwan miał zostawać pod opieką
m atki, Heleny Glińskiej, i rady - złożonej ze 20 bojarów czyli
rzedniejszych panów , aż do 15 roku życia. Helena rządziła
lossyą cztery lata i skaziła swą pamięć okrucieństwam i,
których się dopuściła względem braci swego męża i własnego
stryja: Michała Glińskiego; wszyscy oni, bez żadnej winy,
prócz tej tylko, iż nie pochwalali płochego postępowania ca
rowej , wtrąceni byli do więzienia i tam poginęli.
Po śmierci Heleny, w 1537, gdy Iwan zaledwie liczył
ósmy rok życia, rządził i państwem przez lat dziesięć magna
ci , i len peryod czasu zawiera tylko ich kłótnie i wzajemne
rzezie, albowiem chciwi władzy, jeden przed drugim ubie
gali się o zapewnienie sobie wyłącznego na rządy państwa
wpływu. Ich dzikie obyczaje, okrutne postępowanie, i gru
ba niem oralność, wycisnęły niezatarte piętno na żywym i na
miętnym charakterze Iwana IV. Książe ten miał piękne od „
przyrodzenia przymioty: bystry dowcip, ognistą wyobraźnią
i mocną wolę; nie dano mu tylko przyzwoitego wychowania.
B ojarow ie, dla zjednania na przyszłość względów tego mło
dzieńca, dogadzali jego namiętnościom , pozwalali mu zabaw
i roskoszy, które naj/.gubniejszy wpływ na całe jego życie
wywarły. Po swej matce H elenie, Iwan odziedziczył nie
jaki popęd do okrucieństw a; bojarowie, zamiast stłumienia
tej skłonności w samym zarodzie, podsycali ją i żywili stosownemi uciechami. Ulubioną i zwyczajną zabawą carew i
cza było polować z psami na własnych dw orzan; śmieli się
bojarowie, w idząc, jak młody Iwan tratow ał koniem gmin
m iejski, który, zgromadzony u bram carskiego dworca, chciał
nie raz nasycić się widokiem swego przyszłego monarchy. W ta
kiej szkole wyćwiczony następca tronu, doszedłszy do lat
trzydziestu, gdy krew i namiętności zawrzały w nim z nie
pohamowaną siłą, wykazał w całej okropności ow oce smutne
go swojego wychowania.
W r. 1547, I wan koronował się na cara moskiewskiego,
niedługo potem zaszedł w Moskwie w ypadek, który sprawił
wielką odmianę w charakterze i rządach Iwana. W krótkim
przeciągu czasu, (12 kw ietnia— 21 czerw ra, 1 5 4 7 ), zdarzyły
w stolicy trzy pożary, z których ostatni prawie całą Moskwę
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obrócił w kupy popiołu. Gmin m iejski, przypisując (to nie
szczęście czarom familii Glińskich, stojącej naówczas u ste
ru rządu i powszechnie nienaw idzianej, zamordował z nich
jednego i podniósł chorągiew ogólnego buntu. Car Iwan,
przelękniony, uchodził z miasta, gdy mu zabiegł drogę kapłan
now ogrodzki, Sylwester, i w energicznych wyrażeniach dał
uczuć, iż te klęski są zesłane przez Niebo za zbrodnie jego
doradców, Glińskich, i za rozpustę samego cara. Praw da
wyrzeczona z odwagą w tak krytycznej chwili w strzęsła
z gruntu duszę Iwana. Uspokoiwszy zamieszanie, oddalił
niezwłocznie od siebie pochlebców, błaznów i kuglarzy, a
całą ufność położył w cnotliwym kapłanie. Odtąd monar
chę i tron jego otoczyli ludzie sumienni i kochający ojczyznę.
Z pomiędzy osób świeckich odznaczał się szczególniej Alexv
Adaszew, ten i Sylw ester, tudzież cnotliwa małżonka cara,
Anuslaiya, córka R om ana, głowy dynastyi dziś panującej,
składali rodzaj tryumwir.atu i rządzili państwem z powszechnem zadowoleniem aż do roku 1 5 6 0 , to je s t, do śmierci
Anastazji.
W tym przeciągu czasu, 1 5 4 7 — 1560, za staraniem Syl
w estra i Adaszewa ułożono zbiór praw pod nazwiskiem Sudiebnika, i zbiór przepisów kościelnych pod imieniem Stogławu. Około tegoż czasu urządzono w Moskwie pierwszą
drukarnią i stałe w ojsko, noszące imię strzelców.
Podbicie Kazania i Astrachania. Światli doradcy Iwana
powzięli myśl szlachetną oswobodzenia ojczyzny od przykre
go sąsiedztwa tatarskich narodów. T atarow ie, po upadku
Złotej Hordy, skupieni w trzech główmych punktach: w Ka
zaniu, A strachaniu i Krymie, opasywali południowo-wscho
dnie granice Rossyi. W 15 5 2 ro k u , 1 3 0 ,0 0 0 wojska pod
osobistem dowództwem Iwana ze wszech stron Kazań obie
gło. Po pięciu tygodniach ciągłych bitew', stolica kazańskiej
hordv została szturmem zdób; ta 1 paźdz. 15 5 2 r. W lat
ięć"polem , 1557, dostał się Rossyi i Aslrachau. Podbicie
rym u, jakkolwiek rów nie konieczne dla bezpieczeństwa Ros
s y i, zachowane było panowaniu Katarzyny li., 1763.
Wojna Inflancka z Polską Mysi Iwana zawojowania Inflant, dziedzictwa kawalerów mieczowych, dała początek
wojnie Inflancką zwanej. C ar, podbijając Inflanty, chciał
otwmrzyć drogę Rossyi do stosunków z Europą przez morze
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Bałtyckie. Wojska moskiewskie wkroczyły do E stonii; mistrz
kawalerów Inflanckich, Fiirstenberg, w kilku bitwach pora
żony, złożvł swój urząd, a na jego miejsce wybrany Gollard
H eller, nie mogąc wstrzymać Rossyan, za zgodą rycerzy za
konu, traktatem w Wilnie r. 1561 zaw artym , uznał panem
Inilant Zygmunta Augusta, króla polskiego, sam zas, pod
opieką Polski, został dziedzicznym księciem Kurlandyi, a Eslo
n ia, ścisniona przez Rossyan, oddała się pod opiekę Eryka
X IV ., króla szwedzkiego. T jm sposobem Iwan IV. w plątał
się w wojnę o Inflanty z Polską, a o Estonią ze Szw ecją.
W początkach szło mu pomyślnie z Polską; osobiście opanow ał Połock ; ale wkrótce zaszła odmiana w^ jego charak
terze, która też wpłynęła i na interesa polityczne. Utracił
on m ałżonkę, A nastazją, w 1560 r . ; zgon jéj rozerw ał ogniwa wiążące Iwana z gronem cnotliwych synów ojczyzny;
car stał się tern , czćm był z natury i wychowania : srogim
i podejrzliwym. Opuścił Moskwę i obrał mieszkanie w alexandrowskiéj słobodzie, (dziś miasto Alexandràw, w gub.
włodzimierskiej), gdzie otoczony strażą oprycznikumi zwaną,
ścigał bez litości mniemanych zdrajców, buntow ników , ska
zując na męczarnie ludzi niew innych, w raz z ich rodzinami.
Gniew jego padał na całe wsi i m iasta; kilka tysięcy ludu
wytępiouo w Tw'erze, Nowogrodzie i Moskwie; naosłatek
z rąk cara zginął najstarszy syn jego, Iw an.
Ze zaś Iwan oddalił od siebie Sylwestra i Adaszewa i
otoczył się ludźmi do czynów rycerskich niezdolnymi, woj
na z Polską wzięła dla niego obrót niepomyślny, zwłaszcza,
że od r. 1 5 7 5 , zasiadał na tronie polskim mąż niepospolity,
Stefan Batory. Nabawił on trwogi iw an a, gdy po odzyska
niu Połocka i zdobyciu kilku m iast ruskich skierow ał drogę
zwycięzką ku samej Moskwie. Na szczęście cara, miasto
Psków wstrzymało postęp Batorego. Tymczasem Iw an, nie
licząc już na własne siły, znalazł pośrednika w papieżu
Grzegorzu X III., oświadczywszy mu chytrze zamiar wdania
się w wojnę z T urkam i, a może i połączenia się z kościołem
katolickim , jeśli mu ułatwi zawarcie pokoju z Batorym, Legat
papieski, Antoni Possewin, pojednał Rossyę z Polską, w 1582 r.,
traktatem we wsi Kiwerowa-Horka, o 15 w iorst od Zapola.
Ztąd ten Irtiktat zowie się też Zapolskim ; przezeń Iwan
zrzekł się pretensyj do Inilant, uznawszy je prow incją polską.
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Zdobycie Syberyi. W ostatnich lalach życia Iwana oręż
Rossyjski przeszedł za góry Uralshie i zdobył zachodnią Syberyą. W lej stronie panował nad Tataram i Kuczum, który
ciągłemi najazdami trapił okolice Perm u. Te najazdy szcze
gólniej dotkliwemi były dla bogatych kupców Stroganowych,
posiadających u podnoża gór Uralskich warzelnie soli. Wy
jednawszy u cara prawo budowania twierdz i utrzymywania
wojska dla obrony swych posiadłości, wezwali oni na pomoc
Jermaka, atam ana czyli dowódzcę Kozaków dońskich. Ten
Jerm ak stał się głośnym przez swe rozboje na Donie, gdzie
z liczną bandą łupił wędrujące z Persyi do Rossyi karaw a
ny kupieckie, przez co gdy wstrzymywał handel rossyjski
z bogatą Persyą, car Iw an wysłał przeciwko niemu dość
znaczne wojsko, ale Jerm ak ze spólnikami łupieży, w liczbie
6 ,0 0 0 , oddalił się ku U ralow i, gdzie Stroganowie najęli go do
służby i wyprawili przeciwko Tatarom za-uralskim. Jerm ak
po stanowczej walce na brzegach Irtyszu, zdobył, 1581,
stolicę Kuczuma Iskier, blizko Tobolska, i zagarnął całą prze
strzeń od pasma gór Uralskich do Irtyszu. W nadziei otrzy
mania za poprzednicze występki przebaczenia, w ypraw ił umyślnych do Moskwy posłów z daram i, prosząc o łaskę cara
dla siebie i swoich towarzyszów’. Iw an, uradowany z pod
bicia tak rozległego królestwa, darow ał im winę i posłał je 
szcze na pomoc kilkuset strzelców. Zresztą panowanie Rossyan w Syberyi ustaliło się dopiero pod następcami Iwana IV.
Fiodor Iwanowloz.
Iw'an IV ., dla okrucieństw swoich Groźnym, to jest, sro
gim przezwany, umierając, w 1584, zostawił dwóch synów: Fio
dora (Teodora) i Dymitra. (Ob. gen. N. 34). Pierwszy w stą
pił na tron moskiew ski i panow ał od 1584— 1598; lecz, oddany
pobożności i modlitwie, zlał całą swą władzę na szwagra swoje
g o , Borysa Godunowa; te n , podług powieści kronikarzy
ruskich, w idząc, że car nie ma potom stw a, prócz małolet
niego b ra ta , D ym itra, powziął myśl utorowania sobie drogi
do tronu śm iercią tego carewicza. Jakoż miał nasłać zbój
ców ; ci go zam ordowali, 1 5 9 1 , w Ugliczu, który mu był
dany w posiadłość na mocy testam entu Iwana Groźnego, i
gdzie on mieszkał pod opieką matki. Skoro rozeszła się wieść
o gwałtownej śmierci carew icza, car Fiodor poruczył księciu
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W asilowi Szujskiemu uczynić w tej mierze najściślejsze śledz
tw o , z którego miało pokazać się, że Dymitr zginął nie z rąk
m orderców , ale w paroxyzmie choroby św. Walentego, upadł
szy sam na nóż z którym się bawił. Podług zas podania
spółczesnych kronikarzy, carewicz został zabity przez syna
niejakiego IJitiagowskiego, zarządzającego ekonomicznym wy
działem we dworcu uglickim , który, przekupiony przez Bo
rysa Godunowa, wraz z bratem swoim stryjecznym , Kaczałowvm, 15 maja 1591, śród białego dnia, przebił nożem dziew ięcio
letniego Dymitra bawiącego się na dworze z dziećmi równe
go wieku. Zakrystyan katedralny, który widział to zabójstwo,
uderzył na gw ałt we dzwony, zbiegły się tłumy ludu i śmierć
zalały B itiagow skim : ojcu i synow i, i innym osóbóin o spólnictwo zbrodni podejrzywanym. Na mocy śledztw a, wypro
wadzonego przez księcia Szujskiego, matka carewicza Dy
m itra, za mniemaną o syna nietroskliwość, została postrzyżona na zakonnicę, dozorcy zaś jego w trąceni do więzienia,
a mieszkańcy Dglicza, za śmierć niewinnyc/i Bitiagowskich i
dalszych, skazani na wygnanie do pustyń Sy bery i. Chociaż
śledztwo Szujskiego pokryło grubą zasłoną ten smutny w dzie
jach ruskich wypadek, głos jednak powszechny przypisał
śmierć Dymitra Godunowi, dla którego jednego mogła ona
tylko być pożyteczną, uściełając mu drogę do korony.
Borys Godunow’, rządząc Rossyą za cara Fiodora, poczy
nił różne zmiany, mające na'ceTu już zaszczepienie moralnych
uczuć w' narodzie, już utrzymanie w ewnętrznego porządku;
karał surowie pijaństwo i zniósł wolną przedaż gorących na
pojów, tudzież zakazał włościanom wolnego z miejsca na
miejsce przechodu. W Rossyi włościanie mieli zwyczaj, o pe
wnej porze, to je s t, na Św. Jerzy, przechodzić podług upo
dobania od obyw atela do obyw atela, zkąd nader szkodliwe
wynikały skutki: lud nie troszczył się o gospodarkę, o budo
wanie się, przywykał do włóczęgostwa i koczującego życia.
Kładąc kreśleniu nieporządkowi, Borys zabronił, w 1592 ro
ku , włościanom zmieniać miejsce pobytu i kazał odtąd za
mieszkać na ziemi gdzie kogo len ukaz zastał, tak iż jedni
stali się poddanymi m onasterów , drudzy skarbu, a inni osób
prywatnych.
Nadzwyczajna surowość z jaką ścigał pijaństwo, jakby
kryminalny w ystępek, uzbroił przeciw Borysowi prawie
wszystkie stany, tą wadą zarażone, a zakaz wolnego prze
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chodu włościan zniechęcił ku niemu całą massę prostego lu
du; przetoż obwiniali Godunowa nie tylko o dążenie do tro
n u , i zabicie carewicza D ym itra, ale też o wiele innych zbro
dni. Gdy carowa Irena, siostra B orysa, powiła córkę, (któ
ra we trzy lata po przyjściu na św iat um arła), wieść głu
cha między ludem krążyła, że u cara Fiodora urodził się syn,
ale B orys, dla zapewnienia sobie tro n u , podłożył dziewczyn
k ę, a carskie niemowlę stracić rozkazał; nareście kiedy kiodor um arł, w 1 5 9 8 , i zakończył w swej osobie dom ksią
żąt moskiewskich idący od Iwana Kality, lud oskarżał Borysa
0 zadanie trucizny carowi. Jednakże dochow ieństwo i wyższa
szlachta, pamiętając na czternastoletnie mądre rządy Godu
nowa, ofiarowały mu jednomyślnie koronę Rossyjshą, w 1598.

Borys Godunow (1598—1605).
Borys Godunow, wstąpiwszy na tron, z tąż niezmordo
waną czujnością trzym ał ster państwa jak i za Fiodora.
Lecz surowe jego przepisy dla wytępienia złych nałogów
w narodzie, przykucie włościan do ziem i, sprzyjanie cudzo
ziemcom którymi się lubił otaczać i ścisła policya dla zapo
bieżenia wewnętrznym rozruchom oburzyły gmin na niego i
przygotowały umysły do niepokojów, które na początku XVII.
wieku Rossyą zakrw awiły. Do tego przyczynił się jeszcze
głód straszny i, jego nieodstępny tow arzysz, morowe powie
trz e , przez trzy lata grassujące. Głód ten począł się w 1601
1 trw ał do 1 6 0 4 ; pisarze spółcześni i naoczni świadkowie
powiadają że widzieli w Moskwie i po innych miastach lud
walający się po rynkach i ulicach, latem traw ę, a zimą sia
no jedzący; w ustach zaś umarłych znajdowano nie raz gnój
bydlęcy; dzieci zabijały swych rodziców, rodzice dzieci i je
dli siebie nawzajem. Ciało ludzkie, drobno posiekane, przedawało się na rynkach w pierogach, zamiast cielęcego; po
dróżni lękali się stawać w gospodach aby me zginąć z ręki
gospodarza lub nie być nakarmionymi mięsem człnwieczem.
Po każdej nocy znajdowano kupy umarłych na ulicach i pla
cach. Borys Godunow rozkazał codziennie wydawać ze
skarbu, na czterech rogach m iasta, pieniądze dla ubogich.
Skoro w ieść o lej jałmużnie rozeszła się po wsiach okolicz
nych , włościanie z całeini rodzinami, rzucając swoje domóstw a, puścili się do stolicy aby mieć udział w hojności cara,
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naw et i tacy którzy mieli jeszcze sposób do życia ; ale przy
bywszy do Moskwy z próżnemi rękami gdy nie mogli wyżywić
się za m ałą ilość otrzymywanych pieniędzy, obok wielkiej
drożyzny, znękani głodem, jedni umierali na ulicach, inni na
drodze wracając do siebie. Nareście Borys, uwiadomiony, iż
z całego państwa lud wiejski, zostawując wsie i miasta, gro
madnie rusza na śmierć niechybną do stolicy, rozkazał w strzy
mać wydawanie pieniędzy ze skarbu; w tenczas to ukazał się
oczom widok do nieopisania: stosy um arłych, lub umierających z głodu i zimna, walały się po drogach , nie było komu
ich grzebać; trupy gniły na wolnem powietrzu a swoją zgni
lizną nasycając powietrze udzielały zarazy żyjącym. W samej
Moskwie miało wymrzeć górą 120,000 ludu.
la k straszna plaga niebieska, całą massę ludności doty
k a ją c a , nie mogła nie sprawić głębokiego w rażenia; gmin
począł szukać przyczyny gniewu boskiego, i w yobraził, iż
Opatrzność karze Rossyą za zbrodnie B orysa, za zabójstwo
Dymitra, za podłożenie dziewczynki na miejsce carskiego syna,
za otrucie Fiodora i t. d , Umysły ludu były rozjątrzone do
najwyższego stopnia ; śród takich okoliczności ukazał się Dy
mitr Samozwaniec.
u
Epoka Samozwańców w Rossyi, 1604—1610.
W szótyin roku panowania Borysa Godunowa, (1604)
zjaw ił się w Litwie człowiek, który m ianował się synem Iwana
Groźnego, carewiczem D ym itrem , i który powiadał, że przez
wiernego sługę został ocalonym z rąk zbójców przez Godu
nowa nasłanych. Odkrył się naprzód księciu Adamowi Wiśniowieckiemu u którego służył na dw orze, ten zaznajomił go
z blatem K onstantym , który go wprowadził w' dom teścia
swojego Jerzego Mniszcha, wojewody Sandomirskiego; wojewoda przyjął go do siebie, a postrzegłszy w nim wkrótce
skłonność do swej córki, Maryny, postanowił wśpierać mnie
manego Dymitra, pod warunkiem że się z córką ożeni skoro
tron moskiewski odzyszcze. Mniszech przedstawił go Zygmun
towi III. ; król uprzejmie go przyjął i m iał uznać za pra
wego carewicza. Samozwaniec zgromadził, za pieniądze Mni
szcha, znaczne wojsko, już ze szlachty polskiej, już z koza
ków Zaporożskieh , śród których czas niejaki przebywał nim
do Litwy zaw itał, i nareście, w r. 1 6 0 4 , wystąpił ku po
łudniowym granicom Rossyi dobijać się tronu moskiewskiego.
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Borys przedsięwziął środki dla ochronienia państwa od
zaburzeń; uwiadomił Zygmunta 111. i panów polskich, że mnie
many Dymitr jest zbiegłym z Moskwy mnichem, imieniem
Hnjszha Otrepjew; dla przekonania wysłał do Polski ludzi,
którzy go przed jego ucieczką z m onasteru znali, i wydał ma
nifest do narodu w którym życie samozwańca ze szczegółami
było opisane. Mimo to , Dymitr fałszyw y, w paźdź. J 6 0 4 ,
wkroczył do carstwa moskiewskiego i ogłosił Borysa przywłaszczycielem swojego dziedzictwa.
Naprzód skierow ał swe siły na południe Rossyi, do dawnych księstw : Czernihowskiego i Siew ierskiego; wszystkie
miasta tej krainy z chlebem i solą go spotykały. Borys, prze
rażony tą wieścią , w ysłał przeciwko niemu naczelnika zbroj
nej siły moskiewskiej, wojewodę liasmanowa, który walną
bitwą w strzym ał postępy Dymitra i o mało nie pojmał go sa
mego w niewolę, lak iż znaczna część jego stronników, mia
nowicie Polacy, wróciła do swego kraju i Dymitr sam zamy
ślał leż o ucieczce do Polski. Ale w tymże czasie um arł Borys
Godunow, (13 kwiet 1605), i rzeczy inny obrót wzięły.
Lud prosty uw ażał nagłą śm ierć Godunowa za karę nie
bieską lub za samobójstwo, skutkiem zgryzot sumienia. Mia
sta wzburzone chwiały się w wierności i wyglądały na czyją
stronę przechyli się w ojsko; Moskwa wykonała wprawdzie
przysięgę na wierność synowi Borysa, młodemu Fiodorowi II.,
ule gdy yvodz naczelny, Basmanów, oghjsił carem Dymitra,
krok ten rozstrzygnął niepewność, wojsko przeszło na stronę
Samozwańca, a Moskwa, idąc za przykładem Basmanowa, za
mordowawszy Fiodora I I . , uznała także carem Dymitra Sa
mozwańca, (10 czerw. 1605).
Dymitr odbył wjazd do stolicy, (30 czerwca), ijedynaście
miesięcy na tronie przesiedział. Przez ten czas odznaczył się
osobistem męstwem i rzadką biegłością w sztuce panowania;
z a ra z , na wstępie rządów , poczynił liczne zmiany w zarzą
dzie państwa ; zaprowadził w ojsko regularne; troszczył się o
oświecenie narodu, o złagodzenie grubych jego obyczajów, o
zbliżenie Rossyi z Europą, mianowicie z Fruncyą, gdzie po
dówczas panował Henryk IV. Burbon, którego Dymitr lepiej
może umiał ocenić niżeli inni spółcześni i z którym chciał
poznać się osobiście. Mimo tak pięknych początków panowa
n ia, Dymitr nie potrafił jednak uniknąć nienawiści bojarów;
książę IFasil Szujski, jeden z przedniejszych bojarów, uknuł
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spisek na Dymitra, po wykryciu którego, sąd skazał go na
ucięcie głow y, a dwóch braci jego na zesłanie. We cztery
dni po podpisaniu w yroku, Szujski wyprowadzony został na
plac śmierci , już głowa jego na pniu leżała, gdy car Dymitr
za wstawieniem się matki swojej, tudzież ulubieńca swojego,
polaka Buczyńskiego, darował życie winowajcy, skazawszy go
tylko z braćmi na zesłanie. U krotce jednak przywołał go do clwo1 u i tć| niewczesną wspaniałością zgubił siebie Samozwaniec.
Ptocz tego Dymitr zasłużył na ogólną niechęć nie przez
zbrodnie, jak go niesłusznie, po upadku jego, spółczesne kro
mki czerniły, ale swoją lekkomyślnością w mowie i obejściu
się; oburzył dumnych bojarów dotkliwemi żartami z ich głę
bokiej niewiadomości i ciągłein wychwalaniem rzeczy obcych;
zniechęcił duchowieństwo odjęciem dóbr klasztornych które
na żołd dla wojska regularnego przeznaczył. Lud prosty nie
mniej n.e smakował w m onarsze, w którym wpływ obcej
cyw ilizacji wyrobił pewną wzgardę ku grubym , ale wiekami uświęconym zwyczajom narodowym. To powszechne nieukontentowam e wzmogło się bardziej jeszcze, gdy Maryna
Mniszech przybyła do Moskwy, (2 maja 1606) dla zaślubie
nia c a ra , z ojcem , braćm i, krew nym i, i z pocztem 2 ,0 0 0
Polaków. Swawola, rozpusta i pycha orszaku Maryny, tudzież
otw arte szydzenie ze zwyczajów, odzieży, naw et z bród ruskich,
wyprowadziły Moskwę z cierpliwości. We dwa tygodnie po
przyjeździe M aryny do męża, (17 maja), wybuchnął bunt
w stolicy, kierowany przez księcia Wasila Szujskiego. Dymitr
został zabity; wielu Polaków legło ofiarą swojego głupstw a i
nierząd u ; Maryna z a ś, jej ojciec i krewni w trąceni byli do
więzienia.
J
Wasil Szujski.

Po upadku samozwańca, Moskwa ogłosiła carem księcia W asi
la, idącego z linii książąt Suzdalskich, od Alexandra Newskiego; ale
i ten monarcha nie potrafił uspokoić raz wzburzonej Rossyi. Bo
jarow ie zazdroszcząc nagłego wyniesienia się Szujskiemu, tudzież
inni, którzy w zaburzeniach ojczyzny w łasną korzyść upatrywali,
poczęli głosić że Dymitr ocalił się przed zajadłością ludu i że się
skrywa w Litwie czy na Ukrainie. Ta wieść i ukazanie się nowe
go samozwańca zakłóciło czteroletnie panowanie Szujskiego. Kto
był tym drugim sam ozwańcem , z pewnością niewiadomo.
N o w y o sz u st, wspierany od Polaków, pod wodzą Jana Sa-
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piehy, starosty U św iackiego, Lisowskiego, naczelnika ko
zaków Lisowczykami zwanych, i wielu innych awanturników,
przyjęty został na południu Rossyi, podobnie jak pierwszy sa
mozwaniec, i pokonawszy wojska rossyjskie, stanął (14 kwiet.
1608), pod Moskwą, o 12 wiorst, we wsi Tuszynie, czekając
dobrowolnego poddania się stolicy. Tu przesiedział, w obwa
rowanym obozie, półtora roku, (od 15 kw. 16 0 8 — 1609) i
ztąd jest zw'any Samozwańcem Tuszyńskim.
*
Car W asil, chcąc mu zedrzeć maskę obłudy, wypuścił
z więzienia Marynę z ojcem i krewnymi, i pozwolił wrócić
do ojczyzny z w arunkiem , aby nie uznawała za męża czło
wieka , który m ienił się bvć pierwszym D ym itrem ; ale Ma
ryna w stąpiła po drodze do obozu Tuszyńskiego i ujrzawszy
samozwańca, rzuciła się z okrzykiem radości w jego objęcia
jak gdyby na widok zmartwychwstałego męża. Ten niesu
mienny jej postępek, przekonawszy wątpiących o prawdziwości
ocalenia sam ozw ańca, zjednał mu wielu stronników, i gdyby
on, nie tracąc czasu, uderzył był na Moskwę, nie ma w ątpli
w ości, iżby usiadł na tronie Ruryka. Tymczasem samozwa
niec , cierpiąc niedostatek pieniężny, postanowił zdobyć bo
gaty monaster, o 30 w iorst od Moskwy leżący, pod imieniem
Ławry S. Trójcy, którego grube ściany zatrzymały przez
16 miesięcy 3 0 ,0 0 0 najbitniejszego jego wojska.' To dało
czas synowcowi cara Wasila, Skopinowi Szujskiemu, odzy
skać z pomocą Szwedów, pod wodzą De la Gardie, przez
Karola IX. nadesłanych, całą północną krainę, niszczoną przez
bandy najezdników ; jedno południe trzymało się tylko Samo
zwańca.
W targnienlc Zygmunta 111. Tymczasem król polski, Zyg
munt 111. , nie spodziewając się znaleść oporu w Rossyanach,
podczas wewnętrznych ich zaburzeń, powziął myśl zajęcia
tronu moskiewskiego, i w tym celu wkroczywszy w granice
Rossyi obiegł Sm oleńsk, (1609 we wrześniu), pod pozorem
odwetu za śm ierć Polaków, którzy wycięci zostali w Moskwie,
w raz z pierwszym samozwańcem. Odwołał on z pod Tuszyna
Polaków ; opuszczony Dymitr uciekł do Kaługi. Car Wasil
w yprawił na odsiecz Smoleńskowi 5 0 ,000 żołnierzy z posiłkowem wojskiem szwedzkiem, pod wodzą brata swego Dy
m itra Szujskiego; mężny bowiem synow iec, Skopin, um arł V
niedługo przedtem , nagłą śmiercią w Moskwie we 23 roku
życia, a zgon jego rzucił podejrzenie na cara Wasila jakoby
R ts Chbon.-Hist.
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go otruł lęliając się, iżby niechętni mu bojarowie na tron
go nie wynieśli. T a okoliczność sprawiła w Moskwie silne
w zburzenie, i niechęć ku carowi do tego stopnia się wzmo
gła , iż potrzeba było jednej niepomyślnej walki, aby go po
zbawić tronu..
Hetman Ż ółkiew ski, na czele 3 ,000 P olaków , zaszedł
drogę wojskom carskim , pod wsią Kłuszynem, 24 czerw'.
* 1610 r. Niedołężny Dymitr Szujski pierzchnął z całem swem
wojskiem, gdy go Szwedzi śród walki opuścili. Skutkiem tej
porażki, zbuntowani mieszkańcy Moskwy złożyli z tronu Wasila i postrzygli go na mnicha. Tymczasem D ym itr fałszywy
ukazał się pod murami stolicy chcąc uprzedzić Polaków'.
W Moskwie zaś powstały cztery stronnictw a: jedno życzyło
mieć monarchę podług jednomyślnego w yboru Rady Państw a;
drugie, na czele którego stał książę Mścisławski, radziło
obrać królewicza polskiego , W ładysława (IV) ; trzecie , naj
słabsze, zalecało Dymitra Tuszyńskiego; naród zaś, stanowiący
czw arte stronnictwo, chciał, za radą patryarchy Hermogena,
widzieć na tronie Michała Romanowa. Zbliżenie się Żół
kiewskiego pod Moskwę rozstrzygnęło rzecz na korzyść W ła
dysława. W r. 1 6 1 0 , 17 sierpnia, hetman zaw arł umowę
z patryarchą i bojaram i, mocą której W ładysław ogłoszony
carem moskiewskim, pod w arunkiem iż przyjmie grecką wia
rę, że się ożeni z rossyanką i że bez woli bojarów ani karać
śm iercią, ani praw odmieniać lub dóbr pozbaw iać, mocen
nie będzie. Uroczyste poselstwo, mające na swem czele me
tropolitę F ila re ta , ojca Michała Romanowa i księcia Wasila
Golicyna, udało się do obozu polskiego pod Smoleńskiem
z ofiarowaniem tronu królew iczow i; lecz Zygmunt pragnąc
sam panować nad Rossyą, bezw arunkow ie, jak w kraju zdo
bytym , ociągał się pod rozmailemi pozorami z wysłaniem
W ładysława i żądał poddania się Smoleńska, bronionego przez
mężnego Szeina. Hetman Żółkiewski wadząc, że Zygmunt
swoim uporem przyprawi Władysława o utratę korony, opu
ścił Moskwę w pażdz. 1610, zdawszy rządy na Gąsiewskiego, a sam prowadząc za sobą cara Wasila i jego braci, sta
nął przed królem. Żadne jego uwagi nie skutkowały na za
ciętym umyśle Zygm unta, który, uroiwszy łatw'e zdobycie
orężem R ossyi, uw'ażał za hańbę dla siebie przyjąć warunki
przez posłów podane. Posłowie zaś Rossyjscy, przeniknąwszy
zamiary króla, dali znać o tem patryarsze Hermogenowi; teu

R O S S Y I.

307

rozwiązał mieszkańców Moskwy od przysięgi wykonanej W ła
dysławowi i w ezwał naród do powstania.
Dwadzieścia pięć m iast uzbroiwszy się przeciw Polakom
wysłały pod Moskwę znaczne siły pod różnymi dowódzcami
na których czele był książę Pożarski. Skoro wieść o powsta
niu m iast rozeszła się po Moskwie, mieszkańcy stolicy, nie
skrywając dalej swojej nienawiści ku najezdnikom, rzucili się
do Kremlu gdzie się zamknął Gąsiewski w liczbie 5 ,000 żoł
nierzy i 2 ,0 0 0 Niemców. l)la odciągnienia uwagi nieprzyja
ciół, Polacy zapalili Moskwę w kilkunastu punktach; płomień
w mgnieniu oka objął drewniane domy i w kupy je popiołu
zamienił (19 marca 1611 r.). Mieszkańcy, całtj własności
pozbawieni, wyszedłszy z Moskwy rozpierzchli się po wszyst
kich drogach ; Kreml został w ręku Polaków, i chociaż go
obiegł Pożarski, jednakże, dla niezgod pomiędzy wodzami, nie
mógł go dostać. Pńłki rossyjskie, nie długo potem, rozeszły
się_do domów. Gąsiewski zaś osadził patryarchę w więzieniu
za wydanie buntowniczego manifestu do narodu.
Stan Rossyi był nadpr opłakany. Niektórzy wodzowie,
jakoto : atam an Kozaków, Zarucki z T u ły , i książę Trubecki z Kaługi, zostali wprawdzie pod Moskwą, ale dla tego
tylko aby zaprzysiądz nowemu samozwańcowi (drugi bowiem
Tuszyński zginął w Kałudze), zbiegłemu dyakouowi, Izydo
rowi, który wziął imię Dymitra w Pskowie. Kazań i miasta
Wiackie uznały za cara syna Maryny Mniszchówny; Nowo
gród wybrał F ilip a, królewicza szwedzkiego, syna Karola IX,
i poddał się wodzowi Dc la Gardie; Smoleńsk został zdo
byty przez Zygmunta III, 13 czerwca 1611 r., Szeina jeń
cem odesłano do W arszaw y, dokąd go uprzedzili Golicyn i
Filarel; patryarcha Hennogen um arł w Moskwie w więzieniu.
Chodkiewicz, na miejsce Gąsiewskiego przysłany, osadził
Kreml świeżem wojskiem, 17 marca 1612 r., i czekał tylko
na Zygmunta aby mu wydać stolicę. Zguba Rossyi zdawała
się nieuchronną; tymczasem Opatrzność inaczej jej losami roz
rządziła. Męstwo i poświęcenie się prostego mieszczanina
z Niższego Nowogrodu, Kużmy łlinina, wydźwignęło ojczyznę
z ostatniej niedoli. Śród powszechnego odrętwienia, kiedy
już Rossyanie obojętnie na swoją zgubę patrzali, Miriin usły
szawszy że Zygmunt ciągnie do Moskw y , przejęły rozpaczą
na widok upadku ojczyzny, zgromadził spółmieszkańców na
placu Nowogrodzkim, i wymównein skreśleniem obrazu nie
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woli którą iin groził przywłaszczycie!, zmusił ich wziąść się
do broni. Dowództwo objął książę Dymitr Pożarski, Minin
towarzyszył mu nieodstępnie. 20 sierpnia 1012 r., półki Rossyjskie, powtórnie z różnych miast zebrane, stanęły pod
Moskwą. Nazajutrz, 21 sierpnia, rozpoczęły krw aw ą walkę
z hetmanem Chodkiewiczem, który kilku dniami przed tern,
zostawiwszy w Kremlu dowódzcę Strusia, sam wydalił się
ze stolicy dla zabrania w okolicach żywności. Już z wielkim
w racał zapasem , gdy zaszły mu drogę zastępy nieprzyjaciel
skie. Zacięta walka trzy dni trw a ła ; na czwarty dzień Chod
kiewicz zmuszony był do odw rotu; Rossyanie weszli do Mo
skwy; ale mężny S truś nie chciał poddać Kremlu i bronił się
do ostatka. Polacy, głodem wycieńczeni, jedli trupów, wy
glądając Zygmunta , który usłyszawszy o porażce Chodkiewi
cza, śpieszył sam na odsiecz oblężonym. Tymczasem Rossya
nie przypuścili szturm ostatni d. 2 2 października 1612 r., a
Struś złożył broń i twierdzę im poddał. Zygmunt znajdował
się już wtedy pod W iazm ą, ale iść dalej nie dopuścili Ros
syanie.
O o m M lom ttnotrtpch. I G Mit.

Po oswobodzeniu Moskwy, Pożarski i jego towarzysze we
zwali znakomitszych bojarów z całej Rossyi dla wyboru no
wego monarchy. D eputow ani, po większej części z miast,
świeccy i duchowni, rychło się zebrawszy, złożyli rade, ziem
ską. Dnia 21 lutego, 1613 r., jednomyślny ich wybór padł
na szesnastoletniego Michała Fiodorowicza Romanowa jako
spokrewnionego z wygasłym domem Ruryka, i którego jeszcze
zmarły patryarcha Hermogen życzył był oglądać na tronie.
BHchał Flodorowloz.
Michał, syn bojara Fiodora R om anow a, był synowcem
Anastazyi Roinanówny, pierwszej małżonki cara Iwana Gro
źnego. Ojciec jego, Fioaor, wpadłszy w podejrzenie u Borysa
Godunowa, był w r. 1601, postrzyżony na mnicha pod imie
niem F ilareta,*a w r. 1 6 0 2 , poświęcony na archimandrytę;
nakoniec, po upadku Szujskiego, posłany do Zygmunta III,
w poselstwie, został przezeń w brew prawu narodów, przy
trzymany i jeńcem do W arszawy odwieziony.
Wybór Michała położył nareście kres zaburzeniom które
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z przyczyny samozwańców wynikły. Pierwsze sześć lat sw e
go panowania (od r. 16 1 3 — 1619) , nowy car poświęcił na.
to aby się uwolnić od w rogów , którzy go ze wszech stron
cisnęli. Nieprzyjaciółmi jego byli: Zarucki, Szwedzi i Polacy.
Nasamprzód wyzwolił ojczyznę od Zaruckiego, który za
m ierzał wynieść na tron syna Maryny Mniszchówny, i udaw
szy się z tą kobietą na brzegi Donu, szukał dla niej obroń
ców na ziemi kozackiej; ale zbity przez wojska cara, blizko
Woroneża, rzucił się ku Wołdze, opanował Astracbań i okrzy
knął Marynę carową. Książe Odojewski w ygnał go z Astrachariia i schwytanego nad rzeką Jaik (dziś Ural) , dostawił
wraz z Maryną i jej synem do Moskwy. Zarucki zakończył
życie na palu, Maryna um arła w więzieniu a syn jej został
powieszony.
Gustaw Adolf, król szwedzki, utraciwszy nadzieję ogląda
nia brata swojego Filipa na tronie rossyjskim , przedsięwziął
zabrać ziemie: Nowogrodzką i Pskowską w sposobie wyna
grodzenia za straty w tej wojnie przez Szwecyą poniesione.
Car Michał wysłał wojsko dla wyparcia Szwedów z granic
Rossyi i wojna z nimi ciągnęła się aż do r. 1617. Nareście
traktat zaw arty w Siotbowie pogodził obu monarchów; Filip
zrzekł się wszelkich roszczeń do korony moskiewskiej.
Wojna między Zygmuntem IH. i carem Michałem szła
zrazu opieszale, od r. 1613— 1617. W roku zaś 1617, mo
cne wojsko pod wodzą młodego królewicza JVtadydawa, tu 
dzież hetmana Chodkiewicza w targnęło w granice Rossyi.
Blizko roku trw ała uparta walka; W ładysław zbliżył się aż
pud ściany Moskwy, ale straciwszy nadzieję dostania carskiej
korony, zaw arł w styczniu: r. 1619, czternastoletni rozejm,
we wsi Dywilinie, na mocy którego zrzekł się tytułu cara i
wypuścił na wolność ojca Michała , metropolitę Filareta, tu
dzież mężnego S zeina; Car ze swojej strony ustąpił Polsce
dawniejsze księstwa: Smoleńskie, Czernihowskie i Siewierskie.
Czternaście następnych spokojnych lat, od r. 1 6 1 9 - 1632.
pod zarządem Michała który m iał doświadczonego poradnika,
w osobie ojca swojego F ila re ta , mianowanego po powrocie
z niewoli patryarchą, uciszyły wewnętrzne niepokoje Rossyi;
ale w r . 1632, nanowo rozpoczęła się wojna z Polską.
W ładysław wstąpiwszy na tron po ojcu, wraz z tytutein
króla polskiego, przyjął w brew traktatu w Dyw ilinie tytuł
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cara i wielkiego księcia moskiewskiego. Michał najął w An
glii, Hollaudyi i w Niemczech całe półki cudzoziemców; spro
wadził z zagranicy biegłych wodzów i inżynierów , zakupił
mnóstwo dział i prochu a Szeinowi powierzył dowództwo
wyprawy której celem był Smoleńsk. Oblężenie ciągnęło się
dziesięć miesięcy; oblężericy głodem dręczeni już mieli się pod
dać, gdy sam Władysław pośpieszył z pomocą i rzeczy inny
obrót wzięły. Z wojskiem czterykroć słabszem od rossyjskiego, król polski odparł Szeina z pod Spioleńska i zmusił go
zamknąć się w okopanym obozie. Rossyanie nie raz w ytrzy
mali gwałtowne natarcia królewskie, ale nareście żołnierze
utracili ducha; w obozie zjawiła się zaraza; całe półki noca
mi do zagród ojczystych uchodziły; słowem, choroby i zbiegoslwa tak dalece osłabiły wojsko, że Szein lękając się wpaść
z ostatkiem w ręce Władysława kapitulow ał, i wydawszy
królowi swój oboz gdzie były 123 działa, wyszedł z okopów
z resztami Rossyan. Za powrotem do Moskwy, sądzony jako
zdrajca, poniosł niezwłocznie karę śmierci. Władysław zaś,
mimo swojego powodzenia, przystał na traktat wiecznego po
koju z Rossyą, który stanął w r. 1 6 3 4 , pod W iazm ą, na
w arunkach pokoju we wsi Dywilinie. Król polski zrzekł się
tytułu cara, a Michał nawzajem praw a do ziem Polsce uprzed
nio ustąpionych, tudzież zapłacił za koszta wojny.

Alexy Rllchalowloz.
Następcą Michała był syn Alexy, (1645— 1676). Do pa
miętnych wypadków jego panowania należy wydanie w r.
1649 zbioru praw pod nazwiskiem Ułożenie. Za tegoż ca
ra Małorossya, przez Bogdana Chmielnickiego wzburzona, wy
łam ała się z pod zależności od Polski i poddała się Alexemu
w r. 1654. Żtąd wynikła wojna która ciągnęła się, z przer
wami, lat trzynaście; pokoj w Andrusowie ją zakończył w r.
1667, mocą którego Rossya i Polska zawiesiły działania nie
przyjazne na lat 13, a w tym przeciągu czasu ułożyć się
miały o zawarcie wiecznego pokoju. Smoleńsk, Czerników
Siewierz wróciły do Rossy i ; Małorossyą zaś w ten sposob
na dwie części podzielono, iż kraj na lewym brzegu Dniepru
pod władzą Rossyi został, a na prawym pod zwierzchnictwem
Polski; Kijów na dwa tylko lata oddany był Rossyi.
Alexy zostawił trzech synów: Fiodora, Iwana i Piotra tu
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dzież córkę Zofią. Dwakroć był żonaty: z Maryą Miłostawską, z której m iał Fiodora, Iwana i Zofią, i z Natalią Naryszkinówną, z której się urodził Piotr, Wielkim przezwany.

Fiodor Aleziejewioz.
Najstarszy syn Alexego, Fiodor, objął tron po ojcu i pa
nował od r. 1 6 7 6 — 1682. Najważniejszem jego czynem by
ło zniesienie ksiąg genealogicznych czyli tak zwanego liestnictwa. Miestnictwo były to przywileje szlachty rosyjskiej, na
mocy których zasługi przodków liczyły się na karb ich po
tomków, tak iż jeśli czyj ojciec, dziad lub pradziad był wo
jewodą, syn, wnuk lub prawnuk nie mógł sprawować jakie
go bądź urzędu , obok z takim człowiekiem którego ojciec
lub przodkowie nie piastowali godności wojewody. Ztąd po
szło iż na jakimkolwiek urzędzie, wyższym czy niższym, nie
mogli razem być ludzie niepochodzący od przodków, którzy
jednakową kiedyś powinność w kraju pełnili; tern bardziej
za rzecz nieprzyzwoitą uważano, jeśliby syn lub wnuk bojara
miał zostawać pod naczelnictwem człowieka, którego ojciec
lub dziad nie był bojarem ; inaczej ściągnąłby na siebie niezmazane piętno niesławy. W tym celu znajdował się oddawna w Moskwie osobny urząd, pod nazwaniem Razradu, któ
ry z obowiązku swego wmosił do ksiąg razradnych czyli ge
nealogicznych, kto, kiedy i jaki urząd na wojnie lub przy
dworze sprawował. Skoro więc car wybierał posłów za
granicę lub wojewodów na w ojnę, każdy z posłów i woje
wodów szedł naprzód zaglądać do ksiąg razradnych dla prze
konania się czy jego spółtowarzysze poselstwa lub spółdowódj.
cy mają prawo równy z nim pełnić obowiązek, to jest, czy
jego ojciec lub który przodek nie był kiedy na wyższem sta
nowisku w porównaniu z przodkami jego spółtowarzyszów, i
jeśli znalazł, że przed 20, 50 lub 100 laty przodkowie jego
rzeczywiście wyżej stali w jakimkolwiek obowiązku, w ta
kim razie albo nie przyjmował ofiarowanego miejsca, albo car
daw-ał mu równych towarzyszów.
Miestnictwo okazało się w skutkach nader szkodliwem dla
kraju, zwłaszcza pod czas wojny; car bowiem przy wyborze
wojewodów musiał brać na uw agę, nie osobistą zasługę dowódzców, ale ich praw a genealogiczne; często więc wybór
padał na ludzi zupełnie do oręża niezdolnych. Fiodor, kazaw
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szy księgi spalić w obec osób cywilnych i duchownych, za
lecił aby odtąd własna każdego zasługa, nie zaś urodzenie,
lub przodków zasługi dawały prawo do pierw szeństw a, tu 
dzież aby każdy odbywał powinność gdzie monarcha rozkaże,
pod najsurowszą, w razie odwołania się do ksiąg razradnych,
odpowiedzialnością.

Iwan 1Piotr Alezlejewlcze.
Fiodor um arł w kwiecie lat, bezdzietnie, nie wyznaczyw
szy następcy po sobie. Miał dwóch braci: Iwana i Piotra;
pierwszemu, chociaż był pełnoletnim, stan zdrowia zająć się
rządem nie pozwalał; drugi odznaczał się wprawdzie rozwi
niętym przedwcześnie rozsądkiem, lecz dziesięć lat tylko li
czył. Dwór carski na dwa się stronnictwa podzielił: jedno
pod wpływem Miłosławskich, krewnych Maryi, pierwszej m ał
żonki cara Alexego, chciało oddać koronę Iw anowi, drugie,
trzymało stronę Naryszkinów, krewnych Natalii, matki Piotra;
ostatnie przemogło z początku i Piotr carem został ogłoszo
ny pod opieką matki, r. 1682. Jednakże, nie długo polem,
Miłosławscy wzburzyli wojsko, Strzelców, fałszywą wieścią
0 mniemanym zamiarze Naryszkinów zabicia Iwana; ci okrzy
knęli go carem pod w arunkiem , aby panował pospołu z młod
szym blatem pod opieką siostry Zofii, obdarzonej wielkim ro
zumem a większą pychą i chęcią najwyższej władzy. Zofia
siedm lat rządziła i jest pamiętną przez zawarcie wiecznego
pokoju z Polską, w r. 1686, przez który Jan Sobieski zrzekł
się na zawsze wszystkich miast i ziem , ustąpionych zrazu
Rossyi tylko na lat 13, traktatem w Andrusowie.
Tymczasem Piotr, stawszy się pełnoletnim, zapragnął sam
panować, lecz siostra, nie chcąc ze szczytu potęgi zejść na
stopień poddanki, uknuła na brata spisek, który gdy się nie
udał, zamknięta została w klasztorze, Piotr zaś przyjął oso
biście ster państwa, w r. 1639. B rat jego starszy, Iwan,
zachował tytuł cara, lecz nie w trącał się zgoła do rządów
1 um arł w klasztornej zaciszy, r. 1696.

P io t r W ie lk i.
Panowanie Piotra W. podzielić można na trzy okresy:
pierwszy od r. 1 6 8 9 — 1700, przedstawia obraz kształcenia
się samego Piotra i rozwijania się władz jego umysłowych;
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drugi, od r. 1 7 0 0 — 1709, walkę Piotra: wewnątrz z ciem
notą i przesądami poddanych, zewnątrz zaś z królem Szwedz
kim, Karolem X II.; trzeci nakoniec, od r. 1700— 1725, wy
wyższenie Rossyi w zewnętrznych stosunkach i zupełne prze
kształcenie państwa w ewnątrz.

Pierwszy okres, od r. 1689—1700.
Co tylko imię P iotra W. sławnem w hisloryi uczyniło
należy się wyłącznie jem u sam em u; ojciec go odum arł gdy
m iał lat cztery; przy zgonie Fiodora zaledwie liczył lat dzie
sięć i chociaż ogłoszony był spółrządcą Iwana, ale przez Zo
fią usunięty przez lat siedm ode dworu, długo żył bez po
rządnego przewodnika; nareście sam poznał, ocenił i przyjął
do swego orszaku, będącego w służbie rossyjskiej, kapitana
Leforta, z Genewy. Mąż ten niepospolity służył koleją w gwardyi króla francuzkiegó, potem w Hollandyi pod chorągwią statudera Wilhelma III., był przy poselstwie Duńskiem; nako
niec za cara Alexego przybywszy do Rossyi wszedł do służ
by w randze kapitana. Rozum wykształcony i wesoły cha
rak ter zjednały mu przyjaźń młodego Piotra; Lefort był pierw 
szym i prawdziwym jego nauczycielem; z bogatym zapasem
różnorodnych wiadomości i długiego doświadczenia um iał za
dość uczynić wrodzonej ciekawości Piotra; m alował mu w ży
wych kolorach stan oświecenia Zachodniej E uropy; opowia
dał z zapałem o świetnych czynach jej bohaterów , o karno
ści wojska, o m arynarce, o Wysokiem udoskonaleniu rzemiosł.
Te opowiadania, nieraz i w różny sposób ponawiane, spra
w iły mocne wrażenie na umyśle młodego księcia lak, iż sko
ro objął ster rządu, postrzegając w swoim narodzie rażącą
sprzeczność z czarownym obrazem Europy przez Leforta
skreślonym , osobiście postanowił odwiedzić Zachód. Jakoż
wyprą wując, w r. 1697 poselstwo, pod naczelnictwem Le
forta, do różnych m ocarstw europejskich z oświadczeniem o
swem wstąpieniu na tron, sam car pod skromnem mianem
Piotra Michajłowa, wszedł w skład orszaku poselskiego,
zakazał oddawać cześć osobie swej należną, i kiedy posłowie
uroczyście z przepychem po dworach przyjmowani byli, on
tymczasem, wolny "od królewskiej etykiety, zastanawiał się
nad tein, co znalazł pożytecznego u obcych, aby płody nauk
i przemysłu mógł potem przenieść na ziemię ojczystą. PoR ys C hron-H ist .
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selstwo przeszło przez Inflanty, Kurlandyą, Prussy, Brandeburgią, udając się do Hollandyi. Kraj ten ściągnął mianowi
cie uwagę Piotra W. Tu na każdym kroku spotykał co zaw
sze najbardziej cenił: owoce sztuki, umiejętności, mozolnej
pracy i wytrwania; tu on, w stopniu prostego cieśli uczył
się budować okręty, jakoteż innych rzem io sł, a obok tego
sztuki żeglarskiej; słuchał lekcy i fizyki, chirurgii i t. d. Po
półrocznym pobycie wyjechał do Anglii, zwiedził sławne uni
wersytety w Oxford i Cambrige; polem przebiegł Austryą i
m iał udać się do Włoch gdy bunt Strzelców zniewolił go do
prędszego powrotu. Ponieważ pierwszą i główną jego myślą
tyło przekształcić wojsko na stopę europejską, Strzelcy, lę
kając się niekorzystnej dla siebie nowości, zwłaszcza że wieść
się rozeszła iż car prowadzi z sobą z zagranicy całe półki
cudzoziemców dla ich wygubienia, uknuli spisek, celem któ
rego było ogłosić monarchą siedmioletniego syna carskiego,
Alexego, pod opieką ciotki, Zofii, a Piotra, nie wpuszczając
do państwa, zabić na granicy, (1698). Bunt ten uspokojono
wprawdzie do przyjazdu cesarza i winni śm iercią zostali uka
rani , ale główniejszych sprawców zaburzeń zatrzymano do
sądu samego Piotra, który zniósł cały korpus strzelecki, a
Z ofią, o udział w spisku przekonaną, kazał postrzydz na
mniszkę; ( f 1704).
Zniesienie strzelców było wstępem do stanowczej refor
my państwa i narodu; bo ci jedyną byli podporą starego rze
czy porządku.

Drngl okres od r. 1700—1709.
Podróż po Europie dała poznać nowy św iat Piotrowi,
wszystko co widział na zachodzie zostawiło w umyśle jego
niezatarte wrażenie i zapaliło go bardziej niż przedtem chę
cią poznajomienia swoich poddanych z naukami i przemysłem
europejskim. W tej myśli dwie rzeczy uw ażał za konieczne:
znieść w swojej ojczyźnie zwyczaje, któremi naród ruski róż
nił się w życiu prywatnem i publicznem od reszty ludów
cywilizowanych i otworzyć mu najkrótszą drogę do stosun
ków z Europą przez zdobycie krajów nadbałtyckich.
Te dwa cele uwikłały Piotra W. w trudną walkę w ew 
nętrzną i zewnętrzną: z barbarzyństwem własnego narodu i
z Karolem X II.; ciągnęła się ona bez stanowczych skutków
około lat dziesięciu, do zwycięstwa pod Połtaw ą, r. 1709.
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Reforma wewnętrzna zaczęła się od domowego życia
ludu ruskiego; przedewszyslkiem jego powierzchowność zw ró
ciła na siebie uwagę Piotra W. Gdy przyjechał z zagranicy,
a wyżsi państwa urzędnicy zebrali się dla złożenia mu swo
ich powinszowali z pow-odu szczęśliwego powrotu do kraju,
ujrzeli w przedpokoju cyrulika, który im oświadczył że ten
tylko może oglądać oblicze cara, który się wyrzecze swej bro
dy. Niektórzy, lubo z boleścią, rozstali się zaraz z tą patryarchalną ozdobą; inni wrócili do domu nie widziawszy cara;
jednak zawzięty cyrulik ścigał ich brody na balach carskich,
W'e dworcu, w sądownictwach i na każdem publicznem ze
braniu. P iotr W. chciał zrazu odjąć brody wszystkim bez
wyjątku poddanym , ale na usilne prośby patryarchy zosta
w ił je duchownym; polem napotykając mocny opor ze stro
ny prostego ludu i stanu kupieckiego, pozwolił im także no
sić brody, z w arunkiem opłaty po kilka groszy przy wjeździe do stolicy. Tąż drogą zmuszał swój naród przemienić
strój ruski na niemiecki i, wyjąwszy włościan, kto chciał
zatrzymać ubiór st
~
konny przy bram ach Mo
skwy po i r. a p
Dla obalenia dawnego zwyczaju według którego kobiety
w Rossyi, na wzór azyatycki, były zamykane tak, iż naw et
kaw aler widział swoją narzeczoną dopiero przy ślubie, Piotr
rozkazał aby w dni uroczyste bojarowie i inni urzędnicy
znajdowali się u dworu z żonami i córkam i, w ubiorach
niemieckich i francuzkich , i aby małżeństwa nie zawierały
się inaczej jak za spoiną zgodą obojga młodych, przynajmniej
po sześciotygodniowej znajomości.
Wojsko rossyjskie uległo zupełnemu przekształceniu przez
zaprowadzenie rekruckich naborów. Przedtem obywatele,
każdy z wiadomą ilością włościan, uzbrajali się swym ko
sztem na czas w ojny, i po ukończeniu wyprawy składali broń
w racając do prac rolniczych; nawet S trzelcy, wojsko regu
larne, trudnili się w czasie pokoju handlem, wiejską robotą
i różnego rodzaju przemysłem. Od roku zaś 1704 weszły we
zwyczaj zaciągi które do dziś dnia zostały, z tą tylko różni
cą, iż nie z liczby dusz lecz z ilości domów rekruta dawano.
Z wielką usilnością troszczył się Piotr W. o zaszczepie
nie w kraju oświaty; w tym celu urządzić kazał przy do
mach biskupich szkółki dla uczenia dzieci świeckich księży
po łacinie i po grecku; tudzież rozesłał po wszystkich mia-
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slacli wypróbowanych przez siebie professorów, aby ci uczyli
młódź szlachecką czytać, pisać, rachować i jeom etryi, nadto
ogłosił ukaz (1708) że kto ze szlachty nie zrobi postępu
w szkolnych przedm iotach, nie będzie m iał praw a zaw iera
nia związków małżeńskich. Kazał tłumaczyć na język ruski
dzieła matematyczne i historyczne i drukow ał je swym ko
sztem , już w A m szlerdam ie, już w Moskwie, w założonej
przez siebie drukarni, dla której sam, w łasną ręką nakreślił
teraźniejsze litery ruskiego cywilnego alfabetu, zbliżywszy je,
ile można, do postaci liter łacińskich. Postanowił r. 1700
aby kalendarz ruski nie zaczynał się od 1 września, ale, na
wzór europejski od 1 stycznia, i aby rachowano lata od nar.
Chr. nie zaś od stworzenia świata jak dotąd w Rossyi li
czono.
Kościoł grecko-ruski zależał, od wprowadzenia wiary św.
do Rossyi aż do r. 1588, od patryarchy carogrodzkiego; do
piero za Fiodora I. ten kościoł obrał sobie udzielnego pa
tria rc h ę , niezawisłego od Konstantynopola. Było koleją dzie
sięciu ruskich patryarchów od r t 1 5 8 8 — 1 7 00, Piotr zniósł
tę godność i ustanowił synod czyli najwyższą duchowną ra 
dę z kilku członków złożoną, która pod głównem zwierzch
nictwem cesarza kieruje interesami kościoła.
Walka zewnętrzna z Karolem A li. Wojując w oj
czyźnie z przesądami i upartą ciem notą, w tymże czasie
Piotr W. toczył bój krw aw y z potężnym sąsiadem, Karolem
XII. o kraje nadbałtyckie. Wojna ta znajomą jest pod imie
niem w’ojny północnej, a pow'od do niej był następny.
Frydryk IV., król duński (1699— 1730), odebrał był zie
mie krew nem u swemu, F rydrykow i, księciu Holsztyn-Gottorpskiemu, (ob. IJanią). Książe ten, z dziedzictwa swego
w yzuty, szukał schronienia u króla szwedzkiego, swojego
szwagra. Frydryk IV., nie czując się na siłach do dania
odporu Szwecyi, wszedł w związek z Frydrykiem Augustem
U ., elektorem saskim , wybranym po śmierci Jana III., na
króla polskiego. T en , mocą pokoju Karłowickiego (1699)
odzyskawszy od Porty kraje polskie za króla Michała jej ustąpione, mniemał iż dobra nastręcza się pora do odebrania
Inflanl od Szwecyi. Prócz królów: duńskiego i polskiego,
wszedł do ligi przeciw Karolowi XII. Piotr Wielki, powodo
wany chęcią nabycia portu nad morzem Batlyckiem i zawią
zania przez to handlowych stosunków z Europą.
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Zaczepiony król szwedzki wystąpił mężnie do walki z trze
ma mocarzami. Naprzód uderzył na Kopenhagę, stolicę Da
nii i zmusił Frydryka IV., do traktatu w Trawendal, przez
który obiecał on zostawić w pokoju księcia Holsztyńskiego i
zerw ać przymierze z Frydrykiem Augustem i Piotrem Wiel
kim
Potem obrócił oręż na Piotra, wszedł do Ingryi (dziś
guber. pelersbr.) i napadł na Rossyan, Narwo oblegających;
pod ścianami tej twierdzy zaszła bitwa r. 1700, gdzie król
szwedzki stanowcze odniosł zwycięstwo: głównodowodzący
von Croy, wszyscy jenerałow ie, górą 170 arm at, tyleż cho
rągw i i wiele tysięcy żołnierzy dostali się w’ niewrolę. Po
takim ciosie Kąrol, nie uważając Piotra za strasznego prze
ciw nika, opuściwszy Rossyą, poszedł na Augusta II. Wojna
polsko-szwedzka trw ała lat pięć od r. 1 7 0 2 — 1707. Karol
w yparł wojską saskie z Inflant i Kurlandyi, i wkroczył w gra
nice Litwy. Polacy nie tylko nie stawili oporu najezdnikowi,
owszem pomoc mu dali, albowiem król rozpoczął wojnę ze
Szwecyą bez wiedzy senatu i sejmu; przełóż o własnej sile,
z wojskiem Saskiein, musiał ucierać się z potężnym nieprzy
jacielem, który korzystając z niechęci panów polskich ku nie
mu, zajął bez trudu W arszawę, Kraków i inne miasta.
Nareście Karol XII., skłonił sejm polski do złożenia z tro
nu Frydryka Augusta i kazał mu wybrać na króla Stanisła
wa Leszczyńskiego, którego w czasie tej wojny poznał oso
biście. Ze zaś August, wyparty z Polski do Saxonii oświad
czył się przeciw elekcyi Stanisława, Karol XII. wkroczył do
Saxonii i tam zmusił go do pokoju w Alt-Ransztadzie (1706),
pod warunkiem zrzeczenia się praw do korony polskiej.
Osadziwszy na tronie polskim Leszczyńskiego, poszedł
król szwedzki na Rossyą. Po przegranej pod Narwą aż do
f7 1707, Piotr, sam sobie zostawiony, pokrzepił swe siły,
zdobył w tym przeciągu czasu całą Ingryą, i śród szczęku oręża, przy ujściu N ew y, założył tw ierdzę, od jego imienia
St. Petersburgiem nazw aną, 16 maja 1703. Następnie
w targnął do E sto n ii, Inflant i Kurlandyi, gdzie zajął liczne
miasta i twierdze.
Król Szwedzki, na czele 3 5 ,000 w'ojska przeszedł Litwę
i wkroczył do Rossyi mając uderzyć na Moskwę dla złożenia
z tronu Piotra W ., lecz nagle zmienił kierunek drogi i obró
cił się ku południowi, na Ukrainę, dokąd go wzywał Mazep-
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pa hetman Kozaków Rossyjskich. J e n , obrażony na Piotra
za osobistą zniewagę w Moskwie, długo chował w swej du
szy chęć zemsty, i gdy wtargnięcie króla szwedzkiego do
Rossyi zdawało się jem u najdogodniejszą porą do jej spełnie
nia, wszedł tajemnie w związki z Stanisławem Leszczyńskim
obiecując pomagać Karolowi XII , z całą kozaczyzną, z wa
runkiem , że za to otrzyma od Polski W itebsk i Połock jako
udzielny książę, na wzór Kurlandzkiego, i że Małorossya w ró
ci do Polski. Ten to był powod dla czego Karol X II., udał
się na Ukrainę; lecz Piotr, przeniknąwszy zdradę Mazeppy, uprzedził go wysyłając tam Mężykowa, który poniszczył wszel
kie zapasy, obrócił w perzynę wsie i miasteczka i spustoszył
całą tę okolicę tak dalece, iż kiedy Karol przybył za Dniepr,
Mazeppa opuszczony od kozaków, zaledwie z pocztem 2 ,000
ludzi stanął w jego obozie. Król szwedzki, znalazłszy wszę
dy nędzę i spustoszenie, rozkazał swemu gubernatorowi Infla n t, Lówenhauptowń, pospieszyć mu na pomoc z obfitym
magazynem żywności. Ale ten, w drodze przez Piotra napa
dnięty, utracił ogromne zapasy dla wojska szwedzkiego wie
zione, i ledwie z niedobitkami ucieczką się ocalił.
Jakkolwiek smutne było położenie Karola X II. , odrzuciw
szy jednakże mądrą radę swych jenerałów aby cofnął się ku
Polsce, zajął zimowe leże w zniszczonej Ukrainie. Obok nie
dostatku żywności ostre mrozy, r. 1708 i 1709, bardziej
jeszcze zgnębiły wojowników szwedzkich. Za nadejściem wio
sny ruszył Karol ku Moskwie; spotkawszy na drodze Połtawę, gdzie były znaczne magazyny rossyjskie, zdobyć ją posta
nowił. Mężny i niespodziany opor mieszkańców' zatrzymał
króla od marca r. 17 0 9 do czerwca. Wreście nadciągnął
Piotr z trzykroć liczniejszem wojskiem; Karol uderzył nań
d. 27 czerwca, ale po dwugodzinnej morderczej walce w któ
rej przeszło 1 0 ,000 żołnierzy zginęło, uległ przeważnej sile
i ledwie z M azeppą, tudzież z 800 ludźmi potrafił dostać
się na ziemię turecką.

Trzeci okres, od r. 1709—1725.
Po klęsce pod Półtaw ą, Piotr, złamawszy potęgę szwedz
ką, wzniósł na gruzach wielkości Karola wielkość Rossyi i
ustalił jej wpływ' na losy m ocarstw ościennych: Polski i
Szwecyi. Zaraz odnowił przymierze z królem duńskim i
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z Frydrykiern A ugustem , elektorem saskim , który oświad
czył swe praw a do korony polskiej i zbrojnie popierać je
zaczął, wyrzekłszy się Inflant na rzecz Piotra za pomoc
sobie daną. Wojska rossyjskie zajęły wciągu r. 1710 całą
Estonią i Inflanty.
Tymczasem Karol X II., osiadłszy w Benderze, starał się
namówić Portę do wojny z Rossyą; jakoż sułtan Achmet III.
rozkazał swemu Wezyrowi wystąpić przeciw Piotrowi z po
tężną siłą. Wezyr opasał nad Prutem wojsko rossyjskie
wraz z carem , 1 7 1 1 , ale, ujęty daram i, z rąk go swoich
wypuścił. Następne oświadczenia wojny przez P o rtę, w r.
1711 i 1 7 1 2 , odwrócone zostały drogą układów i pieniędzy.
¡Nareście, po pięcioletnim na obcej ziemi pobycie, Karol,
widząc stanowczą przewagę Rossyi naw et w Konstantyno
polu, opuścił w r. 1714 Turcyą i w rócił do Szwecyi, gdzie
chociaż znalazł okropne wycieńczenie, jednakże dalej bój to
czyć z Piotrem i jego sprzymierzeńcami postanowił. Wojna
ciągnęła się bez żadnych stanowczych wypadków, aż do r.
1 7 1 8 , kiedy Karol wtargnąwszy do Norwegii, należącej
wówczas do D anii, obiegł Friedrichshajl. Tu pod ścianami
twierdzy zginął 18 grudnia 1718 r. Ze zaś zeszedł bezpo
tom nie, stany państwa wręczyły koronę jego siostrze Ulryce-Eleonorze, ta przelała swe prawa na męża Frydryka Hessen-Kasselskiego, który w r. 1 7 2 1 , ukończył w'ojnę z Rossyą
pokojem w Diysztad, w F inlandyi, ustąpiwszy Piotrowu E sto
nią, Inflanty, Ingryą, Karelią i wyspy od brzegów Kurlandyi aż do Wyborga.
Tym sposobem zakończyła się długa wojna Północna,
która w ciągu lat dwudziestu rozw inęła i wykształciła siły
fizyczne i moralne narodu rossyjskiego. Odtąd Rossyą przy
brała groźną postawę względem swoich trzech sąsiadek:
Polski, Szwrecyi i T urcyi; odtąd rośnie oua ich kosztem
w olbrzymią wuelkość, doskonali zarząd wewnętrzny, obudzą
przem ysł narodowy, wśpiera handel i nauki, a rozległością
granic swoich i karnością żołnierza, przypomina czasy pań
stwa Rzymskiego.
Uwaga. Po szczęśliwie ukończonej wojnie ze Szwecyą,
wdzięczny senat i synod ofiarowali Piotrowi tyłuł cesarza
(imperatora) i ojca ojczyzny, 20 paźdz. 1721 roku.
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Jakkolwiek świetne były zwycięstwa Piotra W ., prawdzi
wa jego wielkość zależy nie na podbojach ale na wewnętrznem , mądrein urządzeniu państwa. Nie było nic czegoby
on nie dotknął i nie poprawił. Każdy szczegół przybrał no
wą europejską postać w Rossyi. W roku 1700 począł Piotr
-uczyć swój naród czytać i pisać, a w r. 1 7 2 5 , założył już
akademią nauk; w roku 1700 podzielił państwo na 8 gubernii: Moskiewską, St. Petersburską, Kijowską, Smoleń
sk ą, Archangielską, K azańską, Azowską i Sybirską; potem
dodał*jeszcze cztery: Ryską, Rewelską, Niżegorodzką i Astrachańską. Każda gubernia dzieliła się na prowiiicye, któ
rych ogółem liczyło się około 3 9 ; na czele gubernij stali gu
bernatorowie , a prowincyjami rządzili wojewodowie.
W r. 1711 ustanow ił senat dla czuwania nad exekucyą
praw ; oddzielne zaś gałęzie zarządu, to je s t, wewnętrzne
bezpieczeństwo czyli policyą, sprawiedliw ość, inleresa zagra
niczne i zarząd wojenny powierzył Kollegiom, które potem
za cesarza Alexandra ministerstwami przezwane zostały.
Powiększył w pięcioro dochody państw a, które w r. 1725
rozciągały się do 1 0 ,000,000 r. sr. czyli do 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
r. a s., i umierając nie zostawił żadnego długu, owszem zna
leziono jeszcze w skarbcu 2 0 0 ,0 0 0 r. sr
Wojsko regularne i flota jemu byt swój winny. Wojsko
składało się z trzech częśc i: gw ardyi, armii i załogi. W gw ardyi były dwa półki, Preobraieński i Siemiojiowski. Ar
mia miała 5 0 ,0 0 0 piechoty i 3 3 ,0 0 0 kaw aleryi; załogę sta
nowiły 51 półk piechoty i 4 półki kawaleryi. W ogóle było
wojska regularnego do 1 8 0 ,000 ludzi.
W początkach panowania P io tra, Rossya nie miała ani
jednego okrętu; po jego zaś śmierci liczono 48 okrętów li
niowych i około 800 drobnych statków wojennych z 28,000
majtków.
Przemysł narodowy i handel niemniej mu winny swój
wzrost i rozwinięcie; przy Piotrze nastały pierwsze fabryki
sukienne, szldanne , zbroi i t. d ., w ogóle, za tego cesarza
założono w całein państwie około 20 0 rozmaitych fabryk.
Piotr Wielki um arł w r. 1725, dawszy swemu cesar
stwu potęgę, bogactwa i dobry byt materyalny. Rossya mu
winna swoje wojsko regularne, flotę, pierwsze szkoły, akademią,
fabryki, panowanie nad morzem Baltyckiein; słowem Piotr
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był dla niej tern czem dla Europy wojny krzyżow e, wynala
zek druku, odkrycie ameryki i inne źródła jej oświecenia.

Jedynem dla Rossyi nieszczęściem było to, iż Piotr um arł
nie wyznaczywszy następcy po sobie. Wprawdzie prawo pierworodztwa w linii zstępnej, zaprowadzone przez książąt mo
skiewskich , zdawało się rozstrzygać kweslyą dziedzictwa tro 
n u , i na tej zasadzie korona carska dostaćby się powinna
P iotrow i, wnukowi Piotra W. a synowi Alexego, który um aił
w r. 1718. Lecz nieporozumienia, między Piotrem W. a synem
jego Alexym w ynikłe, były powodem iż car zniósł to prawo w r.
1 7 2 2 , zostaw ująć do woli panującego wybór następcy po sobie.
Piotr wielki z pierwszej żony Eudocyi Łopuehinówny,
którą kazał postrzydz na m niszkę, w r. 1 6 9 8 , za okazywaną
niechęć ku wprowadzonej przez męża reform ie, miał syna
Alexego. Kiedy już mu było lat dziesięć, ojciec nakreślił
plan jego iustrukcyi; troszczył się sam o rozwinienie jego
zdolności um ysłow ych; często brał go z sobą na wojenne
w ypraw y; nieraz podróżował z nim po Rossyi, a w r. 1711,
idąc na T urka zostawił go swojein namiestnikiem; ale stara
nia ojcowskie nie wydały żadnego owocu. Dobre nasienie,
jak Piotr m aw iał, padało na niewdzięczną rolę, na kamień.
Młody carewicz m iał rozum i dobre serce, ale nieszczęśli
wym zbiegiem okoliczności uchylił się od drogi którą mu oj
ciec w skazyw ał; powziął nienawiść ku reformie i postano
w ił wstecz cofnąć wielkie dzieło Piotra: oświecenie Rossyi.
Ta jego dążność zgubę mu przyniosła.
Pierwszą sprawczynią fałszywego kierunku, synowi nada
nego, była m atka, Eudocya; ślepe jej przywiązanie do sta
rych i grubych zw yczajów, do dawnej formy rządu, zosta
wiło niezatarte wrażenie na umyśle carewicza. Zostając pod
jej dozorem do lat dziewięciu, przyw ykł patrzeć z niekorzy
stnej strony na zmiany i ustawy ojcowskie. Po zamknię
ciu carowej w klasztorze można jeszcze było sprostować
um ysł młodzieńczy; ale, na nieszczęście, rozwijanie się fi
zycznych i moralnych sił jego przypadło w lej porze, kiedy
ojciec zajęty długą wojną z Karolem X II., nie m iał czasu
racować z większą troskliwością nad wychowaniem syna.
iezręczny wybór osób do orszaku młodego księcia, skrzywił

S

R ys Cubon.-Hist.

i1

322

H IS T O R y A

do reszty jego pojęcia. Naryszkinowie i książę Wiazemski,
tajemni przyjaciele Eudocyi i stronnicy dawnego rzeczy po
rządku, wpajali w' Alexego przekonanie, że Piotr był prze
śladowcą jego m atk i, że wprowadzał swoje nowości z wy
raźną szkodą państwa i że w całym narodzie panuje straszne
zniechęcenie. Carewicz obrzydził naukę, cudzoziemców, pę
dził dni swoje w próżnowaniu lub w grubych zabawach ze
swymi pow iernikam i, i z zimną duszą i zupełną niewiarą
słuchał rad ojcowskich. Piotr W ., chcąc mu dać pojęcie o
oświeceniu za granicą, w yprawił go w podróż do ¡\iemiec
i razem mu zalecił wybrać sobie małżonkę. Wybór Alexego
padł na księżniczkę B runsw icką, Karolinę Zofią, która się
odznaczała pięknością, rozumem i dobrem sercem. Ojciec
zezwolił na ich związek w m niemaniu, że to małżeństwo wy
wrze zbawienny wpływ na złagodzenie obyczajów męża,
ale się omylił. Alexv nie długo żył z nią w pokoju; powziął
ku niej w stręt i nienaw iść; m artw ił ją ciągle i nakoniec
dzikiem swojem postępowaniem był przyczyną, iż księżniczka
wydawszy na św iat, w r. 1 7 1 5 , syna Piotra, um arła bar
dziej z cierpień moralnych jak z połogu.
Piotr W ., który nie raz już gniew ał się na syna za grube
obchodzenie się z cnotliwą m ałżonką, gdy ta zeszła ze świa
ta , głębokim żalem przejęły, napisał list do niego w'dniu po
grzebu żony, że jeśli się nadal nie popraw i, usunie go od na
stępstwa tionu. S yn, zamiast żalu i skruchy, odpowiedział
że już oddawna jego własnem jest życzeniem zostać mni
chem , bo nie czuje w sobie zdolności do kierov, ania tak obszernem państwem. Cesarz przyjął tę wiadomość obojętnie
i dawszy mu kilka miesięcy czasu do zupełnego namysłu,
sam puścił się w drugą podróż do krajów północnych. Gdy
term in, synowi do rozwagi przeznaczony, upływ ał, Piotr
bawiący naów czas w Kopenhadze powołał go listownie do siebie
dla ostatecznego pomów ienia o jego zamiarze w ejścia do klasztoru.
Alexy puścił się w drogę r. 1 7 1 6 ; ale dojechawszy do
Królewca zniknął. Długo nic o jego losie nie wiedziano; na
koniec kapitan gw ardyi, R um ianców , odkrył że carewicz
schronił się do cesarza niemieckiego, Karola VI., skarżąc się
przed nim na ojca, na jego prześladowania i prosząc aby go
wybawił od przymusu wstąpienia do klasztoru. . Cesarz ukrył
go naprzód w'Tyrolu a potem w ysłał do jednego zamku w kró
lestwie swojein neapolitańskiem. Usilnie prośby Piotra skło
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niły Karola do wydania Alexego w ręce zagniewanego ojca.
Rumiańców przywiózł go do Moskwy, gdzie Piotr pozbawił
go tronu w r. 1 7 1 8 , i uważając krok jego za skutek tajem ne
go spisku, wyznaczył kommissyą dla lepszego zbadania jego
postępków. Kommissyą wykazała że Alexy zuchwale odzy
w ał się przed cesarzem o swoim ojcu, że mu życzył śmierci,
że groził wygubieniem wszystkich jego stronników skoroby,
po ojcu, tron carski odziedziczył, że cieszył się ilekroć sły
szał o burzeniu się narodu lub wojska przeciwko o jcu , że
nareście przygotował już w Wiedniu listy do senatorów i
arcybiskupów zachęcając ich do buntu; prócz tego wykryto
że jego występne zamiary nie tajne były Eudocyi i wielu
innym osobom. Jednakże sam carewicz do niczego się nie
przyznał; m artw ćm milczeniem na wszystko odpowiadał lub
mężnie bronił swoich spólników. Ta zaciętość przekonała
ojca jak dalece syn jest w ystępny; zagłuszywszy przeto w so
bie głos uczucia rodzicielskiego, oddał syna pod sąd złożony
ze wszystkich senatorów i wyższego ducbowieiistwa, w ogóle
ze 144 osób. Sąd przejrzawszy badanie komuiissyi i zezna
nia spółwinowajców carew icza, uznał go winnym w obliczu
ojca i państw a, i skazał na karę śmierci. Gdy wyrok sę
dziów, przez ojca zatwierdzony, został mu w więzieniu prze
czytany, Alexy upadł na ziemię bez ¡zmysłów i tegoż dnia
wieczorem zakończył dni swoje skutkiem gwałtownego prze
strach u , 25 czerwca 1718 roku.
Ten smutny wypadek z carewiczem był powodem iż Piotr
troszcząc się o los Rossyi, tudzież zapi'
podobnym scenom , ogłosił manifest,
cesarz mocen jest naznaczać następcą po sobie kogo się jemu
odoba, nie krępując siebie dawnym prawem pierworodztwa.
'akowa zmiana stała się w następności źródłem wielu we
wnętrznych zaburzeń w Rossyi, póki cesarz Paw eł nie prze
pisał z największą ścisłością porządku sukcessyi tronu.

P

Skoro P iotr um arł bez wyznaczenia następcy, za staraniem
księcia Mężykowa i jego stronników zasiadła na tronie owdo
wiała Katarzyna 1. Po dwuletniem panowaniu umierając,
rozrządziła tronem w ten sposób iż po niej m iał panować
Piotr, syn A!exego i jego potom stwo; potem córka jej star
sza, Anna za księciem Holsztyn-Gottorpskim ze swojem po-
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lom slw em ; nakoniec młodsza jej córka Elżbieta lub jej po
tomstwo.
Młody Piotr 11. panował nie spełna trzy lata (od 1727—■
1 7 3 0 ), i um arł z ospy w 14 roku życia; na nim wygasła li
nia raęzka domu Roinanowych; linia zaś żeńska tego domu
dzieliła się w tej epoce na dwie gałęzie. Jedna szła od Iwa
na Alesiejewicza, druga od Piotra W. Z pierwszej były dwie
księżniczki : Katarzyna za księciem Mekfemburskim i slnna
wdowa po księciu Kurlandzkim. Z drugiej gałęzi były też
dw'ie kobiety: Anna i Elżbieta. (Ob. gen. JV. 35).
Praw o do tronu na mocy testam entu Katarzyny I., należa
ło się starszej jćj córce Annie; tymczasem najwyższa Rada
państwa chcąc ograniczyć samowładztwo w Rossyi, albo ra
czej znieść je zupełnie, unikczemniwszy testam ent Katarzy
ny I ., powołała na tron ze starszej linii, idącej od Iw ana,
młodszą księżnę, Annę, wdowę po księciu Kurlandyi, spo
dziewając się iż ta dostępując tronu nieprawnie przystanie
na ograniczenie swej władzy. Jakoż Anna zezwoliła na znie
sienie sam ow ładztw a, przyrzekła nie wypowiadać wojny, nie
zawierać pokoju, nie nakładać podatków , nie karać lub na
gradzać, ani wyznaczać uaslępcy bez zezwolenia najwyższej
Rady. Lecz skoro wieść o tern ograniczeniu rozeszła się
w narodzie i Anna przybyła z Mitawy do Moskwy na koronacyą, deputowani od duchow ieństwa, szlachty i wojska sta
nęli przed nią, prosząc o zniesienie w arunków których na
ród rossyjski nie pochw ala, i o panowanie nad nim w spo
sób w jaki dotąd jej przodkowie panowali. Cesarzowa przy
stała na życzenia narodu i przywróciła samowładztwo. Pa
nowała lat dziesięć. W początkach kierując się zdaniem mę
żów , w szkole Piotra VV. Wyćwiczonych: O sterm ana, Miinnicha i innych obudziła najżywszą radość w całej Rossyi; ale
niedługo to trw ało. Ulubieniec jej, szlachcic Kurlandzki, Biron dla którego wyjednała od króla polskiego Augusta III.
•księstwo K urlandzkie, stanął u steru państwa i przez lat 7
(od 1 7 3 4 — 1 7 4 0 ), uczynił Petersburg widownią wszystkich
okrucieństw jakiem i wsławili się N eron, Ludwik XI. lub Iwan
Groźny. Cesarzowa miała dla niego słabość wszelkie gra
nice przechodzącą, a ten lękając się spisków przeciwko so
bie , trzymał liczną czeredę szpiegów , którzy wkradali się
do znaczniejszych domów i pochwyciwszy najmniejsze słowo dwuznaczne, najtajniejszą rozmowę ojca z synem, męża

R

O S S Y I.

325

z żoną lub brata z bratem , zawiadamiali o tern Birona. W net
policya schwytawszy obwinioną ofiarę, wiozła do tajnej kancellaryi gdzie wyszukaną torturą zmuszano ją do zeznania
winy do której się nigdy nie czuła. Powolna dla Birona ce
sarzowa nie raz ze łzami podpisywała wyroki śmierci lęka
jąc się aby w razie oporu ten zbrodzień nie wyjechał z Rossyi.
Zesłanie na Syberyą było najlżejszą k a rą ; wielu umarło pod
knutem , wielu odcięto język, inni zginęli pod toporem ka
towskim , lub kołem połamani. Na dowod jak musiały być
straszne m ęczarnie, zadawane osobom na które padał gniew
mściwego Birona, przytoczymy to , że gdy za panowania Ka
tarzyny II. m inister je j, hrabia P an in , przeglądał proces se
natora Wołyńskiego, którego Biron z osobistej urazy na
śmierć skazał, okropny obraz cierpień na torturze wytrzy
manych przez niego, tak mocne na Paninie spraw ił wrażenie,
iż tylko co paraliżem tknięty nie został.
A nna, umierając w r. 1 7 4 0 , z namowy swojego ulubień
ca mianowała następcą sześciotygodniowego swojego w nuka,'
Iwana (VI). syna siostrzenicy Anny, księżniczki brunswickoluneburskiej, (ob. gen. N. 35), a regencyą państwa,
do czasu pełnoletności cesarza, powierzyła samemu Bilono
wi. Tymczasem spełniła się m iara jego zbrodni i okrucieństw;
hrabia Munnich, za zgodą Anny, matki cesarza-dziecięcia
schwytał Birona po trzech tygodniach jego regencji i wysłał
na Syberyą. Anna otrzymała regencyą w imieniu małolet
niego syna; lecz rządy jej i roku nie trw ały. Wdanie się
regentki w wojnę o następstwo auslryackie na korzyść Maryi
Teresy przeciwko Ludwikowi X V ., było powodem iż Francya
zepchnąć jej syna z tronu umyśliła. Poseł francuzki Cheiardie nam ów ił Elżbietę, młodszą córkę Piotra W. do upo
mnienia się o swoje prawa i ułożył spisek, skutkiem którego
wstąpiła ona na tron rossyjski w r. 1741. Małoletni Iwan zo
stał zamknięty w twierdzy Szlisselburskiej gdzie też umarły
po dwudziestoletniej ciężkiej niewoli. Księżna zaś matka
jego z mężem sw oim , zesłani do Chołmogor (w gub. Archaug.),
życie na wygnaniu zakończyli.
Elżbieta Plotrowna.
Rlżhieta , panowała lat 20 , od 1 7 4 1 — 1761. Na wstępie
swych rządów prowadziła wojnę ze S zw ecją, zaczętą przez
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regenłkę Annę i pokojem w Abo, 1 7 4 3 , dostała część Finlandyi, 43 mile kwadr, do rzeki Kimene. Nie będąc zamę
żn ą, naznaczyła następcą po sobie siostrzana swego, który po
jej śmierci panował pod imieniem Piotra 111. Brała czynny
udział w wojnie o następstwo Austryackie; potem, od r. 1756,
wmieszała się do wojny siedmioletniej przeciwko Frydrykowi II. królowi pruskiem u, którego nienawidziała za jego sa
tyry wymierzone przeciwko niej sam ej, jej ministrom i ca
łem u jej dworowi. Dzielna pomoc okazana przez nią w tej
wojnie Maryi Teresie (ob. wojnę siedmioletnią), przywiodła
króla pruskiego do ostatniej rozpaczy. Już nieprzyjaciele po
wzięli myśl rozdrobienia jego m onarchii, gdy nagła śmierć
cesarzowej rossyjskiej 2 6 grudnia 1761 r . , ocaliła go od w i
docznej zguby.
Następca Elżbiety, syn starszej jej siostry Anny i Karola
Frydryka księcia H olsztyn-G ottorpskiego, Piotr III., zaraz
po wstąpieniu na tr o n , zakończył wojnę z Prussaini przez
osobistą przyjaźń dla Frydryka I I ., i zw rócił m u , bez żad
nego wynagrodzenia wszystkie jego posiadłości, przez woj
ska rossyjskie zajęte. Po krótkiem , tylko półroku trwającem
panowaniu jego, objęła tron m ałżonka, księżniczka AnhaltZerbst pod imieniem Katarzyny 11. , z powodu małoletności jej syna, Pawła.

K a ta rz y n a I I .
Panowanie tej cesarzowej stanowi w dziejach rossyjskich
lok świetną epokę^ jak panowanie Piotra Wielkiego. W jej
historyi są również trzy okresy:
Pierwszy od r. 1762— 1774.
Drugi od r. 1774— 1787.
Trzeci od r. 1787— 1796.

Pierwszy okres od 1762—1774.
W tym okresie, pomijając ulepszenia w wewnętrznym
zarządzie cesarstwa, są dwa ważne polityczne wypadki: pierw
szy rozbior Polski i wojna z Turcyą.
Po śmierci Augusta I I I ., obrany został królem polskim
za wpływem Katarzyny II ., Stanisław Poniatowski, a że
m iał wielu niechętnych w swym kraju , Rossya dla utrzyma
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nia go na tronie, wprowadziła do rzeczypospolitej oddział
w ojska, który strzegł osoby króla. Większa część narodu
patrząc na to ze zgrozą, zw łaszcza, że poseł rossyjski, Repn in , w pływ ał wyraźnie na rządy samego k ró la, utworzyła
związek znajomy pod imieniem Konfederacyi Barskiej, ce
lem zmuszenia wojsk rossyjskich do wyjścia z granic rzeczy
pospolitej. Król jslauisław lękając się aby konfederaci nie
złożyli go z tronu, szukał przeciwko nim opieki u swojej
opiekunki, Katarzyny. Nowe wojska rossyjskie wkroczyły do
Litwy dla ścigania Konfederatów. Ta walka poczęła się w r.
1768 i trw ała do roku 1772. Ościenne mocarstwa: Prussy
i A uslrya, korzystając z nieładu w Polsce, ułożyły plan po
działu tej krainy. Katarzyna przystąpiła do układu i wspól
nie z Frydrykiem II. i Maryą T eressą^ oderwali od Polski,
w r. 1 7 7 2 , następne kraje: Rossya, dawne województwo
W itebskie, część Potockiego i Inflanty polskie, pomknąwszy
tym sposobem granice swmje do Dzwiny i Berezyny; zajęte
prowincye utworzyły później, pod nazwiskiem Biatej-Rusi,
gubernie Witebską i Mohilewską. Austrya zagarnęła Galicją,
a Frydryk II. Prussy polskie.
fTojna Turecka wybuchnęła w tym czasie kiedy Rossya
ścigała w' Polsce stronnictwo niechętne królowi i Katarzynie
czyli Konfederatów’ Barskich. F ran cja, zazdroszcząc wpły
wowi Iłossyi na Polskę, dla podtrzymania konfederatów
posłała im swoich oficerów i pieniądze, i, aby dać Katarzy
nie do czynienia w domu, skłoniła Por tę do wypowiedzenia
jej wojny, w r. 1768. Sześć lat ciągnęła się ta wojna; półki
rossyjskie odniosły świetne zwycięstwa na lądzie i morzu.
Hrabia R um iańcówze 17,000 żołnierzy, poraził r. 1770 przyrz.
L argu hana krymskiego na czele 8 0 ,000 Tatarów , a wkrótce
potem 21 lipca nad rzeką Kagułem zbił na głowę samego
wezyra ze 1 5 0 ,000 Turków i odparł go za Dunaj. W tymże
czasie wypłynęła przeciwko Turkom flota Rossyjska; Anglicy
i Francuzi w śmiech ją obracali, widząc okręty źle budo
wane a gorzej jeszcze uzbrojone. Ilekroć ich dzienniki mó
wiły o m arynarce rossyjskiej, nie mogły wstrzymać się od
wyrazów pogardy. Jednak ta flota, wyszydzana i miana za
nic, opłynęła ląd Europy, weszła na morze Śródziemne i pod
dowództwem hrabiego O rłow a, odniósłszy kilka zwycięstw nad
flotą turecką, zaparła ją w zatoce Czesme (w Azy i mniejszej).
Admirał Spiridów , za pomocą kilku greków, spalił dwa razy
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większą od swojej liczbę stalków sułtańskich, i zniszczył
morską potęgę nieprzyjaciela. Odtąd dzienniki angielskie i
franenzkie żartować przestały, a Turcy widząc daremne swo
je usiłowania przeciwko Iiossyi, zaw arli z nią pokoj 1774,
nie daleko wsi Kuczuk-Kajnardiy o milę od Silistryi, na
mocy którego Katarzyna otrzymała stepy między Dnieprem
i Bohem , na których wystawić kazała Chersoń, przy ujściu
D niepru; nadto wymogła na Turcyi uznanie niezawisłości
Tatarów Krymskich, Nogajskich i Kubańskich.

Drugi okres od 1774—1787.
W drugim okresie, prócz ulepszeń mających na wzglę
dzie zarząd gubernij, stan m iast, szkoły narodowe i t. d.
mieści się ważny polityczny wypadek, to je s t, zajęcie pół
wyspu Krymskiego i pobrzeża morza Czarnego od rzeki Ku
bania do D niepru, r. 1783.
Między Tataram i Krymskimi, których Ilossya uwolniła
z pod zależności od T urcyi, powstały wojny domowe. Ka
tarzyna wdała się w ich zatargi i za pomocą księcia Potemkina wcieliła do swej monarchii całą przestrzeń krajów od
rzeki Kubania do Dniepru. Turcya, nic czując się w siłach
dopominać się o ten zabór, uznała Krym za własność Rossyi
trak tatem , w r. 1784. 1

Trzeci okres od r. 1787—1796.
W ostatnim okresie w idzimy następne w ypadki: drugą woj
ną z Turcyą, dwa rozbiory Polski i zajęcie Kurlandyi.
Druga wojna z Turcyą od 1787— 1791.
Przyczyna. Wojna ta powstała z poburzenia Turcyi
przez Anglią. Mocarstwo to niespokojnem okiem patrzało na
zajęcie przez Katarzynę wybrzeżów morza Czarnego, bo han
del turecki mógł wyłącznie dostać się w ręce Rossyi ze szko
dą Anglików, a z drugiej strony król wielkiej Brytanii m iał
powod do urazy na Katarzynę za utworzenie Zbrojnej Neu
tralności.
Pod czas wojny na morzu amerykańsko-angielskiej (ob. sir.
121) handel narodów północnych szczególniej się rozw inął
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przez wyprzedaż drzewa towarnego na budowlę okrętów.
Statki rossyjskie, szwedzkie i duńskie dostarczały obficie
lego artykułu Francyi i Hiszpanii, wojującym z Anglią za
niezawisłość Amerykanów. Anglia, mająca wielką przew a
gę na m orzu, mszcząc się za to , chwytała okręty wiozące
drzewo do Francyi lub H iszpanii, i zabierała inne tow ary na
nich będące. T a okoliczność była pow odem , iż Katarzyna II.
dla zasłonienia handlu swoich poddanych od ucisków tego
rodzaju, zaw arła związek ze Szw ecyą, D anią, Portugalią,
Prussam i i Austryą, znajomy pod imieniem Zbrojnej Neutral
ności , bo państw a do związku tego wchodzące miały zosta
wać neutralnem i pod czas wojny amerykańsko-angięlskiej i
tylko przyrzekały wspierać siebie wzajemnie na przypadek,
gdyby Anglia ważyła się zabierać okręty kupieckie, należące
do poddanych któregokolwiek z państw związkowych. An
glia, nie mogąc darować Katarzynie trafnego pomysłu
Zbrojnej N eutralności, tudzież zazdroszcząc jej wzrostowi
kosztem T u rc ji, namówiła tę ostatnią do wydania wojny
Cesarzowej, r. 1737, i razem pobudziła Szwecyą i Polskę do
zaczepienia Rossyi, aby jej siły na kilka punktów rozerwać.
Katarzyna przeto miała razem do czynienia z Turcyą, Szwe
cyą i nareście z Polską, i wyszła zwycięzko z tćj potrój
nej walki.
Wojna z Turcyą ciągnęła się cztery lata, pod głównem
dowództwem księcia Potem kina. Zdobycie Oezakowa, w r.
17 8 8 i świetne czyny jenerała Suworowa w Wołoszczyznie:
pod Fokszanami i nad rzeką Dymnikiem, zkąd też otrzym ał
tytuł księcia Iiymnikskiego, skłoniły sułtana, Solimana Jll.,
do proszenia opokoj, który stanął w Jassach 9 stycznia 1792
roku. Turcy ustąpili reszty swoich posiadłości na północnym
brzegu Morza Czarnego między Bohem a D niestrem , w raz
z Oczakowem. Na tej przestrzeni Katarzyna zbudowała
Odessę.
Gustaw II I., kr,ól Szwedzki, w nadziei odzyskania strat
przez Karola XII. poniesionych, w dał się, z namowy Anglii,
w wojnę z Rossyą; prowadził ją z niestałem szczęściem przez
dwa lala, od r. 1 7 8 9 — 1790 i nareście, na płaszczyźnie W erele zw anej, niedaleko rzeki Kimene w Finlandyi, zaw arł
pokoj, mocą którego oba mocarstwa wróciły do tego stanu
w jakim się przed zaczęciem wojny znajdowały.
Rys Chbos.-Hist.
42
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Wojna Rossyi z T urcyą, w r. 1707 zaczęta, zdawała się
dla Polaków , namawianych przez Anglią, najpomyślniejszą
iorą do uwolnienia się z pod jej w pływu. W tym celu zwoa n y s e jm , r. 17110, znajomy pod imieniem sejmu cztero
letniego, przerobił starą konstytucją republikańską, ustano
w ił tron dziedziczny, zniósł liberum veto, poddaństwo i uło
żył nową monarchiczną konstytucją, 3 maja 1701 roku. Tym 
czasem przyjaciele dawnej formy rząd u , chcąc utrzymać
tron elekcyjny i zagrodzić drogę nowościom, zawiązali spisek
honfederacki w majątku Potockich, w Targowicy, niedaleko
Kijowa i udali się z prośbą o pomoc do Katarzyny 11. r. 1791.
Cesarzowa, ukończywszy pomyślnie wojnę ze Szw ecją i Turcy ą, zwróciła swe siły na Konstytucyonistów, których zniósł
szy zupełnie, przystąpiła, łącznie z P russam i, do nowego
rozbioru Polski, w r. 1793. Sejm zwołany do Grodna za
tw ierdził ten rozbiór, na mocy którego Rossyi dostały się:
Podole, Wołyń i całe województwo Mińskie. Prussy zajęły
Wielkopolskę. Stanisław zaś Poniatowski utrzym ał się: w Li
twie przy teraźniejszych guberniach, Wileńskiej i Grodzień
skiej, a w Polsce, przy województwie K rakow skiem , Sando
mierskiem , Lubclskiim i Mazowieckiem.

I

W roku następnym po sejmie Grodzieńskim, 179-1, stron
nicy konslytucyi 3 m aja, nie mogąc zapomnieć utraty tylu wo
jew ództw , zebrani pod wodzą Tadeusza Kościuszki, w e
zwali naród do b ro n i, ale wojska rossyjskie, przez Suw orowa
dowodzone, przytłum iły zaraz ten ogień powstania, a wzię
cie w niewolę Kościuszki po bitwie pod Maciejowicami, r.
1791 i zdobycie W arszawy przez Suw orowa 3 listopada po
łożyły koniec królestwu Polskiemu. Poniatowski zrzekł się
korony na rzecz Katarzyny, 25 Listopada 1795 r. i odjechał
z Grodna do P etersburga, a trzy m ocarstw a: R ossya, Austrya i Prussy podzieliły się resztą Polski następnym sposo
bem. Rossya zajęła ostatek L itw y ; Austrya województwa:
K rakowskie, Lubelskie ¡Sandom ierskie; Prussy zaś Mazowsze
z W arszaw ą, r. 1795.
W r. 1795, księstwo K urlandzkie, lenność Polski, prze
szło pod panowanie Rossyi. K urlandya, po wygaśnieniu fa
milii Kellerów w r . 1 737, została oddana przez Augusta III.,
na prośbę cesarzowej Anny, jej ulubieńcowi Bironow i. Po
uim rządził tą prowincyą syn jego Piotr Biron, który 28 m ar
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ca 1795 roku zrzekł się władzy nad tern księstwem na rzecz
R ossyi, za dożywotnią pensvę po 5 9 ,0 0 0 dukatów ua rok,
( + 1 0 0 0 r.).

Paweł Piotrowicz.
Po śmierci Katarzyny II., w r. 4796, w stąpił syn jej i
Piotra III., Paweł. Krótkie jego panowanie pamiętne jest przez
dobrowolne poddanie się Gruzyi, urządzenie na przyszłość sta
łego następstw a tronu podług praw a pierworodztwa w linii
męzkiej, 1797, i przez udział w koalicyi przeciwko rzeczypospolitej francuzkiej, w r. 1799. Paw eł posłał na pomoc
cesarzowi niemieckiemu Franciszkow i II., wodza swojego Suw orow a, który wszedłszy do Włoch pokonał jenerałów francuzkich: Moreau przy Kassano, Makdonalda przy Trebii i
Joubert'a przy Novi, i wyzwolił Włochy z pod jarzm a F ra n 
cuzów. Tymczasem nieporozumienia, które wkrótce wynikły
między Rossyą a A ustryą, były powodem iż P aw eł odwołał
z Włoch Suw orow a, 1800.
Niedługo potem um arł Paw eł, 11 m arca 1801 roku, zo*
staw ująć czterech sy n ó w : A lexandra, Konstantego, Mikołaja
i Michała, tudzież kilka córek.

Alexander Pawlowloz.
Najstarszy syn P aw ła, A lexander, w stąpił po ojcu na
tron rossyjski; w panow aniu jego widzimy długi szereg wojen:
Z Francyą od r. 1805— 1807. Pokoj w Tylży.
Ze Szwecyą odr. 1807— 1809.Pokoj u>Friedrichshamie.
Z Turcyą od r. 1807— 1812. Pokoj w Bukareście.
Powtórnie z Francyą odr.1812— 1815. Pokoj wParyiu.
W1 r. 1805 cesarz Alexander pomagał Franciszkowi II.
cesarzowi niemieckiemu w wojnie jego z Napoleonem, ale
nim wojska rossyjskie na pomoc mu przybyły, Napoleon wziął
w niewolę pod (limem całą arm ią auslryacką, a wkrótce po
tem poraził na głowę pod Auslerlicem wojska sprzymierzeń
ców, 2 grudnia r. 1805. Skutkiem tej przegranej Franciszek II.
zaw arł ze zwycięzcą oddzielny pokoj w Presburgu; -Rossya
zaś cofnąwszy swe wojska została z Napoleonem na stopie
nieprzyjacielskiej.
Tymczasem Prussy wydały wojnę Napoleonowi, w r. 1806;
Alexander, jako sprzymierzeniec tej monarchii, pośpieszył n u
z pomocą; wojska jego działały na brzegach Wisły i Niemi a,
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przy P u łtu sk u , Ejlau i Frydlandzie. Nareście stanął pokoj
w Tylży, 1307, przez który Alexander dostał od Pruss obwod
Białostocki i przyrzekł zaprowadzić u siebie system at kon
tynentalny, tudzież zobowiązał się nakłonić Gustawa IV., króla
szwedzkiego, do przyjęcia tegoż systemalu. Ztąd w ynikła nowa
wojna między Alexandrem i Gustawem IV. wzbraniającym się
wprowadzić narzucany przez Fraucyą system at kontynentalny.
Wojna ciągnęła się ou r. 1307— 1809, Szwecya, pokonana
przez R ossyą, zaw arła z nią pokoj w r. 1300 w Fiedrichsham ie, i ustąpiła jej całej Finlaudyi.
W tymże czasie jak Alexander pomagał Prusakom , Na
poleon dla rozdzielenia sił rossyjskich nam ówił Portę do woj
ny przeciwko niem u; ta wojna toczyła się do r. 1 312. Po
koj w Bukareście ukończył ją na korzyść Hossyi, która otrzy
m ała cały kraj od Dniestru do P ru tu i ujść D unaju, to jest:
Bessarabią.
Od pokoju Tylżyckiego aż do r. 1810, Alexander i Napo
leon zostawali w przyjaznych stosunkach; ale zajęcie przez
cesarza Francuzów księtwa Oldenburskiego należącego do
familii cesarsko-rossyjskiej, było hasłem rozbratu między dwo
ma cesarzami. Gdy Napoleon na wezwanie Alexandra nie
chciał wrócić swojej zdobyczy księciu Oldenburskiemu, ce
sarz rossyjski zniósł u siebie system at kontynentalny. Na
poleon uważał to za zerwanie związków przyjaźni i obie strony
gotować się do wojny poczęły. Na tych przyborach zeszło
półtora roku. Nareście w połowie roku 1 3 1 2 wkroczył do
Rossyi Napoleon, z arm ią górą pół milliona wynoszącą. Wy
praw a t a , najznakomisza w dziejach nowożytnych, okryła
Rossyą nieśmiertelną sław ą. Straszna potęga cesarza F ran 
cuzów rozpadła się , rzec można, sama swoją olbrzymią wiel
kością. Z tak silnego wojska zaledwie wróciło nazad 70,000
żołnierzy w najopłakańszym stanie, a 25 grudnia 1 8 1 2 r.
Rossyą składała dziękczynne modły Najwyższemu za swoje wy
bawienie od najazdu Gallów i dw udziestu, z nimi sprzymie
rzonych, narodów.
Po wypędzeniu Francuzów z Rossyi, Alexander przeniósł
wojnę do krajów niemieckich, które strach tylko utrzym yw ał
w wierności ku Napoleonowi. Ale skoro oręż rossyjski ilowiodł
im że można' pokonać olbrzyma, zaraz Prussy, Austrya i
drobniejsze państw a niemieckie utworzyły ligę z Rossyą celem
złożenia z tronu Napoleona. Kampania r. 18 1 3 wypadła cała
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na korzyść sprzymierzeńców; Napoleon przegrawszy stanow 
czą bitwę pod Lipskiem cofnął się do Francyi, a w ślad za
nim pognały się wojska związkowe, i w r. Jli!1 4 , wziąwszy
P a ry ż , zmusiły Napoleona złożyć koronę francuzką. Familia
Burbonów zasiadła na tronie swych przodków ; Bonaparte
otrzym ał w posiadłość wysepkę Elbą. Lecz wkrótce, po nie
pomyślnej próbie wrócenia na tron fran cu zk i, po bitwie pod
W aterloo zesłany został, pod bezpośrednią strażą A nglii, na
wyspę S. Heleny, na oceanie Atlantyckim.
Mocarstwa sprzymierzone złożyły Kongres w W iedniu,
który ustalił pokoj w Europie. Na mocy tego kongresu Rossya otrzym ała, w nagrodę za obalenie Napoleona, księstwo
W arszawskie pod imieniem Królestwa Polskiego. Tym spo
sobem Alexander rozszerzył zakres swych posiadłości wcie
leniem do cesarstw a F inlandyi, obwodu Białostockiego, Bessarabii i Królestwa Polskiego. Reszta jego panow ania, od
kongresu wiedeńskiego do śm ierci, przez lat dziesięć, zeszła
na polepszaniu w ewnętrznego zarządu. U m arł on w Taganrogu 19 listopada 1825 r. przekazawszy tron rossyjski, za
zgodą wspaniałomyślnego swojego brata, K onstantego, dziś
szczęśliwie panującemu Cesarzowi Mikołajowi Pawłowiczowi.
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HISTORYA POLSKI.
Początki narodu Polskiego są nader ciemne i bajeczne.
L u d , który w późniejszym czasie przybrał nazwę Polakóv\
był zrazu w szczupłych granicach zam knięty; z czasem atoli
rozszerzył, przez podboje, swoje panowanie nad innemi luda
m i, które tym że, co on, językiem m ów iły, chociaż osobne,
miejscowe nosiły nazwiska. Jest podanie, że narody, żyjące
w sąsiedztwie z Polakam i, zwały się ogólnie Lechitami lub
Lachami. Zkąd to imię powstało i kiedy, usiłują wy
kryć dzisiejsi badacze starożytności Polskich, ale skutek po
myślny nie uwieńczył ich pracy i poszukiwań (*). Niektórzy
sądzą że unie Lechów lub Lachów powstało od słowa Le
cha, kaw ał g ru n tu , że przeto Lech oznacza pan a, właści
ciela gruntowego. Górale Karpaccy nazywają do dziś dnia
mieszkańców nizin, dolin, Lachami, to jest ludźm i, mie
szkający mi po lechach.
Jakkolwiek dotąd nie jest jeszcze rzeczą rozw iązaną zkąd
pochodzi nazwa Polaków , nie ulega przecież wątpliwości że
cały zachód słowiańszczyzny od Wisły aż do ujścia Elby i
Sali był zamieszkany od jednego plemienia słowiańskiego, od
Lechitów, którzy mówili jednostajnym językiem , z małemi
może odcieniam i; wyznawali tę samą w iarę pogańską i mieli
rząd po większej części gminowładny. T u się znajdowali:
Obołryci, w Meklemburgu i O ldenburgu; Lutycy, zwani
przez Niemców TFinuli, w północnej części Odry i Elby;
Luzycy i Milzeni w Luzacyi i Miśnii (dziś w kr. Saskićm);
Pomorzanie nad morzem Baltyckiem ; Polanie, między No
tecią, W artą i W isłą; Mazur owić po nad Wisłą ku grani
com L itw y; Łęczycanic; Chrobatowie, około Krakowa,
ku Górom Karpackim.
(*) Dzieła śledzące początków narodu polskiego są: Pierwotne
dzieje Polski p. Maciejowskiego: Wstęp krytyczny do dziejów
Polskich p. A. Bielawskiego; tudzież różne artykuły Domi
nika Szulca,
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Z ludów lechickich, dopiero wyliczonych, niektóre prze
szły pod panowanie Niemców, a inne zagarnął pod swoją
władzę ród Polanow. Do tych ostatnich należą Mazurowie
i Łęczycanie.
Od epoki połączenia tych ludów przez Polanow zaczyna
się pewniejsza historya P olski, ku końcowi X. wieku. Cza
sy zaś uprzednie są głęboką okryte pomroką. Każde z tych
pokoleń sławiańskich m usiało mieć swoich książąt udziel
nych, z większą lub niniejszą władzą. Imiona tych książąt
przechowały się w podaniu u stn em , a potem w XII. wieku
przeszły d o h isto ry i, która je przekazała dalszej potomności.
Z tych właśnie podań utworzyła się tak zwana bajeczna
historya. K siążęta, tam w ymienieni, nie należą do jednego
pokolenia, ani też z kolei po sobie panow rti; są to władzcy różnych prowincyi sław iańskich, sprzężeni, przez niewiadoiność późniejszych, w jeden szereg mniemanych królów
narodu Polskiego. Bajeczną historyą w tym rysie całkiem
opuszczamy. W r. 5142 m iał być królem polskim , to jest
naczelnym wodzem kilku pokoleń sławiańskich, prosty wie
śniak zK ruśw icy, w Wielkiej Polsce, imieniem Piast, z któ
rego linii mieliśmy szereg m onarchów , zwanych Piastami
aż do r. 1370. Lecz historya Piasta i jego następców: Zie
mowita (300— 8 9 1 ), Leszka (891— 921) i Ziemomysia
(921— 962) na żaduein spółczesnem świadectwie nie jest
oparta.
Dzieje
’
'
i następcy
monarchy było wprowadzenie do Polski w iary chrześeiańskiej;
do czego miała mu być powodem żona z Czech, Dąbrów
ka , z którą gdy nie mógł inaczej się ożenić jak zostawszy
chrześcianinem, zezwolił na to i przyjął religią św. z ca
łym narodem , 965.
Mieczysław ukazuje się w historyi jako władzca trzech po
koleń lechickich: Polanów, Łęczycanów i M azurów ; najgłó
wniejsze pokolenie Polanów nadało imię Polski całej prze
strzeni kraju, będącej pod władzą Mieczysława. (Ob. map.
N. 10).

Rozległość Polski ówczesnej najwięcej mogła zawierać
2 ,5 0 0 mil kwadr.
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Następcą Mieczysława był syn jego Bolesław Chrobry, czyli
waleczny, który panow ał od r. 9 9 2 — 1025. Znakomity jest
przez swoje podboje i przyjęcie tytułu króla.
Bolesław Chrobry może się słusznie uważać za tw órcę
Królestwa Polskiego przez liczne swoje podboje. Na północ
swego szczupłego państw a zmusił do hołdu kraj lecbicki
Pomorzem zw any; na zachód zabrał od Czechów Szląsh; na
południe także od Czechów Kraków z okolicam i; na wschód
oderwał od Kusi kraj z początku Rusią Czerwoną, potem
Galicyą, zwany.
Opuszczamy treść wojen w skutku których rzeczone
kraje zdobyte zostały. Granice Polski mieczem Bolesława
zakreślone, dalej się nie pomknęły, aż do czasów Kazimierza
Wielkiego.
Bolesław, wyniósłszy się skutkiem szczęśliwych zaborów
nad innych książąt słow iańskich, zapragnął tytułu króla; o
co prosił naprzód papieża Sylw estra 11., a gdy ten odmówił,
udał się do cesarza, Ottona U l.; bo w tych czasach po
wszechne było przekonanie, że papież lub cesarz mogą roz
dawać korony. Otton przybył do G niezna, stolicy Bolesława,
w r. 1 0 0 0 , dla odwiedzenia grobu Św. Wojciecha, męczen
n ik a, którego w r. 99 7 zabili poganie Prusacy, gdy ich
chciał do w iary naw racać, tudzież dla spełnienia życzeń
Chrobrego. Przyjęty od niego wspaniale, nadał mu tytuł kró
lew ski; ale chociaż Bolesław nosiłjuż imię króla, prosił jed
nakże papieża aby m u pozwolił wziąść koronę podług ob
rządku chrześciańskiego, to je st, przez namaszczenie. Gdy
papież długo zwłóczył z odpowiedzią, Bolesław kazał swym
biskupom namaścić siebie na kró la, w r. 1024.
Obszerność Polski za Bolesława była następna: dostał po
ojcu 2 ,5 0 0 mil k w ., powiększył przez swoje zabory e 5 ,500
m il; m iał przeto razem 6 ,0 0 0 mil kw adr.
Po śmierci Bolesława W . książęta polscy, po nim panu
jący aż do Bolesława Krzywoustego, nic ważnego dla kraju
nie zrobili.
Mieczysław II., Cnuśnym przezwany, syn Bolesława I.,
(1025 — 1 0 3 4 ), utracił Ruś Czerw oną, którą odzyskał wiel
ki książę Kijowski, Jarosław 1. Zona jego, R yxa, nieinka,
objęła po śmierci męża rząd nad Polską, z powodu małoletności syna Kazim ierza, ale w krótce, w r. 1 0 3 5 , wygnaną
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została. Bezkrólewie trw ało aż do r. 1040. Nakoniec Po
lacy, widząc kl'aj w wielkim nieładzie, sprowadzili z zagranicy
młodego Kazim ierza, fałszywie Mnichem nazw anego, jako
by m iał już być zakonnikiem, a który rzeczywiście bawił do
tąd na dworze cesarza Henryka lii. Ten przyw rócił porzą
dek w Polsce, przeniósł stolicę z Gniezna do K rakow a, r.
1050,. i umierając zostawił dwóch synów: Bolesława Śmia
łego i Władysława Hermana.
Bolesław IŁ Śmiały, (od r. 1058—^^ 0 8 0 ), mieszał się
do 'spraw Węgierskich gdzie królów na Wonie osadzał, i do
spraw Ruskich gdzie synowie Jarosław a1 I. podzieliwszy się
dziedzictwem ojcowskiem nieustanne boje o tron Kijowski
toczyli. Król ten , pomimo swoich przym iotów, nie podo
bał się wyższemu duchowieństwu polskiemu, po większej
części złożonemu z cudzoziemców, iż mu rządzić sobą nie
pozwalał. Miał gw ałtow ne zajścia z biskupem krakowskim,
Stanisławem, którego gdy w zapale gniewu w łasną ręką
zabił u ołtarza, wyklęty od papieża, Grzegorza V H ., opu
ścił kr;ij, przebywał czas niejaki w Węgrzech, poczem , jak
wieść niesie, um arł pod obcein imieniem w klasztorze Ossyackim , w Haryntyi.
Następca jego Władysław Herman, słaby monarcha, niczem się nie odznaczył; zaprzestał używać tytułu króla i za
niechał obrzędu koronacyi; mianował się tylko księciem Pol
skim. Zostawił tron synowi Bolesławowi Krzywoustemu.
Bolesław 111. Krzywousty, (od r. 1 1 0 2 — 1 1 3 9 ), całe ży
cie na wojnach przepędził; kronikarze mówią iż 47 bitew
w y g ra ł; jednakże zaborów mało uczynił, bo te wojny dla
obrony kraju nie dla zdobyczy były przedsiębrane. Z pomię
dzy tych wojen najznakomitszą była z cesarzem niemieckim,
Henrykiem V ., w r. 1109. Powod do niej był następny.
Henryk V. chciał, z pewnych pobudek, złożyć z tronu króla
Węgierskiego Kolomańa; temu Bolesław Iii. dał skuteczną
pomoc tak , iż cesarz nie mógł dopiąć swego zamiaru. Umy
ślił zatem pomścić się nad królem polskim i najechał kraj
jego z potężną siłą. Na wstępie do Szląska, spotkał w aro
wne miasto Głogów i opasał je swojem wojskiem. Oblę
żenie trwało długo bez skutku; głód w obozie czuć się da
w ał; nareście cesarz, odparty męstwem Głogowian, udał się
do W rocław ia; lecz pod ścianami tego miasta zaraza wpadła
R ys C iiron.-H ist .
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do jego obozu i prawie całe wojsko zniszczyła. 4 0 ,0 0 0
trupów zostało na placu. Gromadzące się psy na pożar
cie Niemców nadały miejscu temu nazwisko psiego pola
(Ilundsfeld).
Po tej niepomyślnej w ypraw ie, cesarz pogodził się z Bo
lesławem w B am bergu, w B aw aryi, gdzie najstarszy syn
kró la, W ładysław, poślubił Agnieszkę, siostrzenicę Hen
ryka V.
Bolesław Krzywousty utw ierdził mocniej panowanie Pola
ków nad Pom eranią; imię to nosiła część ziemi nadmorska
z prawej strony Odry wzdłuż morza Bałtyckiego aż do ujścia
Wisły. Dzieliła się na trzy części. Od Wisły do rzeki Łeby,
zw ała się Pomeranią Gdańską, od m iasta stołecznego Gdań
sk a; od Łeby do rzeki Persanty, Kaszubami lub Pomera
nią Słupską, od miasta Stolpe (słup, C T O -tói); od Persan
ty do Odry i dalej za Odrą Szczecińską lub jiad-Odrzańską. W dwóch pierwszych częściach Polacy stawili rządców
i własnego ram ienia; część zaś Szczecińska miała niezawi
słych książąt ze szczepu słowiańskiego, zwanych książętami
Pom orskim i, którzy w r. 1 1 8 1 , uznali się za wassalów ce
sarza niemieckiego, Frydryka Barbarussy. Ich gałąź wy
gasła w r. 1637.
Najważniejszą rzeczą w panowaniu Bolesława I I I ., jest
dział państwa między czterech synów , przed samą śmiercią,
przezeń zrobiony. (Ob. map. N. 10).
1. Władysław, najstarszy syn, otrzym ał ziemie: Kra
kow ską, Sieradzką, Łęczycką, Szląsk i Pomeranią (od P er
santy do Wisły).
2. Bolesław Kędzierzawy, księstwo Mazowieckie - i
Kujawy.
. 3. Mieczysław, Starym przezwany, Wielkopolskę.
4 . Henryk, księstwo Sandomierskie i Lubelskie, czyli
Małopolskę.
Syn piąty, K azim ierz, na łasce braci zostawiony, nic
w dziale nie dostał i niewiadomo dla czego. Kronikarze mó
w ią że zapytany ojciec dla czego pom inął najmłodszego, odpowie
d z ia ł: „W szak wiecie że między czterm a u wrozu kołami jest
w asąg, a na nim siedzenie. Dziecięciu temu między czterm a
bracią daje się ode mnie dziedzictwo szlachetniejsze nad inne.
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Zaniechajcie więc troskliwości o n im ; niech ta zostanie przy
jego opiekunach.”
Po uczynionym podziale k raju , co naówczas uważało się
za rzecz arcynaturalną, żeby utrzymać jakakolwiek jedność
w Polsce, zalecił Bolesław aby najstarszy z rodziny m iał zwierz
chnictwo nad b ra c ią , które zależeć miało na tein iżby wczasie ogólnej wojny najstarszy był naczelnym w odzem , a inni
książęta dostarczali mu posiłków ; w czasie zaś pokoju aby
czuw ał nad spokojnością w całej Polsce i godził kłócących się
braci i krewnych. W nagrodę za te trudy m iał starszy książę
posiadać księstwo Krakowskie. To zaś starszeństwo miało
przechodzić z brata na brata, a po śmierci wszystkich braci,
na synów najstarszego brata , a polem na synów młodszego,
i t. d. .Odtąd księstwo Krakowskie stało się obieralnem i nie
mogło być dziedziczną własnością w pokoleniu jednego ze
synów ale z kolei dostawało się to jednem u, to drugiemu;
zawsze jednakże najstarszemu z familii Bolesława Krzywoustego.
Od czasu tego podziału, zamiast jednego króla, mamy już
kilku książąt udzielnych, ja k o to ; książąt Mazowieckich,
W ielkopolskich, Małopolskich czyli Sandomierskich i Krakow
skich. Za najstarszych i najznakomitszych uważali się ksią
żęta Krakowscy, jako przedstawiciele familii Piastów. Zagra
niczni monarchowie dawali im tytuł królów'.
Oni tylko wymieniają się w historyi i chronologii.

H istorya K siążąt K rakow skich.
Opuszczamy tu dzieje księstw drobniejszych i zatrzymu
jemy się tylko nad tein co zaszło ważniejszego w naczelnem
księstwie Krakowskiem. Historya Polski w podziałach zawiera
, po większej części kłótnie i wojny różnych linii piastowskich,
ubiegających się o dzielnicę krakowską. Peryod len ciągnie
• się lat 166, od śmierci Bolesława 111, w r. 1 1 3 9 — 1306,
czyli do powtórnego wstąpienia na tron krakowski Władysła
wa Łokietka.
Najgłówniejsze wypadki z całej tej przestrzeni czasu są:
1) Nastanie udzielnego księstwa Szląskicgo, 1163.
2) Osiedlenie się Krzyżaków na granicy Mazowsza,
w Prussiech, r. 1230.
3) Kilkakrotne napady Mongolow.
4) Utrata Pomorza polskiego, 1227.

340

II I 8 T O K T A

Książęta Krakowscy byli następni: Władysław II, Bo
lesław IV Kędzierzawy, Mieczysław I I I stary, Kazimierz
I I Sprawiedliwy, Ilia d y sław Laskonogi, Leszek Biały,
Bolesław V W stydliwy, Leszek Czarny, Henryk W ro
cławski, Przemysław Wielkopolski i Władysław Łokie
tek.
Po śmierci Bolesława III. pierwszym księciem krakowskim
był Władysław II. T en korzystając z inałolelności braci, chciał
ich dzielnice połączyć na powrót z księstwem Krakowskiem.
Ale zwyciężony przez nich, szukał schronienia u cesarza Kon
rada III. z którego siostrą przyrodnią Agnieszką był żonaty.
Konrad, drugą Krucyatą zajęty, nie mógł dać pomocy szwa
growi. Następca jeg o , Frydryk B arbarusa, wzywał kilka
krotnie Bolesława Kędzierzawego, któremu Krakowianie dziel
nicę W ładysława oddali, aby ją powrócił bratu swojemu, ale
sam zajęty we Włoszech wojną z Ligą Lombardzką, (ob. sir. 61),
nie mógł swych żądań poprzeć orężem. Tymczasem W łady
sław um arł u cesarza, a synowie jego: Bolesław IKysoki i
Mieczysław pogodzili się ze stryjem Bolesławem i dostali od
niego prawem dziedzicznem Szląsk, 11G3 roku. Od obu tych
książąt poszła linia książąt Szląskich, któ ra, na liczne ga
łęzie rozdrobiona, wygasła dopiero w XVII. wieku.
W r. 1167, zeszedł bezpotomnie Henryk książę SandomierskoLubelski; dzielnica zatem jego dostała się najmłodszemu z braci,
Kazimierzowi.
Po Bolesławie Kędzierzawym, Mieczysław krótko rządził
Krakowem, tylko 4 lala, gdyż został wygnany przez panów i du
chowieństwo Krakowskie. Z jakiego powodu? Książe ten spo
strzegłszy że obywatele Krakowscy przywłaszczali sobie przywi
leje i niektóre źródła dochodow królewskich, że przyswoili prawo
polowania w lasach książęcych, że zakładali now e wsie ściągając
tam lud z obcych w łości, że niekiedy w olnych ludzi gwałtem do
poddaństwa zmuszali, że wyżsi urzędnicy dopuszczali się różnych
niesprawiedliwości w sprawow aniu swej władzy i t. d. i t. d.
Przetoż książę Mieczysław, widząc te nadużycia, postanowił
przywrócić wszystko do właściwego porządku i karności.
Atoli możniejsi obywatele postanowili odebrać rząd księ
stw a Krakowskiego Mieczysławowi, a oddać go najmłodszemu
z synów Krzywoustego Kazimierzowi. Książe ten zrazu
w ym awiał się od przyjęcia korony krakow skiej, gdyż brata
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kochał i przezeń był wychowany, ale gdy ci zagrozili udaniem
się do linii Szląskiej, przystał na ich życzenie, przybył do
Krakowa gdzie miasto, urzędnicy i żołnierze bez najmniejszego
oporu jem u się poddali. Mieczysław WTÓcił do własnego dzie
dzictwa i zapewne przedsięwziąłby jakiekolwiek kroki dla od
zyskania Krakowa z testam entu Krzywoustego sobie należącego,
ale tu odrodny syn, Otton, mając niechęć ku ojcu że ten przez
większą skłonność ku młodszym dzieciom powydzielał im bo
gatsze cząstki w swojem księstw ie, pow stał przeciw Mieczy
sławowi i wygnał go z Poznania a sam wszedł w przyjaźń i
przymierze z Kazimierzem księciem Krakowskim.
Kazimierz U, Sprawiedliwym przezw any, widząc że pa
nowie i duchowieństwo księstwa krakowskiego wynoszą na
tro n , podług upodobania, i z niego spychają swych książąt,
umyślił iść we wszystkiem za ich radą i wolą. Księża i szla
chta krakowska, tą powolnością Kazimierza ujęci, na zjeździe
W' Łęczycy r. 1180, znieśli testam ent Bolesława Krzywouste
go, przysięgli nie obierać sobie na przyszłość za pana prócz
książąt z jego fam ilii, i tę przysięgę posłali do papieża Ale
xandra 111. na zatwierdzenie. Jakoż, od tego czasu, aż do Ka
zimierza W. najmłodsza linia Piastów , podług praw a pierworodztwa, tron krakowski posiadała.
Leszek, syn Bolesława Kędzierzawego, umierając bezdzie
tnie, w r. 1185, przekazał swoje dziedzictw a, księstwo Ma
zowieckie Kazimierzowi Sprawiedliwemu , który tym sposo
bem połączył następne dzielnice: K rakow ską, Sandomirskolubelską, Mazowiecką i Pom eranią. Tę ostatnią, to jest, Po
m eranią Kaszubską i Gdańską oddał w zarząd Samborowi,
z tytułem namiestnika. Kazimierz um arł nagle, pijąc wino,
r. 1194. Zostawił dwóch synów : Leszka i Konrada.
Pod czas małoletności Leszka, regencya, złożona z matki Heleny
i wojewodów: Krakowskiego Mikołaja i Sandomierskiego Gtoworha, trzymała ster państwa. Cały peryod czasu od r. 1 1 9 4 —
1 207, zawiera w ew nętrzne zaburzenia, pochodzące z zawiści i
niezgod między opiekunami młodego/ księcia. Mikołaj, z natury
dumny, chciwy*władzy, najbogatszy z panów Krakowskich, kiero
w ał wedle sw'ćj woli, to daram i, to postrachem, całą szlachtą kra
kowską. Jednakże nie był lubiony od Leszka i matki jego, zapewme dla tejże pychy i ostrości chrakleru. Całe zaufanie
Księcia posiadał drugi mąż, wojewoda Sandomierski, Goworek.
Gdy Leszek doszedł do pełnoietności w r. 1 202, i mógł już
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osobiście rządzić Krakowem, Mikołaj, nienawidząc Goworka, po
łożył za w arunek Leszkowi usunięcie od swego boku i rady
wojewody Sandomierskiego, jeśli życzy zasiąść na tronie K ra
kowskim. T u zaszła tkliw a scena, gdzie młody książę, ko
chając z duszy Goworka, mimo jego naleganie, mimo oświad
czoną gotowość usunięcia się naw et z k ra ju , najrzadszym
a oraz najpiękniejszym w świecie przykładem, zgodził się ra 
czej utracić koronę Krakowską niż ją okupić ofiarą niewin
nego przyjaciela i wiernego sługi. Naówczas Mikołaj, do ży
wego obrażony, w ezw ał do Krakowa W ładysława Laskonogiego, syna Mieczysława Starego. Zwał się on Laskonogim
od nóg cienkich i długich. Panowanie jego trw ało lal 5, od
"3202— 1207. Tym czasem Leszek Biały, siedział w dzie
dzicznych swoich księstw ach, w Sandomierzu i Mazowszu,
lłistorya jego panowania w tych dwóch krajach przedstawia
jeden tylko czyn: wojnę z ościennym i nader potężnym księ
ciem Halickim, Romanem. Był to jeden z najokrutniejszych
władców Halickich. Książe ten widząc że Leszek w łada pew
ną cząstką ziem oderwanych, w dawniejszych czasach, od je
go poprzedników, a mianowicie ziemią Lubelską i Brzeską,
umyślił korzystać z tej okoliczności że Leszek nie posiada
Krakowa, że przeto mniej może stawić mu oporu, wydał mu
wojnę r. 1207. Jednakże Leszek odniósł nad nim stanowcze
zwycięstwo pod Zawichostem, nie daleko Sandomierza. W tej
bitwie zginął sam Roman a Leszek na zawsze zabezpieczył
się od napaści książąt Rusi Halickiej czyli Galicyjskiej. Zwy
cięstwo to było w swoim czasie nader głośne i wydało ten
skutek iż Krakowianie, zjednani na nowo dla Leszka jego wo
jenną sławą, odstąpili, W ładysława a zaprosili do tronu księ
cia Sandomierskiego. Dodać jednakże należy iż w tymże cza
sie zaszła śm ierć Mikołaja, wojewody Krakowskiego, i ona to roz
wiązała ręce Krakowianom iż mogli bez żadnej obawy pójść
za popędem swojego serca. W ładysław zaś Laskonogi, skoro
się dowiedział o tajeinnem knowaniu spisku przez Krakowia
nów i że zamyślają o powrocie Leszka, nie tylko nie czynił
żadnych zabiegów, żadnych usiłowań aby się utrzymać przy
dobrowolnie danej mu przedtem koro n ie, ale owszem sam
uprzedził otw arte powstanie, opuszczając Kraków i udając się
na pow rót do swojego dziedzictwa, do Wielkopolski. ¡Sakoniec Leszek, od białych włosów, Riuiym przezwany, począł
rządzić osobiście, i dwudziestoletnie jego panow anie, od r.
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42 0 7 — 4227, zaw iera dwa ważniejsze wypadki: dziat kró
lestwa z bratem Konradem i utratę Pomeranii.
Leszek Biały ustąpił Konradowi w r. 4207, księstwo Ma
zowieckie, Kujawy, Dobrzyń i Chełmno. Ten to Konrad był
głową domu udzielnych książąt Mazowieckich, których po
tem jedna gałąź siedziała na tronie polskim aż do Kazimie
rza W. a druga panowała w Mazowszu aż do ostatnich ksią
żąt: Janusza i Sta7iisłuwa, po których zgonie, w r. 4529
Zygmunt I. Stary księstwo Mazowieckie do korony wcielił.
Rządca Pomeranii polskiej, namiestnik Leszka Białego,
Swiejopełk, synowiec Sambora, trzym ał tę prow incją od r.
4 2 0 7 — 4227. Nareście po dwudziestoletnich rządach zaprag
n ął stać się udzielnym księciem, i gdy Leszek, chcąc zmusić
go do winnej uległości, zjechał nad granicę Pom eranii, do
Gąsawy, Świętopełk napadł nań zdradziecko w łaźni i w łasną
ręką zamordowawszy, z urzędnika książąt krakowskich, został
przez zbrodnię niezawisłym księciem w Pom eranii Kaszubskiej
i Gdańskiej.
Następcą Leszka Białego był syn Bolesław Wstydliwy,* pa
nowanie jego jest nader długie, ciągnie się 52 lata (od 4227—
4 2 7 9 ); m iał sześć lat tylko gdy go ojciec odumarł. Jako
małoletni, zostawał przez lat jedynaście (4227— 4233), pod
opieką już stryja Konrada, księcia Mazowieckiego, już brata
stryjecznego, Henryka Brodatego, księcia szląskiego na
W rocławiu. Za niego w granicach Polski osiedli Krzyżacy,
tudzież ukazali się Mongołowie.
Konrad, książę Mazowiecki, był pierwszy który do Polski
Krzyżaków wprowadził, w r. 4230, dla dania odporu P rusa
kom, którzy nieustannie ziemie jego najeżdżali. Zakon ten
w ciągu lat 50, to jest, od r. 4 2 3 0 — 4230, zawojował całe
Prussy i do w iary Sw. naw rócił.
W r. 4240, ukazali się w Polsce Mongołowie. Naród
ten stał się głośnym w Azyi i Europie przez olbrzymie pod
boje Czyngis-huna. Następca jego, Oktaj, w ysłał do E uro
py w r. 4237, straszne zastępy pod wodzą Baiego, który
spustoszywszy Rossyą, wkroczył r. 42 4 0 do Polski. Po wej
ściu Mongołów do Szląska, zabiegli im drogę Krzyżacy z Po
lakami, pod Lignicą, ale do szczętu zniesieni zostali. Możeby lud polski uległ jarzm u Mongołów, ale Baty dowiedziaw
szy się o śmierci Uktaja, r. 4244, cofnął się nagle ku Azyi
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i nad brzegami Wołgi, przy morzu Kaspijskiem założył pań
stwo T atarskie, znajome pod imieniem Złotej hordy. Po jej
upadku w XV. wieku, horda Krymska, niegdyś od niej za
leżna, dała się we znaki Polsce i L itw ie; na same ziemie
polsko-litewskie Tatarow ie Krymscy uczynili 93 napady, od
r. 1 2 4 0 — 4783.
Bolesław V., dla wstrzemięźliwego życia Wstydliwym
przezwany , był nieczynny i bojaźliwy, schodząc bezpotomnie
w r. 1 279, m ianował swoim następcą najbliższego krewne
go, z linii Mazowieckiej, synowca swego Leszka Czarnego
Leszek Czarny, od czarnych włosow tak nazwany pano
w ał lat dziesięć, od 4 2 7 9 — 1289, i rządy jego nic pamię
tnego nie zawierają. Po jego śmierci nastał dla Polski ]>cryod zamieszania które trw ało od r. 12 8 9 — 1 3 0 0 , i wy
nikło ztąd, że Leszek umierając bezdzietnie, następcy po so
bie nie mianował.
Czterej zjawili się pretendeci do księstwa Krakowskiego:
1. Henryk Probus, książę na W rocławiu.
2. Przemysław, książę Wielkopolski.
3. Władysław Łokietek, książę Sieradzko-łęczycki.
4. Wacław, król Czeski.
Prawa tych pretendentów . Po śmierci Leszka, mieszcza
nie Krakowscy, po większej części Niemcy, wezwali na tron
zniemczalego H enryka Probusa, księcia na W rocław iu, który
po rocznem , wątpliwem panowaniu , przekazał swe praw a,
1 2 9 0 , Przem ysław ow i wielkopolskiemu, swemu krewnemu.
W ładysław Łokietek dopominał się o Kraków jako rodzo
ny brat Leszka Czarnego, a zatem dziedzic jego najbliższy.
Praw a zaś W acława Czeskiego zasadzały się na te rn , iż
wdowa po Leszku, Gryfina, zmyśliła testam ent, przez Lesz
ka niby napisany, mocą którego mąż czynił ją dziedziczką
księstw': Krakowskiego i Sandomierskiego. Z tym zapisem
udawszy się do Czech, darow ała go siostrzanowi swemu W ac
ławowi.
Walka między pretendentam i ciągnęła się, od r. 12 9 0 —
1300. Przem ysław zaraz ustąpił z placu; panował spokoj
nie w swojem księstwie Wielkopolskiein; dostał od Mesiwina, ostatniego księcia Pomeranii polskiej, swego krewnego,
darowiznę tej prowincyi, w r. 1294; wyjednał w r. 1295,
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od papieża Bonifacego VIII., tytuł króla polskiego, to jest,
wielkopolskiego, i nakoniec, w siedm miesięcy po koronacji
w Gnieźnie, zabity został przez m argrabiów brandeburskich,
swoich sąsiadów, którzy się lękali wzrostu jego potęgi.
W osobie Przem ysław a zakończyła się linia książąt W iel
kopolskich, idąca od Mieczysława Starego. Wielkopolanie i
Pomorzanie uważali odtąd swe księstwa za elekcyjne i w rę
czali je to jednym to drugim . Na pierwszy raz wezwali, 1296,
Łokietka, który od r. 1290, ciągle ucierał się z Wacławem
Czeskim o tron krakowski. Wojna ta szła jem u dość niepo
myślnie, a gdy ńareście obraził na siebie księży wielkopolskich
przez samowolne wybieranie kontrybucji z dóbr duchownych
dla opłaty najemnego wojska, szlachta wielkopolska z ducho
w ieństwem , tudzież szlachta pomorska, zjechawszy do Pozna
nia, odjęli mu rządy i wezwali króla Czeskiego, w r. 1300.
W ładysław Łokietek, w yzuty' ze wszystkiego, poszedł na
tułacza, a W acław posiadając razem Wielkopolską, Małopolskę i Pomorze, był rzeczywistym panem całej Polski, ale nie
długo rządził nią osobiście; interesa własnego kraju na po
w rót go wywołały. Panowanie jego, od r. 1 3 0 0 — 1306, pa
miętne jest wprowadzeniem do Polski czeskiej monety, dla
wewnętrznej wartości niezmiernie w Polsce cenionej.
Łokietek z Wielkiej Polski wygnany,, udał się r. 1300,
w szacie pielgrzyma do ojca Sw. do Rzymu, niosąc skargi
na W acława. Był to rok sławnego Jubileuszu, który Boni
facy VIII. po raz pierwszy w chrześciańskim świecie ogłosił.
Łokietek potrafił zjednać papieża; ten pisał do W acława za
kazując mu nosić tytuł króla polskiego, pod karą klątwy, 1302.
Ale W acław nie zw racał na to uwagi. 1 Ńareście Łokietek
w rócił tajemnie nad granicę Polski w r. 1 304, czekając po
myślnych okoliczności. Jakoż w następnym roku um arł W ac
ław , a syn jego i następca Waciaw (V) pijak i rozpustnik,
zabity zaraz, w Ołomuńcu, dla niewiadomej przyczyny, w oso
bie swojej linią męzką zakończył. W prawdzie Jan, z domu
Luxem burskiego, zostawszy królem czeskim przez pojęcie
w małżeństwo Elżbiety siostry zabitego W acława, przyjął na
tychmiast i tytuł króla polskiego, ale sprawy domowe przesz
kodziły mu wkroczyć zbrojnie do Polski; poprzestał zatem na
tytule.
R ys C hbokJ H isT.
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Władysław Łokietek powtórnie.
Łokietek, nie mając teraz spółzawodnika, zjednoczył na
stępne części kraju polskiego: Kraków, Wielkopolskę, Sando
mierz, Sieradz, Łęczycę i Pomorze. Panow ał bez przerwy,
od r. 4306— 1333. Główniejsze wypadki w jego historyi są:
utrata Pomeranii, koronacya w Krakowie i odpadnienie Szłąska.
Itra fa Pomeranii. Za powrotem swoim do Polski, Łokie
tek utracił Pom eranią, r. 4308, z następnej okoliczności.
Pod czas kiedy wypędzał z kraju załogi cze'skie, trzymające
się jeszcze w niektórych miastach, Margrabiowie Brandeburscy wdarli się do Pomeranii i znaczną jej część zagarnęli.
Pomorzanie nie mogąc doczekać się w sparcia od króla, w e
zwali na pomoc Krzyżaków. Ci wprawdzie wygnali nieprzy
ja c ió ł, ale widząc słabość sił Ł okietka, weszli w zmowę
z księciem Pom eranii nad-odrzańskiej i rozdzielili po między
sobą Pom eranią polską. Książe nad-odrzański, zajął kraj aż
do rzeki S to lp e, to jest K aszuby, a reszta od Stolpy do
W isły, to jest Pom erania Gdańska, dostała się Krzyżakom.
Łokietek nie czując się na siłach dopomnieć się o ten zabór
orężem, skarżył się na Zakon papieżowi, Janowi X X II, i
od niego wyglądał pomocy, ale się jej nie doczekał.
K oronacja Sokietka. W r. 4317, W ładysław prosił pa
pieża Jana XXII. o udzielenie sobie korony; było to wyraźnein życzeniem krajów pod berłem Łokietka złączonych; co
ahy skuteczniej mógł otrzymać, obiecał papieżowi przywrócić
podatek grosza Sw. P io tra , oddawna w Polsce zaniedbany.
Jan XXII. odpowiedział, iż Polacy mogą postąpić podług
swego życzenia. Jakoż akt koronacji odbył się uroczyście
dnia 2 0 stycznia, 1349, a miasto Kraków nad Gniezno prze
niesiono. Od tego czasu miała Polska znowu królów aż do
swego upadku.
Odpadnicnic Szłąska. Prow incja, Szląskiem zw ana, na
wiele dzielnic w potomkach W ładysława II. rozdrobiona, uw a
żała się aż do Łokietka za część nierozdzielną Polski. Lecz
pokrewni książęta Szląscy spoglądali zazdrośnem okiem na
szczęście i nagły w zrost monarchy polskiego. Nieraz burzyli
nań poddanych i w chodzili przeciwko niemu w związki z Krzy
żakami. Skoro zaś W ładysław odbył koronacyą w Krakowie,
ak t ten do reszty odstręczył od niego zawistnych książąt. U-

P

olski

.

347

palrując w tyra obrzędzie pierwszy krok do przywłaszczenia
głównego zwierzchnictwa nad w szyslkieini, dotąd niezawisłerai, dzielnicami, książęta Szląscy, osobistą ku Łokietkowi nie
nawiścią kierowani, oderwali się od ciała Polski i w r. 1 3 2 2
i 1 3 2 7 , przyznali nad sobą zwierzchnictwo króla Czeskiego.
Korzyść ztąd dla Czechów ta była, że gdy który z książąt
Szląskich bezdzietnie um ierał, dzielnica jego dostawała się,
podług praw feudalnych, Suzerenowi. Tym sposobem Szląsk,
ostatecznie dla Polski utracony, wszedł częściami w skład
królestw a Czeskiego, potem , w raz z Czecham i, dostał się
Auslryi a od niej w r. 1748 Prussom.
W r. 1320, Łokietek wydał swą córkę Elżbietę za króla
węgierskiego, Karola Roberta, czyli Karoberta i to małżeń
stwo wprowadziło dom Anjou, w Węgrzech panujący, na
tron polski, w osobie Ludwika, syna Elżbiety, r. 1370.
W roku zaś 1 325, ożenił szesnastoletniego syna Kazimie
rz a , z Aldoną, czyli Anną córką Giedymina, wielkiego
księcia Litewskiego.

Kazimierz Wielki, od r. 1333-1370.
W dwudziestym trzecim roku życia swojego zasiadł na
tronie polskim ostatni z Piastów Kazimierz Wielki. P ier
wszym jego czynem było wejście w układy z królem Czeskim
i z Krzyżakami. Za pośrednictwem króla węgierskiego, Ka
roberta, którego Kazimierz i Jan Czeski za spólnego sędziego
o b rali, zaszła następna ugoda 1335. Jan zrzekł się praw i
tytułu króla polskiego, a Kazimierz ustąpił na zawsze swych
praw do księstw Szląskich.
Co się tycze Pomeranii, Kazimierz szukający pokoju, uczynił, przez tęż samą ugodę, ofiarę z zabranej krainy na r/ecz
Krzyżaków.
Ponieważ w długiem pożyciu z Giedyininówną nie m iał
król polski potomka płci męzkiej, postanowił zatem, na przy
padek swej śm ie rc i, wyznaczyć wcześnie następcę tronu.
W lej myśli złożył zjazd w Krakowie, na którym Polacy, usu
n ą w sz y ’od tronu książąt Szląskich , jako zniem czałych, a
Mazowieckich, jako nadzwyczaj słabych, jeduożgodnie uznali
za króla Ludwika, królewicza Węgierskiego, a wnuka W ła
dysława Łokietka, r. 1339,
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W r. 4340, Bolesław syn Trojdena, książę Rusi Czer
wonej, z linii Mazowieckiej, synowiec króla Kazimierza, zgi
n ął gw ałtow ną śmiercią z ręki własnych poddanych. Stryj,
mszcząc się tej śmierci, w targnął z wojskiem do Rusi Czer
wonej i całą hez trudu zagarnął. Odtąd Ruś Czerwona czy
li Galicya przetrw ała w związku z koroną polską aż do pierw 
szego rozbioru kraju , przez który w r. 1 7 7 3 , dostała się
Austryi.
Pam iętny jest w historyi Kazimierza Wielkiego zjazd na
rodowy w Wiślicy w województwie Krakowskiem r. 1347,
na który zwołani byli: biskupi, główmiejsi urzędnicy, i zna*
komitsi panowie. Na tym zjeździe praw a polskie dawniejsze,
w różnych epokach i przez różnych k siążąt, w ich dzielni
cach stanow ione, w jedną księgę zebrane i uzupełnione zo
stały. Zbiór ten nosi nazwisko Statutu Wiślickiego; pisa
ny jest po łacinie. W tymże czasie dał Kazimierz początek
Akademii Krakowskiej.
Kazimierz um arł, w r. 1 370, i w swojej osobie zam knął
dom Piastów w linii męzkiej na tronie polskim. Z powodu
szczególnej opieki jaką król ten dla klassy rolniczej okazywał,
szlachta mu niechętna, królem go chłopów przezw ała,
W historyi nosi nazwisko Wielkiego, nie za czyny rycerskie,
ale za mądry rząd kraju, za stawianie m iast i zamków, za
hojność, sprawiedliwość i inne przymioty.
Ludwik Węgierski. Po zgonie Kazimierza W. Ludwik,
król W ęgierski, już w r. 1 339, następcą obrany, zasiadł na
tronie. Nierz;\dził Polską osobiście; naprzód m atka, Elżbie
ta Łokietkówna, trzym ała ster państwa, od r. 13 7 0 — 1378,
a gdy jej rządy zniechęciły Polaków , złożyła regencją i do
W ęgier się usunęła. Naówczas Ludwik postanowił wice-królem Władysława, Opolskiego, z linii Szląskićj, swojego sio
strzana. Ten rządził od r. 1 3 7 8 — 1381 i jest pamiętny, że
na Jasnej Górze, w Częstochowie, zbudował kościoł i w nim
złożył cudowny obraz N. Panny Maryi z Rusi Czerwonej sprowadz.ony.
Ze zaś Ludwik nie m iał synów, tylko dwie córki: Maryn
za Zygmuntem (polem cesarzem niemieckim) i Jadwigq, je
szcze niezamężną, chcąc koronę polską dla jednej z nich za
pewnić , zwołał przedniejszych panów świeckich i duchów-
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nych do Koszyc, miasteczka w województwie Krakowskiem,
r. 1 374. Na “tym zjeździe naród przyrzekł następstwo tro
nu dla linii żeńskiej Ludw ika, nie wymieniając jednakże którą
z córek za króla w ybiera, a za to Ludwik nadał Polakom
liczne przyw ileje; mianowicie zmniejszył podatek gruntowy
i przyrzekł płacić szlachcie za wojenną służbę za granicą.
Po śmierci Ludw ika, w r. 1 3 8 2 , Zygmunt, mąż starszej
jego córki i Ziemowit IV . , książę Mazowiecki, podali się za
kandydatów do tr o n u ; lecz Polacy, usunąwszy pierwszego,
Ziemowita królem obrać i z Jadw igą, młodszą córką Ludwi
k a , ożenić postanowili. Tymczasem Jagiełło, wielki książę
L itew ski, oświadczył przez posłów chęć zaślubienia Jadw igi,
tudzież obiecał ochrzcić Litwę pogańską i z Polską ogniwem
jedności powiązać. Te korzystne dla narodu w arunki skło
niły Jadwigę iż rękę Jagielle oddała. Książe Litewski przy
bywszy do K rakow a, r. 1 3 8 6 , z braćmi swoimi: Skirgiełłą,
Swidrigiełłą i z bratem stryjecznym , W itoldem, ochrzcił się
podług obrządku łacińskiego i otrzym ał imię Władysława-,
Skirgiełło zaś imię Kazimierza, Swidrigiełło Bolesława, a
Witold Alexandra.

F a m ilia J a g ie llo ń sk a .
Familia Jagiellońska rządziła Polską 186 la t, od roku
1 3 8 6 — 1 5 7 2 , i dała jej siedmiu królów. Władysław Ja
giełło zostawił dwóch synów : Władysława Warneńczy
ka i Kazimierza; potem panowali trzej synowie Kazimie
rza : Jan A lbert, Alexander i Zygmunt I . ; nareście dom
Jagielloński zakończył się w' osobie praw nuka Jagiełły, Zy
gmunta II. Augusta.
Władysław Jag iełło , po chrzcie .swoim w K rakow ie, udał się z Jadw igą do Litwy i na Zmujdź i oba te kraje
osobiście do w iary Św . naw rócił. W stąpienie jego na tron
Piastów tę korzyść dla Polski przyniosło, iż L itw a przestała
być dla niej szkodliwą.
Złączenie Litwy z Polską było dla Krzyżaków wypadkiem
nader niepom yślnym , bo odtąd nie mogli już uzbrajać jedne
go kraju przeciwko drugiem u, ani też sami robić bezkarnie
wycieczek do Litw y lub Polski. Burzyli zatem Litw inów
przeciwko Jagielle, chcąc rozerwać związek dla siebie nie
miły. Ta okoliczność była powodem , iż król w targnął do
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ziem krzyżackich i zadał im straszną klęskę pod Griinwalden i Tannebergiem, w Prussiech 1 4 1 0 , gdzie 5 0 ,0 0 0
Krzyżaków trupem padło. Jednakże spiesznie z Niemiec na
desłane posiłki zmusiły Polaków do odw rotu i sławne to zwy
cięstwo nie przyniosło wielkich owoców.
Unia llorodclska, 1413. Jagiełło, chcąc na zawsze po
łączyć Litw ę z Polską, zw ołał panów litewskich i polskich
na sejm do Horodia, m iasta leżącego w województwie Lu
belskiem , nad Bugiem. Na tym sejmie oba narody zaprzy
sięgły wieczysty zw iązek, na mocy którego jeden k ról, spólneini głosy obrany, m iał nad Polską i Litw ą ^panow ać, tak
jednak, iż Litw a m iała zachować swe p raw a, w łasny senat
i mieć osobnego do szczególnych rządów wielkiego księcia,
z ram ienia królewskiego.
Oto są wielcy książęta Litewscy, przez królów polskich
stanoviieni:
TVilold, brat stryjeczny Jagiełły, od r. 13 9 2 — 1430.
Swidrigietio, brat Jagiełły, od r. 1 4 3 0 — 1432.
Zygm unt, b rat W itolda, od r. 1 4 3 2 — 1 4 4 0 .
Kazimierz Jagiellończyk, od 1 4 4 0 — 1 492.
Alexander, od r. 1 4 9 1 — 1501.
Najznakomitszym wielkim księciem litewskim był Witold;
w sław ił się zwycięslwy nad T ataram i, którzy.nad Donem i
W ołgą koczowali. Mnóstwo ich w niewolę zabrał; część
w Wilnie nad rzeką W ilią, na przedmieściu Ł ukiszkach, i
nad rzeką W aką, tudzież w innych stronach Litwy osadził,
część do Polski przesłał. Tenże zdobył księstwo Smoleńskie,
r. 1 4 0 4 , i zmusił dwie wielkie rzeczypospolite ruskie: Psków
i Nowogród do uznania nad sobą zwierzchnictwa wielkich ksią
żąt litewskich.
Alexander zostawszy królem , w r . 1 501, połączył w swo
jej osobie godność królewską i wielkoksiążęcą.
W ładysław Jagiełło czterykroć był żonaty: Jadw iga ze
szła bezpotom nie, w r. 1 3 9 9 ; a z czw artej swej żony, Zofii,
księżniczki Kijowskiej, którą zaślubił, w r. 1 4 2 4 , zostawił
dwóch synów : W ładysława i Kazimierza.
Władysław Warneńozyk.
W ładysław, syn starszy Jagiełły, w stąpił po śm ierci oj
ca, w roku 1 4 3 4 , mając dziewięć lat wieku. W r. 1440,
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W ęgrzy królem go swoim obrali. Pod koniec krótkiego jego
życia wypadło mu prowadzić wojnę z Amuratem II., do któ
rej się w plątał jako król W ęgierski, dając pomoc Grekom,
przez T urków ciśnionym.
Bitwa pod ścianami W arny, w Bulgaryi, nad morzem Czarnem, rozproszyła hufce węgierskie i śmierć przyniosła królowi;
klęska ta dała m u sm utny przydomek Warneńczyka. . Włady
sław zeszedł bezpotomnie w r. 20 życia swojego.

Kazimierz Jagiellończyk, od r. 1444—1492.
Pierwsze dziesięć lat jego panow ania, od 1 4 4 4 — 1454,
niczem się nie odznaczają. Częste i krw aw e napady T ala
rów Krymskich niszczyły Polskę i Litwę. Największym za
tego króla wypadkiem była wojna z Krzyżakam i, która się
1 2 lat ciągnęła, (od 1 4 5 4 — 1466). Szlachta Pruska, przez
Krzyżaków gnębiona, poddała się dobrowolnie pod opiekę króla
polskiego; ztąd Kazimierz w plątał się w wojnę z zakonem.
Pokoj w T oruniu zakończył ją r. 1 4 6 6 , na korzyść Polaków.
Krzyżacy ustąpili królowi zabraną dawniej Pomeranią Gdań
ską, która się odtąd zw ała Prussami Królewskiemi; reszta
Pruss przy Krzyżakach została z w arunkiem , że Zakon za
hołdownika Polski uważać się będzie.
W r. 1 4 7 1 , dom Jagielloński w osobie Władysława, star
szego syna K azim ierza, w stąpił przez dobrowolny wybór na
rodu n a tro n Czeski, a w r. 1 4 9 0 , n a tro n W ęgierski, gdzie
się utrzym ał aż do swego wygaśnienia w r. 1526.
Kazimierz Jagiellończyk m iał sześciu synów i kilka córek.
Najstarszy Władysław panował w Czechach i W ęgrzech; dru
gi Kazimierz, znany jest pod imieniem Svv. Kazimierza;
trzej następni: Jan Albert, Alexander i Zygmunt, koleją
w Litwie i Polsce panowali. Szósty, Frydryk, um arł w s ta 
nie duchownym. Z córek pamiętniejsza jest Zofia za Frydrykiem , z domu Brandeburskiego, pierwszym m argrabią
Anspach i B ajreut; miała syna Alberta, który został wiel
kim m istrzem Krzyżackim.

Jan Albert od 1492-1501.
Po wstąpieniu Jana Alberta na tron polski, Litwa żądała
mieć swoim księciem brata jeg o , Alexandra. .Książe ten dla
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osłonienia Litw y od napadów księcia M oskiewskiego, Iwana
III. Wasilewicza, który, niedawno przedtem , 1 4 0 0 , zrzu
ciwszy jarzm o m ogolskie, chciał odzyskać od książąt Litew 
skich zajęte przez Giedymina i Olgierda ruskie dzielnice, po
ślubił córkę jego, Heleną. Jednak teść, bez względu na
związki fam ilijne, «'targnął w r. 1 4 9 9 i do krajów swojego
zięcia, zdobył księstw a: Siewierskie i Czernihowskie, tudzież
opasał Smoleńsk. Przeciw niemu w ystąpił hetm an litewski
Konstanty książę Ostrogski, ale w bitwie nad rzeką Wiedroszą (w gubernii Sm oleńskiej), opuszczony od Litwinów,
którzy z popłochu poszli w rozsypkę, dostał się w niewolę
carow i. Nareście Iw an zezwolił na sześcioletni pokój z Ale
xandrem , mocą którego zatrzym ał kraje zdobyte.
Jan Albert um arł bezpotomnie, w r. 1 501. Następcą jego
był Alexander. Krótkie panowanie tego monarchy, od roku
1 5 0 1 — 1 5 0 6 , zasługuje na uwagę przez to , iż na sejmach:
Piotrkow skim , 1 5 0 4 , i Radomskim, 1 5 0 5 , wszystkie praw a
i ustawy od czasów sejmu Wiślickiego ogłoszone, polecił ze
brać w jedną księgę kanclerzowi Janowi Łaskiemu. Kodex
ten, znajomy pod imieniem Statutu króla Alexandra, pisany
jest po łacinie.
Zygmunt I. Stary.
Zygmunt I . , Starym przezwany, w stąpił na tron po ze
szłym bezpotomnie Alexandrze, mając wieku lat czterdzieści.
Główniejsze wypadki w jego historyi, są:
W ojna z Rossyą od r. 1507— 1526.
Wygnanie Zakonu Krzyżackiego z Pruss, 1525.
Przyłączenie księstwa Mazowieckiego, 1529.
Urządzenie Kozaków Zaporożskich.
Wojna z Wasilcm 1Y. Król Alexander zrobił wprawdzie
sześcioletnie przymierze z teściem Iwanem I I I ., w r. 1503,
ale pograniczni państw obu mieszkańcy wpadali nawzajem
jedni do drugich niszcząc ogniem i mieczem swe włości.
Nakoniec w r. 1 5 07, Wasil IV. w targnął do Litw y żądając
od Zygmunta wydania Sm oleńska, Kijowa i innych zaborów
na Ruskich książętach.
Król Zygmunt poszedł osobiście przeciw carow i, w yparł
zewsząd nieprzyjaciół, a pod Orszą zadawszy im r. 1508,
znaczną klęskę, w ysłał swe wojsko w granice Moskwy. Sta-
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nowcze powodzenie oręża polskiego skłoniło Wasila cło szu
kania pokoju; Zygmunt nie mniej go sobie życzył; stanęło
zatem wieczne przym ierze, które jednakże nie trw ało dłużej
nad pięć la t, od r. 1508 — 1513. Zostało zerwane z na
stępnej okoliczności.
Zaledwie ustała wojna z Rossyą, w targnęli do Polski Tatarow ie Krymscy, 1 5 1 2 , ale w tymże roku zniesieni, zawarli
pokoj w Krakowie i natychm iast zwrócili swój oręż zbójecki
na Moskwę. Wasil IV. przypisując to nagłe ich wtargnięcie
tajemnym Zygmunta układom z hanem Krym skim , zerw ał
przymierze z Polską i wyruszył w r. 1513, na zdobycie Smo
leńska. Twierdza ta , mimo walecznej obrony namiestnika
królew skiego, Sołłohuba, wpadła w ręce Wasila, 1514 roku.
U trata Smoleńska była dla Litwy bolesnym wypadkiem. Król
Zygmunt w ysłał 2 5 ,0 0 0 wojska pod dowództwem Konstan
tego O strogskiego, który nie dawno przedtem uszedł z nie
woli. Ten uderzył na R ossyan, stojących niedaleko Orszy,
8 w rześnia, w dzień Narodzenia N. Panny Maryi, 1 514. Bit
wa trw ała dzień cały i nieprzyjaciel do szczętu został znie
siony; poległo na placu około 3 0 ,0 0 0 Rossyan. Z pod Orszy
udał się Ostrogski do Smoleńska i tfpasał tę tw ierdzę, ale
dla braku dział oblężniczych, które nie mogły nadejść z Wil
na z przyczyny dróg popsutych, musiał zaniechać oblężenia
i w rócił do kraju.
Odtąd ciągnęła się jeszcze wojna bez stanowczych wy
padków , częstem zawieszeniem broni przeryw ana, aż do r.
1 5 2 6 ; nakoniec stanął pokoj sześcioletni, mocą którego Smo
leńsk z obwodem został Rossyi ustąpiony.
Wygnanie i Priiss Zakonu Krzyżackiego. Albert Brandeburski, synZ ofji, Siostrzeniec Zygmunta I . , objął w r. 1513
godność wielkiego mistrza, i, bez w;zględu na związki rodzin
n e, w zbraniał się złożyć hołdu królowi polskiemu. A le, do
dzieł wojennych niezdolny, wdawszy się w wojnę z Polską,
tyle m iast utracił, iż ocalił się tylko ucieczką do miłosier
dzia wuja. Zygmunt przystał na czteroletnie zawieszenie broni
z Zakonem. Tymczasem reforma L u tra , zrobiwszy wielkie
w Prussiech postępy, zyskała też dla siebie wielkiego mistrza.
Albert z większą częścią rycerzy rzucił habit i wrócił do sta
nu świeckiego. Zygm unt, rad upadkowi Zakonu, oddał siostrzanowi Prussy W schodnie, pod warunkiem hołdu Polsce i
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Litw ie. T raktat w tej mierze między Albertem i królem
Zygmuntem stanął, w r. 4525.
Przyłączenie księstwa Mazowieckiego. Księstwo Mazom ieckie, od czasu Konrada I . , .syna Kazimierza Sprawiedli
wego (1207) udzielne, w ciągu następnych wieków rozdrobiło się na kilka cząstek niezawisłych; z nich niektóre po
wygaśnieniu linij panujących, wcielone już były do korony
polskiej; została jedna tylko dzielnica Warszawska, której
ostatnim i książętami byli: Janusz i Stanisław. Po ich zej
ściu bezpotomnem i ta reszta Mazowsza weszła w skład Kró
lestw a Polskiego 1529.
(rządzenie Kozaków Zaporożskich. Kozak z tatarskiego
znaczy lekki jeździec. Na Dnieprze niżej ujścia doń rzeki
Sam ary są skaliste miejsca porohami czyli progami zwa
n e, w liczbie 14. Za teini progami Dniepr dzieli się na
liczne koryta i tworzy 70 w ysp, ogólne imię Zaporoża, od
położenia sw'ego za progam i, noszących. Na tych wyspach,
od czasów niepamiętnych osiadł był lud ruski, trudniący się
rybołostw em , myśliwstwem i ściganiem T atarów . Wyspiarze
ci nie cierpieli kobiet w swojej społeczności i utrzymywali się
zaciągiem młodzieży bez względu na kraj i obyczaje. No
sili oni nazwisko Kozaków Zaporożskich. Zygmunt I. dał
im znaczne przywileje i przeznaczył na atam ana czyli do
w ódcę, Daszkiewicza. T en , rodem kozak, z wyższem od
współbraci usposobieniem, zebrał lud kozacki snujący się
dotąd bez pewnego i stałego dowódcy, ulw drzył półki, uzbroił
żołnierzy piką, pałaszem , niektórym dał strzelby, w prowa
dził karność, słowem uorganizował rnilieiją Zaporożców,
która długo broniła Polskę od najazdów Tatarskich.

Zygmunt 1., dwakroć był żonaty: z Harbarą Zapolską
i z Boną, księżniczką Medyolańską, z familii Sforców, którą
poślubił w r. 1518. Z tej ostatniej miał Zygmunta Augusta
i córki: Izabellę za Janem Zapolskim , królem Węgierskim;
Katarzynę za Janem W azą, królem Szwedzkim i Annę,
małżonkę polem Stefana Batorego.
Głośny jest w dziejach Polski w pływ Bony do rządów
państw a a razem jej chciwość i rozpustne obyczaje, (Jmarł
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Zygmunt w ośmdziesiątym drugim roku życia, a czterdzie
stym drugim panow ania, w 1548.
Zygmunt II. August.
Zygmunt II. A ugust, syn Zygmunta Starego, ostatni po
tomek Jagiellonów w linii męzkiej, panował od r. 1 5 4 8 — 1572.
Początkowe dwanaście lat rządów jego od 154!!— 1500, nic
pamiętnego nie zawierają.
W r. 1 5 0 1 , rozpoczął August wojnę o Inflanty z Rossyą,
to je s t, z carem Iwanem IV. Wasilewiczem Groźnym. Cią
gnęła się ona z przerw am i 2 2 lata (od 1 5 0 1 — 1582) i do
piero ukończył ją Stefan Batory. Powod do tej wojny był
następny.
W prowincych nad-baltyckich: w Estonii, Inflantach i Kurlandyi panowali od początku XIII. wieku Kawalerowie Mie
czowi. W r. 1558 car Iw an IV. umyśliwszy najechać ich
dziedzictwo, w ysłał liczne zastępy na pustoszenie krain nad
morskich. Mistrz Gottard Keller, wadząc wszelki opor da
rem nym , udał się w r. 1 5 0 1 , do króla polskiego i zaw arł
z nim trak tat w Wilnie następnej treści. Ketler znosi swój
zakon, otrzymuje Hurlandyą z tytułem księstwa jako lenuość
Polski, a Inflanty i Estonia za pomoc przeciw Rossyi, do
stać się miały Polsce. Tym sposobem August wdał się
w wojnę z Iw anem , pod czas której car zagarnął praw ie całe
Inflanty i w ziął Połock na Białej R usi, a z drugiej strony
Szwedzi zajęli Estonią. Nakoniec po dziesięcioletniej nieko
rzystnej w alce, Polska zrzekła się, 1 5 7 0 , Estonii na rzecz
S zw ecji, a z Rossyą zawieszenie broni uczyniła.
Najważniejszćm dziełem Zygmunta Augusta jest ostatecz
na unia Litwy z Polską w r. 1569. Król ten widząc się
bezpotomnym i zapobiegając oderwaniu się Litwy od Korony,
skłonił senatorów litewskich do zaprzysiężenia wiecznej je
dności z. Polską, na sejmie w Lublinie; zkąd ten związek
zowie się Unią Lubelską.
Polska za Augusta była jedynym krajem gdzie krew ludz
ka dla różnicy zdań w wierze nie płynęła. Ogłosił on w r.
1572 zupełną wolność w religii dla każdego. Był to ostatni
rok jego życia; umierając bezpotom nie, zamknął w swojej
osobie znakomity szczep Jagiellonów. Był trzy razy żonaty:
Z Elżbietą, córką Ferdynanda I. cesarza niemieckiego; i Bur-
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barą Radziwiłłówną, która w sześć miesięcy po swojej ko
ronacji um arła, z zadanej trucizny przez B onę, jak wieść
n io sła, prawdopodobniej zaś z w rzodu; nakoniec z Katarzy
ną, córką Ferdynanda I . , a siostrą Elżbiety. Z żadnej z nich
nie zostawił potom stw a, naw et płci żeńskiej.

Tron polski elekcyjny.
Po śmierci Zygmunta II. A ugusta, który schodząc bez po
tomnie zdał na naród wolny po sobie wybór następcy, Polska
stała się królestwem elekcyjnem.
W czasie bezkrólew ia, arcybiskup Gnieźnieński, noszący
tytuł prymasa, to je s t, naczelnego biskupa w Polsce, do
którego odtąd należał zarząd państwa po śmierci króla elek
cyjnego, zw ołał do W arszawy sejm Konwokacyjnym zwa
ny. Na nim uchw alono, aby cały naród, to je st, cała szla
chta obierała króla z liczby kandydatów o tron się ubiegają
cych. Na sejm zaś elekcyjny obrano miejsce pod W arszawą,
W olą zwane.
Na pierwszej elekcyi dwóch było znaczniejszych kandya Maxymiliana II. i Henryk Vafrancuskiego. Ostatni otrzymał
koronę, 1574. Poseł jego Montluk musiał w imieniu swo
jego pana wykonać przysięgę na w arunki przez senat nowe
mu królowi podane. W arunki te nosiły w Polsce nazwisko
paktów konwentów czyli umów między narodem i królem.
Jednakże Henryk nie panował dłużej nad pięć miesięcy;
po przyjeździe bowiem do Krakowa dowiedział się zaraz o
śmierci brata Karola JX ., a że on był jego jedynym następcą,
ujechał tajemnie na pow rót do Francyi. Senat polski wyzna
czył mu term in 12 m aja, 1 5 7 5 , na który jeśliby nie wrócił,
do nowej elekcyi przystąpić miano. Jakoż gdy Henryk nie
staw ił się, książę Siedmiogrodzki, Stefan Batory, otrzymał
tron polski, 1575.
Za tego króla sejm zwyczajny do W arszawy, r. 1578,
zwołany, uchw alił wojnę przeciwko Rossyi za to, że gdy cząst
ka Inilant, dotąd jeszcze w ręku Polaków będąca, wygnawszy
załogi polskie poddała się królowi D uńskiem u, car Iwan
w targnął do niej i całą na rzecz swoją zagarnął.
Wojna Inflancka, z tego powodu rozpoczęta, trw ała czte
ry lata, od r. 1 5 7 8 — 1582, Król zaraz odzyskał Inflanty,
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dobył szturm em Połocka i wkroczywszy do Rossyi groził już
samej Moskwie gdy Iwan prosił o pomoc papieża. Ten, po
trzebując Polaków i Rossyan do wojny z T urkam i, pogodził
oba te narody. Na mocy pokoju w Kiwerowej Horce, w No
wogrodzkiej gubernii, 1 5 8 2 , Batory zatrzym ał Inflanty i Połock z całem w ojewództwem , a resztę zaborów powrócił Iw a
nowi. Za tego króla założona została Akademia W Wilnie,
1 5 7 9 , i Jezuici do Polski w prowadzeni, 1582 r.
Stefan Batory widząc, po śmierci Iw ana Groźnego, w r.
1 5 8 4 , na tronie Moskiewskim, słabego jego syna, Fiodora I.
zamyślał naprzód uderzyć na R ossyą, a potem oręż swój na
Turka obrócić i już do tej wojny m iał w części zebrane pie
niądze, gdy nagle um arł w Grodnie, r. 1586.

F a m il i a W a z ó w .
Zygmunt III. od 1587-1632.
Zygmunt I I I ., powołany na tron polski jedynie przez pa
m ięć, że, rodząc się z Katarzyny, córki Zygmunta 1. S tare
g o , był potomkiem w linii żeńskiej domu Jagiellonów , po
czął w swojej osobie dom W azów, z którego mieliśmy trzech
królów obieralnych: samego Zygmunta i jego dwóch synów:
Władysława IV. i Jana Kazimierza.
Już z lat dziecinnych Zygmunt III. sposobił się na króla
polskiego; uczył się języka lego narodu; chowany był przez
matkę w wierze katolickiej a otoczony gronem Jezuitów wys
sał z ich nauk gw ałtow ną nienawiść ku różnowiercóm; sko
ro zaś zasiadł na tronie, lenistwem i nietolerancyą upadek
kraju zgotował.
Znakomitsze Wypadki w jego historyi s ą :
W ojna Sźwedzka, od r. 4600— 1660.
Unia religijjia Brzeska, 4596.
W ojna Ruska, od r. 4609— 4649.
W ojna Turecka, od r. 4620— 4621.
Wojna Szwedzka, w którą się naród polski uw ikłał,
poczęła się z następnej okoliczności. Szw ecya, przyjąwszy
wiarę luterską pod Gustawem W azą, strzegła gorliwie jej
całości. Tymczasem Zygm unt, syn Jana II I., wychowany
przez m atkę katoliczkę i Jezuitów , uznany po śmierci ojca,
W r. 1 5 9 2 , krojem Szwedzkim, począł wyraźnie okazywać
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w stręt ku wierze luterskiej. Stany państw a, troszcząc się
o nietykalność swego w yznania, powierzyły, pod niebytność
Z ygm unta, regencją stryjowi je g o , Karolowi, księciu Suderm anii, gorliwemu obrońcy luteranizmu. Stryj chciwy
korony, widząc skłonność narodu ku sobie , korzystały z od
dalenia synowca i uzbroił Szwedów przeciwko praw em u mo
narsze , strasząc ich niechybnem i blizkient wprowadzeniem
do Szw ecji w iary katolickiej. Szwedzi odjęli tron Zygmun
towi i oddali go, w 1 6 0 0 , księciu Suderm anii, która to okoliczność wywołała długą i szkodliwą dla Polski w ojnę, od
r. 1 6 0 0 — 1660.
Placem tej wojny były Inflanty i Estonia, od r. 1 6 0 0 —
1600. Szczęście jednej i drugiej stronie zarówno sprzyjało.
Dowodzili hetmani polscy: naprzód Jan Zamojski, a po nim,
od r. 1602, Karol Chodkiewicz. Rozejm kilkoletni zawiesił
na czas w ojnę, w r . 1 6 0 9 , na mocy którego każda strona
przy zdobytych miastach została.
Po wstąpieniu na tron Gustawa Adolfa, w r , 1611, woj
na szwedzka wznowiła się i trw ała lat trzynaście, zrazu
w Inflantach, potem w Prussiech królewskich. W Inflantach
toczyła się lat dziesięć, od r. 1 6 1 6 — 1 6 2 6 , w Prussiech zaś
trzy la ta , od r. 1 6 2 6 — 1 6 29. Nareście stanęła ugoda, w r .
1 6 2 9 w M alborgu, na lat sześć, za wdaniem się Anglii i
Francyi. Oba te m ocarstw a chciały dać pomoc protestan
tom niem ieckim , w czasie Trzydziestoletniej Wojny, przeciw
cesarzowi Ferdynandowi II. i w tej myśli wyjednały rozejm
między Polską i Szw ecją aby przenieść do krain niemieckich
zwycięzki oręż Gustawa Adolfa. Na mocy tej ugody król
Szwedzki zatrzym ał całe Inflanty i kilka m iast pruskopolskich.
linia Brzeska. Rok 1 5 9 5 , pamiętny jest dla Polski
Unią kościoła greckiego z łacińskim . Metropolita Kijowski
Michał Rahoza, tudzież biskupi: Włodzimierski (na Woły
niu) Hipacy Pociej, Łucki Cyrylli Terlecki i inni, złożywszy
Synod w Kijowie złączyć się z kościołem katolickim umyślili.
W tym c e lu , nie porozumiawszy się, na nieszczęście, uprzednio
z resztą biskupów greckich i ze znaczniejszą szlachtą, wysłali
z pomiędzy siebie Pocieja i T erleckiego, do papieża Kle
mensa MII. z oświadczeniem swojej jedności z Rzymem. Ci
na d. 23 grudnia, 1595 r. złożyli przysięgę w pałacu Wa*
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lykańskim , w imieniu całej Rusi Litew skiej, iż uznają Pa
pieża za głowę powszechnego kościoła; ale zaledwie do oj
czyzny w rócili, gdy już w niej znaleźli pożar, samym od
głosem téj unii rozniecony. Wielu biskupów i możnych pa
nów groźnie oświadczyło się przeciwko stronnikom unii
z. Rzymem.
Metropolita Rahoza nakazał nowy zjazd do Brześcia Li
tewskiego, w październiku 1596 i'., na który zebrała się wiel
ka liczba osob świeckich i duchownych. Po wielu sporach i
kłótniach nieprzyjaciele unii zanieśli 9 października oświad
czenie przeciw Rahozie, uznając za odstępców wiary tak me
tropolitę jako też wszystkich biskupów, którzy na unią z Rzy
mem przysięgli. Metropolita zaś ze swymi biskupami, udawszy
się tegoż dnia do kościoła, ogłosił uroczyście swoje przystą
pienie do unii z papieżem i w czasie mszy ś. zamiast imie
nia patryarchy carogrodzkiego wspomniał imię Klemensa VIII.
Odtąd między Rusinami powstały dwa stronnictw a: prze
ciwników unii zwano Dyzunitami, będących zaś w związku
z Rzymem Unitami. Okropna nienawiść i wzajemne prze
śladowania cechowały postępki obu tych stronnictw; z większą
naw et zawziętością ścigali dyzunitów właśni ich bracia, unici,
niżeli sami katolicy. Obie strony zniszczyć się koniecznie usi
łow ały. Tym sposobem unia B rzeska, zamiast skojarzenia
umysłów, rzuciła nasiona domowych kłótni i przyszłego upad
ku Polski. Bezpośrednim owocem unii Brzeskiej były rozru
chy, które wybuchnęły w ziemiach przez Kozaków nasiadłych,
to jest wr krajach po niżej Kijowa przed Dnieprem i za Dnie
prem położonych. Rząd nakazał wprowadzić unią do ziem
kozackich, ale tu spotkał ją opor najzaciętszy. Bunty szły po
buntach; katolicy i unici stłumili je w praw dzie, ale splamili
się wdelu okrucieństwam i i obudzili w Kozakach nieubłaganą
chęć zemsty za podeptaną wolność sumienia.
Uwaga. K alw ini, Lutrzy i Dyzunici mieli jedno ogólne
nazwisko Dyssydentów. Jest to wyraz łaciń sk i, który zna
czy nie zgadzający się, to jest że dyssydenci różnią się czyli
nie zgadzają się z Katolikami.
Wojna Ruska. Powod do téj wmjny był następny. W r.
1604 wszczęły się w Rossyi domowe rozruchy, wywołane
irzez ukazanie się w niej kilku Samozwańców. Król Polski
;orzystając z krytycznego położenia swoich sąsiadów, zaw arł
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r. 1 6 09, zawieszenie broni ze Szwecyą i obrócił swe siły na
R ossyą, w ewnętrznym niepokojeni szarpaną.
Wojna ta ciągnęła się lat dziesięć, od r. 160!)— 1619.
Polacy, którzy Samozwańcom pomagali, widząc nadzwyczajne
osłabienie Rossyi, doradzali Zygmuntowi wdać się w tę wojnę
dla odzyskania krajów od Litwy oderwanych. Król, uwiedziony
doniesieniem o małej załodze w Smoleńsku, stanął w paźdz.,
r. 1 6 0 9 , pod tą twierdzą we 2 0 ,0 0 0 w ojska, mniemając
że dosyć mu będzie ukazać się aby ją opanować. Ale się
om ylił; oblężenie ciągnło się 2 0 miesięcy. Car Wasil Szuj
ski wysłał 4 0 ,0 0 0 żołnierzy na odsiecz Smoleńskowi; hetman
Żółkiewski zaszedł im drogę pod Kluszynem w gub. Smoleń
skiej i poraził na głowę d. 10 lipca 1610 r. Po tern zwy
cięstwie Moskwa otworzyła swe bramy hetm anow i, złożyła
z tronu Szujskiego i wezwała na cara królewicza W ładysła
wa. Z y g m u n t, chcąc Rossyą podbić orężem i nakłonić do
unii z R zym em , odrzucił te piękne w arunki; w krótce też
dobył Smoleńska, d. 13 czerwca 1611 roku. Ale Rossyanie,
postrzegłszy dążność Z ygm unta, natchnieni, patryotycznym
zapałem przez Minina, prostego rzeźuika z Niższego Nowo
grodu , poszli z orężem w ręku pod wodzą Ks. Trubeckiego
i Pożarskiego toczyć boj rozpaczy ze zdobywcami Moskwy.
Jakoż po kilku miesiącach Polacy zupełnie z Rossyi wy
gnani zostali, w paźdz. r. 1612. Jeden tylko Smoleńsk
utrzym ał się w ich ręku. Dalszy bieg wojny, od r. 16 1 3 —•
1 6 1 8 , ten wydał rezultat, iż car Michał Teodorowicz, z do
m u Romanowych , który w stąpił na tron rossyjski, w 1613,
zawiesił broń z Polską na lat 14 we wsi Dywilinie, w gub.
Mosk. 25 stycznia, 16 1 9 r. Car ustąpił Polsce Smoleńska i
Czernihowa z Siewierzem, a Zygmunt uznał Michała za Cara.
Wojna T urecka, 16 2 0 — 1 6 2 1 , wybuchnęła z następnej
okoliczności. Na początku wojny religijnej w Niemczech, Trzy
dziestoletnią zw an ej, między cesarzem Ferdynandem II., a
protestantam i, Zygmunt III. przez życzliwość dla dworu W ie
deńskiego, za namową żony K onstancji A u striack iej, posłał
na pomoc cesarzowi kozaków polskich, do W ęgier, przeciw
Betlemowi Gaborowi, księciu Siedmiogrodzkiemu, który,
wezwany na króla przez zbuntowanych W ęgrów, stanął już
obozem pod murami Wiednia.
W targnienie Polaków do W ęgier i ich okropne łupieże
zmusiły Gabora śpieszyć na obronę pustoszonych krajów; przez
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co upuścił zręczność zdobycia stolicy auslryackiej i w krótce,
zawarłszy pokoj z cesarzem , zaniechał swej myśli o koronie
węgierskiej. Jednak nie mogąc darować Polakom wdania się
w tę wojnę, zemścił się za przychylność Zygmunta dla Ausryi,
namówiwszy sułtana do wojny z Polską.
Ówczesny sułtan , Osman II. (1617— 1 6 2 1 ), będący
w nieprzyjaznych stosunkach z cesarzem niemieckim, przyjął
chętnie wezwanie Gabora i kazał swym wojskom iść na Polskę
przez Wołochy. Zygm unt, nie chcąc wpuszczać Turków
w granice Polski, kazał hetmanowi Żółkiewskiemu na czele
8 ,0 0 0 żołnierzy iść na ich spotkanie ku Wołoszczyźnie, zw ła
szcza że hospodar lej krainy, Gracyan, w zywał tajemnie
Polaków obiecując, w razie pow odzenia, uznać nad sobą
zwierzchnictwo Korony Polskiej. .
12 września, 1620 r., stanął Żółkiewski pod wsią Cecorą,
nad Prutem , ale w krótce, od olbrzymich sił tureckich opasany,
zamknął się w okopanym obozie, gdzie do końca tego mie
siąca przesiedział. Nareście cofając się do granic Polski śród
szyków nieprzyjacielskich, poległ z calem swem rycerstw em
7 października.
Sułtan w ysłał naówczas do Polski 2 0 0 ,0 0 0 wojska. Po
lacy zaledwie 3 5 ,0 0 0 krajowców pod Chodkiewiczem i 3 0 ,000
kozaków uzbroić potrafili. Wojsko to mocno się okopało pod
Choeimem nad D niestrem , i pomimo siedmiu potężnych sztur
mów, jakie T urcy do okopów przypuścili, odparło walecznie
wszystkie natarcia i skłoniło sułtana do pokoju, który stanął
7 października, 1621 r., na dawniejszych z Polską umowach,
z ustąpieniem twierdzy Chocima.
Te są główniejsze wypadki panowania Zygmunta III. Ż a
dna z jego wojen nie przyniosła korzyści dla Polski; owszem,
naraziwszy ją na niepotrzebne straty, wykazała sąsiadom we
w nętrzną słabość jej rządu, a unia religijna Brzeska przygo
towała m ateryał palny do przyszłych pożarów.
Władysław IV. od 1632—1648.
W ładysław IV., starszy syn Zygmunta III., po koronacji
swojej w r. 1633 ogłosił wojnę przeciwko M oskwie, że ta
nie czekając końca rozejmu na lat 14 zawartego, z wojskiem
pod Smoleńsk przyciągnąwszy groziła bliskiem do Litwy w tarRvs Chron.-Hist,
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gnieniem. Król we 2 0 ,0 0 0 wojska pośpieszył na odsiecz
oblężonej twierdzy, zm usił wojewodę rossyjskiego Szeina do
odstąpienia od Smoleńska i tak go ścisnął w oszańcowanym
obozie, iż ten prosił o kapitulacją. Z pod Smoleńska udał
się W ładysław w głąb Hossy i , wziął kilka m iast po drodze;
nareście groził już samej stolicy. To skłoniło cara do pro
szenia o pokoj, który stanął d. i 5 czerwca 4 6 3 4 r. we wsi
Poianów ce, pod Wiazmą. Michał zrzekł się powtórnie wo
jew ództw : Smoleńskiego i Czernibowskiego, w całych grani
cach , i wszelkich praw do Inflant, Kurlandyi i E sto n ii, tu
dzież zapłacił królowi za koszta wojny. W ładysław, ze swo
jej strony, w yrzekł się na zawsze praw' swoich do tronu rossyj
skiego.
Zn. Szwecyą za pośrednictwem posłów angielskiego i franruzkiego, chcących ją czynną utrzymać w wojnie Trzydzie
stoletniej, przymierze dawniej na lat sześć zaw arte, w r. 4635
do lat 2 6 przedłużone zostało. Szw edzi, cokolwiek z miast
w Prusiech królewskich m ieli, Polsce w ró c ili; Inflanty zaś
po Dzwinę przy sobie zatrzymali.
W roku 4 6 3 8 , Kozacy, za obrządek grecki mocno prze
śladowani, podnieśli bunt powszechny pou wodzą Pawluka.
Atoli wkrótce zostali uśmierzeni i sejm warszawski skazał
całą te ludność na wieczną niewolę, oddając ją na własność
różnym panom. Odtąd, przez lal 40, od 4 6 3 8 — 4 648, lud
kozacki był bezbronną ofiarą chciwości prywatnych osób,
zdzierstwa żydów i ślepej gorliwości jezuitów . Ale iskry pier
wszego b u n tu , długim krzywd szeregiem nanowo w sercu
rozdm uchane, zajęły się strasznym pożarem r. 4648 za Jana
Kazimierza.
Więzienie Jan a Kazimierza. B rat W ładysława, Jan Ka
zimierz', płynął w r. 4638 na okręcie genueńskim do Hisz
panii , w celu odwiedzenia króla Filipa IV. Zmuszony burzą,
zaw inął do brzegów Francyi, w wojnie natenczas z Hiszpanią
będącej, gdzie z rozkazu kardynała Riclielieu został przytrzy
many i dwa lata w niewoli przesiedział. Dopiero w r. 4 648,
gdy król polski, W ładysław IV., uroczystein poselstwem do
pominał się o uwolnienie b ra ta , a Jan Kazimierz pismem
uręczył że przeciwko Francyi oręża nie podniesie, wyszedł
z więzienia i udał się do Rzymu. T u, jakim ś sm utkiem drę
czony, wstąpił do zakonu jezuitów , a w krótce otrzym ał ka?
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pelusz kardynalski, i tak pozostał aż do zgonu brata W ła
dysława.
Reszta panowania W ładysława nic ważnego nie zamyka.
Dwakroć był żonaty: z Renatą Cecylią, córką Ferdynanda II.
i z Ludwiką Mhryą, księżniczki) Manlui, na dworze irancuzkiin wychowaną. ¡Nie zostawił żadnego potomstwa. Król ten
pierwsze w kraju ustanowił poczty i wystaw ił posąg ojcu na
pam iątkę przeniesienia stolicy z Krakowa do W arszawy.
Jan Kazimierz od r. 1648—1668.
Skoro wieść o śmierci króla W ładysława doszła do Rzymu
i zabłysła nadzieja dostąpienia polskiej korony, Jan Kazimierz
porzucił stan duchowny za pozwoleniem papieża i przybywszy
do Polski został obrany królem r. 1646. Niedługo potem
zaślubiwszy po bracie Ludwiką Manją, panią wielkich przy
miotów', był przez całe życie ślepym wykonawcą jej woli i
rozkazów.
Panowanie Jana Kazimierza, najburzliwsze ze wszystkich
i nacechowane w'szelkiemi okropnościami wojen domowych i
zewnętrznych, przedstawia cztery główniejsze w ypadki:
1.
2.
3.
4.

Wojnę Kozacką, w r. 1648— 1654.
Wojnę Buską, od r. 1654— 1667.
Wojnę Szwedzką, od r. 1655— 1660.
Wojnę o wyznaczenie następcy Ironu, od r. 1664—1667

Wojna Kozacka. Wielki ucisk ludu kozackiego, zniesienie
osobistej wolności i gw ałtow ne naw racanie do Unii, zapaliły
wojnę kozacką na U krainie, która więcej potoków krwi pol
skiej wylała niżeli wszystkie wojny uprzednie razem wzięte.
Bogdan Chmielnicki, pisarz riozakow , skrzywdzony
przez jednego urzędnika polskiego, podstarościego Czaplińskie
go, który mu majątek najechał i żonę odm ów ił, gdy u naj
wyższego sądu w Warszawie nie otrzym ał sprawiedliwości,
postanowił zemścić się nad szlachtą polską, wzywając lud
kozacki do powstania.
T a okoliczność dała powod do sześcioletniej wojny, od r.
1 6 4 8 — 1654. Jan Kazimierz wystąpił osobiście przeciw bun
townikom, ale pod Zhorowem, w G alicyi, przez Chmielnic
kiego opasany, r. 1 649, musiał przystać na warunki jakie
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mu ten wódz przepisał, a mianowicie że król przywróci Ko
zaków do dawnego stanu wolności, zniesie unią i Jezuitów
wypędzi.
Te układy nie podobały się księżom i szlachcie polskiej.
Sejm zerw ał je za powrotem króla do W arszawy i wojnę na
nowo uchwalił. W r. '1651 pod Heresteczkiem na Wołyniu,
Jan Kazimierz poraził Chmielnickiego, a ta klęska skłoniła go
do przyjęcia mniej pomyślnych dla ludu kozackiego w arun
ków, bo i unii nie zniesiono, i Kozacy, prócz 2 0 ,0 0 0 , do pod
daństwa wrócić musieli. Polał nad tćm Chmielnicki i niedłu
go chował tę umowę. Oddział Kozaków z T ataram i napadł
na 9 ,0 0 0 Polaków pod Ratowem na Podolu 1 6 52, i w pień
ich wszystkich wyciął. Król wyruszył znowu przeciwko
Chmielnickiemu, ale otoczony przez niego pod Żwańcem
nad D niestrem , 1653, jak uprzednio pod Zborowem, zaw arł
z Kozakami umowę na warunkach ugody Zborow skiej; ale że
jej szczerze dotrzymać nie m yślał, Chmielnicki, nie mogąc
polegać na słowie Jana K azim ierza, poddał się 6 stycznia,
r. 1654, z całą Kozaczyzną carowi Alexemu.
Mojua Kuska. Car Alexy, przyjmując Kozaków pod swoją
opiekę, dał powod do wojny z Polakami. Wojna ta ma dwa
peryody: pierwszy od r. 1 6 5 4 — 1656; drugi od r. 16 5 9 — 1667.
Pierwszy peryod. Car uzbroił dwa wojska na Polskę:
jedno pod wodzą Chowańskiego, złączone z Kozakami, poszło
na Ukrainę, drugie sam Car osobiście poprowadził na Litwę.
Jan Kazimierz z w odzam i: Czarneckim i Potockim , Revera
przezwanym, poraził wojsko cara na Ukrainie pod Humaniem.
Wojsko zaś, któremu sam car przywodził, zniósłszy pod
Szkłowem w gub. Mińskiej hetm ana litewskiego, Janusza Ra
dziwiłła, zajęło Smoleńsk, Mohylew, W itebsk, Połock, Mińsk
i nareście bezbronną stolicę Litwy, W ilno, r. 1655. Cały
już kraj litewski był w ręku Alexego, gdy zwycięzca przystał,
w r. 1 6 5 6 , na zawieszenie broni z Polakam i, bo właśnie
w tymże czasie Szwedzi napadli na Polskę i wielką jej część
zabrali; dla cara zaś Polacy mniej byli strasznymi sąsiadami
aniżeli potężni naówczas Szwedzi.
Wojna Szwedzka. Śród wojny z Rossyą w targnęli Szwe
dzi do Polski, r. 1655, chociaż rozejm na lat 26 z W łady
sławem zaw arty nie był jeszcze upłynął.
Powod do wojny. Królowa Szwedzka Krystyna złożywszy
koronę swoją, w r. 1654, oddała ją linii żeńskiej Wazów,
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bratu ciotecznemu Karolowi G ustaw owi, księciu Dwóch Mo
stów, z krzywdą linii m ęzkiej, której giową był naówczas
Jan Kazim ierz, król Polski. Jan zaprzeczył praw a do tronu
szwedzkiego K arolow i, a te n , nie wchodząc z nim w żadne
układy, w targnął bez zwłoki do Polski. W przeciągu trzech
miesięcy zdobył Wielkopolską, Małopolską i część Litwy; zajął
W arszawę i K raków , tudzież wiele m iast Prusko-polskich.
Jan Kazimierz, kilkakrotnie porażony, uszedł za granicę zostaw ując ojczyznę na łup zwycięzcy.
Te nagłe zdobycze Szwedów obudziły bojaźń w sąsiednich
m ocarstwach, które nie lękały się Polski, jako słabej i zawsze
kłócącej się, ale obojętnem okiem patrzeć nie mogły na szczę
ście oręża szwedzkiego. Jakoż car Alexy zezwolił na zawie
szenie broni zatrzymując przy sobie Kozaków a ustąpiwszy
Polsce Litwy. Cesarz niemiecki Leopold I. przysłał posiłki;
D an ia, wieczna nieprzyjaciółka Szwecyi, wojnę jej zaraz wy
powiedziała. Hollandya, lękająca się także potęgi szwedzkiej,
wysłała flotę na morze Bałtyckie dla osłonienia P russ polskich
od Szwedów.
Tym sposobem kraj Polski, stojący już nad brzegiem prze
paści , wydźwignął się z niedoli. Król Szw edzki, w różne
wojny w plątany, m usiał śpieszyć na obronę własnej ojczyzny.
Polacy, korzystając zjego nieobecności, znieśli wojska szwedz
kie , tudzież odzyskali m iasta i twierdze. Zawczesna śmierć
Karola G ustaw a, w r. 1660, i małoletność jego następcy,
Karola XI., położyły kres wojnie Szwedzkiej. Regencya przy
stała na pokoj z Janem Kazimierzem w Oliwie, w klasztorze
pod Gdańskiem, 3 maja, 1660, przez który Polska ustąpiła
Szwecyi Inflanty, i Jan Kazimierz wyrzekł się praw do ko
rony Szwedzkiej.
Wojna Kuska. Drugi fóryod, od r. 1650— 1667.
Po śmierci Chmielnickiego, w r. 1 6 5 7 , nastały kłótnie
między Kozakami, skutkiem których utworzyły się dw'a nie
przyjazne sobie stronnictw a; jedno z nich poa Jerzym Chmiel
nickim , synem Bogdana, zostało przy Kossyi; drugie, obrawszy
hetmanem Jana IKychowskiego, wróciło pod berło króla
Polskiego. Car Alexy, rozgniewany na Jana Kazimierza za
przyjęcie tej cząstki Kozaków pod swoją opiekę, rozpoczął
z nim wojnę, w' r. 1659.
Trzy wmjska Rossyjskie wkroczyły do Polski; 1) pod Tru-
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linckim i Pożarskitn na U krainę; 2) pod Szerem eliewcm na
Wołyń; 3) pod Chowańskim i Dołhorukim do Litwy.
Wojna ciągnęła się z rozmaiłem szczęściem, od r. 1651) —
1667. Oręż jednak Rossyjski otrzym ał w końcu przewagę.
Polska zaw arła z Alexym zawieszenie broni na lat 1 3 , we
wsi Andrusowie (w gub. Mohylewskiej) i ustąpiła jem u Smo
leńsk, Czerników, Kijów i miasta za D nieprem , z całą Kozaczyzną za-Dnieprską.
Moj u a Domowa od r. 1661 — 1667. Jan K azim ierz, bez
dzietny, z namowy żony Ludwiki Maryi, chciał skłonić Pola
ków aby za życia jego wybrali mu następcę, i na takiego po
daw ał księcia francuzkiego Juliusza (TEnghien, blizkiego
krew nego Ludwiki Maryi. Ale naród , mając na czele hetmana
Jerzego Lubomirskiego, oparł się stanowczo temu zgw ał
ceniu swojej w olności, albowiem praw a polskie nie pozwa
lały królowi panującemu wyznaczać za życia następcy tronu.
Ztąd wynikły domowe zaburzenia, które dwa lata trw ały i
skończyły się na tein, iż król m usiał odstąpić swojego zamiaru
i pojednać się z Lubomirskim.
Jan Kazimierz po dwudziestu latach burzliwego panowa
nia, doświadczywszy na Ironie więcej goryczy niżeli szczęścia,
dotknięty też smutkiem po stracie żony, w r. 1 667, do której
był nadzwyczaj przywiązany, złożył koronę Polską w r. 1663
i usunął się do F ra n c y i, gdzie resztę dni swoich przepędził,
w sukni zakonnika w Opactwie S. Marcina w Nevers, i tamże
um arł, r. 1672.
Uwaga. Za tego króla, r. 1652, poraź pierwszy sejm zo
stał zerwany przez jednego tylko posła z powiatu Upickiego,
Sicińskiego. T e n , jednem słowem veto (nie pozwalam)
w strzym ał działania sejmu i posłowie do domu wrócić musieli.
Michał Wlśniowleokl od r. 1669—1673.
Po wyjeździe Jana Kazimierza do Francyi i ogłoszeniu bez
królewia , gdy w czasie elekcyi stronnictw o, Francyi sprzy
jające i powiększej części z senatorów złożone, chciało w pro
wadzić na tron Juliusza d’Enghien lub jego ojca znakomite
go Kondeusza, szlachta, na tę clekeyą zebrana i lękająca się
mieć potężnego króla z ramienia Ludwika XIV., który w swo
im kraju despotycznie panow ał, bez długiego namysłu i znaj-
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większą jednomyślnością obrało królem księcia Michała Wiśniowiccliiego, którego ojciec Jerem iasz posiadał ogromne
dobra za Dnieprem , ale je u tracił, gdy ta kraina odpadła do
Rossyi, w r. 1 667, a Jerem iasz nie chciał uznać nad sobą
zwierzchnictwa cara Alexego.
Nagły i najmniej spodziewany wybór Michała na króla obu
dził ku niemu największą zazdrość wyższych domów polskich
mianowicie Jana Sobieskiego. Czteroletnie jego rządy, od r.
1 0 0 9 — 1 673, są pasmem wewnętrznych zaburzeń i ciągłych
zm artwień dla króla.
W czasie domowych kłótni, Mahomet IV. najechał Polskę
z potężną siłą, której Michał nie mogąc się oprzeć z powodu
wewnętrznej wojny, zaw arł pokoj z sułtanem w Buczacu w Galicyi, 1072, przez który ustąpił Turcyi Podole i całą Ukra
inę,. Jednakże sejm nie zatw ierdził pokoju Buczackiego, wzno
w ił wojnę i w ysłał przeciwko Turkom hetmana Sobieskiego.
Śród tej wojny król Michał u m arł, a nazajutrz po jego śmierci,
11 listopada 1673 r . , Sobieski odniosł wielkie zwycięstwo
nad Turkam i pod Chocimem. Jednakże to zwycięstwo nie
przyniosło znacznej korzyści dla k ra ju , bo hetman , dowie
dziawszy się o śmierci M ichała, porzucił plac wojny i przy
był na sejm do W arszawy w zamiarze starania się o koronę,
a naród nie mógł jej odmówić wodzowi, którego skronie więczył świeży wawrzyn Chociinski.
Jan Sobieski, od r. 1674—1696.
Jan Sobieski, prawie jednomyślnie obrany królem, r. 1674,
widząc że T urcy, po bitwie Chocimskiej, sami sobie zosta
wieni , wzmocniwszy siły, itu ś Czerwoną najeżdżać zaczęli,
w ypraw ił się przeciw nim , ale dla braku sił dostatecznych
nie mógł im zadać stanowczego ciosu. Tak upłynął bez waż
nych wypadków koniec roku 16 7 4 i cały rok 1675.
Roku 1076 d. 19 września wódz turecki Jbrahim Szejtan wkroczył do Rusi Czerwonej na czele 8 0 ,0 0 0 T urków i
1 3 0 ,0 0 0 T atarów . Sobieski, na to wtargnięcie nieprzygoto
wany, wyszedł na jego spotkanie z 1 0 ,0 0 0 wojska i d. 24
września został przezeń opasany w obozie pod Zurawnem
w Galicyi. Ta okoliczność skłoniła króla do szukania pokoju,
który stanął 17 października. Dwie części Ukrainy wróciły
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do P o lsk i, a trzecia z Kozakami Zaporowskimi tudzież całe
województwo Podolskie pod hołdem T u rc ji nadal zostały.
Od pokoju Zurawińskiego czyli od r. 1 0 7 0 — 1683, to jest,
przez lat siedm , nic ważnego w panowaniu króla Jana nie
spotykamy.
Wyprawa pod Wiedeń, 1683. Najznakomitszem rycerskićm
dziełem Jana Sobieskiego i najgłośniejszem w całej Europie
jest odsiecz przez niego dana i stolicy Austryackiej od Turków
oblężonej, w r. 1683.
Ludwik XIV. król francuzki, nieprzyjaciel A ustryi, na
m ów ił Mahometa IV. do wojny przeciwko Leopoldowi I. Sułtan
wysłał, w r. 1683, do Austryi swego wezyra Kwa-MuslaJe,
który na czele 3 0 0 ,0 0 0 żołnierzy i 300 arm at stanął 15 lipca
1683 r., pod murarni Wiednia. Cesarz, który przed zbliże
niem się nieprzyjaciół uszedł ze swojej stolicy , błagał o po
moc Sobieskiego, znanego już w Europie przez zwycięstwo
Okocimskie. Jan III. we 2 5 ,0 0 0 Polaków przybył 3 września
na odsiecz oblężonym, złączył się z wojskiem książąt niemiec
kich i na czele 6 8 ,000 żołnierzy uderzył na ogromną siłę nie
przyjaciół imienia chrześciańshiego. Po kilkugodzinnej walce
T urcy na wszystkich punktach złamani mieszać się poczęli,
zwłaszcza że sam Kara-Mustafa um knął pierwszy z placu lę
kając się być ujętym ; bo Sobieski na czele jazdy polskiej, na
tarłszy gwałtownie na główne stanowisko, szukał tylko same
go wezyra. Cały oboz Turecki, bogaty nam iot wezyra, wielkie
skarby w pieniądzach i sprzętach, były nagrodą zwyciężców.
Po uwolnieniu W iednia, Jan Sobieski przez dwa jeszcze
miesiące ścigał T urków w W ęgrzech , w ydarł im wiele m iast
i twierdz, i nakoniec 3 grudnia 1683 r., w rócił do ojczyzny.
Odtąd panowanie Jana III., od r. 1 686, praw ie aż do jego
śmierci przedstawia szereg wyprflw przedsiębranych przez nie
go dla podbicia M ultan, z których spodziewał się utworzyć
dziedziczne księstwo ula swojej familii, zwłaszcza że Leopold
przyrzekł mu posiłki zbrojne; lecz ani cesarz nie dał pomocy,
ani Jan, po kilkakrolnem kuszeniu się o zdobycie tej krainy,
nie mógł dopiąć swego zamiaru.
U m arł w r. 1696, zoslawując trzech synów: Jakóba, Kon
stantego i Alexandra. Zona jego zwała się Marya Kazimira,
francuska rodem , podobna pod względem obyczajów do kró
lowej Pony; chciw a, uparta i złośliwa. Zwycięzca Turków
był przez całe życie niewolnikiem swojej żony.
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Frydryk August II.. od r. 1697—1733.
Na sejmie elekcyjnym, po śm ierci Jana III. zwołanym,
z pomiędzy wielu pretendentów, elektor Saski, Frydryk A u
gust II., najwięcej się podobał Polakom iż przyrzekł zaraz
po swoim obiorze wyliczyć gotowym groszem narodowi Pol
skiemu 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 złotych i odzyskać żołnierzem saskim z rąk
tureckich Podole i Ukrainę. Jakoż obrany na króla, r. 1697,
wdał się zaraz w wojnę z Turcy;) łącznie z Leopoldem I., i
gdy sułtan kilkakrotnie przez wojska niemieckie na głowę po
rażony, zaw arł pokoj z cesarzem w mieście Karlowie, nad
Dunajem, August II. odzyskał mocą tegoż, pokoju województwo
Podolskie i trzecią część Ukrainy, przez Sobieskiego w ręku
Turków zostawioną.
Łatw e i niekosztowne odzyskanie Podola było powodem
iż August II., bez wiedzy senatu i sejmu Polskiego, wszedł
w przymierze z Piotrem Wielkim, carem Rossyjskim i Frydrykiem IV. królem D uńskim , celem którego było napaść
spólnemi siłami na młodego króla Szwecyi Karola A li. i
rozdrobić jego ojczyznę. August II. spodziewał się tym spo
sobem odebrać na powrót Inflanty , ustąpione Szwecyi na mocy
pokoju Oliwskiego w r. 1660. Lecz młody król szwedzki z nie
spodzianą energią odparł swoich najeźdników i rozpoczął z ni
mi ośmnastolelnią walkę, znajomą pod imieniem wojny Pół
nocnej.
W pierwszych dziewięciu latach, od 1700 — 1709, szczęście
bez. zmiany sprzyjało Karolowi XII. W sześć tygodni zmusił
króla Duńskiego prosić o pokoj; poczem udał się do Ingryi
najechanej przez Kossyan i pod twierdzą Narwą, 3 listopada
r. 1700, zniszczył w dniu jednym potężne wojsko Piotra W.
Ztamtąd wszedłszy w granięe Litwy i Polski oświadczył Po
lakom, że nie z narodem lecz z jego królem dopóty bój toczyć
będzie póki nie zmusi go do złożenia korony. Polacy nie tylko
nie stawili oporu najeźdników i, ale owszem pomoc mu dawali
dla tego, że król rozpoczął tę wojnę bez. woli narodu. Przełóż
A ugust, o własnej sile , to jest z wojskiem Saskiem , musiał
ucierać się z potężnym nieprzyjacielem , który korzystając z nie
chęci panów Polskich ku niem u, zajął bez. trudu W arszawę,
Kraków i inne m ia sta ; lecz że nie osadzał tych miast swoją
załogą, przeciwnik łatw o znajdował schronienie gdzie niebyło
Szwedów. Wojna ta , Polsko-Szwedzka; pięć lat trw ała, od
R ys C hron-H ist .
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r. 1702— 1707. W arszawa, Kraków, Lwów i T oruń z rąk
do rąk przechodziły. Gdy Karol był na Południu, August
krył się na Północy, ztam tąd wyparty ukazywał się na Za
chodzie, potem na Wschodzie, brał W arszawę, zdobywał K ra
ków i znowu je tracił. Tym sposobem Karol X II., ścigając
bez wypoczynku Augusta II., z miasta do m iasta, z woje
wództwa do województwa, przew ędrow ał Polskę w rozm ai
tych kierunkach, od Niemna do O dry, od źródła Dniestru do
Dźwiny. Kraj uległ strasznem u zniszczeniu; trzy wojska:
Szwedzkie, Saskie i Rossyjskie w pomoc Augustowi przysła
ne, ogniem go i mieczem pustoszyły. Spłonęły wsie i dwory
szlacheckie, całe okolice stały pustkami, ziemia upraw na po
rosła traw ą i chwastem, a lud wiejski, utraciwszy dobytek
i narzędzia rolnicze, opuścił w łasnej zagrody, unosząc życie
przed wrogiem w bagna i lasy.
Nareście Karol XII. skłonił sejm Polski do złożenia z tro 
nu Augusta II. i kazał wybrać na króla Stanisława Lesz
czyńskiego, którego w.czasie tej wojny poznał osobiście z na
der korzystnej strony. Ze zaś A ugust, z Polski do Saxonii
wyparły, oświadczył się przeciw elekcyi Stanisław a, Karol XII.
wkroczył do jego dziedzictwa i tam zmusił go do pokoju
w Alt-Ransztadzie (1706), pod w arunkiem zrzeczenia się praw
do korony Polskiej.
Osadziwszy na tronie Polskim Leszczyńskiego, zwrócił
król Szwedzki swój oręż na Rossyą, ale w r. 1709, zbity na
głowę pod Półlaw ą, uszedł do tóenderu pod opiekę Turcyi,
gdzie pięć lat przesiedział starając się, chociaż bez skutku,
nakłonić to mocarstwo do wojny z Rossyą.
Po klęsce pod Półlaw ą, Frydryk August wystąpił zaraz
z Saxonii i odnowił przymierze z Piotrem Wielkim, na rzecz
którego zrzekł się praw swoich do Inilant i E sto n ii, za po
moc obiecaną przeciw Stanisławow i. Jakoż wojska Rossyj
skie wkroczyły niezwłocznie do Polski i połączywszy się ze
Saskiemi jęły ścigać Leszczyńskiego i jego przyjaciół. S ta
nisław , z dwóch stron ściśniony, opuścił Polskę i usunął się
do Pomeranii Szwedzkiej, a ztamtąd poszedł do Turcyi dzie
lić los swego opiekuna Karola XII. Tymczasem August II.,
z radością od swoich stronników pow itany, odzyskał na po
w rót władzę królewską i wytępił, z pomocą Rossyan, ostatki
swoich nieprzyjaciół.
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Gdy Karol XII. po pięcioletnim w T u rcji pobycie wrócił
do ojczyzny, dał Leszczyńskiemu dziedziczne swej familii
księstwo Dwóch-Mostów, w ¡Niemczech leżące, gdzie len
przemie&zkał aż do r. 1711!. Wiadomy koniec króla Szwedz
kiego zabił na zawsze nadzieje Stanisław a, który, wyzuty
z księstwa Dwóch-Mostów przez następców Karola przeniósł
się do Francyi, gdzie Ludwik XV. poślubił jego córkę. Maryn,
w r. 1725.
August zaś drugi, zasiadłszy powtórnie na tronie polskim,
panow ał spokojnie aż do swojej śm ierci, 1733, i niczem się
już nie odznaczył.

Frydryk August III.
Śmierć Augusta II., w 'r. 1733, wywołała wojnę europej
ską o następstwo tronu Polskiego. F ran cja bowiem prow a
dziła na tron Stanisław a Leszczyńskiego, który był teściem
Ludwika XV., cesarz zaś Niemiecki, Karol VI, trzym ał stronę
Augusta III., syna zeszłego króla, dla tego że jego żona Jó
zefina była synowicą cesarza. Z Austryą połączyła się Rossya gdzie naówczas panowała Anna, którą August III. zobo
w iązał dla siebie obietnicą oddania w lenność Kurlandyi jej
powiernikowi, Bil onowi. Ztąd w 'Polsce powstały dwa stron
nictwa: jedno za Leszczyńskim, drugie za Sasem. Jednakże
Leszczyński, chociaż większością do tronu pow ołany, musiał
ustąpić z Polski przed wojskiem Saskiem i Rossyjskiem.
F rancja zaś, aby odciągnąć od Augusta III. Austryą, najecha
ła jej kraje Włoskie: Neapol i księstwm Medyolańskie. Koniec
wojny był len, iż elektor saski utrzym ał się na tronie polskim
a cesarz ustąpił Leszczyńskiemu Lotaryngii w dożywocie,
która po jego śmierci do Francyi miała być wcieloną,
Na wstępie rządów Frydryka Augusta III, panowie katoliccy
i duchowieństwo postanowili na sejmie aby żadnych urzędów
w Polsce nie dawać ludziom innej wiary, choćby byli Pola
kami. Odtąd, przez lat 30, Polacy - Dyssydenci nie spraw o
wali żadnych obowiązków i napróżno błagali katolików aby
ich do równości przypuścili. Ich proźby nie odbierały żad
nego skutku.
W ogólności panowanie Augusta III. nacechowane jest
powszechnem odrętwieniem narodu. Ciemuota, pijaństwo i
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rubaszne obyczaje hańbią kraj polski i podają go w pogardę
u m ocarstw ościennych.
Trzydzieści lat gnuśnych rządów Augusta III. przerodzi
ły zupełnie naród, czyli raczej szlachtę Polska,. Edukacya,
w ręku Jezuitów będąca, nie rozwijała umysłu młodzieży;
zabobonność i nietolerancya stępiła uczucia ludzkości, a lud,
niegdyś tak głośny przez czyny rycerskie, był nie mniej i te
raz głośny, ale tylko pijatyką sw o ją, nieszanowaniem w ła
dzy, zrywaniem sejmów, i zajazdami.
Stanisław Poniatowski.
Niedołężne rządy Augusta III. i zupełne niedbanie o Pol
skę, w przeciągu lat trzydziestu, obudziły w oświeceńszych umysłach przekonanie, że król cudzoziemiec, zwłaszcza osobne
dziedziczne państwo mający, nigdy szczerze o pożytku Polski
myśleć nie będzie. Pow stała zatem powoli w narodzie chęć
oglądania na tronie króla rodaka. Myśl ta głównie zajęła
familią C zartoryjskich, jedną z najznakomitszych naówczas
w Polsce; a ktokolwiek był tymże duchem przejęty, garnął
się do ich domu. Członkowie tej familii bvli następni:
August, wojewoda Ruski, Adam, syn jego, jenerał ziem
Podolskich (to jest starosta dwóch powiatów: Lalyczewskiego
i Kamienieckiego na Podolu) i Michał, brat Augusta, kan
clerz wielki litewski. Czartoryjscy, bolejąc na widok poniże
nia ojczyzny, mniemali że pod królem rodakiem Polska wydźwignąć się potrafi z nicości politycznej. W tej myśli,
za życia już Augusta III., jednali sobie, różnemi drogami,
stronników , z których pomocą spodziewali się osadzić na
tronie Polaka i, wspierając go radą i ram ieniem, przerobić
starą konstytucją, znieść veto, elekcją, ustanowić tron dzie
dziczny, powiększyć wojsko, poprawić system at wychowania
i t. d. Ta ich dążność nie była tajną innym, rów nie znako
mitym domom polskim. Ci arystokraci, mylnćm wyobraże
niem o wolności zbłąkani, sądzili, że Czartoryjscy chcą do
kraju wprowadzić despotyzm ; przełóż o ile ci nie szczędzili
kosztu i pracy usposabiając umysły do przyjęcia zbawiennych
ich planów, o tyle tamci stawali im na przeszkodzie w najszczerszem przekonaniu, że bronią całości swobod narodo
wych. Na czele stronnictw a, przeciwnego Czartoryjskim, sta
ły domy Potockich, Radziwiłłów, Rzewuskich, Branickich i t. d.
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Domy to życzyły widzieć na Ironie cudzoziemca, mianowicie
familią Saską i całą duszą do niej się uczepiły. Jednakże po
śmierci Augusta III. udało się Czartoryjskim, mimo silnego
oporu ich przeciw ników , oddać koronę Polakowi. Był to
Stanisław Poniatowski, siestrzan C zartoryskich, syn kasz
telana Poniatowskiego. Mąż len pełen nauki, mający dopiero
lat 3 2 wieku, łagodnych obyczajów, miłej postaci, zostawał
u dworu Petersburskiego w godności posła Rzeczypospolitej.
Osobistcmi przymiotami potrafił zaskarbić względy cesarzo
wej Katarzyny II.; z pomocą jej w ojska i za silnem współ
działaniem swoich wujów został obrany królem i koronowa
ny d. 25 listopada, 17 0 4 r.
Główniejsze wypadki w jego liistoryi są:
1. Sprawa Dy ssij(lent ów, 1760.
2. Konfeclerucya Barska, 1768.
3. Pierwszy rozbior kraju, 1773.
4. Sejm czteroletni, 1788.
5. Konfedcracya Tafgowicka, 1792.
0. Drugi rozbior kraju, 1793.
7. Powstanie Kościuszki, 1794.
8. Trzeci i ostatni rozbior, 1795.
Sprawa Dyssydcntów. Zaraz na wstępie panowania Stani
sława Poniatowskiego, na sejmie zwyczajnym, r. 4700, dwo
ry zagraniczne, mianowicie Rossya i Prussy, weszły z przed
stawieniem do króla aby Dyssydenci w praw ach swoich z ka
tolikami byli porównani. Mocarstwa te, przem awiając za sw y
mi spółw yznaw cam i, żądały od sejmu aby im dawne wol
ności w rócono, aby mieli wstęp do wszelkich urzędów
w ojczyźnie i aby greckim biskupom miejsce w senacie wy
znaczono. Większość sejmu, mająca na swem czele bisku
pa Krakowskiego Sołtyka, silnie się oparła żądaniu dworów
tak, iż sprawa dyssydenlów zupełnie na tym sejmie upadła.
Ale w roku następnym, 1707, ciż dyssydenci, przez m ocar
stw a ościenne namawiani, zawiązywać konfederacje i zbroj
ną ręką dopominać się o pow rót praw obywatelskich zaczęli.
Głową konfederatów był książę Karol Radziwiłł Nieświeżski.
Król, lękając się smutnych następstw, z domowej wojny wy
niknąć mogących , zwołał sejm nadzwyczajny tegoż roku,
1707, do W arszawy, zaprosił nań konfederatów i powtórnie
ich interes został przedmiotem rozpraw sejmowych. Znowu
biskup Sołtyk, tudzież inni biskupi i senatorow ie z nadzwy-
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czajną gorliwością przeciw dyssydenłom wystąpili, mianując
ich zdrajcami ojczyzny i poczytując za godnych kary że u
królów postronnych pomocy szukali. Poseł Kossyjski, liepnin,
obecny przy rozprawach sejmowych, widząc którzy z posłów
lub senatorów najgorliwiej sprzeciwiali się interesowi dyssydentów, kazał ich następnej nocy, za wiedzą króla, porwać i
wywieźć do Itossyi. W liczbie tej byli: biskup Sołtyk, biskup
Kijowski Józef Załuski, Wacław Itzewuski hetman polny
koronny, Seweryn Rzewuski poseł Podolski i inni. Tym
krokiem Repnina sejm ulękniony upokorzył się i w rócił dyssydentóm dawne ich praw a i swobody.
Konfederacja Karska, 1708. Członkowie sejmu nadzwy
czajnego, r. 1767, skłonili się wprawdzie, przez bojaźń wy
wiezienia, do uznania równości dyssydentów, skoro jednak
z W arszawy do domów swoich wrócili, część ich zawiązała
Konfederacją na Podolu, w Barze, 1768, w celu oswobo
dzenia kraju od obcego wojska i wyzwolenia króla z pod
wpływu Rossyi. Konfederacja przywodzili: obywatel Józef
Puławski, z trzema synami, wojewoda Kijowski Franciszek
Potocki i biskup Kamieniecki, Jidam Krasiński. Konfederacya wezwała króla aby się otw arcie na jej stronę oświad
czył i sam stanął na jej czele. Gdy Stanisław swojego
przystąpienia odmówił, ogłosiła go za odpadłego od korony.
Naówczas nowe wojska rossyjskie, na żądanie samego S ta
nisław a weszły, niosąc mu pomoc, do Polski i ścigać konfe
deratów zaczęły. Ci zaś, obrażeni na króla, gw ałtem go do
zrzeczenia się opieki rossyjskiej skłonić umyślili. W tym
celu ułożyli plan porw ania go z W arszawy, gdzie był przez
liczny oddział wojska rossjjskiego strzeżony. Zamach ten
nie udał się; bo chociaż król został rzeczywiście ujęty i za
wały miasta wyprowadzony, ale spiskowi zbłąkali się śród
głębokiej, jesiennej nocy, 3 listopada, 1771 r. i Stanisław zo
stawszy sam na sam z jednym tylko konfederatem imieniem
Kuźnią, nakłonił tego obietnicą przebaczenia winy że go na
bezpieczne miejsce zaprow adził, zkąd w rócił potem do sto
licy. K onfederacja, mimo wielkie wysilenia, nie mogła się
długo utrzym ać; ścigana przez wojska rossyjskie rozproszyła
się zupełnie, r. 1772
Pierwszy rozbiór kraju 1773. Po zniesieniu Konfedera
tów Barskich, R ossya, Austrya i Prussy, korzystając z we
wnętrznego nieładu Polski, rozdrobić ją postanowiły. W tym
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celu wyszedł m anifest, oznajmujący o podziale Polski, przez
trzy dwory podpisany, 13 stycznia 1773 roku. Austrya za
brała Ruś Czerwoną czyli Galicją z żupami solnemi; Frydryk II., król P ru sk i, całe Prussy królewskie, wyjąwszy dwa
m iasta: Gdańsk i Toruń. Rossya zaś zajęła województwa:
M ścisławskie, Witebskie i Inflanckie, czyli Iliałoruś. Sejm
Polski, w r . 1775 zwołany, pod laską Adama Ponińskiego,
zatw ierdził ten rozbior, znajomy pod imieniem pierwszego
rozbioru. [Ob. map. N. 11).
Na tymże sejmie stanęła jeszcze uchw ała, że Polska za
chowa dawny kształt rządu, utrzyma veto, elekcją, nie po
większy w ojska, i cudzoziemców na tron wybierać nie bę
dzie; zobowiązała się nadto żadnej nie robić zmiany w swo
jej konstytucji bez wiedzy Cesarzowej Rossyjskiej, a inaczej
uważać to ona będzie za wypowiedzenie sobie wojny.
Od r. 1775 do 1 7 8 3 , przez lat trzynaście kraj polski
używał głębokiego pokoju i w tym czasie zajaśniał liczny szereg
pisarzów , znajomych teraz pod imieniem pisarzom Stanisła
wowskich. K ról, miłośnik nauk i sztuk pięknych, nie mogąc
wrócić ojczyźnie świetności politycznej, chciał przynajmniej
rozkrzewić w Polsce smak lepszy i oświecenie. Przemysł,
handel i rolnictwo doznały jego opieki. Stolica winna jem u
swoje piękniejsze gmachy. Złagodniały obyczaje; wstydzo
no się już nałogu pijaństwa; widać było powszechnie wykwintność w ubiorach, pojazdach i mieszkaniu. Tymczasem szerzące
się św iatło nauk i kilkoletnia spokojność dały czas umysłom
zastanowić się nad sinutnem położeniem kraju; mianowicie
młodzież szlachecka, lepszym duchem ożywiona, wyzuwszy
się z uprzedzeń swych ojców , szczerzej o poprawie rządu
myśleć zaczęła. Ale król i ci co z nim trzym ali, lękali
się ściągnąć na Polskę nowe klęski idąc wbrew woli Cesa
rzowej Rossyjskiej.
Tymczasem K atarzyna, zaw arłszy tajemne przymierze
zA u stry ą, w dała się w wojnę z T urcyą, r. 1787. Wieść
krążyła, że celem tej wojny było wypędzić zupełnie Turków
z E uropy; ich bogate dziedzictwo dostać się miało częścią
Rossyi, częścią Austryi. Król P ru sk i, Frydryk Wilhelm 11.,
zacięty nieprzyjaciel Austryi, bojący się jej wzrostu a zatem
niechętnie patrzący na związek z nią Rossyi, a z drugiej stro
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ny Anglia, mająca swoje powody niechęci hu Rossyi z powo
du utworzenia przez nią zbrojnej neutralności, starali się oboje rozerwać jej siły pobudzając przeciw niej Szwecyą i
Polskę.
Sejm czteroletni. Kiedy nadszedł sejm zwyczajny, roku
17113, rozpoczęty 6 października, pod laską Stanisława Ma
łachowskiego, król Pruski udając szczerze chęci względem
Polaków , oświadczył im przez posła sw ojego, że nie maja. po
trzeby oglądać się na Rossyą i mogą śm iele, jako naród w ol
ny, wziąść się do poprawy swojej konstytucji. Jakoż sejm,
licząc na to przyjazne zachęcenie, zapowiedział z góry, że
się nie pierwej rozejdzie aż nową konstytucją dla Polski na
pisze. Cesarzowa, zajęta wojną z T u rc ją , chcąc Polaków
od związku z Prussam i odciągnąć, kazała im powiedzieć że
zrzeka się opieki nąd Polską, że Polacy mogą bez obawy
robić wszelkie zmiany i ulepszenia w swoim zarządzie, by
leby weszli z nią w przymierze przeciw Sułtanowi. Ale
większość sejmu, nie ufając Katarzynie i spuszczając się na
przyjaźń P russ, odrzuciła związek z Rossyą i połączyła się
z. Frydrykiem Wilhelmem II., który r. 1 7 9 0 , 2 9 marca
zaw arł z Polską przym ierze, na przypadek gdyby ta za po
lepszenie swojej konstytucji od kogokolwiek zaczepioną być
miała. Nakoniee sejm , po czterech lalach swojego trw ania,
z.kąd sejmem czteroletnim jest zwany, ułożył konstytucją
czyli Ustawq Rządową, mocą której Polska republikańska
zamieniła się na m onarchią, tron został dziedziczny, zniesio
no v eto , religią panującą była katolicka, ale i wszystkie in
ne były cierpiane; stan miejski otrzymał wstęp do urzędów
cywilnych i wojskowych tudzież do szlachectw a, bo zostają
cy na urzędach mieszczanie tern samem stawali się już szla
chtą. Ta konstytucya której układem zajmowali się: Igna
cy Potocki marszałek Nadworny, i Hugo Kołłątaj*■podkan
clerzy, została ogłoszoną 3 m aja, 1791 roku; król i naród
zaraz na nią przysięgę złożyli, a król Pruski pochwalił ją i
uznał za konieczną dla szczęścia Polaków.
Konfederacja Targowieka 1792. Kilku m agnatów , nie
przyjaciół wszelkiej reformy, mianowicie Szczęsny Potocki,
jenerał artylleryi koronnej, Xawery Rrunicki, hetman wielki
koronny i Seweryn Rzewuski, hetman polny koronny, zapa
trując się na nową konstytucją i na dziedziczną monarchią
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jako na narzędzie przyszłego despotyzmu, tudzież nie mogąc
rozstać się z elekcją i fatalneni veto, nie tylko odmówili swej
zgody na ustawę R ządow ą, ale owszem szukali dla jej obale
nia pomocy u cesarzowej rossyjskiej, która ukończywszy
szczęśliwie wojnę ze Szwecyą i Turcyą 1 7 9 1 , myślała już
sama obrócić oręż na Polaków , mszcząc się za związek z Prussami i za odrzucenie ofiarowanego przez nią przymierza. Branicki, Potocki i Rzewuski zawiązali Konfederacją w Targo
wicy, na U krainie, w dobrach familii Potockich, w gub. Ki
jow skiej, 14 maja 17 9 2 r . , a we cztery dni potem , to jest,
lfl maja wyszło oświadczenie cesarzowej, że nowej konsty
tucji nie uznaje i na wsparcie konfederacji Targowickiej
1 0 0 ,0 0 0 wojska wysyła.
Tymczasem Prussy chwiać się w przyjaźni ku Polsce za
częły; król Pruski życzył najgoręcej wcielić do swego pań
stwa dwa wielkie i handlowe miasta, nad Wisłą leżące, Gdańsk
i T oruń i o to prosił u Sejmu Polskiego 1 kwietnia 1791 r.
Gdy prośba jego w zięła obrót niepomyślny, zobojętniał nagle,
i chociaż nie zryw ał przymierza z Polską, chociaż chw alił jej
konstytucją a mianowicie zniesienie elekcyi, jednakże skoro
Rossya dla zjednania jego przyjaźni przyrzekła zezwolić na
zajęcie rzeczonych dwóch m iast, król Pruski opuścił stronę
Polaków.
Wojsko Polskie zaledwie 4 0 ,0 0 0 żołnierzy liczące, pod
głównem dowództwem Józefa Poniatowskiego, synowca króla
Stanisław a, i Tadeusza Kościtiszki, odniósłszy niestanowcze
zwycięstwo nad Rossyanaini pod Dubieńką w wojew. Chełmskiein, cofać się przed nimi musiało. Król, lękając się o ko
ronę , kazał synowcowi prosić o ro z e jm ; dowódcy rossyjscy
odesłali go do Petersburga. Cesarzowa d a ła , 21 lipca, od
powiedź królowi pełną wyrzutów i zapowiedziała że w żadne
z nim nie wejdzie układy, ani go za króla dalej uznawać nie
będzie, jeśli zaraz do konfederacji Targowickiej dobrowolnie
nie przystąpi, to jest, inneini słowfy, jeśli sam wszystkich
uchw ał sejmu czteroletniego nie zniweczy. Król ściśniony okolicznościami i chwiejąc się na słabym tronie, gdy ujrzał
wszelki opor darem nym , podpisał akt swego przystąpienia do
konfederacyi, 23 lipca.
Marszałek sejmowy Stanisław’ Małachowski i z nim wielu
członków zanieśli przeciw królowi prolestacyą i poszli na
R ys C huon.-H ist .
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wygnanie zagranicę. Wojsko Rossyjskie, wiodąc konfedera
tów T argow ickich, zajęło W arszaw ę; konstytcieya 3 maja zo
stała podartą, sejm czteroletni rozproszył się, a czynności je
go uległy zniesieniu. Konfederacja Targow icka, przez Rossyan w spierana, objęła ster rządu.
Drugi rozbiór kraju 1793. Po upadku konstytucyi 3 m a
ja , Prussy i Rossya przystąpiły do nowego rozdziału Polski.
Król Pruski wydał manifest 27 marca 1 7 9 3 , w którym wy
rażał powody dla których uznał za rzecz przyzwoitą zagar
nąć następne województwa: Poznańskie, Gnieźnieńskie, Ka
liskie i Sieradzkie, z Gdańskiem i Toruniem . W skutku ta
kiegoż m anifestu, 2 9 m arca, Rossya zajęła Podole, Wołyń,
Ukrainę i województwo Mińskie. Sejm zwołany przez króla
do G rodna, 17 czerw ca, zatw ierdził ten rozbiór kraju 2 2
lipca dla Rossy i , a 25 w rześnia dla P ius. Sejm ten zakoń
czył swoje czynności 2 2 g rudnia, 1793 roku. (Ob. m. N. 11).
Powstanie narodu pod Kościuszką 1791. Sm utny los,
który powtórnie dotknął Polskę, w ywołał tajemne sprzysię
g n ie się, którego celem było pokusić się jeszcze raz o uzy
skanie niezależności. Wybuch nastąpił naprzód w Krakowie,
gdzie 2 4 m arca, 1794 r. Kościuszko, z zagranicy wezwany,
stanął na czele powstania. Podobnież W arszawa wzięła się
do broni 17 kwietnia i wygnała ze swoich murów oddział
wojska rossyjskiego, a Wilno powstało 23 kwietnia bez ża
dnego krwi rozlewu.
Naczelny wódz Kościuszko, z małą garstką regularnych
żołnierzy i uzbroiwszy naprędce wieśniaków w kosy i piki,
odniosł zwycięstwo nad Rossyanami przy Racławicach w wojew . Krakowskiem , ale wkrótce napadniony, 7 czerwca 1794,
pod Szczekocinami (w Krakowskiem) przez wojska Rossyjskie
i Pruskie został porażony, i cofnął się do W arszawy, a Kra
ków' dostał się w ręce Prusaków.
Skoro dwory Berliński i Petersburski otrzymały wiado
m ość o ogółućm pow itaniu narodu polskiego, król Pruski
na czele 5 0 ,0 0 0 wojska obiegł osobiście W arszawę, a z nim
połączył się wódz rossyjski Fersen w 1 0 ,0 0 0 wojska. Ka
tarzyna zaś kazała Suworowowi, który naówczas z granic
cesarstw a Tureckiego w ystąpił, udać się ze swoim korpusem
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do Polski. W arszawie groziło największe niebezpieczeństwo;
ale powstanie w prow incjach polskich przez Prussy Zajętych,
w r. 1 7 9 3 , zmusiło króla pruskiego wrócić osobiście do swo
jego kraju dla stłum ienia wszczynającego się pożaru. Fersen zaś odstąpił od W arszawy i poszedł na spotkanie Suworo w a; Kościuszko, chcąc przeszkodzić ich złączeniu się, ją ł
ścigać Fersena i w ydał mu bitwę pod Maciejowicami, w w ojew . Podlaskiem. Polacy zostali porażeni, a Kościuszko ra 
nami okryty dostał się w niewolę. Suworow i Fersen udali się do W arszawy. Przedmieście Praga stawiło im męż
ny opor, ale szturm em zdobyte, otworzyło zwyciężcom dro
gę do stolicy. Stanisław Poniatow ski, który przez ten czas
jakby więziony siedział w W arszaw ie, poddał ją przez kapitulacyą. Rossyjska załoga zajęła stolicę, a król odebrał
rozkaz udania się do Grodna, gdzie stanął na początku roku
1 7 9 5 , i tam , 2 5 listopada, w rocznicę swojej przed 30 laty
koronacyi, złożył sw ą godność na rzecz Cesarzowej K ata
rzyny.
Trzeci Rozbiór k ra ju , 1795. Po wzięciu W arszawy i
zniesieniu wojska polskiego, trzy m ocarstw a: Rossya, Prussy
i Austrya postanowiły rozdzielić między sobą resztę królestwa
Polskiego. Ostatni ten rozbior nastąpił na początku r. 1796.
Austrya weszła do Krakowa 5 stycznia, a Prussacy zajęli
W arszawę 9 tegoż miesiąca. Pilica, W isła i Bug odgrani
czały zabór austryacki, a Niemen i od niego do Bugu idąca
sucha granica, oddzielała zabór pruski od rossyjskiego. (Ob.
map. N. 11).
Stanisław Poniatow ski, w r. 1797, z Grodna do Pe
tersburga wezwany, w następnym roku 1 7 9 8 , 12 lutego, po
krótkiej chorobie, mając lat 66 w ieku, życie zakończył.

P olska, przez trzy m ocarstw a rozdzielona, zostawała w tym
stanie aż do r. 1806. W tym roku Napoleon rozpoczął woj
nę z królem Pruskim i pokonawszy go w ciągu dwóch kam
panii , zmusił do proszenia o pokój, który stanął w Tylży,
r. 1807. Mocą tego pokoju król Pruski utracił prowincye
polskie w dwóch ostatnich zaborach zagarnione, z których
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Napoleon utw orzył księstwo Warszawskie i oddał je królowi
Saskiemu.
Księstwo W arszawskie przetrw ało aż do r. 1815. Kon
gres W iedeński, odjąwszy je królowi Saskiem u, oddał z ty*
tułem królestwa polskiego cesarzowi A lexandrow i, jako wy
nagrodzenie za koszta wojny związkowej i wyzwolenie E uro
py z pod jarzma Francuzów .
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GŁÓWNIEJSZE WYPADKI

Z I I I S T O R Y I P A Ń S T W NOWOŻYTNYCH.
■Wypadki te sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krzyżowe wojny otl r. 1096—1210.
Zakony Rycerskie, od r. 1113—1190.
Różne ważne wynalazki.
Odkrycia morskie, w XV. i XYI. wieku.
Reformacja Lutra i Kalwina, 1517.
Wojna Trzydziestoletnia, 1618—1618.
Wojna o następstwo Hiszpańskie, 1700—1713.
Wojna o tron Polski, 1731.
Wojna o następstwo Austryackie, od 1740—1718.
Wojna Siedmioletnia, 1756—1763.
Rewolucya Francuzka, 1789. r.
Cesarstwo Francuzkie 1804.

O wypadkach tych powiedziało się słów kilka pod różne
mi państw am i, tu dajemy obszerniejszą o nich wiadomość.
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I. I i R Z Y Z O W E W O J N Y .
Chronologia Wojen Krzyżowych.
Pierwsza krucyata zaszła
Druga
Trzecia
Czwarta
Krucyata dzieci
Krucyata Frydryka II. —
Krucyata Ludwika I X . —
Krucyata Ludwika IX . —

w
w
w
w
w
w
w
w

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

1096.
1147.
1187.
1204.
1212.
1227.
1248.
1270.

Chrześcianie Zachodniej Europy kilkakrotnie przedsiębrali,
tak zw ane, Krzyżowe wojny, dla odzyskania Palestyny.
Kraj ten niew ielki, zwany też Ziemią Świętą, mający roz
ległości 500 mil kw adr, należał z początku do cesarzów
rzymskich wschodnich i zostawał pod ich władzą aż do uka
zania się w Arabii Mahometa, to jest do VII. wieku. W tej
epoce, lud koczujący po stepach A rabii, otrzymawszy od sw e
go proroka nową reflgią, a z nią niesłychany zapał do czy
nów wojennych, utw orzył obszerne państwo przez liczne pod
boje. Palestyna też weszła do składu monarchii Arabów i
przetrw ała w ich ręku aż do drugiej połowy XI. wieku.
W tym zaś czasie, to jest w r. 1 0 7 6 , nowy lud zaborczy,
znany pod imieniem Turków Seldzukow, wyszedł z Turkesfanu i odjął Arabom Palestynę, w raz z innemi ich kraja
mi. Odtąd zaczyna się sm utna epoka dla Chrześcian w Zie
mi Świętej. Straszne prześladowania, których stali się przed
miotem ze strony Seldzukow, wywołały pierwszą krzyżową
wyprawę. Ale nie tylko Chrześcianie tameczni doznawali wiel
kiego ucisku od nowych swych w ładców , podobnież cierpieli
i Chrześcianie Europejscy, którzy się puszeżali w niebezpie
czną pielgrzymkę do Jeruzalem .
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Podróże do Ziemi Św. oddawna były we zwyczaju i z każ
dym wiekiem wzrastały. Nie tylko pojedynczy pielgrzymi,
ale całe gromady pobożnych Chrześcian, do lulku tysięcy li
czące , szły do grobu Zbawiciela pokutując za ciężkie grze
chy, lub w smutkach i niepowodzeniach szukając pociechy
na górze Kalwaryi. Póki Jeruzalem zostawało w mocy Arabów , naród ten rozsądny sprzyjał C hrześcianom , których
wędrówki były korzystne dla Palestyny. “T ocz skoro Seldżukowie stali się panami tej ziem i, dzicy i okrutni, grabili
pielgrzym ów, brali w niewolę lub zabijali. Ci, którym udało
się szczęśliwie wrócić do Europy, malowali w żywych ko
lorach, cierpienia wiernych. Te opowiadania, przez lat kil
kanaście raz w raz pow tarzane, obudziły nareście w Chrześcianach Zachodniej Europy głębokie uczucie potrzeby wydarcja Ziemi Św. z rąk barbarzyńców.
Śród ogólnego rozdrażnienia um ysłów , gdy każdy w swej
duszy ubolewał nad niedolą spółwyznawców w Palestynie, ukazał się. mąż. z wyźszem natchnieniem , który najczynniej
się przyłożył do wykonauia świętego dzieła: mężem tym był
Piotr Pustelnik, Francuz z Pikardyi. Z ubogiego stanu, bez
imienia i m ajątku, lecz z w ia rą , zapałem i mocnym charak
terem , pierwszy dał hasło do rozpoczęcia dwóchsetletniej wal
ki z niewiernymi.
Przechodził on różne koleje; szukał szczęścia w nauce;
szukał sławy z orężem w ręk u ; był także żonatym ; a nie
znajdując nigdzie zaspokojenia, przywdział suknią zakonnika;
ale i tu wkrótce zniechęcony, obrał nareście życie pustelni
cze. P o st, m odlitw a, rozmyślanie zapaliły żywą z natury
wyobraźnią. Słysząc co wracający z Jeruzalem pielgrzymi
opowiadali o udręczeniach Chrześcian wschodnich, postano
w ił udać się pieszo Tlo Azy i. Jakoż zwiedził on Ziemię Św .;
wiele osobiście ucierpiał i wielu cierpień naocznym był świad
kiem. Widok prześladowań i urągania, jakich doświadczali
lud i kapłani tam eczni, napełnił jego duszę tak mocnein, tak
rzewnein uczuciem litości, iż gdy dnia pewnego klęcząc u
grobu Św . błagał B oga , aby dłużej sług wiernych od oblicza
swojego nie odrzucał, zdało się m u , iż Chrystus w ie się do
niego odezwał słow a: «IVstań Piętrzę! idi i opowiadaj
o utrapieniach ludu mojego; czas ju ż , aby studzy moi
pomoc otrzymali, a miejsca m ięte były oswobodzone.”
Jakoż, w mocnem przeświadczeniu, że słyszał głos Pański,
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pow stał Piotr i zabrawszy z sobą listy Patryarchy Symeona
do papieża i monarchów' Europejskich, stanął w grubej sza
cie, powrozem przepasany, z bosemi nogam i, przed papie
żem Urbanem I I ., prosząc go o danie rychłej pomocy Chrześcianom Palestyny. Ojciec Ś w ., wzruszony opowiadaniem
P io tra, postanowił nakazać przeciw Seldżukom powszechną
wojnę. W tym celu w ysłał go na jej opowiadanie po całej
Europie. Piotr przebiegł Niemcy, Włochy, F rancyą; znalazł
wszędzie gotowość do uzbrojenia się za grób Chrystusowy.
Urban II. przybył osobiście na Sobor, odbywający się naten
czas w 'eF rancyi, w m ieście Glcrmonl, w prowincyi Auvergnc r. 1005. Tu m iał na placu mowę do licznie zebranej
szlachty i duchowieństwa.
Odezwa jego była z największym zapałem przyjęta; wszy
scy jednomyślnie zawołali: Bór. tak chce! Bór. tak chce!
(Uieu le rcut) dając poznać przez ten okrzyk że to , co
najwyższy Kapłan powiedział, uważają za święty wyraz woli
B oga , i że są gotowi krew i życie dla niego poświęcić.
Woj
na więc została uchw aloną, a że była przedsięwziętą dla zdo
bycia Ziemi Św. za godło użyto Krzyż z materyi czerwo
nej. Noszono go na prawem ram ieniu. Ztąd poszło nazwi
sko wojen krzyżowych i krzyżowców albo krzyżowników.
Papież, dla zachęcenia do tej wojny, ogłosił liczne przy
w ileje, m ianowicie:
1) Zupełny odpust grzechów dla walczących z niewiernymi;
2) Niepłacenie procentów od długu przez, czas wyprawy;
3) Wolność dla niewolników krzyż biorących;
4) Zony, dzieci i majątki Krzyżowców pod opieką Ko
ścioła być miały etc.
W krótce, po Soborze w C lerm ont, głos kapłanów rozległ
się po całej Zachodniej Europie, wzywając Chrześcian do wojny
przeciw Seldżukom. Natychmiast tłumy ludu, źle uzbrojonego,
bez odzieży, bez pieniędzy, cisnęły się po m iastach, chcąc nale
żeć do ogólnej wyprawy. Ci Krzyżowcy, niecierpliwi oglą
dać Ziemię Św . nie chcieli czekać nim się porządniejsze woj
ska zgromadzą; domagali się by co najprędzej sam Piotr Pu
stelnik objął nad nimi dowództwo i przeciw Turkom prow a
dził. Byli bowiem tego przekonania, że o żadną broń i za
pasy troszczyć się nie należało; że w tak świętej sprawie,
jak jest religia, B óg sam , który ich powołał do bronienia
dziedzictwa swojego syna, osuszy przed nimi rzeki i morza,
R ys Chron.-II ist .
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uprzątnie góry i zeszłe im z nieba mannę na pokarm. Ato
li wkrótce za nierozsądną ufność srodze ukarani zostali.
Wojsko Piotra Pustelnika, złożone po największej części
z Francuzów , dzieliło się na dwie części; przednia straż pod
wodzą niejakiego Gwallera-Golca (G autier Sans-Avoir) udała się pieszo na podbicie Azyi, żebrząc po drodze jałm uż
ny. Straż ta , po dwumiesięcznym przez Węgry i Bulgaryą
pochodzie, gdzie za swoją swawolę niemałej klęski doznała,
w szczupłej zaledwie garstce przybyła do Konstantynopola.
P io tr, idąc drogą Gw altera i podobnych dozwalając swoim
żołnierzom nadużyć, również ze słabemi tylko szczątkami po
trafił dostać się do stolicy cesarza Greckiego, Alexego
Komnena.
Nieco polem , nowe massy, tegoż rodzaju co G wal tera i
P io tra, ruszyły z Niemiec do Azyi. Gotschulk, kapłan
z P alalynatu, uzbroił kazaniami swemi 1 5 — 2 0 ,0 0 0 ludu
z różnych prow incji niemieckich i puścił się z niemi przez
W ęgry i Bulgaryą do Konstantynopola. Ale żołnierze jego,
nie lepsi od poprzednich, idąc bez porządku, bez karności
wojennej, grabili wszystko co na drodze-napotkali; prze toż.
mieszkańcy krajów , przez które przechodzili, uzbroili się na
ich wytępienie. Krzyżowcy Gotchalka wyginęli do szczętu,
już z niedostatku, już od żelaza W ęgrów , którym w przechodzie krzywdy wyrządzali.
Nareście wystąpiła ostatnia nieregularna gromada Krzy
żow ców , zebrana nad brzegami Benu i Mozelli, pod dowódz
twem hr. Emikona. Było to najplugawsze zbiegow isko włocęgów i wszelkiego rodzaju niemoralnych ludzi, którzy,
w przekonaniu że, zaciągnąwszy się pod chorągiew Krzyża,
okupią krw ią niewiernych swoje przestępstw a, postanowili
puścić się do Ziemi Św. Na czele tych Krzyżowców wie
ziono w klatkach gqś i kozą, które według nich, były na
tchnione duchem proroczym. One im miały wskazywać dro
gę i chronić od wszelkiego szwanku. Pod kierunkiem takich
wodzow, żołnierze Emikona zwrócili naprzód swój oręż zbó
jecki na Zydow , mieszkających w okolicach Renu i Mozelli,
to jest w T rew irze, M oguncji, Spirze i t. d. Mordowali
tych nieszczęśliwych, mszcząc się niby za śm ierć Chrystusa,
a rzeczywiście wydzierając im pieniądze i kosztowności.
Lecz ci barbarzyńcy, skoro weszli do W ęgier, ponieśli za
służoną karę. Węgrzy szczwali ich psami ; zabijali jak szko
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dliwe płazy, jak dzikie zw ierzęta; słow em , prawie wszyscy,
z małym w yjątkiem , zostali wytępieni, j
Niedobitki zaś różnych tvch w ojsk, zgromadzone w Kon
stantynopolu , stały się wkrótce nieznośnym dla państwa
Greckiego ciężarem; trzeba ich było daremnie karm ić ¡odzie
w ać; a jeśli zabrakło żywności, sami grabili sąsiednie okolice,
domy, kościoły. Cesarz Alexy, potrzebując przeciw Seldżukoin pomocy Chrześcian Zachodnich, nie chciał ich zrazić
ku sobie, jeśliby się obszedł z tą tłuszczą, z całą surowością,
na jaką zasłużyła. Przetoż, żeby się co prędzej pozbyć tych
uciążliwych gości, dał im okręty i przepraw ił do Azy] przez
Bosfor , czyli ciaśninę Konslantynopolską. G waller objął nad
nimi główne dowództwo. Cała Azya mniejsza należała wów
czas do Seldżukow i składała osobne państwo zwane Rum,
którego stolicą była Nicea. Sułtanem Nicejskim był KiliczArslun. Krzyżowcy przystąpili do oblężenia jego stolicy; ale
napróżuo; gdyż brak niezbędnych do lego m achin, przy tern
niesforność i nieumiejętność żołnierzy były najgłówniejszą
przyczyną niepowodzenia. Turcy żądali im okropną klęskę.
Gwalter poległ przeszyły 7miu strzałam i; 3 ,0 0 0 zaś wróciło
po bitwie do Konstantynopola. Historycy obliczają, że w'e
wszystkich "tych oddziałach znajdowało się w' ogóle do
3 0 0 ,0 0 0 osób, z których zaledwie setna część od miecza
niewiernych ucieczką się ocaliła.

Działania wojsk regnlamyoh.
Po pierwszych nieszczęśliwych próbach dla zdobycia Zie
mi Św. , wystąpiły nareście porządne w ojska, w drugiej po
łowie r. 1096. Dzieliły się na cztery arm ie; z nich trzy
były francuzkie a jedna włoska.
1) Na czele pierwszej armii stanął F rancuz, (iodfryd de
Bouillon, książę Dolnej Lotaryngii (co dzisiaj Belgia). Był
to m ąż, łączący przymioty rycerza z prostotą obyczajów pu
stelnika; posiadał nadzwyczajną siłę ciała, rozsądek i poboż
ność. Nie dla wielkiej fortuny, gdyż był ubogim księciem,
ale dhum oralnej przewagi nad umysłami sw'oieh spółbraci,
otrzym ał zaszczyt być dowódzcą pierwszej krucyaty. Na da
ne przezeń hasło zgromadziła się pod jego sztandarem szla
chta francuzka i belgijska w liczbie 1 00,000. Między in
nymi towarzyszył mu brat rodzony Balduin i brat stry 
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jeczny Balduin du Bourg. Wojsko jeg o , podobnie juk żoł
nierze Piotra Pustelnika i innych, udało się lądem do Kon
stantynopola przez Niemcy, Węgry i B ulgaryą; ale ściśle po
strzegając porządku i karności, znalazło gościnność i najle
psze przyjęcie ta m , gdzie jego poprzednicy samych klęsk doś w is 1
Hugo, brat Filipa I. kr. franc, prow adził swoich wassalów ; b) Robert, książę Normandyi, syn najstarszy W ilhel
m a Zdobywcy, szedł na czele wassalów Normandzkich; c) Ste
fa n de Blois, który tyle zamków posiadł, ile jest dni w roku,
wziął także znak krzyża. Ci wodzowie połączyli swe wojska
w jeden orszak, udali się do Włoch a z lani ląd, każdy od
dzielnie puścił się morzem do Azyi.
3) Trzecia arm ia, zebrana w liczbie 1 0 0 ,0 0 0 , na południu
Francyi, składała się ze szlachty Gaskonii, Prow ancyi, Langwedoku, Auvergne etc. Szła ona lądem pod rozkazami hra
biego Tuluzy Rajmunda IV. przez Lom bardyą, Dalmacyą
aż do granic cesarstwa Greckiego.
4) Czwarte wojsko składało się z samych W łochow , a
szczególniej z prowincyi południowych, z dzisiejszego królestwa
Neapolitańskiego. Na ich czele stanął głośny z dumy i mę
stw a ltohcniuiid, książę T aren tu , syn Roberta Guiscard.
Jem u towarzyszył niemniej sławny z czynów rycerskich Tank red , jego brat cioteczny.
—
Wszystkie te wojska chrześciańskie zeszły się w muracli
Konstantynopola; tam przepędziwszy zimę, na wiosnę r. 1097
przepraw iły się przez Bosfor do Azyi mniejszej na okrętach
greckich. Pierwszym ich czynem było oblężenie Nicei, stolicy
Kilicz-Arslana. Siedm tygodni dobywali tego m iasta, a gdy je
tak ścisnęli że się już poddać zam ysłało, cesarz Alexy na
m ów ił tajemnie mieszkańców aby go za pana swego uznali,
zapowiadając że jeśli krzyżowcy Niceę zdobędą, żywej lam
duszy nie zostawią. Tą wiadomością przelęknieni, widząc
niepodobieństwo dalszej obrony, uznali nad sobą zwierzchnictwo
Alexego. Krzyżowcy ustąpili mu, lubo niechętnie, łój pierwszej
i bogatej zdobyczy, dla tego jedynie, aby nie narazić go sobie
na przyszłość i nie mieć w nim z tyłu niebezpiecznego nie
przyjaciela.
—
Od Nicei Krzyżowcy szli przez całą Azyą Mniejszą śród
nieustannych bojów z niewiernymi ; walczyć musieli na każdym
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kroku z różnemi przeszkodami, jako to : z nieznajomością po
łożenia, brakiem żywności, z letniemi upałami które ogromne
straty w wmjsku i bydlętach zrządziły. Dodajmy do tego cią
głe zajścia, sw ary, pojedynki między wodzami i żołnierzami,
których uniknąć w żaden sposob niepodobna było przy takim
natłoku pochopnych do szabli wodzow i rycerzy. Jakoż Bal
duin, brat Godfryda, poróżniwszy się w pochodzie z księciem
Tankredem , opuścił główny korpus Krzyżowców i ze swoim
orszakiem udał się nad brzegi Eufratu , gdzie zdobył miasto
Edcssq (dziś Orfa) i tam założył udzielne Hrabstwo fldesskie.
Inni Krzyżowcy wkroczyli jesienią tegoż roku (1097) do
Syryi i obiegli stolicę tej krainy, Antyochią. Zawierała ona
300 kościołow a mury jej były strzeżone od zewnętrznej na
paści 450-ciu basztami. Krzyżowcy chcieli zaraz szturm przy
puścić do m iasta; ale w strzym ał ich od tego kroku niedo
statek drabin i machin wojennych. Poprzestali zatem na ścisłem ze wszech stron opasaniu Antyochii. Siedm miesięcy
ciągnęło się oblężenie. Chrzcścianie wiele ucierpieli od zimna,
głodu i chorob ; już wątpili o pomyślnym skutku swego przed
sięwzięcia, gdy niespodziana okoliczność oddała im w ręce
Antyochią. T raf zrządził że Bohemund, książę T arentu, poznał
się z renegatem Ormianinem, imieniem Firm który m iał powie
rzone swej straży trzy najgłówniejsze wieże stolicy. Czy su
mieniem dręczony, że odstąpił wiary chrześciańskiej, czy nierad z postępowania T u rk ó w , dość że Firus przyrzekł Bohemundowi zostać napow rót chrześcianinein i wpuścić go do
m iasta.! Książe T arentu, nic o tym układzie nie mówiąc krzy
żowcom, zw ołał przedniejszych wodzów na radę i zapytał, czy
mu ustąpią Antyochii Jeśli jakimkolwiek sposobem zdobyć ją
potrafi. Wodzowie, już przez zazdrość, już sądząc że bez jego
pomocy miasto opanować zdołają, nie chcieli mu ustąpić tak
pięknej zdobyczy i stanow czo odrzucili jego żądanie. Atoli gdy
ponawiane ich usiłowania nie odniosły pomyślnego skutku, a
obok tego dowiedziano sfę że książę Mossulu, Kerboga ciągnie
oblężonym na odsiecŁ z 2 0 0 ,0 0 0 w-ojska, poniewolnie przy
stali na wniosek Bohemunda i uznali go z góry za księcia
Antyochii. / Już Kerboga znajdował się o trzy dni drogi, już
Krzyżowcy mieli być yęzięci pomiędzy jlw a og n ie, gdy Bo
hemund, śród burzliwej nocy, wlazł nW miiry za pomocą spu
szczonej przez Firusa drabiny skórzanej; za nim weszli inni
rycerze; wyłamano, bramy a wojsko flłrześciańskie napełniło
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lilice Antyoeliii. Miasto było wzięte w początkach Czerwca
1098 r. Krzyżowcy obchodzili zwycięstwo sw oje, wyprawując biesiady i gonitwy, ale radość ich niezadługo w płacz się zmie
niła. ¡Nadciągnął zapowiedziany K erboga, a gdy nie mógł na
czas pośpieszyć aby nie dopuścić zdobycia Antyochii zaniknął
w niej przynajmniej Krzyżowców. Oblężenie trw ało dni 25.
Dola Chrześcian była opłakana. W krótce zaw itał do miasta
głód okropny. Za jagnię dawano po 5 r. sr.; za kozę ktoś
zapłacił 30 r. a za chorego wielbłąda 180 r. Oblężeni co noc
uciekali z miasta. Lecz jedni spadając z murów tonęli w ro
wach wodą napełnionych, drudzy, przez T urków pochwyceni,
okropną śmiercią ginęli. Ponura rozpacz opanowała Krzyżow
ców ; Kerboga w żadne nie chciał wchodzić układy, dawał im
do wyboru: śmierć albo niewolę. W tern, dnia pewnego, ubogi
kapłan, imieniem Bartłomiej, będący w wojsku hr. Rajmunda,
stanął przed radą wodzow Krzyżowych i oświadczył im, że trzy
razy we śnie pokazał się mu S. Andrzej, apostoł, rozkazując
aby w kościele S. P io tra , (w Antyochii) kopał ziemię blizko
wielkiego o łta rz a , gdzie znajdzie żelazo od włóczni którą bok
Chrystusa przebito, że z tą włócznią, na czele wojska niesioną,
Chrześcianie otrzymają niewątpliwe zwycięstwo. Posłuchano
kapłana i włócznię na miejscu wskazanem znaleziono. Wy
padek ten całą postać rzeczy odmienił; zapał nadzwyczajny
ożywił Krzyżowców'; nadzieja wstąpiła w odrętwiałe serca.
Nazajutrz, był to dzień SS. P iotra i P a w ła , wodzowie spra
wiwszy wojsko dali znak do boju. Żołnierze wypadli nagle
z miasta i stoczyli zaciętą walkę z Kerbogą. Zwycięstwo zo
stało przy Chrześcianach; Kerboga winien swoje ocalenie szyb
kości k o n ia; stracił on w dniu tym 1 0 0 ,0 0 0 żołnierzy, a
ChrześcTan zginęło tylko 4 ,0 0 0 . Zdobycz, w namiotach tu 
reckich znaleziona, miała być tak w ielka, iż ją przez kilka
naście dni do m iasta przewożono.
Krzyżowcy przepędzili całą zimę w Antyochii a na wiosnę,
r. 1099 puścili się do Palestyny. Z liczby 3 0 0 ,0 0 0 Chrze
ścian, którzy zdobywali Antyochią, zaledwie piąta część (60,000)
w pole wyruszyła. Tak dalece głód, zaraza i oręż turecki
przerzedziły szeregi C hrześcian! Były też i inne okoliczności
które się do zmniejszenia sił Krzyżowców przyczyniły. Wielu
książąt wróciło do Europy; Balduin osiadł w Edessic ; Bohemund, z obawy aby nie utracił świeżo nabytego księstw a, po
został w Antyochii.
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Krzyżowcy, pod wodzą Godfryda, zwalczywszy niejedną
przeszkodę w kilkamiesięcznyin pochodzie przez ziemie w ręku
Seldżukow będące, stanęli nakoniec szczęśliwie pod murami
Jeruzalem w lipcu. Brak m achin, drabin, kusz dorzucania
kamieni i wież wojennych zatrzym ał Chrześcian przez dni ośm
pod murami Jeruzalem . Nakoniec uprzątnąwszy wszystkie zawady
stali się panami Świętego Grodu 15 lipca 1099 r. Było to
w piątek, o godzinie 3-ciej po południu, to jest w dzień i
godzinę śmierci Zbawiciela. Spółcześni kronikarze opisują
straszliwą rz e ź , dokonaną przez Chrześcian na muzułmanach,
która przez cały tydzień trw ała. 7 0 ,0 0 0 Turków padło ofiarą
wściekłości Krzyżowców.
Zaraz po zdobyciu miasta, Krzyżowcy mianowali je stolicą
królestwa Jerozolimskiego. Kto zaś m iał otrzymać koronę
w te m noweni państw ie, ponieważ wodzowie, udział w tej
wyprawie biorący, Godfryd, Tankred, Rajmund i t. d. uważali
się za równych sobie w godności i każdy z nich mógł rościć
jednostajne praw o do tr o n u , wybór w tej mierze zostawiono
do woli dziesięciu mężów z pomiędzy duchowieństwa i rycerzy.
Ci, zbadawszy sumiennie sposób życia i zalety kandydatów, przy
znali jednomyślnie tytuł króla Godfryclowi de Bouillon. Atoli
mąż te n , skromny i pobożny, nie przyjął znamion godności
królewskiej mówiąc, że nie chce nosić korony złotej tam,
gdzie król królów, Syn Boży, nosił koronę cierniową,
w dzień swojej męki. Poprzestał zatem na tytule Stróża i
barona Grobu Pańskiego.
Tym sposobem na Wschodzie, śród ziem niewiernych, powstały
trzy państwa chrześciańskie: królestwo Jerozolimskie, hrabstwo
Edesskie i księstwo Antyocheńskie. (Ob. m. N. 12). Rząd w tych
nowych m ocarstwach został urządzony na wzór ówczesnego
europejskiego, to jest był feudalny. Władcy Antiochii i Edessy,
tudzież innych mniejszych baronii, zależeli wprawdzie od króla
jerozolimskiego i nazywali się jego w assalaini; ale zależność
ta ograniczała się do samej służby wojskowej; z resztą, co do
wszystkich innych względów, byli od niego całkiem niezawiśli.
Miasta, podobnież jak w Europie, składały osobne, wolne gminy;
duchowieństwo także nie uznawało innej nad sobą władzy,
prócz patryarchy jerozolimskiego.
Zaraz po utworzeniu nowego królestw a, Krzyżowcy na
ogólnym sejmie uradzili, wedle jakich ustaw i zwyczajów mają
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Ityć rządzone królestwo i ziemie lenne. Ustawy te zowią się
Assises dc Jeruzalem; do dziś dnia doszły.
Godfryd um arł r. 1 1 0 0 , a królestwo Jerozolimskie, po
śmierci jego przeszło na jego brata Balduina, H r. Edessy,
który nawzajem swoje oddał hrabstwo bratu stryjecznemu
Balduinowi du Bourg.
W dziesięć lat po śmierci Godfryda, za panowania Balduina, to jest r. 11 Oi), hrabia Tnluzki Rajmund w raz z synem
Bertrandem, który mu świeże z Francyi przyprowadził po
siłki , obiegł ludne i bogate nadmorskie miasto Trypoli.
Atoli w początkach oblężenia zginął przy szturm ie; król
zaś Balduin zdobył później to miasto i, oceniając zasługi R aj
munda, wciągu krzyżowej wojny położone, oddał je B ertran
dowi ze znaczną przestrzenią kraju, który od głównego mia
sta, Trypoli, otrzym ał nazwę Hrabstwa Trypolskicgo. [Ob.
map. A'. 12).
I’o Balduinie, który um arł r. l i l i i , objął tron jerozolim 
ski Balduin du Bourg którego linia panowała w Jeruzalem
do r. 11(17 to jest do zajęcia tego królestwa przez Saladyna.
D ru g a H r z jź o w a n o j u u .

(r. 1147).
Powodem do lej krucyaty była utrata hrabstw a Edeskiego.
Hrabstwo to, zdobyte, r. 101)7, przez Balduina, gdy książę
len został królem w r. 1100, przeszło na brata jego stry
jecznego, Balduina du Bourg. Ten zaś, wstępując na tron
jerozolimski, w r. 1 1 18, puścił je prawem lennem Josselynowi dc Courtenay, w nagrodę że się najczynniej przyło
żył do zjednania mu korony królewskiej. Josselyn pano
w ał w Edessie od r. 1 1 1 8 — 1 1 3 1 , a przez cały ten czas
hrabstw o jego było najsilniejszym przedmurzem dla królestwa
jerozolimskiego przeciw najazdom T urków Seldżuków. Oręż
jego roznosił między niewiernymi postrach imienia chrześciańskiego; ale syn jego jedynak, także Josselyn, obejmując po nim
hrabstwo, cnot ojcowskich nie odziedziczył. Już z lat mło
dzieńczych okazywał pociąg do napojów i rozpusty; a gdy go
ojciec odumarł, niczem się nie ham ując, odepchnął od siebie
starych sług rodzicielskich i puścił cugle swoim namiętno
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ściom. Porzuciwszy stolicę, przcniół się w rosl;oszno ustro
nie nad brzegami E u fratu , gdzie z swawolną młodzieżą pę
dził dni na zabawach i próżnowaniu. Tak upłynęło spokojnie
trzynaście lat od śmierci ojca; ale przez ten czas gromadziły
się powoli chmury nad Edessą, i nakoniec zagrzm iała burza,
która zniszczyła to hrabstwo. Książe tu re c k i, Zengi, pan
Mossulu, widząc Josselyna bez wojska, a jego stolicę bez do
wodzeń w i załogi, ukazał się nagle pod Edessą. Mieszkańcy
rzucili się spiesznie do broni; młodzi i starzy, księża i za
konnicy stanęli na wałach; kobiety i dzieci przynosiły im wo
dę, żywność i oręż. Ale opor był daremny. Słaby i zniewieściały Josselyn, jakby z letargu zbudzony, nie mógł dać
w' porę odsieczy. Edessą zdobytą została po cz.terolygodniowćm oblężeniu, r. 1144. Dzeź trw ała od wschodu słońca
do 3-cićj godziny po południu. Chrześcian, w życiu pozosta
łych, sprzedali potem niew ierni, jak bydło, na rynku.
Jednakże Zengi, ujęty pięknością i korzyslnćm położeniem
Edessy, postanowił ją zaludnić na nowo. Nie mało rodzin
chrześciańskich odzyskało wolność i do miasta wróciło. Zen
gi, zostawiwszy w Edessie dostateczną załogę, udał się na
dalsze podboje; ale go właśni niewolnicy za srogość pozbawi
li życia. Chrześcianie, pozostali w Edessie, korzystając z te
go w'ypadku i tęskniąc do własnych rządców, wezwali tajem 
nie Josselyna. Ten z pewną liczbą żołnierzy dostał się nocą
do Edessy po drabinach i linach, gdzie w pień wyciąć roskazał spokojnych muzułmanów. Na tę wiadomość, Nur-Eddyn,
syn i następca Zengi, przybył na czele potężnego wojska do
Edessy. Josselyn nie m iał ani środków do obrony, ani czasu
do ich przygotowania. Po kilkudniowym oporze, przewidując
niechybną zgubę postanowił opuścić w nocy miasto i przerżnąć się
przez hufce niewiernych. Tysiąc zaledwie osób, wraz z księ
ciem, ucieczką do m iast sąsiednich ocalić się zdołało. Nureddyn, ażeby zostawić ślady swój strasznej zemsty nad chrześcianam i, w yrżnął mieszkańców a Edessę zburzył do szczętu.
Piszą kronikarze że podczas obu najazdów: Zengi i Nureddyna zginęło 3 0 ,0 0 0 chrześcian a 1 0 ,000 poszło w niewolę.
Skoro wiadomość o nieszczęściach Edessy doszła do E uro
py, chrześcianie uczuli głęboko tę stratę i lękać się zaczęli
aby cała Palestyna nie uległa znowu przemocy tureckiej.
Papież Eugeniusz 111 w ezw ał ludy zachodnie do przedsięwzię
cia nowej wyprawy. Sw. Bernard, przełożony klasztoru
R ts Chron.-Hist.
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Cystersów w Clairvaux, w Szampanii, najznakomitszy naówczas w Europie rnolij i nauką, przyjął na siebie rolę Piotra
Pustelnika. IJrlałTię naprzód do króla franenzkiego, Ludwi
ka VII, wzywając aby się uzbroił na obronę zagrożonych
chrześcian w Syryi i Palestynie. Ludwik skwapliwie krzyż
przyjął, gdyż traf zrządził iż naówczas dręczony był ciężkiemi wyrzutami sumienia za popełnione okrucieństw o w wojnie
ze swoim wassalem Teobaldcm, hrabią Szampanii. Król
bowiem kłócił się ze Stolicą Apostolską, z powodu że ta nie
chciała zatwierdzić obranego przezeń biskupa w Bourges.
Papież w yklął go i w ezwał panów francuzkieh aby siłą ójęża
/.naglili króla do posłuszeństwa. Hrabia Szampanii, Teobald,
mający pryw atną urazę do L u d w ik a, korzystał z wezwania
papieża i w ydał mu wojnę. Król, obrażony tą jego zuchwało
ścią, w kroczył do Szampanii i kraj cały ogniem i mieczem
spustoszył. Nareścic, gdy po długim ojiorze zdobył miastecz
ko Vitry, wyciął w niem wszystkich którzy broń n o sili, a
niedołężnych starców , kobiety i dzieci, którzy w drewnianym
kościele schronienia szukali, rozkazał spalić. Gdy się kościoł
zawalił i odsłonił oczom Ludwika stosy opalonych trupów,
widok ten bolesny spraw ił na zdziczałym umyśle tak mocne
wrażenie iż odtąd, dzień i noc, widział król w swojej wyo
braźni snujące się m ary nieszczęśliwych mieszkańców Vitry.
Ani spowiedzie, ani posty i jałm użny, ani pielgrzymki do miejsc
cudownych, nic mogły uspokoić głosu sumienia. W tein na
deszła z Azyi wiadomość o barbarzyńskiem wytępieniu chrze
ścian w Edcssie. Każdy, mając przed oczyma świeży przykład
barbarzyństw a, porów nywał Ludwika do Nurcddyna i nie dziwił
się bynajmniej srogości T u rk a, kiedy król rhrześciański, we
Francyi, nie uszanował miejsca świętego i ludność bezbronną
wydał na pastwę płomieni. Ludwik przeto, upadając pod
brzemieniem zgryzoty i publicznego złorzeczenia, na pierwsze
wezwanie św. B ernarda, oświadczył że gotow jest zadość uezynić gw ałtow i, który mu kościoł w yrzuca i przedsięwziąść
w ypraw ę przeciw niewiernym. Papież zam iar jego pochwa
lił a krzyżowcom też same nadał przyw ileje, co Urban Ii.
wojownikom pierwszej Krucyaty.
Św. Bernard nie poprzestał na Francyi; udał się także do
Niemiec, do cesarza Konrada 111, z famili Hohensztaufów.
W łaśnie w tym czasie książęta niemieccy złożyli sejm w Spirze. Bernard w zywał Konrada i jego potężnych wassalow
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do wojny 7. niewiernymi. Ale cesarz, odrzucił stanowczo jego
żądania. Sw. Bernard nie zraził się oporem , nie przyjął
wymówek cesarza i gdy całą potęgę słowa wyczerpał, a skut
ku nie otrzym ał, dnia pewnego odprawując mszą w obec
Konrada, książąt i panów w Spirze zebranych przerw ał na
gle ofiarę św. i jakby w zachwyceniu obrócił się do publicz
ności, mianowicie do cesarza; zaczął zachęcać i naglić do
wojny św .; odmalował w najżywszych kolorach obraz sądu
ostatniego; ukazał Chrystusa w obłokach, z krzyżem w ręku,
na ziemię zstępującego, który w yrzucał cesarzowi jego obo
jętność i grubą niewdzięczność. Obrót był tak niespodziany,
rzemowa tak ognista i tak stosowna do czasu i osób iż
ionrad, przerwawszy św. Bernarda, upadł mu do nóg i ze łzami
zaw ołał; «wiem coin jest winien Chrystusowi Panu i
przysięgam ie pójdę dokąd mię święta jego wola powo
łuje.» Lud i książęta, przy tej scenie obecni, do głębi serc
swoich w zruszeni, wzięli natychmiast krzyż za przykładem
cesarza.
Niemcy pierwsi ruszyli w drogę udając się lądem przez
G recją do Azy i Mniejszej r. 1147. Na Ironie greckim sie
dział naówczas Manuel Komnen, wnuk Alexego. Książe
ten niespokojnem okiem poglądał na hufce chrześciańskie;
trwożył się mocno aby Krzyżowcy monarchii jego nie zdobyli.
W prawdzie i dziad jego, Alexy, doświadczył podobnej trwogi;
ale widok nieuchronnej zaguby ze strony Seldżuków kazał mu
zamknąć oczy na niebezpieczeństwo mogące mu grozić ze
strony krzyżowców. W spierał przełóż, ile mógł, ówczesnych
rycerzy, pieniędzmi i żyw nością, a taił przestrach którym
w sercu był miotany. Od czasu zaś jak oręż Godfryda, Bohemunda, Rajmunda i innych książąt chrześciańskich, złam ał
groźną potęgę Seldżuków, co raz większa obawa dręczyć za
częła umysły Greków, aby chrześcianie zachodni, postrzegłszy
słabe ich środki obrony, nie zostali wreście skuszeni ponętą
łatwego zaboru.
Wieść nawet krążyła pomiędzy gminem
greckim że te zbrojne pochody krzyżowców przez cesarstwo
wschodnie zakończą się sm utną katastrofą dla Konstantynopo
la. Złowieszcze to przeczucie spełniło się w rzeczy samej,
ale dopiero za czasów 4-tój krzyżowej wyprawy. Tymcza
sem Manuel, zostając pod wpływem dokuczliwej bojaźni, gdy
nie mógł siłą otw artą przeszkodzić wędrówkom krzyżowców
przez swoje prowincye, starał się przynajmniej im szkodzić
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potajemnie. Jakoż lud grecki zabijał żołnierzy krzyżowych,
którzy dla dostania żywności od wojska się oddzielali; kupcy
mieszali wapno do mąki krzyżowcom dostarczanej, a cesarz
zaprowadził fałszywą monetę, którą dawano jeśli co przedawali, a nie brano jej na powrót, jeśli co od Greków kupo
wali..
Śród takich okoliczności Niemcy weszli do Azy i Mniejszej.
Wypocząwszy czas niejaki w Nicei puścili się w dalszą dro
g ę , środkiem k raju , do lkonium. Ale oszukani przez Gre
ków, Tüórzy byli ich przewodnikami, zabrali z sobą żywność
na 3 dni tylko, gdyż zapewniono ich, że ten czas dostatecz
nym będzie dla dojścia do lkonium. Po tygodniu, zapasy zo
stały wyczerpane a Niemcy znaleźli się sjjód dzikiej i bezdrożnćj pustyni. W krótce napadły na nich liczne zastępy
T urków . Krzyżowcy, znużeni głodem i drogą, cofnęli się ku
Nicei; ale ten odwrót był nieprzerw aną klęską. Przeszło
3 0 ,0 0 0 chrześcian zginęło; sam cesarz nśm ran otrzymał.
W Nicei Konrad zastał Ludwika VII, w raz z jego m ał
żonką, nadobną Eleonorą, księżną Guyenue i Gaskonii. Tu
obaj monarchowie postanowili połączyć swe siły i udać się
razem do Palestyny. Ale większa część panów niemieckich,
którzy wszystko stracili, niedługo mogła towarzyszyć wojsku
francuzkiem u i wróciła do ojczyzny. Sam też Konrad, m a
jąc przy sobie garstkę tylko rycerzy, oddzielił się wkrótce
od Ludwika i w rócił do Konstantynopola. Król zaś fraucuzki, niechcąc zapuszczać się w głąb Azyi Mniejszej, gdzie Niem
cy tyle ucierpieli, poszedł brzegiem północnym morza Śród
ziemnego; ale la droga niemniej okazała się trudną i niebeziieczną, jak i owa środkiem Azyi idąca. Godzien bowiem
'Tancuzi ucierać się musieli z T u rk am i, codzień walczyć
z niedostatkiem, z nieznośnym upałem i chorobami. Trzeba
było iść po największej części przez okolice górzyste , puste,
bezludne, poprzecinane rzekami i ciasnemi wąwozami. Nie
przyjaciel w ślad za nimi gonił; nigdzie, ani się posilić, ani
odpocząć nie można było. I wielką trudnością i niemałą
stratą żołnierzy doszedł Ludw ik do m iasta nadmorskiego Atalii, będącego w posiadaniu Greków. Tu spodziewał się znaleść wypoczynek dla siebie i wojska ; ale rządca tameczny,
lękając się ich wpuszczać do miasta aby go Krzyżowcy nie
zabrali, zmusił ich obozować pod muram i. Nadeszła zima a
mnóstwo pielgrzymów, na pół nagich, z uędzy i chłodu wy
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ginęło. Nareście, kiedy Ludwik zagroził przypuszczeniem
szturm u do miasta, rządca oświadczył iż mu wynajdzie okrę
ty na przewiezienie Krzyżowców do Antyochii. Pięć tygodni
czekać musiano' na obiecane statki. Gdy nadeszły, okazało
się że nie były ani dość liczne, ani dość obszerne dla prze
wiezienia całej, w życiu pozostałej, armii francuzkiej. W ięk
sza jej część pozostać musiała w obozie pod Atalią. Król
zapłacił rządcy znaczne pieniądze aby dał w mieście przytu
łek chorym, a wojsko zostające się przeprowadził do granie
Syryi. Nikczemny Grek nie dotrzymał słowa, zabiał pienią
dze , a biedni pielgrzymi z głodu lub chorob wymarli. Co
do Ludw ika, len po trzech tygodniach żeglugi zaw inął do
A ntyochii, gdzie rządził naówczas Rajmund i Poitiers,
zięć księcia Bohemunda. Rajmund przyjął króla francuzkiego z największą gościnnością; w ypraw iał mu częste biesiady,
na których jaśniała urodą i wdziękami królowa Eleonora. Tu
Krzyżowcy przepędzili resztę zimy. Na wiosnę, r. 1148,
Ludwik postanowił opuścić Antyochią i udać się do Jeruza
lem , zwłaszcza że książę Rajmund wzbudził w Eleonorze
nieobojętne uczucie ku sobie. Okoliczność ta naw et poróżniła
męża z żoną tak, iż Ludwik ujrzał się zmuszonym porwać
Eleonorę i w nocy z m iasta do swego obozu odprowadzić.
Nareście Francuzi stanęli w grodzie św .; wkrótce też i
cesarz "Konrad tam przybył morzem z Konstantynopola, w or
szaku kilku baronow nie jako wojownik krzyża, ale jak skrom
ny pielgrzym dla zwiedzenia miejsc świętych. Dwaj m onar
chowie, spotka wszy się znowu w Jeruzalem , rzewnie zapła
kali nad smutnym losem swojej wyprawy. Gdy król jerozo
limski, Balduin III, oświadczył im , że chciałby uderzyć na
Damaszek, zdobycie którego byłoby wielce korzystnem dla Je
ruzalem, nie odmówili mu swojej pomocy.
Wojska chrześciańskie ruszyły w pole, a zniósłszy kilka
krotnie nieprzyjaciół, stanęły pod Damaszkiem. Trw oga ogarnęła mieszkańców; załoga składała się z kilkunastu tysię
cy; tryum f chrześcian był nie wątpliwy; jedno uderzenie do
stateczne było do opanowania miasta. A le , na nieszczęście,
powstała niezgoda między oblegającymi. Monarchowie E uro
pejscy i król jerozolimski kłócić się zaczęli o posiadanie przy
szłej zdobyczy i przez to stracili najpiękniejszą porę do dzia
łania. Rod czas tych kłótni, oddział muzułmanów, 2 0 ,0 0 0
w ynoszący, znalazł zręczność przedarcia się do m iasta, i
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wzmocnił załogę tak, iż chrześcianie, od murów odparci, ze
wstydem nazad wrócili.
Nieszczęśliwy koniec wyprawy do Damaszku powaśnił
Krzyżowców między soki) i ostudził ich odwagę. Konrad na
tychm iast opuścił Ziemię Sw ., a Ludwik zabawił tam jeszcze
rok cały, nie biorąc już udziału w żadnej wyprawie i zwie
dzając tylko miejsca bytnością Chrystusa i jego apostołów
uświęcone. Nareście ze szczątkami wojska w rócił do Francyi (*).
Taki był koniec drugiej krzyżowej w ojny; hrabstwo Edeskie w ręku niewiernych zostało.
Trzecia K r z y ż o w a wojna.

Zdobycie Jeruzalem przez Saladyna, (Salah-eddyna), sułta
na Egipskiego r. Tl 87, wywołało trzecią Krzyżową wojnę.
Królestwo Jerozolim skie, założone przez Krzyżowców
w r. 1 099, przetrw ało pod dziewięciu królami lat 88. Oto
jest szereg tych królów, w raz z króciutką o ich dziejach wia
domością.
Wiadome są czyny pierwszego króla, Godfryda de Bouillo n ; po nim panow ał chlubnie b rat Balduin I. od r.
11 0 0 — 1118. Gdy ten zeszedł bezpotom nie, rządził przez
lat 12 brat stryjeczny Balduin II. du Bourg od r. 111)1—
1 131. Dwakroć był on brany w' niewolę i siedm lat prze
siedział w kajdanach u niewiernych. Umierając zostawił kró
lestwo zięciowi Fulkonowi Anjou i córce Melizendzie.
(Ob. gen. 1S. 38).
Fulko w stąpił na tron w podeszłym wieku mając lat 50;
nie posiadał potrzebnej do rządów' energii ani w ytrw ałości;
niczem się nie w sła w ił; um arł spadłszy z konia. Zostawił
dw óch synów': Balduina III i Amalaryka pod opieką matki.
Pierwszy (Balduin III) panow ał lat 2 0 (od 1 1 4 2 — 1162); za
jego czasów , Zengi zdobył lir. Edeskie, z którego pow odu
zaszła druga krucyata.
(*) W lat lcilka za powrotem ■/. Palestyny, Ludwik, nie mogąc za
pomnieć postępków swej żony, Eleonory, rozwiódł się z nią;
a ta wyszła za Henryka II, króla angielskiego, i wniosła mu
w posagu obszerno księstwa Guyenne i Gaskonią.
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A m alaryk, brat Balduina III, kusił się był o zdobycie
Egiptu. Kalif egipski nie mając sił dostatecznych dla odpar
cia Chrześcian, prosił pomocy u T urków Syryjskich, u Nureddyna. 'T e n posłał mu swojego wodza Szyrku który, zmu
siwszy Amalaryka do odwrotu, został nagrodzony przez kali
fa urzędeąi Wezyra. Atoli niedługo się cieszył tym zasz
czytem ; um arł po dwóch miesiącach zostawując synowca
wielkich nadziei, imieniem Saladyna. Kalif egipski powie
rzył mu godność w ezyra, a gdy i sam niebawem um arł, Saladyn, przy pomocy życzliwego sobie wojska, ogłosił się pa
nem Egiptu. Wkrótce leż potem, r. 1 1 7 3 , zakończył życie
w Syryi Nureddyn, a lubo zostawił syna, Saladyn pozbawił
go dziedzictwa ojcowskiego i stał się najpotężniejszym w tej
epoce sułtanem na Wschodzie.
Po śmierci Amalaryka, zaszłej w r. 1173, korona przesz
ła na jego syna w młodocianym wieku, Balduina IV. Ten,
prócz niezdolności do rządów, był jeszcze dotknięty trądem i
gdy, z tej choroby, wzrok utracił r. 1183, powierzył regen
c ją szwagrowi swemu Gwidonowi z Lusignan, mężowi Sybilli. (Ob. gen. JV. 38). Gwido odznaczał się p-iękną posta
cią i urodą, ale nie posiadał żadnych przymiotów do rządze
nia państwem; przetoż, na usilne żądanie baronów, król od
ją ł mu władzę i m ianował królem pięcioletniego syna swej
siostry Sybilli, z pierwszego jej małżeństwa, imieniem Bal
duina V. i wyznaczył dla niego regencją. Tym czasem m at
ka, chcąc co najśmieszniej widzieć małżonka swego, Gwidona,
na tronie, przyczyniła się, jak mówią, do zgonu syna, i tym
sposobem nabywszy sama praw do korony przekazała je, r.
1186, mężowi swemu.
—
W łaśnie za krótkiego panowania niedołężnego Gwidona
z Lusignan przestało istnieć szczupłe królestwo Jerozolimskie.
Utrzymywało się ono dotąd, przez, lat 88, nie o własnej we
wnętrznej sile; ciągły napływ walecznych Chrześcian z Europy
stanow ił jego przedmurze przeciwko niewiernym; domowe zaś
niezgody pomiędzy Turkam i długo niedozwalały tym ostatnim
uderzyć całym ciężarem sił swoich na Chrześcian Jerozolim
skich. Skoro zaś większa część ziem tureckich, leżących
w S yryi, Arabii i Egipcie, złączyła się w ręku Saladyna,
wojownik te n , prócz religijnej nienawiści ku chrześcianom,
mając jeszcze osobistą urazę do króla jerozolimskiego, posta
now ił obrócić oręż na Palestynę.
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Powod do urazy był następny: między baronami Palesty
ny znajdował się, przybyły z. Europy , Jiynald (le Chalillon, mąż dzielny i chciwy sławy rycerskiej. Ten zdobył na
pograniczu Ziemi Świętej z Arabią, zamek Karak lub Krak i
z niego ciągłe robił wycieczki do posiadłości Saladyna, a na
wet nieraz zagrażał i Mecce. Saladyn kilkakrotnie doma
gał się od króla Jerozolim skiego, aby powściągnął zapał w o
jowniczy Rynalda. Król jednak lego uczynić nie mógł, gdyż
w rządzie feudalnym każdy baron posiadał niezaprzeczone pra
wo wojny, zwłaszcza z niewiernymi. Nakoniec, razu pewne
go, Rynald de Chatillon, dowiedziawszy się, że ciągnie do Mek
ki karaw ana pielgrzymów m uzułm ańskich, śród których
znajdowała się także i matka Saladyna, napadł na nią, /łupił
i wielu T urków zabił lub w ziął w niewolę. Saladyn wyszedł
naówczas z granic cierpliwości i na czele 2 0 0 ,0 0 0 w kro
czył do Palestyny roku 11117.
Gwido w ystąpił przeciwko niemu z wojskiem daleko szczuplejszem i stoczył bitwę nad jeziorem Genezaret przy Tyberiadzie, gdzie na głowę został porażony i sam z całą ar
mią dostał się w niewolę. Tak wielka była liczba jeńców
chrześciańskich, że T urcy kupować ich nie chcieli i rycerza
za parę obówia oddawano.
Gwido Lusignan z przedniejszymi rycerzam i, w liczbie
których znajdował się też iłynald z Chatillon, był stawiony
przed Saladynem. Ten pow itał łaskawie króla i widząc go
spragnionego kazał m u podać puhar z napojem. Król sko
sztowawszy chciał dać napić'się Rynaldow i, obok stojącemu;
lecz sułtan go w strzym ał mówiąc: «Zdrajca ten nie powinien
pić w mojej obecności,” a obróciwszy się do Rynalda za
groził mu śm iercią jeśli nie przyjmie w iary proroka. Iłynald
odrzucił ze wzgardą żądanie sułtana; ten uderzył go szablą,
a straż przyboczna głow ę mu natychmiast ucięła.
Po zwycięstwie przy Tyberiadzie sułtan opanował prawie
wszystkie m iasta chrześciańskie. Jedynie nadmorskie miasta
Tyr i Trypoli tudzież Jeruzalem zostawały jeszcze w ręku
Chrześcian. Saladyn stanął pod m uraini świętego grodu.
Jeruzalem , posiadając zbyt szczupłą liczbę wojow ników , nie
mogło stawić długiego oporu. Uroniło się przecież ile podo
bna było; Saladyn rozdrażniony tą zaciętością poprzysiągł, że
wszystkich mieszkańców wytraci. Przelęknieni tą pogróżką
nieszczęśliwi, błagali jego litości, zdawali się na łask ę, a
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w razie przeciwnym grozili, że podpalą Jeruzalem i miasto
w olbrzymią kupę gruzów zamienią. Sułtan darow ał im ży
cie i pozwolił okupić swoją wolność. Cena okupu była: za
mężczyznę 10 sztuk złota, za kobietę 5 , a 2 za dziecko.
Za nadejściem d nia, w którym Chrześcianie opuścić mieli
Jeruzalem , wszystkie bramy miasta zostały zamknięte oprócz
jednej, przy której Saladyn, siedząc na tronie, patrzał na
luil wychodzący ze łzami i rozpaczą. Patryarcha z ducho
wieństwem szedł przodem , niosąc w ręku naczynia święte,
krzyże i skarby kościelne, potem szła królowa Sybilla w or
szaku panów i rycerzy. Saladyn raczył do nićj przemówić
łaskawie. Kobiety z dziećmi na ręku postępowały za kró
low ą, błagając Saladyna, aby im w rócił mężów i synówr.
Wielu Chrześcian, zamiast rzeczy kosztownych, dźwigało na
barkach zgrzybiałych rodziców, lub przyjaciół chorobą złożo
nych. Widok ten wzruszył serce Saladyna. Wielka liczba
Chrześcian zaraz otrzym ała w olność; chorym zaś pozwolił
wrócić do Jeruzalem i ,szukać ulgi w tamecznych szpita
lach. Rycerze naw et Sw. Jana Jerozolimskiego otrzymali
rozkaz pozostania w mieście dla czuwania nad chorymi Chrześcianami.
,
Po zdobyciu Jeruzalem , Saladyn obrócił oręż przeciwko
Tyrowi, który chciał koniecznie opanować. Już miasto,
nie mając biegłego dowódzcy, ani dostatecznych środkow obrony, wysłało było posłów oświadczając chęć poddania się
sułtanowi na pewnych w arunkach. W tein przybyła mu nie
spodziana pom oc, nie w zastępach licznego wojska, ale w osobie jednego rycerza z Europy, imieniem Konrada, m argra
biego Monlferralu (*). Ojciec tego Konrada, w wieku po
deszłym , poprzedził syna do Palestyny w celu tylko poboż
nej pielgrzym ki, a udawszy się z innymi do Tyberiady do
stał się po bitwie w niewolę. Syn zaś pozyskał naprzód gło
śne imię czynami rycerskiemi w E uropie; szczególniej się od
znaczył broniąc papieża Alexandra III. przeciw cesarzowi Frydrykowi Barbarussie. P otem , już ciekawością już chęcią
sławy wiedziony, przybył na dwór cesarza greckiego Izuaka
(*) Monfe rra t, nio wielkie markgrafstwo, 50 mil kwadr, mające,
w średnich wiekach niezawisłe, potem przyłączone do Sabaudyi, znajduje się we środku Piemontu.
51
E is Chkon.-H ist.
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y,higclos (4185— 1105). Tu uśmierzył w stolicy bunt, który groził obaleniem tronu cesarskiego i w łasną ręką poło
żył dowodzcę rokoszan. Izaak Angelos nagrodził rycerza ty
tułem Cezara i ręką swej siostry. Atoli niecierpliwy cha
rakter Konrada nie pozwolił mu długo kosztować szczęścia
na łonie pokoju. Skoro zasłyszał o wojnie Chrześcian z Saladynem , opuścił młodą małżonkę i pośpieszył na pomoc Gwi
donowi Lusignan. Ale już było za poźno. Król jerozolim
ski i największa część rycerzy, w raz z jego ojcem , jęczeli
już w niewoli u Saladyna. Konrad wylądował w Tyrze. Sko
ro tu przybył, całkiem się postać rzeczy zmieniła. Objął głó
wne dowództwo; rozszerzył fossy, napraw ił fortyfikacje, przy
ją ł do miasta wygnańców z Jeruzalem ; słowem obudził do
tąd nieznany duch życia, energii i m ęstw a w mieszkańcach
T ym . Wszyscy poprzysięgli umrzeć raczej, niżeli się poddać
muzułmanom. Napróżno Saladyn morzem i lądem przypusz
czał szturm y do m iasta; T yr bronił się po bohatersku. Ze
zaś ojciec Konrada znajdował się w ręku Saladyna, sułtan
ustanowił go użyę. do rozbrojenia mężnego obrońcy Tyru.
azał powiedzieć K onradow i, że wróci mu ojca i nada bo
gate posiadłości w Syryi jeśli bramy miasta otworzy; w ra 
zie zaś przeciwnym postawi starego margrabiego przed sze1
'
'd dosięgły pociski Chrześcian.
podarkami niew iernych, że
życie ojca mniej mu je st drogie, niż sprawa Chrześcian i że
jeśli Saladyn dopuści się takiego barbarzyństw a względem je
go ojca, chlubić się on będzie, że jest synem męczennika.
Jednakże Saladyn nie wykonał swojej pogróżki; ponowił tyl
ko natarcia, ale napróżno. Straciwszy nakoniec nadzieję zdo
bycia T y ru , obrócił się na T rypoli, lecz i ztąd odejść m u
siał bez skutku.
Wieść o klęsce przy Tyberiadzie, tudzież o utracie Jeru 
zalem i innych m iast Chrześcianskich, spadła, jak piorun, na
Europę katolicką. Papież Grzegorz V IH ., a wkrótce po nim
Klemens III., wezwali Chrześcian zachodnich do nowej woj
ny przeciwko niewiernym. Tym zaś, którzy, dla płci lub
w ieku, do Palestyny iść nie m ogli, Kościoł zalecił, aby dali
dziesiątą część rocznego dochodu na tę w ypraw ę, obiecując
im zupełny odpust, jak gdyby osobiście z niewiernymi wal
czyli. Pobor ten znajomy jest pod imieniem dziesiqciny Saladyńskiej. Zebrano z niego wielkie summy. Trzej monar
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chow ie: cesarz niem iecki, Frydryk I. Barbarussa, król
francuzki Filip II. August, i angielski, Byńard LwieSerce, przyjęli znak krzyża św. Europa oczekiwała najpię
kniejszych skutków z tej krzyżowej w ypraw y; lecz ta nie od
powiedziała bynajmniej powszechnemu oczekiwaniu.
Frydryk B arbarussa, w głębokiej już starości, ale pełen
zapału dla świętej sprawy, puścił się naprzód lądem, na czele
1 0 0 ,0 0 0 w ojowników, przez W ęgry, Grecyą i Azyą Mniej
szą. Opisywać tu nie będziemy z jakiemi trudnościami ce
sarz ten na każdym kroku walczyć był zmuszony; byłoby to
prostem powtórzeniem tego cośmy już przy dwóch pierwszych
krucyatach powiedzieli. Grecy, lękając się Krzyżowców, cią
gle im tajemnie i otwarcie szkodzili, a gdy Frydryk wszedł
do Azji Mniejszej, w kraju tym ucierpiał wiele od oręża
Seldżuków , niewygodnych przepraw , upałów i braku żywno
ści. Na domiar nieszczęścia, przy wejściu do S y ry i, gdy
Krzyżowcy szli brzegiem rzeki Selef płynącej koło murów
Seleucyij_ cesarz, zwabiony przezroczystością wody, chciał
kąpać się w rzece, ale zaledwie tam wszedł, gdy paraliżem
ruszony, wydobyty został bez życia. Pewien zaś historyk
arabski pow iada, że Frydryk Barbarussa utonął przepływając
konno przez rzekę, że prąd wody uniósł go ku drzewu o któ
r e , gdy się gw ałtow nie uderzył, życie zakończył.' Bądź co
bądź, czy że chciał kąpać się, czy tylko przepłynąć rzekę,
śm ierć jego była okropniejszą dla wojska niż przegrana wiel
kiej bitwy. Krzyżowcy rozdzielili się na kilka części, aby się
łatwiej w drodze wyżywić i jedni udali się do Anlyochii, gdzie
wyginęli w skutek chorob zaraźliw ych; drudzy ciągnęli przez
ziemię Alepu, gdzie praw ie wszyscy wpadli w' ręce m uzuł
mańskie ta k , iż w całym tym kraju nie było familii turec
kiej , któraby trzech lub czterech Niemców w niewoli nie m ia
ła. Ze stu tysięcy Krzyżowców zaledwie 5 ,0 0 0 pod wodzą
syna Barbarussy, Frydryka Szwabskiego, dostało się do Pa
lestyny. Słabe te szczątki przybyły do Ziemi Św', właśnie
w tenczas, kiedy Gwido L usignan, otrzymawszy wolność od
Saladyna, pod w arunkiem , że z nim walczyć nie będzie, w brew
swojej przysiędze, zebrał kilkanaście tysięcy rycerzy i obiegł
nadmorską twierdzę Saint-Jean-d'Acre, dawniejszą Ptolemaidę. Oblężenie to zaczęło się w sierpniu r. •1189 i trw ało
dwa lata. W obozie chrześcianskim , który się codzień po
większał cząstkowein nadciąganiem Krzyżowców z Fraucyi,
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Włoch, Niemiec i Anglii, już w samych początkach wybuchnęły
kłótnie o dziedzictwo nędznego tronu Jerozolimskiego. Syb illa , małżonka Gwidona L usignan, um arła z dziećmi 4180;
siostra jéj przeto, Izabella (ob. gen. N. 38), druga córka
A m alaryka, została teraz dziedziczką korony Jerozolimskiej.
Była ona żoną Hunifryda Thoron. Lusignan nie chciał jéj praw
swoich odstąpić; ale ponieważ nie um iał obronić Jeruzalem ,
nie wielu stronników liczył za sobą. Tymczasem Konrad,
waleczny obrońca T y ru , zapragnął także królować w Pale
stynie. Tego zaś inaczej dokazać nie m ógł, jak zaślubiając
Izabellę. \V tym ,celu wyrzekł się swój żony, greczynki,
postarał się o rozwod Izabelli z jej mężem Humfrydem i, sani
ją pojąwszy za żonę, nabył tym sposobem praw do tronu.
Ale Krzyżowcy rozdzielili się na dwa stronnictw a; jedni,
choć nieliczni, popierali Gwidona; drudzy zaś Konrada. Do
mowa wojna miała już wyniknąć między pretendentam i, gdy
duchow ieństw o, w'dawszy się w te kłótnie, skłoniło obie stro
ny, że zgodziły się oddać całą tę sprawę pod sąd Ryszarda
Lwie-Serce i Filipa A ugusta, którzy w krótce przybyć tam
mieli. -f.
Dwaj ci monarchowie długo zostawali w ścisłej na pozór
z sobą przyjaźni. Ale czas okazał że przyjaźń ta była owo
cem interesu. Ryszard Lwie-Serce był niewdzięcznym sy
nem ; podżegany przez matkę E leo n o rę, kłócącą się z mężem
Henrykiem II. Plantagenetą, umyślił bvł odebrać ojcu koronę.
W tym celu wszedł w przyjazne stosunki z królem francuzkim Filipem A ugustem , dostawał od niego wojsko i pienią
dze, a za to przyrzekł i przysięgą stw ierdził, że się z jego
siostrą Alixą ożeni. Matka jednakże E leonora, nienawidzą
ca dzieci Ludwika V IL , z którym się rozw iodła, była temu
związkowi przeciwną. Jakoż R yszard, gdy w stąpił n a tró n
angielski i już żadnej od Filipa nie potrzebował pomocy, za
wpływem m atki, która umiała wykazać niekorzystną stronę
w A lixie, zobojętniał pow'oli ku tej księżniczce, chociaż
oświadczał się jeszcze jej bratu , że danego słowa dotrzyma.
Tymczasem nadeszła pora wyjazdu do Ziemi Sw. Obaj kró
lowie postanowili razem udać się morzem. Ale floty ich,
z powodu burz zimowych, zawinęły do Messyny, w Sycylii,
roku 1190.
T u zastali Krzyżowcy wojnę o dziedzictwo tronu po śmierci
Wilhelma II. Dobrego. Konstancrja, synowicą ostatniego króla,
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zaślubiona cesarzowi Henrykowi VI. Holiensztaufen była pra
w ną dziedziczką Sycylii; tymczasem lud i szlachta, za namo
w ą papieża, wynieśli na tron Tankreda, pobocznego brata
Konstancyi. Z tego powodu zapaliła się domowa wojna
w Neapolu i Sycylii. Za przybyciem Francuzów i Anglików,
Tankred ujrzał się w przykrem położeniu, gdyż Filip August
zostawał w przyjaznych stosunkach z cesarzem Niemieckim,
a Ryszard był bratem królowej Joanny, wdowy po świeżo
zmarłym W ilhelmie, którą on osadził w więzieniu. Jednak
że pochlebstwem i uległością prędko rozbroił Filipa Augusta;
Ryszard był trudniejszym do zjednania. Książe ten, popędliwego charakteru, obudził ku sobie nienawiść w mieszkańcach
Messyny różnemi gwałtownemi postępkami. I tak, naprzykład,
przechodząc raz mimo domku w iejskiego,, usłyszał krzyk ja 
strzębia, którego używano do łowów. Ze zaś jastrząb' i in
ne ptaki myśliwskie stanowiły w Anglii wyłączną własność
osób szlachetnych, a były całkiem zakazane mieszczanom i
chłopom , Ryszard w padł do dom u, zabrał ptaka i poniosł
go z so b ą; ale chłop sycylijski, nieprzywykły do takich na
dużyć, w ezw ał do pomocy sąsiadów którzy, uzbrojeni w kije
i kam ienie, zmusili króla angielskiego do szanowania praw
własności.
— f
W krótce potem podobał się R yszardow i, nad brzegiem
ciaśniny stojący, piękny i mocny klasztor zakonników grec
kich. Król, chcąc tam umieśeić swoje magazyny, wygnał m ni
chów i osadził go swoją załogą. Mieszkańcy Messyny, obra
żeni tem lekceważeniem praw gościnności, napadli z orężem
w ręku nagłow ną kw aterę królew ską, która się znajdowała
po za murami miasta, i kilku żołnierzy zabili. Ryszard, nie
posiadając się z gniew u, na czele kilkunastu tysięcy uderzył
na zuchwalców, zagnał aż do miasta a wyłamawszy bramy opanow ał Messynę i sztandar swój na wszystkich wieżach za
wiesił. Naówczas T ankred, lękając się, aby król angielski
nie ogłosił się panem stolicy i wyspy, prosił pośrednictwa
w tej mierze Filipa-Augusta , jako suwerena Ryszarda. Król
francuzki, na mocy tego starszeństw a, rozkazał Ryszardowi,
jako swemu w assalow i, aby sztandary z wież pozdejmować
zalecił. Co len uczynił, ale z nieubłaganą nienawiścią ku
Filipowi. W tern przybyła do Sycylii m atka Ryszarda Eleo
nora, wioząc z sobą młodą i piękną księżniczkę Berengarq, córkę króla Nawarry. R yszard, w części, żeby
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zemścić się nad Filipem , a w części ze skłonności jaką nie
bawem uczuł ku B erengarze, oświadczył królowi francuzkienui, że jego siostry nie pojmie za żonę, i zaraz dał uroczy
ste słow o, że zostanie małżonkiem księżniczki hiszpańskiej.
Postępek ten poróżnił ostatecznie i na zawsze Ryszarda
z Filipem. Król francuski, po tej zniewadze siostrze jego
w yrządzonej, za nadejściem wiosny, nie czekając Ryszarda,
opuścił Sycylią i udał się ze swoją flotą do Palestyny. Wy
lądował pod Ptolem aidą, gdzie go w obozie chrześciańskim
powitali Krzyżowcy jako Anioła Pańskiego. Wezwany zaraz
na pośrednika w sporach o koronę jerozolim ską, oświadczył
się za Konradem. Jednakże co do rtolem aidy nic nie chciał
przedsiębrać bez Ryszarda. Król zaś angielski, w czasie swej
żeglugi do Palestyny, burzą znaglony, wylądował na brzegi
C ypru, który m iał udzielnego księcia greckiego, z szumnym
tytułem cesarza. Ze zaś ten cesarz źle się obszedł ze swy
mi gośćm i, Ryszard odebrał mu wyspę i odtąd Cypr przez
300 lat zostawał w ręku Łacinników. Gdy nareście przybył
Ryszard pod Ptolemaidę i dowiedział się, że Filip uznał
Konrada z Montferratu za króla jerozolimskiego, na przekor
w ziął stronę Gwidona Lusignan. Zaledwie położono koniec
tym smutnym zatargom , postanowiwszy, że Gwidon Lusi
gnan zachowa tytuł króla aż do śm ierci, po nim zaś nastąpi
Konrad i jego p o tom kow ie.\ Kiedy nareście Krzyżowcy wzięli
się do dzieła i zbliżyli się pod m ury Ptolemaidy, spotkali
opor jakiego się wcale nie spodziewali. T urcy bowiem użyli na wzmocnienie warowni czasu, jaki chrześcianie na pu
stych sprzeczkach stracili. Wtedy zaczęły się w alne bitwy,
już w celu zdobycia m iasta, już dla odparcia wojsk Saladyna, idących na pomoc oblężonym. Gpor mieszkańców Pto
lemaidy był niesłychany. N areście, ¿ło d em , chorobą i cią
głą pracą znękana załoga w liczkif; 5 ,0 0 0 broń złożyła.
Ptolemaida po dwóch latach oligfźenia dostała się w ręce
Krzyżowców. Ale zwycięztwo to nie mało ofiar kosztowało.
Krzyżowcy pod murami Saint-Jean-d’Acre przeleli więcej krw i
i okazali więcej waleczności niż potrzeba było na podbicie
całej Azyi. Przez ten czas, miecz lub choroby sprzątnęły
blizko stu tysięcy Chrześcian.
Mimo ten świetny tryum f nad Saladynem , nic już wię
cej Krzyżowcy w Palestynie nie dokazali. Nienawiść Filipa
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Itu Ryszardowi zepsuła dalsze przedsięwzięcia i zamiary wojsk
chrześciańskich. R yszard, prócz teg o , obraził jeszcze na sie
bie księcia Austryackiego, Leopolda, który się znajdował
w wojsku Frydryka Rarbarussy, jako wassal korony niemiec
kiej. W dniu zajęcia 1'tolemaidy, pierwsi wojownicy Leopol
da zatknęli chorągiew austryacką na jednej z wież miasta.
Ryszard, który się chlubił, że prócz jego rycerzy, nikt inny
nie potrafi zdobyć lej twierdzy, rozgniewany na widok obcej
chorągw i, na szczycie wieży powiewającej, kazał ją zerwać
i w błoto w deptał nogami. To grube obejście się Ryszarda
z Leopoldem zmusiło tego ostatniego do opuszczenia zaraz
Palestyny. Konrad z HlonlFerratu, urażony także na króla
angielskiego, że się przeciwko niemu oświadczył, odszedł
z pocztem swoich rycerzy do Tyru. Nareście król Francuzki,
codzień obrażany przez popędliwego Ryszarda, udał chorego i
oświadczył Krzyżowcom zamiar powrotu do swego państwa.
Jakoż wkrótce opuścił Ziemię Sw. zostawując w niej same
go Ryszarda.
J
V'Król angielski wojował z Saladynem czas niejaki, atoli
z inałem powodzeniem; nie mógł zdobyć Jeruzalem . Nare
ście, otrzymawszy r. 1 1 9 2 , wiadomość z A nglii, że brat je 
go najmłodszy, Jan Bez-Ziemi, namawia baronów królestwa
do buntu przeciw praw em u m onarsze, i że, z drugiej stro
ny, król Francuzki, korzystając z jego nieobecności, chce za
brać posiadłości angielskie we F rancyi, postanowił zakoń
czyć wojnę z Saladynem. Chrześcianie Syryjscy, bolejąc nad
koniecznością jego odjazdu, prosili przynajm niej, aby im na
swojein miejscu zostaw ił królem nie Gwidona Lusignan, zna
nego ze swojej niezdolności, ale mężnego i roztropnego Kon
rada z Montferratu. Lubo niechętnie, zgodził się nań Ry
szard. Wysłano przeto gońców do margrabiego Tyru z wia
domością , iż jest wybrany na króla jerozolimskiego. Ale nie
rzeznaczono mu było cieszyć się godnością królew ską; dwaj
zmaelici, niewolnicy Starca z Góry, zabili go pod czas
kiedy mieszkańcy T yru przez uczty i zabawy wybór jego ob
chodzili (*). Gruba tajemnica osłania powód tej zbrodni.
Jedni przypisywali to m orderstw o Saladynow i, drudzy Hum-

f

(*) Między ludami, micszkającemi w Syryi podczas wypraw Krzy
żowych, historya wymienia Izmaelilów, którzy, w drugiej po-
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irydowi, mszczącemu się za wydarcie sobie żony i króle
stw a, inni nakoniec Ryszardowi Lw ie-Serce. Bądź co bądź,
Ryszard zostawił Clirześciau Palestyńskich w łasnem u losowi,
zaw arł zawieszenie broni z Saladynein na trzy lata i 8 mie
sięcy, lub według drugich, na 3 la la , 3 miesiące, 3 tygo
dnie, 3 dni i 3 godziny. Sułtan ustąpił Chrzescianom pobrzeże morza Śródziemnego od JafTy aż do T yru i dozwolił
pielgrzymom zwiedzać Jeruzalem bez opłaty przez czas trw a
nia rozejmu.
Taki był koniec trzeciej krucyaty, pod czas której Niem
ny utracili najpiękniejsze wojsko i znakomitego monarchę; An
glia i F rancya, z bogatym zasobem sił i pieniędzy, nic inne
go nie dokazała prócz zdobycia Plolemaidy. Małe to powo
dzenie przypisać należy nienawiści i zazdrości między króla
mi angielskim i francuzkim. Sami ich poddani tak się prze
niknęli namiętnościami swoich m onarchów , że kiedy, po za
warciu rozejmu z Saladynein, bramy Grodu Sw . dla Chrześcian zostały otw arte, wszyscy inni Krzyżowcy udali się dla
odwiedzenia Grobu Zbawiciela; Francuzi jedni nie chcieli iść
do Jeruzalem dla tego, że im Ryszard to miasto otworzył.
Uczucie zazdrości siluiejszem było niż miłość dla m iasta św.
Najważniejszym wypadkiem trzeciej krucyaty, o którym
Krzyżowcy bynajmniej nie myślili, było założenie Królestwa
Cypru. Wyspa ta , jedna ze znaczniejszych na inorzu Środziemnem (400 mil k w a d r.), słynęła z wybornego w in a ; jej
porty dawały przytułek okrętom płynącym z Zachodu do
łowię X I. wieku, przybywszy z Persyi do Syryi, założyli osadę na górze Libanu. Naczelnik tej osady, zwany od Tnrków Starcem z Góry (to jest z góry Libanu) posiadał 20
zamków i liczył około 60,000 poddanych. Przy boku jego
znajdowała się straż, ślepo rozkazom swojego pana posłuszna.
Żołnierze, tę straż składający, zwali się Haszyszym lub Assassynami, od imienia trawy Haszysz, z którój dobywali na
der mocny trunek. W upojeniu, na rozkaz Starca z Gó
ry, rzucali się z wierzchołka wieży, w środek płomieni, prze
bijali się na śmierć żelazem; lub brali sztylet na zabicie te
go, kogo im wskazano; nie znali niebezpieczeństw, ani prze
szkód; szukali ofiary swojćj jawnie, w pałacach, w obozach;
nie lękali się zginąć sami, w przekonaniu że śmierć otworzy
im wrota do raju. (Z historyi Dziejów Krzyżackich p. Ro
galskiego').
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Azy! lub ztam tąd do Europy w racającym . Kiedy T urcy za
brali wszystkie państwa chrześciańskie na W schodzie, szcząt
ki ich znalazły schronienie na wyspie Cyprze. Ryszard, pan
tej wyspy, darow ał ją Gwidonowi L usignan, którego fami
lia tam panowała do r. 1473 (*).
R yszard, żeglując ua pow rót przez morze Śródziemne,
zagnany burzą na morze A dryatyckie, wylądował w Dalmac y i, w Żarze. Z tąd , pod obcein im ieniem , chciał przejść
do A ustryi, a ztam tąd przez Niemcy do Anglii. .Żeby mógł
swobodnie przejść przez D alm acyą, posłał jednego ze swoich
dworzan do rządcy prow incyi, prosząc o pasport niby dla
kupca z Palestyny wracającego. Załączył mu w darze pier
ścień z ogromnym rubinem , który kupił jeszcze w Pa
lestynie, a który, na nieszczęście, nabył wielkiej wziętości i
wszyscy już wiedzieli w czyim się ręku znajdował. Rządca,
skoro go zobaczył, oświadczył posłańcow i, że 'co jest pier
ścień nie kupca jakiegoś, ale króla angielskiego. Mimo to,
nie chciał Ryszarda przytrzymać i udzielił mu żądany pasport.
Jednakże, rozmyśliwszy się później, posłał zawiadomić sw o
jego b ra ta , rządcę sąsiedniego m iasta, że król Ryszard, pod
przybranem nazw iskiem , przechodzi przez jego ziemie. Ten,
chcąc korzystać z okoliczności dostania znamienitego jeńca,
zaw ołał pewnego francuza, N orm andczyka, który u niego był
na służbie, i kazał mu codzień odwiedzać wszystkie zajezdne
domy w mieście, azali, po mowie lub jakiejkolwiek skazów(*) Ostatnim królem w linii męzkićj, pochodzącej z familii Lusi
gnan, był Jan 111., który umierając zostawił córkę Karolinę.
Ta, wyszedłszy za mąż za Ludwika Sabaudzkiego, wniosła
do domu książąt Sabaudzkich prawa do królestwa Cypru.
Atoli, brat jego poboczny Jakub, wśpierany przez sułtana
Egipskiego, którego królowie Cypryjscy byli od r. 1426 dannikami, potrafił wygnać z Cypru Karolinę z mężem r. 1461.
Chcąc zaś zapewnić sobie opiekę Wenecyi, zaślubił córkę
bogatego patrycyusza Marka Kornela, imieniem, Katarzynę
Kornaro. Senat Wenecki uznał ją za córkę Sw. Marka,
czyli za córkę rzeczypospolitej Weneckićj. Król Jakub um arł bezpotomnie w r. 1473. Senat naówczas zaprosił Ka
tarzynę Kornaro do Wenecyi i skłonił ją do zrzeczenia się
za dożywotnią pensyą królestwa Cypru na korzyść rzeczy
pospolitej Weneckićj 1480, Odtąd wyspa Cypr należała do
Wenecyi aż do r. 1570, kiedy przez sułtana Selima II. zdo
bytą została.
R ys C iiron.-H ist .
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cc, nie pozna króla angielskiego; za co mu przyrzekał hojną
nagrodę. Normandczyk w ziął się do roboty i rzeczywiście
znalazł Ryszarda. Ale, tknięty niedolą, która czekała jego
m onarchę, ostrzegł go o grożącem niebezpieczeństwie, zakli
nał aby opuścił niezwłocznie miasto i dał mu najlepszego
swojego konia. Za powrotem zaś powiedział rządcy, że wy
nalazł wprawdzie cudzoziemców, ale to byli tylko kupcy
francuzcy.
Król udał się spiesznie w dalszą podróż, w towarzystwie
jednego sługi, który umiał po niemiecku. Trzy dni i trzy
nocy szli bez spoczynku i pokarmu i nareście doszli do Austryi, gdzie właśnie panow ał książę Leopold, którego Ryszard
obraził w Palestynie przy zdobyciu Plolemaidy. Król an
gielski wszedł do W iednia, jak ubogi pielgrzym , lub kupiec
pieszo wędrujący. Atoli w stolicy Leopolda krążyła już
wieść o wylądowaniu Ryszarda w Ż arze, i że pod obcą na
zwą przechodzi przez kraje niemieckie. Leopold rozesłał
szpiegów i żołnierzy na wszystkie strony; ale ci z niczem
w rócili. Tymczasem sługa Ryszarda, mający u pasa suto
haftowane rękaw ice, jakie tylko królowie lub wielcy pano
wie w owym czasie nosili, gdy się pokazał na rynku dla
kupienia żyw ności, zwrócił na siebie uwagę policyi i natych
m iast został zatrzymany. Po krótkiem ale boleśnem badaniu,
w yznał wszystko i zaprowadził urzędników policyjnych do
mieszkania królewskiego. Ryszard dostał się w ręce zawzię
tego sw-ojego wroga Leopolda, który go odesłał do Tyrolu,
i tam w ścisłem zam knął więzieniu. Anglia długo nic nie wie
działa o losie swojego króla. Nareście towarzysz jego mło
dości, m istrz jego nadwornej kapeli, Blondel, w ybrał się
pieszo, z arfą w ręk u , na szukanie króla. Przebiegłszy napróżno część Azyi i Europy, przechodził przypadkiem w Ty
ro lu , mimo zam ku, gdzie król angielski był więziony. Tu
się dowiedział o bytności znakomitego w ięźnia, którego lud
nie um iał nazwać po imieniu. Blondel zbliżył się wieczo
rem ku wieży, gdzie siedział Ryszard; zanócił przy arfie
pieśń, którą niegdyś wspólnie nieraz śpiewali. Ryszard ustyszawszy głos macierzyńskiej mowy, zanócił dalsze zw rot
ki tejże pieśni. Blondel poznał więźnia i Anglii o losie króla
oznajmił. Tymczasem cesarz Henryk V I., dowiedziawszy się,
że Ryszard zostaje w niewoli u Leopolda, w ezwał tego księ
cia, jako wassala, aby mu niezwłocznie wydał swojego więźnia,

Czwarta KmimTA.

411

mówiąc że nie wypada aby książę trzym ał króla w kajdanach;
przywilej taki służyć może tylko Cesarzowi. Uwaga t a , we
dług ówczesnych pojęć, zdała się Leopoldowi być zupełnie
słuszną i dla tego odesłał Ryszarda do Henryka który go osa
dził pod strażą w W orm sie, r. 4193, gdzie naówczas odby
w ał się sejm niemiecki. Cesarz oświadczył przed zgromadze
niem książąt że uwięził Ryszarda za morderstwo dokonane na
osobie Konrada z Montferratu i za zniewagę wyrządzoną księciu
Leopoldowi. Stawiony przed sądem sejmowym król angielski
usprawiedliwił się łatw o z zarzucanych zbrodni uznawszy się
za wassala cesarza niemieckiego i przyrzekłszy, co ważniejsza,
zapłacić 4 0 0 ,0 0 0 funtów srebra. V
Sejm zapewnił mu wolność skoro okup złoży w ręce ce
sarza. Ja k o ż , gdy rzeczoną summę Anglicy nadesłali do Nie
miec, Ryszard otrzym ał pozwolenie pow rotu do kraju. Tym 
czasem, król francuzki ł"'i 1ip August, chcąc aby Ryszard dłu
żej pozostał w w ięzieziu, przysłał powiedzieć cesarzowi że
mu zapłaci drugie tyle byle jeszcze na kilka miesięcy zatrzy
m ał Ryszarda w więzieniu. Henryk VI, skuszony taką nagrodą,
posłał rozkaz porwania Ryszarda, ale ten wcześnie, przez an
glików na dworze cesarskim baw iących, ostrzeżony, zmienił
kierunek drogi i szczęśliwie dostał się do Anglii na początku
r. 1194.
C z w a rta K rz y ż o w a w o jn a
1 2 0 2 -1 2 0 4 .
Powodem do czwartej Krucyaty była ta okoliczność, iż po
śmierci Saladyna, zaszłej w r. 1194, państwo, przezeń utw o
rzone , rozpadło się między jego synami na kilkanaście nie
przyjaznych sobie części. Malek-Adel, brat Saladyna, korzy
stając z niezgod pomiędzy synow cam i, opanował byryą i Je
ruzalem. Atoli potęga jego nie wzniecała w chrześcianach
takiej obawy, jak zwycięzki oręż Saladyna. Przetoż Innocen
ty III. ogłosił nową krucyatę; ale tą rażą żaden z królów nie
chciał w niej mieć udziału. W Anglii bowiem panował w lej
epoce Jan Bez-Ziemi, który, nielubiony od poddanych, lękał
się aby podczas swojej nieobecności nie utracił korony angiel
skiej.
Filip zaś August doświadczył już w trzeciej Krzyżowej
w ojnie, z jakiemi trudnościami połączone było wszelkie tego
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rodzaju przedsięw zięcie; nie m iał tedy ochoty w ystawiać się
na nieuchrone niebezpieczeństwa, na duże wydatki i utratę
wojska bez żadnej ufności w powodzenie. W Niemczech, ksią
żęta , obierający cesarza , po śmierci Henryka VI, rozdzielili
się na dwa stronnictw a: Gibelinowie oddali koronę Filipowi,
księciu Szw abii, bratu zmarłego cesarza; Gwelfowie zaś, za
wpływ em papieża Innocentego, wezwaii do tronu O tto n a IV.
z linii książąt Bawarskich. Ani jeden, ani d ru g i, lękając się
nawzajem, zwłaszcza przy rozdwojonych siłach cesarstw a, nie
m ógł przedsięwziąć wyprawy do Palestyny. Tym sposobem,
żadna ukoronowana głowa, na wezwanie papieża, nie stanęła
pod znamieniem krzyża S. Szlachta tylko Flandryi i Szam
panii okazała gorliwość o oswobodzenie Jeruzalem . Obrała
swoim naczelnikiem Balduiiia hr. F landryi, przy nim znaj
dował się także m argrabia Montferratu Bonijacy, i m arsza
łek Szampanii Fillehardouin. Przedniejsi panowie tej krucyaty postanowili udać się na Wschód morzem i dla tego wyirawili posłow do Wenecyi z prośbą o okręty dla przewozu
udzi i koni.
Doża W enecki, Dandolo, starzec 90-cioletni, ale pełen
życia i czerstwości, obiecał dostarczyć Krzyżowcom okręty na
4 ,5 0 0 jazdy i na 2 0 ,0 0 0 piechoty, oraz żywności dla całego
wojska na 9 miesięcy, pod w arunkiem że Wenecyanie otrzy
mają za to połowę miejsc zawojować się mających w Azyi;
i że Krzyżowcy zapłacą im 8 5 ,0 0 0 marek srebra (’).j
Wiosną r. 12 0 2 puścili się Krzyżowcy w d ro g ę, a sta
nąwszy w W enecyi, gdy przyszło z góry zapłacić obiecaną
sum m ę, zaledwie mogli zaspokoić trzecią część należności.
Naówczas Doża w ezwał ich aby, zamiast uiszczenia się z długu
pieniędzm i, dopomogli W enecyanom do poskromienia m iasta
Ż a ry , które podniosło rokosz przeciw ich rzeczypospolitej.
Krzyżowcy z radością przyjęli podany wniosek. W lem zaszła
nowa, niespodziana okoliczność. Książe Grecki, Alexy, stanął
przed Krzyżowcami w W enecyi, powiadając że ojciec jego
Izaak Angelos, cesarz g re c k i, został zepchnięty z tronu
przez rodzonego b rata, także Alexego, r. 1195, pozbawiony
wzroku i jęczy w więzieniach Konstantynopola; że on przy
bywa do nich z prośbą aby pomogli ojcu do odzyskania tronu;
za co obiecuje utrzymywać przez cały rok wojsko i flotę piel-(*)

f

(*) Marka srebra zawierała naówczas 7 rob, srcbr.
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grzym ów, wypłacić 2 0 0 ,0 0 0 m arek srebra na koszta wojny i
połączyć kościoł grecki z łacińskim. Krzyżowcy, zachęceni tak
hojną obietnicą, uchwalili na radzie przyjąć ofiary Alexego i,
zadość uczyniwszy uprzedniemu zobowiązaniu się co do zdoby
cia Żary, puścić się do Konstantynopola, w pierwszych dniach
wiosny r. 1203.
Miasto Zara niedługo mogło się opierać połączonym siłom
W enecyan i K rzyżow ców ; oblężenie trw ało tylko dwa tygo
dnie; zdobyło miasto i zburzono wały. Mieszkańcy ulegli nanowo potędze rzeczypospolitej.
Flota K rzyżow ców , z którymi się także połączyli Wenecyanie pod wodzą Dandolo, po miesięcznej żegludze stanęła pod
m uram i Konstantynopola 24 czerwca 1203 r. Przywłaszczyciel
Alexy, czy nie ufając swym siłom, czy nie licząc na przywią
zanie w ojska, nie śm iał stoczyć bitwy z Krzyżowcami i jednej
nocy, wsiadłszy na okręt ze skarbam i, szukał ocalenia w ucieczce. Grecy zaś wydobyli z więzienia ociemniałego Izaaka,
przyodziali płaszczem cesarskim i na tronie posadzili. W krótce
potem doża i przedniejsi panowie z wojska Krzyżowców wsiedli
na koń i przyprowadzili młodego Alexego do cesarskiego pa
łacu. Ojciec z synem czule się uścisnęli, dziękując swoim wy
bawcom. Ale gdy nadszedł czas wykonania danych przyrze
czeń, kiedy mieszkańcy stolicy dowiedzieli się pod jakiemi wa
runkam i Izaak na tron został przywrócony i że im trzeba było
wyrzec się religii greckiej, ucichła radość, upadli na duchu i
niema rozpacz ich ogarnęła.
Aby uiścić się Krzyżowcom z należności, cesarz kazał przela
piać na monetę złote i srebrne obrazy SS. i naczynia poświęcone
Ale gdy naczynia i skarby kościelne nie w ystarczały na za
spokojenie długu, Izaak obłożył lud ogromneini podatkami
Krzyżowcy domagali się także natrętnie aby bez żadnej zwłoki
p atriarcha carogrodzki, kapłani i zakonnicy uznali za głowę
kościoła papieża. Liczba niechętnych, wspieranych przez du
chowieństwo , codzień się zw iększała; nienawiść między G re
kami a Łacinnikam i coraz groźniejszą postać przybierała. Nareście lud, poburzony przez księży, mając na czele młodego
księcia imieniem Alexego Murzuflusa (*) tłum nie rzucił się
do dworca cesarzów. Murzuflus wszedł sam jeden do wnętrznych pokojow a zmyślając że przychodzi na pomoc Alexe(*) Murzuflus oznacz» mającego brwi gęsto zarosić.
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m u , odprowadził go w miejsce ustronne, i zamknął w wię
zieniu. Ztamtąd udał się do kościoła S. Zofii gdzie został ob
wołany cesarzem. Poczem, lękając się niestałości lu d u , żeby
utrw alić posiadanie tronu śmiercią dwóch cesarzów , poszedł
do więzienia Alexego i dał mu napój z trucizną; a gdy młody
monarcha nierychło u m ie ra ł, zadusił go własnemi rękami.
Stary zaś cesarz, Izaak, um arł z przestrachu i rozpaczy. P a
nowali tylko sześć miesięcy.
Po lej zbrodni, chciał jeszcze Murzuflus wykonać inną:
zamyślił zdradą wytępić głównych dowódzców wojska łacińskie
go. P osłał więc do obozu Krzyżowców z oznajmieniem że ce
sarz Alexy, o którego śmierci jeszcze oni nie wiedzieli, zaprasza
do siebie dożę weneckiego i znakomitszych panów francuzkich;
że summy im obiecane mają być w całości wypłacone. P a
nowie, nie domyślając się podstępu, przyrzekli zaraz stawić
się na wezwanie cesarza; ale doża w strzym ał ich pośpiech i
w krótce też nadeszła wiadomość o gwałtownej śmierci Alexego.
Oburzenie powstało między K rzyżow cam i; wodzowie uchw a
lili zdobyć Konstantynopol dla ukarania krzywoprzysiężców.
Kilka dni trw ało oblężenie ; nareście stolica wpadła w ręce
obrażonych Krzyżowców 1 2 kwietnia 12 0 4 r. Murzuilus ocalił
się ucieczką.
Podczas sztu rm u , pożar wzniecony przez oblegających
straw ił najznaczniejszą część miasta. Spłonęły naówczas naj
droższe pomniki literatury i sztuk pięknych. Żołnierze poła
mali nie jeden starożytny posąg, zniszczyli drogie malowidła,
płaskorzeźby. Relikwie S S., z wielką starannością w ciągu
tysiąca lat gromadzone w stolicy cesarstw a, rozpierzchły się
po ręku zwyciężców. Zabrano i przewieziono do Francyi gło
wę S. Jerzego, S. Jana Chrzciciela, kaw ał drzewa Krzyża S.,
włosy Dzieciątka Jezus, jego pieluszki i t. d. Podczas rzezi
zginęło tylko 2 ,0 0 0 osób.
Krzyżowcy, stawszy się panami Grecyi, rozdzieli to państw o
między sobą. Na zwaliskach cesarstw a greckiego powstało
n o w e, znajome w historyi pod imieniem Cesarstwa Łaciń
skiego , dla tego że było założone przez wojowników wiarę
łacińską wyznających.
Ualduin, hrabia Flandryi, otrzymał zaszczyt być pierwszym
cesarzem łacińskim. To cesarstwo trwało lat 57, od r. 1204
— 1201.
Czwarta wuęc K iucyala, podobnie jak trzecia, chybiła
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swego głównego celu; królestwo jerozolimskie zostało zanied
bane dla cesarstw a łacińskiego.
K r z y ż o w a W o j n a D z i e c i . ISIS.

Do liczby ciekawych wypadków, z epoki Krzyżowych wo
jen, należy szczególniej K rucyata, przedsięwzięta przez dzieci
w Niemczech i Francyi. Kilka tu słów o niej powiedzieć mu
simy.
Krucyata ta, osobliwsza w swoim rodzaju, zaszła r. 1212,
lub najpóźniej w r. 1213. Kto i jak nam ów ił dzieci do tak
szalonego przedsięwzięcia, lub czemu miejscowe władze temu
się nie oparły? nie znajdujemy w historykach żadnej wiado
mości i objaśnienia. Niektórzy utrzymują że Starzec z Góry,
naczelnik lzm aelitów na L ibanie, mając u siebie w niewoli
dwóch duchownych chrześciańskich, pozwolił im wrócić do
domu pod przysięgą że mu z Niemiec i Francyi przyprowadzą
młodych chłopców', których chciał on wychować w wierze
muzułmańskiej i w zasadach bezwarunkowego jemu posłu
szeństwa.
Dwie oddzielne utw orzyły się arm je dzieci, w Niemczech
i we F ran cy i, i w dwóch różnych kierunkach udały się do
Palestyny.
Dzieci niem ieckie, pod wodzą jakiegoś niem ea, Mikołaja,
uroiły sobie, na zasadzie mniemanego objawienia, że w tym
roku będą nadzwyczajne upały, tak że morza wyschną i że
suchą nogą udadzą się do Jeruzalem przez łożysko morza
Srzódziemnego. Widziano w tej tłuszczy dzieci różnego wieku,
płci i sta n u ; były takie co zaledwie 1 2 lat miały. Tłum am i
wychodziły ze wsi, m iast i m iasteczek; puszczały się w drogę
bez przewodników, bez żywności i pieniędzy. Gdy je pytano,
dokąd i po co id ą , odpow iadały: idziemy do Jeruzalem , na
oswobodzenie grobu Zbawiciela. Napróżno rodzice, ze łzami
w oczach, chcieli ich zatrzym ać; prośba lub przemoc nie
miały żadnego skutku. Jeśli je zamykano, wyłamywały drzwi
i zapory, spuszczały się po sznurach z m urów i śpieszyły po
łączyć się z towarzyszami świętej wyprawy. Zdawało się że
epidemiczny zaw rót głowy dotknął te drobne istoty. Wiele
dusz pobożnych upatrywało w tym wypadku palec Boży i mnie
mało że C hrystus, zawstydzając potężnych i mądrych ziemi,
owierzył swą spraw ę w ręce lękliwych i słabych dzieciątek,
apież naw et, dowiedziawszy się o tem poruszeniu, m iał z w est
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chnieniem odezwać się: dzieci w y rzu caj nain ospałość na
szą , śpiesząc na obronę ziemi S. Atoli sm utny koniec prze
konał wkrótce że Opatrzność odmawia swojej opieki i nie
zwykła wspierać czynów na które się porywamy bez dojrza
łego namysłu i nie zważywszy dobrze na szali rozumu wszyst
kich następstw naszego przedsięwzięcia.
Jakoż młodzi krzyżowcy padli niezadługo ofiarą różnych
szalbierzy i włóczęgów. Przystało do nich niemało złodziejów,
którzy obrali ich w drodze ze wszystkiego, w co ich opatrzyła
pobożność i litość mieszkańców. Do nędzy przyłączyły się
choroby, pochodzące ze znużenia i upałów. Wielu z nich za
błąkało się w pustyniach i lasach, tudzież pomarło z głodu,
pragnienia i trudów podróży. Ci, co do Włoch przybyli, zna
leźli z wielkiem zadziwieniem że się proroctw a nie ziściły, że
morze bynajmniej nie wyschło. Część ich przeto rozeszła się
po wsiach, część, odarta przez nieludzkich mieszkańców, po
szła w niew olę; inni zaś, dorodniejsi i w ytrw alsi, wrócili,
jak synowie m arnotraw ni, do swoich dom ów , do rodziców,
z bosemi nogami, w poszarpanej odzieży, bladzi i wychudli.
Krzyżowcy Francuzcy doznali praw ie tego samego losu.
Zgromadzili się około Paryża ; przeszli potem przez Durgundyą i przybyli do Marsylii. Tu stali się ofiarą nikczemnej spe
kulacji dwóch kupców francuzkich, handlujących niewolnikami.
Ci, uradowani z tak pomyślnej zręczności zbogacenia s ię , oświadczyli krzyżowcom że ich przewiozą do Azyi bez żadnego
za to wynagrodzenia, jedynie z uczuć pobożności. Projekt był
z radością przyjęty i sieilm okrętów , naładowanych małymi
pielgrzym am i, wypłynęło na morze dążąc do brzegów Syryj
skich. Wtem podniosła się gwałtowna burza i dwa okręty
z całą ludnością pogrążyła w otchłaniach morza; reszta zawi
nęła do portu Alexandryi, w Egipcie, i została sprzedaną Ara
bom i Turkom.
W ogóle, w obu tych wyprawach zginęło przeszło 5 0 ,000
małoletnich wojowników.

Krzyżowa wyprawa Andrzeja II., króla Węgierskiego,
tudzież cesarza Frydryka II. (1217—1228).
Papież Innocenty III., który ogłosił był czw artą k ru cja
tę , ubolewając nad niespodzianym onej obrólem , powtórzył,
w r. 1 2 1 5 , wezwanie do monarchów i książąt zachodnich,
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aby się znowu uzbroili przeciwko Saracenom i Turkom Sy
ryjskim. Król angielski, Jan B e z-Z ie m i, zagrożony od
własnych poddanych utratą królestwa za swoje nadużycia, uciekł się pod skrzydła kościoła i oświadczył Innocentemu go
towość udania się do Ziemi Św . byte go zasłonił od gniewu
rozjątrzonych baronów. Frydryk II. Hohensztaufen otrzym ał
z rąk Papieskich Cesarsko-Zachodnią koronę, r. 1215, jedy
nie pod w arunkiem , że weźmie krzyż i pójdzie do Palesty
ny. A lubo papież i Jan B ez-Ziem i nie długo potem umarli;
następca Innocentego, Ilonoryusz I I I., z ró w n ąż, jak jego
poprzednik, gorliwością popierał interes krucyaty. Jednakże
Frydryk I I ., dla pewnych przyczyn, odłożył na dalszy czas
spełnienie swojego ślubu. Za to król węgierski, Andrzej II.,
puścił się do Ziemi S w ., ,ua_czelę armii z różnych naro
dów złożonej. Armia ta była dość liczna, ale że, z powo
du mnóstwa niespokojnych baronów , tudzież różnicy obycza
jów i języków , brakło jej zgody i jedności, działania Krzy
żowców w Syryi nie miały żadnego powodzenia. Król prze
to w ęgierski, zniechęcony kłótniam i rycerzy i wodzów po
między sobą, tudzież zrażony trudam i nieodłącznemi od ta 
kiego przedsięw zięcia, po trzechmiesięcznym pobycie w Pale
stynie, zapomniał o swojej przysiędze i nic nie zdziaławszy
dla Ziemi Ś w ., udał się na pow rót do Europy. Pozostał
tylko przy wojsku legat papieski, kardynał Pelagiusz, któ
ry w imieniu Ojca Św. kierow ał sprawam i krucyaty; tu 
dzież król jerozolim ski, Jan de Brienne, który za całe kró
lestwo posiadał naówczas sam tytuł i twierdzę Ptolemaidę.
Po odjeździe Andrzeja nadciągnął do Ptolemaidy liczny
oddział Krzyżowców zH o llau d y i, F rancy;, Włoch i Niemiec.
Ci wszyscy, zw ażając, że dla utrzymania Ziemi Św. posiada
nie Egiptu było rzeczą niezbędną, zw łaszcza, że sułtan egip
ski był oraz wladzcą Palestyny, umyślili przenieść teatr w oj
ny na brzegi Afrykańskie. Wojsko chrześciańskie wylądo
w ało przy ujściu N ilu, niedaleko Damietty. Miasto to, o milę
od m orza, na prawym brzegu Nilu leżące, było w tej epoce
wielce handlowne i bogate. Chrześcianie chcieli je zdobyć;
ale że się znajdowali na lewym brzegu, brak statków prze
wozowych nie dozwolił im przystąpić zaraz do oblężenia.
Sułtan egipski, Małek-Kamei, uwiadomiony onagłein w tar
gnięciu Krzyżowców do swego państw a, w ypraw ił na pomoc
Rys Cjikon.-Hist.
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mieszkańcom Damietty nie mały hufiec A rabów , który, ile
kroć chrześcianie kusili się o przeprawę na praw'y brzeg, za
wsze ich odpierał z wielką stratą. Tak upłynęło kilka ty
godni w ciągłych zapasach, a zawsze ze szkodą dla ChrzeŚcian. Nareście zniecierpliwieni krzyżowcy szemrzeć na swo
ich dowodzców i domagać się zaczęli aby, zaniechawszy nie
podobnej przeprawy, udali się raczej do stolicy sułtana, do
Kairu. Gdy się nad tern wodzowie nam yślali, zaszedł nie
spodziany wypadek, który pobożni Chrześcianie za cud uzna
li. Według kronikarzy europejskich, Sw. Jerzy z pocztem
innych rycerzy niebieskich, w lśniących zbrojach i szatach
białych, ukazał się w obozie muzułmańskim w ołając: «ucie
kajcie, uciekajcie, gdyż inaczej zginiecie.” Widzenie to trzykroć
powtórzyć się miało w dniach następnych. Jakoż Saraceni rze
czywiście obóz swój opuścili. Atoli historycy arabscy zdar
rżenie to inaczej opisują. W obozie pod Damiettą znajdował
się osobiście sułtan Malek-Kamel. Książęta podwładni uknuli
spisek przeciwko niem u; ale dniem przed wybuchnięciem onego, Malek-Kamel, ostrzeżony o niebezpieczeństwie, porzucił
w nocy obóz i umknął do Kairu. Wojsko zaś egipskie, nie
mając wodza i nie wiedząc co się z nim sta ło , poszło w roz
sypkę. Chrześcianie skorzystali z tej okoliczności; przepra
wili się przez Nil i stanęli obozem na praw ym brzegu pod
m uram i Damietty. Ale ta , mając liczną załogę, tudzież wiel
kie zapasy żywności i broni, mogła wytrzymać długie oblę
żenie. Jakoż przez siedmnaście miesięcy daremnie się kusili
Chrześeianie o je j zdobycie. Wojsko egipskie, co się wprzó
dy rozpierzchło było, stanęło znowu pod bronią i przyszło
na odsiecz oblężonym. Krzyżowcy jednocześnie walczyć m u
sieli z załogą miasta i z Saracenam i, którzy ich z tyłu ra
zili. N areście, po długich wysileniach, gdy oblężeni, już
głodem, już zarazą do ostatka znękani, żadnego oporu sta
wić nie m ogli, Damietta* dostała się w ręce Krzyżowców.
Było to w początkach listopada r. 1 2 1 8 ; noc była burzli
wa ; deszcz padał ulewny; głęboka cisza panowała w mieście.
Chrześcianie wdarli się na mury, zabili straż czuw ającą, a
wyłamawszy dwie bramy wpuścili resztę Krzyżowców. Ale
gdy o świcie do środka m iasta dotarli, okropny widok ich
przeraził: place publiczne, domy i meczety były zawalone
trupami. Kiedy Krzyżowcy przybyli nad brzegi N ilu, Da
m ietta liczyła 7 0 ,000 mieszkańców, teraz zostało ich tylko
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3 ,0 0 0 , a i ci bardziej do trupów niżeli do żyjących ludzi po
dobni byli.
Wieść o szczęśliwem zdobyciu Damietly, przyniesiona do
Europy, przejęła Chrześcian nadzwyczajnym zapałem. P a
pież Ilonoryusz III. w ezwał Frydryka I I ., aby uiszczając swe
śluby niósł pomoc Krzyżowcom w Egipcie. Cesarz, nie rad
z przypomnienia, w ym awiał się rozruchami w Niemczech i
brakiem pieniędzy. Tymczasem sułtan egipski, powodzeniem
Chrześcian ulękniony, oddawał im dobrowolnie Jeruzalem i
wszystkie m iasta Palestyny przez Saladyna zdobyte, tudzież
obowiązywał się zapłacić 3 0 0 ,0 0 0 sztuk złota, byle Krzy
żowcy wrócili mu Damiettę i z Egiptu ustąpili. Ale ci, idąc
za radą kardynała Pelagiusza, tudzież licząc na prędką po
moc cesarza Frydryka, w żadne z nim układy wchodzić nie
chcieli. Owszem, szczęściem oślepieni i niecierpliwi co prę
dzej oglądać E gipt w swem rę k u , puścili się ku Kairowi,
nie zważając na niekorzystną porę, bo już naówczas wody
Nilu wysoko wezbrały. Sułtan wydał odezwę do wszystkich
muzułmanów Syryjskich i Egipskich; cały lud wziął się do
broni; kobiety tylko i dzieci w miastach zostały. Mimo to,
nie polegając na męstwie swoich żołnierzy, Maiek-Kamel po
naw iał kilkakrotnie swe żądania o pokoj. Pelagiusz zaś, upatrując w tej trwodze sułtana wyraźną jego słabość, trw ał
w postanow ieniu, że trzeba korzystać z popłochu muzułma
nów i zadać im cios stanowczy. W prawdzie król jerozolim
ski Jan de Brienne i inni baronowie radzili nie doprowa
dzać wrogów do ostateczności, ale rozsądna ich rada um il
knąć musiała przed głosem kardynała. Krzyżowcy ruszyli
do Kairu. Przez kilka dni nie napotkali żadnej przeszkody;
ale gdy weszli w rozległą dolinę, kilka mil ciągnącą się, za
trzym ał ich obszerny i głęboki kanał Aszmon, łączący się
z Nilem. Ponieważ nie mieli łodzi do przeprawy, a na brze
gu przeciwnym ujrzeli potężne zastępy Arabów, wstrzymali
swój pochod i okopali się w obozie. Atoli żyw ność, którą
z sobą zabrali, wkrótce spożytą została; nie było tedy in
nego sposobu jak wrócić do Damietty. Co gdy uskuteczniać
zaczęli, S aracen i, otworzywszy śluzy Nilowe, zaleli wodą
grunt płaski, przecięli Krzyżowcom drogę do Damietty i do
prowadzili ich do tego sta n u , iż , walcząc jednocześnie z w o
dą, orężem Arabów i głodem , albo umrzeć albo się poddać
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musieli. Chrześcianie, aby uratow ać życie, dali bogaty okup
sułtanow i i Damiettę w rócili, r. 1220. \
Na tę wiadomość chrześcianie Zachodni gniewem się na
cesarza zapalają; zewsząd, nań sypią się przeklęstw a; jem u
utratę Damietty i Ziemi Sw. przypisują. Jednakże Frydryk
przew lókł jeszcze krucyatę aż do śmierci Honoryusza 111.
Następca jego, Grzegorz IX ., (1 2 2 0 — 1241) pogroził klą
tw ą cesarzow i, jeśli zaraz do Ziemi Sw. nie pójdzie. Nakoniec F rydryk, zebrawszy w ojsko, puścił się z Włoch do
Azyi; ale, nieprzywykły do morskiej podróży, zachorował i
w rócił do Neapolu. Flotę zaś jego burza rozproszyła. P a
pież , mocno tein rozgniewany, nie słucha w ym ów ek, cho
robę uważa za zmyśloną i rzuca klątwę na cesarza r. 1227.
Tymczasem sułtan egipski w yprawił posłów do Frydryka żąda
jąc zawrzeć z nim przym ierze, zaprosił go oraz na WTschod
i obiecał wydać mu Jeruzalem . T a okoliczność skłoniła ce
sarza do dalszego prowadzenia krucjaty. Jakoż w r. 1228,
nie starając się o zdjęcie klątwy, z niewielką siłą popłynął
do Syryi. Duchowieństwo i wszyscy Chrześcianie mieli mu
za złe iż , będąc wyklętym od głowy Kościoła, przedsięwziął
dzieło oswobodzenia grobu Pańskiego. Papież naw et pisał
do Ziemi S w ., aby Zakony Rycerskie żadnej Frydrykowi nie
daw ały pomocy. Jakoż, kiedy Frydryk przybył do Palesty
ny, mieszkańcy tameczni przyjęli go z największą obojętno
ścią i w strętem . Napróżno przyrzekał, iż oswobodzi grób
C hrystusa , lud chrześciański jem u nie ufał; zgroza i smutek
malowały się na wszystkich tw arzach. Tymczasem sułtan
K airu , lubo obiecał wydać Jeruzalem bez w alki, ale czy zobawy swoich poddanych czy też w myśli korzystania z nie
snasek między chrześcianam i, zwlekał spełnienie swojej obie
tnicy. Cesarz m usiał rozpocząć z nim wojnę. Kiedy wy
chodził z Ptolemaidy przeciwko niew iernym , rycerze św. Ja
na i Templaryusze odłączyli się od niego; kościoł nie zano
sił modłów o pomyślność jego oręża; żaden też kapłan nie
chciał, a naw et i nie mógł odprawiać mszy w obec wyklęte
go cesarza.
Po kilku dość szczęśliwych utarczkach z sułtanem egip
skim , Frydryk został przez niego ostrzeżony, iż właśni je 
go spółwyznawcy knują spiski na zgubę jego i wzywają suł
tana do tajemnego przeciw niemu przymierza. Ujęty tym do
wodem prawości ze strony sułtana, cesarz zaprzestał z nim
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kroków nieprzyjacielskich i drogą układów odzyskał Jeruza
lem na lat dziesięć, 1229. A lubo posiadanie miasta św.
obeszło się bez rozlewu k rw i, biskupi jednak miejscowi na
łożyli interdykt na odzyskane miejsca św ięte; patryarcha za
kazał pielgrzymom odwiedzać grób Chrystusa i w listach
swoich do papie-ża nazyw ał trak tat cesarza z sułtanem bez
bożnym i haniebnym. Nikt nie tow arzyszył Frydrykowi przy
wniściu jego do Jeruzalem , oprócz baronów niemieckich i
K rzyżaków; kościoł, gdzie się koronow ał, był żałobą pokry
ty, a obrazy SS. krepą osłonione. Frydryk sam włożył na
swoją głowę koronę jerozolimską bez żadnych obrzędów ko
ścielnych. Za powrotem jednak do Włoch pojednał się z pa
pieżem r. 1230.
I
Krzyżowa wyprawa Ludwika IX. (1248).
Wojna ta zaszła z następnej okoliczności. Ludwik IX.
b y ł, r. 1 2 4 4 , ciężką niemocą złożony, pomoc lekarska nic
m u poradzić nie m ogła; matka je g o , Blanka Kasłylska,
tudzież dworzanie i naród, czekali tylko, z wyrazem niemej
boleści, kiedy młody monarcha ostatnie wypuści tchnienie.
Tym czasem , nad wszelkie spodziewanie, niebo, jakby zmięk
czone modlitwą matki i ludu, wróciło go dożycia. Ludwik,
skoro zdrowie odzyskał, uczynił„glub uroczysty odebrania Zie
mi Sw . z rąk niew iernych, zwłaszcza że się mu zdało w ma
rzeniu gorączkowem, iż słyszał głos do niego wołający ze
W schodu: «Królu Francuzki! widzisz obelgi wyrządzone
miastu J ezusa Chrystusa ! Niebo cię wybrało abyś je po
mścił.” Jeruzalem bow iem , skoro upłynął dziesięcioletni
rozejm z cesarzem Frydrykiein II, przeszło na pow rót w rę 
ce sułtana egipskiego, a muzułmanie dopuszczali się nadchrześcianami niesłychanych okrucieństw.
Ludwik IX. poświęcił trzy lata na przygotowania do tej
wyprawy. Główną jego myślą było zawojować E g ip t, lub
przynajmniej zmusić tamecznego sułtana do ustąpienia Pale
styny chrześcianom. W tym celu ze znacznemi siłami, któ
re przeszło 6 0 ,0 0 0 wynosiły, popłynął do Azyi, w tow arzy
stwie żony Małgorzaty i kilku swych braci. W ylądował na
przód na Cyprze, (22 września 1247). Król tej wyspy i
znakomitsi panowie wzięli krzyż i przyrzekli połączyć się z je 
go w ypraw ą, jeśli ją do przyszłej wiosny odłoży. Ludwik
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zgodził się na to ; lecz wkrótce tego pożałował. Rozkoszny
bowiem klimat tej wyspy i długa nieczynność sprowadziły
zepsucie i niekarność między K rzyżowcam i; życie zaś roz
pustne i upały stały się przyczyną chorób, które kilka tysię
cy osób ze śwuata sprzątnęły. N areście, za nadejściem wio
sny, r. 1 2 4 8 , Ludwik udał się do E giptu, wysiadł pod Dam iettą (4 C zerw ca), a po krw awej bitwie z jazdą muzuł
mańską został panem morskiego wybrzeża. Nazajutrz, Krzy
żowcy posunęli się aż pod D am iettę, a nigdzie nie spotkawszy nieprzyjaciół, weszli spokojnie do m iasta zupełnie puste
go. Mieszkańcy bowiem , strwożeni ucieczką jazdy tureckiej,
w nocy je opuścili. Wieść o zajęciu Damietly przez Krzy
żowców szybko się rozbiegła po Egipcie i przejęła niew ier
nych smutkiem i trw ogą. Najmężniejsi w ątpili o swojem ocaleniu i gdyby Ludw ik, 'korzystając z powszechnego prze
rażenia, zaraz się był udał do K airu, muzułmanie nigdzieby
mu czoła stawić nie śm ieli, a wkrótceby sztandar chrześciański powiewał na wieżach stolicy sułtana. Ale król francuzki umyślił czekać, nim inni Krzyżowcy, pod dowództwem
jego b rata, księcia Poitiers, z Francyi nadpłyną. To fatal
ne postanowienie zatrzymało go nieczynnym przez kilka ty
godni w Damiecie; a lubo przybył nareście, długo Czekany
książę Poitiers, muzułmanie ochłonąwszy z pierwszego prze
strachu zbiegli się gromadnie pod chorągiew swmjego sułta
na i przygotowali się do zaciętego oporu. S ułtan, imieniem
Almohadan, wyszedł z Kairu i stanął obozem w miasteczku
Mansura, żeby zagrodzić chrześcianom drogę do swcjej sto
licy. Krzyżowcy, posuwając się lewym brzegiem N ilu, do
szli bez przeszkody do szerokiego kanału Aszmon; ten wstrzy
m ał dalszy ich pochod, gdyż nie mieli łodzi do przeprawy.
Musieli sypać groblę przez kanał, a ta p raca, lubo bezsku
teczna, zabrała im półtora miesiąca czasu. Nareście, pod
koniec Lutego, r. 4 2 4 9 , pewien A rab, za pieniądze, poka
zał im bród kędy przejść mogli. Przepraw a ta , dla wiel
kiej ilości w ojska, kilkanaście godzin zajęła. Na nieszczę
ście, którzy pierwsi przez kanał przeszli, nie czekając idą
cych za sobą Krzyżowców, uderzyli na oboz sułtański, zmu
sili Saracenów do ucieczki i wpadli do Mansura. Atoli nie
w ierni, postrzegłszy zaraz, że mieli do czynienia z przednią
tylko strażą Krzyżowców, wrócili nazad i wszczęli bój zacięty.
Tymczasem przeprawiła się reszta w ojska; chrześcianie i sara-
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ceni cudów waleczności dokazywali. Uporna bitwa trw ała
do późnego w ieczora; nareście niewierni ustąpili. Mimo to
chrześcianie, lubo się zwycięstwem okryli, nie odnieśli z nie
go najważniejszej korzyści, gdyż do Kairu iść nie mogli.
Zaległy im drogę nieprzejrzane inassy Saracenów. Tu się
więc obwarowali w obozie. Ale Egipcyanie, znający dobrze
swoją miejscowość, przecięli im wkrótce wszelkie stosunki
z D am iettą. S tatki, wiozące dla nich żywność Nilem, w pa
dały w ręce m uzułm anów ; zapas przeto, jaki z sobą przjnieśli, wkrótce się w yczerpnął, a głód zaczął się srożyć
w ich obozie. Niezadługo zjawiły się ciężkie choroby; żoł
nierze i wodzowie stracili zupełnie odwagę. Nareście, 5 kw ie
tn ia, 1 2 4 9 r . , król, widząc niepodobieństwo pozostać dłużej
na m iejscu, postanowił wykonać odwrót do D am ietty.y Ko
biety, dzieci i chorych wysłano na statkach N ilem , a w szy
scy, którzy pieszo iść m ogli, udali się lądem w drogę.
Król był mocno chory; zaledwie się trzym ał na nogach; ra
dzono mu aby w siadł na statek; atoli nie chciał opuszczać
swojego wojska i ostatni z tylną strażą w ystąpił z obozu.
Dla utajenia zaś ucieczki nakazał odwrót w nocy. Ta oko
liczność, zam iast pożytku, sprawiła większe zamieszanie.
Niew ierni, przewidując oddawna co krzyżowcy przedsięwezm ą , zalegli wszystkie pola i przechody, kędy ci koniecznie
iść musieli. Rzeź wszczęła się okropna; trudno było odróżnić,
wśród ciem ności, swoich od w rogów ; rycerze i pielgrzymi,
wszyscy wpadli w ręce m uzułm anów , lub legli pod ich że
lazem. Ci, którzy Nilem płynęli, doznali również smutnego
losu. Saraceni, w łódkach lub na brzegu, na nich czato
w ali, i jednych potopili, drugich wyrżnęli. Bronił się tyl
ko czas niejaki L udw ik, i z trudnością przedarł się do pe
wnej wioseczki nad Nilem. Ale się tak zmęczył walką i
cierpieniem, że, gdy go Turcy dognali, dalszy opor uznaw 
szy za niepodobny, on i bracia jego, tudzież ci, którzy przy
nich walczyli, złożyli broń i wszyscy w kajdany okuci zo
stali. W ogóle, zginęło w tym odwińcie do 3 0 ,0 0 0 osób,
a 1 0 ,000 poszło w niewolę. Jeńców , wespół z królem, od
prowadzono do M ansura; wszystkie bogactw a, b roń, zapasy
i namioty dostały się w zdobyczy sułtanowi.
Gdy wiadomość o wzięciu króla w niewolę doszła do Damietty, królowa Małgorzata, która tam została i co chwila spodziewała
się połogu, lak była tern nieszczęściem przerażona, iż wpadła
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w chorobę a w marzeniu gorączkowem ciągle przed sobą w i
działa już małżonka zamordowanego, już Damieltę przez Arabów zdobytą. Odzyskawszy nieco przytom ność, kazała
przysiądz rycerzowi, który czuw ał przy jej boku, iż utnie
jej głow ę, skoro niewierni Damieltę zdobędą. Rycerz wy
konał przysięgę, uręczając że i sam był tego zdania.
Tymczasem jeńcy chrześciańscy, zamknięci w Mansura,
cierpieli niedostatek i znosili wszelkiego rodzaju obelgi. Nareście Saraceni zażądali od nieb zaprzania się wiary. Ka
żdej nocy wyprowadzali po 2 0 0 lub 1500 osób; ci, którzy
zostali wiernymi Chrystusow i, ginęli pod mieczem , a trupy
ich do Nilu w rzucano; inni, słabsi, przyjmowali iślamizm.
Ludwik mężnym umysłem znosił w łasną niedolę; ale, nie
mogąc patrzeć obojętnie na cierpienie swojego ludu, oświad
czył sułtanow i, iż wróci Damieltę i za jeńców okup zapłaci.
Alinohadan przystał na te warunki i żądał, oprócz wyda
nia m iasta, 1 0 0 ,0 0 0 f. sr. Zaprzysiężone ugodę. Król, ry
cerze i panowde udali się Nilem do Dainietty. Sułtan ze sw o
im orszakiem towarzyszył im lądem. Po drodze przyjmował
posłów od książąt S y ry i, Mezopotamii, A rabii, którzy skła
dali mu powinszowania i witali w nim zbawcę ludów mahometańskich. Zatrzym ał się nareszcie w jednym pałacu nad
Nilem gdzie postanowił wyprawić wspaniałą ucztę na cześć
swojego zwycięstwa nad chrześcianami. Ale tu , śród bie
siady, zginął z rąk własnych poddanych. Był to młody ksią
żę i nie um iał rządzić państwem . Nierozsądnem postępo
waniem zniechęcił ku sobie straż przyboczną Mamelukami
zw aną; pędził życie w rozpuście; obsypywał daram i pochleb
ców , a po świeżo odniesionem zwycięstwie, (ko którego się
najwięcej mamelucy przyłożyli, ominąwszy tych dzielnych wo
jow ników , nagrodził hojnie rozpustną młodzież co go ota
czała, trw oniąc dla niej skarby na Krzyżowcach zdobyte.
Spisek oddawma był uknuty, ale dopiero teraz został wyko
nany. Pod koniec uczty, kilku spiskowych pod wodzą mameluka Bibarsa rzuciło się na sułtana. T en , odniósłszy
jedną ran ę, schronił się do blizkiej drewnianej wieży. Ale
gdy ją buntownicy zapalili, Alinohadan wyskoczył oknem;
spadając zaczepił się suknią o gwoźdź; wisiał w powietrzu
czas niejaki; nakoniec zleciał na ziemię. Spiskowi znowu
mu ranę zadali; jednakże sułtan wym knął się śród ciżby i
rzucił się w nurty N ilu, usiłując dostać się do łódek, na

L udwika

IX. (1270J.

425

których chrześciańscy więźniowie płynęli. Ale mamelucy po
śpieszyli za nim do wody i śmierć mu zadali. Tragiczny
ten wypadek przeraził okropnie Krzyżowców którzy nic o po
budkach téj zbrodni nie wiedzieli. Niepewność ich losu przez
kilka dni trw ała. W reście, nowo obrany sułtan, Ibeg, po
trzebując pieniędzy, wznowił układy z Ludwikiem. Król francuzki, wypłaciwszy obiecaną summę, opuścił nadbrzeża Nilu
i udał się do S y ry i, gdzie wysiadł na ląd pod Ptoleinaidą
z rodziną swoją i szczątkami wojska. T u , mając związane
ręce traktatem z sułtanem egipskim, przepędził całe trzy la
ta na zwiedzaniu miejsc świętych, gdzie cieszył i w spierał nie
szczęśliwych, tudzież napraw iał mury m iast przez Saracenów’ uszkodzonych, które jeszcze w ręku Chrześcian zostawały.
Nareście, gdy nadeszła z Europy wiadomość o śmierci jego
matki, Blanki, regenlki p aństw a, głęboko zasmucony tym
wypadkiem, opuścił Syryą i w rócił do. Francyi r. 1254.
W tej wyprawie towarzyszył królowi dworzanin jego i
spólnik niewoli, Joinville, który, jako naoczny świadek, opi
sał tę krucyatę tudzież żywot Ludwika IX.

Krzyżowa wojna Ludwika IX. (r. 1270).
Stan Chrześcian Palestyny, od czasu wyjazdu ztam tąd Lud
wika IX, z dnia na dzień pogorszać się zaczął, grożąc im
niechybną i prędką zagładą. Pogorszenia tego dwie były główne
przyczyny: polityka muzułmanów i kłótnie między chrześcianami.
Sułtan egipski, ulękniony śmiałością Krzyżowców kuszących się
0 zdobycie samego E g ip tu , przedsięwziął całkiem wytępić osa
dy chrześciańskie w Syryi, aby królom i rycerzom zachodnim
zamknąć na zawsze w rota do Wschodu. Z drugiej strony,
chrześcianie tameczni, na kilka niezawisłych cząstek rozdzie
leni, byli wciąż w ew nętrzną niezgodą szarpani, która nastrę
czała niewiernym największą sposobność ich podbicia. Wpraw'dzie posiadali oni w tej epoce na wschodnim pobrzeżu mo
rza Śródziemnego dość bogate i ludne miasta: Ptolemaidą,
Bejrut, Sydon, Tyr, Trypoli i Anlyoddą. Ale te miasta
nie tylko nie miały spólnego nad sobą pana; lecz co gorsza,
każde z nich zostawało w ręku kilku szczególnych władców'.
1 tak, hrabia lub książę, noszący tytuł od miasta gdzie prze
bywał, posiadał zaledwie część onego; biskup miejscowy miał
swój wydział niezawisły; zakony rycerskie: św. Jana, TemRxs CuitoN.-IIisT.
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plaryuszów i Krzyżaków miały także udzielne kw artały z w ła
sną jurysdykcyą; naw et kupcy Weneccy, Pizańscy, Genueńscy
siedzieli w osobnych obrębach nad któremi najwyższą władzę
sprawowali. Każdy kw artał składał osobną tw ierdzę; był
zwyczajnie niurem opasany, a ulice na noc łańcuchem się zamy
kały. Zajścia i kłótnie między mieszkańcami były rze
czą powszednią; co dzień domowa wojna krw ią publiczne pla
ce rum ieniła. Kiedy nieprzyjaciel stanął pod muram i, rzad
ki śpieszył na obronę wiary i wolności. Ci tylko, których
kw artał najwięcej był zagrożony, biegli z orężem w ręku
odpierać m uzułm anów ; inni zaś spokojnie czekali dalszych
wypadków, jak gdyby, po zdobyciu miasta, sami jedni pozo
stać mieli wolnymi śród powszechnej niewoli. Rzecz ta na
pozór nie podobna do w ia ry ; ale ówczesne kroniki składają
niewątpliwe w tej mierze świadectwa.
Tak właśnie runęło księstwo Antyocheńskie r. 1268.
Sułtan egipski, Bibars, zdobył Antyochią w przeciągu jedne
go tygodnia; a lubo mieszkańcy poddali się prawie bez opo
ru, niewierni wyrżnęli 1 7 ,000 bezbronnych osób, a 1 0 0 ,000
w niewolę sprzedali. Pewien historyk arabski, chcąc krót
ko powiedzieć, jak wielka była ilość pojmanych Chrześcian,
tak się w stylu wschodnim wyraził: unie było niewolnika
u niewolnika, któryby także nie miał niewolnika», co
znaczy, że nie tylko panowie egipscy, nie tylko ich niewol
nicy, ale naw et słudzy niewolników mieli jeńców chrześciańskich. Jakoż, sprzedawano dzieci płci męskiej po zł. 12,
a płci żeńskiej po zł. 5.
^
Wiadomość o upadku Antyochii nie sprawuła przecież ża
dnego wrażenia w Europie. Klęska tak okropna, utrata tak
pięknego księstwa, którego podbicie tyle krw i i czasu pierwrszym Krzyżowcom kosztowało , nikogo już nie wzruszyła; nikt
nie myślał o zamorskich wyprawach. Chrześcianie Zachodni,
doznawszy tyle zawodów w uprzednich krucyatach, ostygli
powoli w swoim religijnym zapale. Jeden tylko król francuzki, Ludwik IX. nie pozostał obojętnym na niedolę chrze
ścian Syryjskich; on jeden chciał jeszcze popierać sprawę,
którą św iat chrześciański zdawał się opuszczać. Ludwik
ogłosił krucyatę, nie w skutek odezwy papieża lub innego za
chęcenia, lecz idąc za głosem cnotliwego serca, posłuszny
moralnemu uczuciu, które mu uzbroić się kazało na obronę
nieszczęśliwych i opuszczonych. B rat Ludwika, Karol Anjou,
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król neapolitański, oświadczył także chęć należeć do tej wy
prawy, chociaż pobudki jego były mniej religijne; chciał on
tylko użyć sił zbrojnych swojego brata dla poskromienia deja
1 unetańskiego, który, bawiąc się morskiemi rozbojami, po
ryw ał w niewolę dzieci chrześciańskie z nad brzegów Sycy
lii i Neapolu. Jakoż wyjednał u Ludwika że nie popłynął
w prost do E g ip tu , jak. zrazu zamierzał, ale skierował swój
pochod na Tunis z tą myślą, że albo miasto to zdobędzie,
albo przynajmniej postrachem oręża zmusi deja do zaprze
stania rozbojów. Miał przytem nadzieję że dej przyjmie wia
rę chrześciańską, dla tego że książę ten, usłyszawszy o przy
gotowaniach Ludwika do krucyaty i lękając się aby, po zdo
byciu Egiptu, nie zwrócił oręża na T unis, kilkakrotnie wy
praw iał posłów do Francyi z. oświadczeniem królowi swojej
przyjaźni, tudzież dając mu do zrozumienia że niedalekim jest
od wyrzeczenia się Mahometa. Ludwik uwierzył zdradnemu
oświadczeniu i nie raz z tern się odzywał że chętnieby całe
życie w ciemnem więzieniu przesiedział, jeśliby, za tę ofiarę,
dej Tunetański mógł być pozyskany dla Chrystusa.
Flota wioząca Krzyżowców i króla francuzkiego, w raz z je 
go synem Filipem (III), wyszła pod żagle d. T l Lipca, 1270,
a 14 do Tunis zawinęła. Kr ól zaś neapolitański z powodu za
burzeń u siebie, czy też z innych pobudek, swój wyjazd opó
źnił. Krzyżowcy wysiedli na ląd bez przeszkody, rozbili na
mioty i gotowali się do oblężenia Tunis. Stolica deja należała
do najwięcej kwitnących miast w' Afryce; słynęła z bogactw,
nabytych już drogą handlu, już morskiemi rozbojami; liczyła
1 0 ,000 domów i trzy ogromne przedmieścia. Ludwik IX
w strzym ał na czas niejaki zaczepne działania, postanowiwszy
czekać na przybycie brata i jego posiłków; ale, na nieszczę
ście, kilka tygodni czekać musiał na próżno i przez to u tra
cił najlepszą porę do działania, bo dej był wcale nieprzygo
tow any na to wtargnięcie. Lecz skoro zgromadził dosta
teczne siły, zamiast nawrócić się jak przyrzekł, przysłał
powiedzieć Ludwikowi, że przyjdzie go prosić o chrzest na
polu bitwy.
Tym czasem nastały nieznośne u p a ły ; było to w Lipcu
i Sierpniu; kraj do koła był pusty i spalony; ziemia pokraja
ła się od skw arów . Zaraz, w pierwszych dniach po przyby
ciu, zabrakło wody Krzyżowcom, a żywność ich składała się
jedynie z mięs solonych. Dyssenterya, choroba śmiertelna
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w gorącym klimacie, zjawiła się niebawem w obozie. Żoł
nierze, dzień i noc pod bronią stać zmuszeni, umierali tłum a
mi już ze znużenia, już z głodu i chorób. Przytem w iatr
duszący, samum, naniósł z pustyń Sahary zarazę, która
w krótkim czasie największą część wojska zniszczyła. W koń
cu i sam król zachorował. Ani usilność lekarzy ani gorące
modły jego wojowników ocalić go od śmierci nie mogły.
Ludwik padł ofiarą zarazy 25 Sierpnia 1270 r., zostawując
przy wojsku syna Filipa.
W dzień jego zgonu przybył Karol Anjon pod Tunis i
wespół z Filipem objął dowództwo nad szczątkami Krzyżow
ców. Rozpoczęto natychmiast kroki nieprzyjacielskie; ale woj
na toczyła się bez stanowczych wypadków. Nareście dej, po
kilku potyczkach, gdzie doznał szczęścia wątpliwego, lękając
się osw oją stolicę i chcąc co najprędzej pozbyć się natrętnych
g o śc i, w ypraw ił posłów do Filipa i Karola. Przyrzekł im
zaprzestać morskich rozbojow, a za koszta wojny zapłacić
1 0 0 ,0 0 0 f. sr. Królowie, nie ufając losowi oręża, przyjęli
chętnie podane w arunki i rozejm na lat dziesięć zaw arli. O
Palestynie zapomniano.
Od śmierci Ludwika IX. Europejczycy żadnej już nie da
wali pomocy swoim spółwyznawcom w Azyi. Ostatnie ich
posiadłości zostały jedne po drugich przez sułtanów egipskich
zdobyte. H rabstwo Trypolskie upadło r. 1 2 8 9 ; zabrał je
sułtan Kelaun, następca Bibarsa. Twierdza St. Jean d'Acre,
czyli Ptolemaida, dostała się po strasznej rzezi w ręce Egipcyan, za panowania Chalila, syna Kelauna, r. 1291.
Na końcu XIII. wieku, miecz muzułmanów zupełnie wy
tępił panowanie Europejczyków na Wschodzie.

Zamknięcie wojen Krzyżowyoh.
Główny cel wypraw Krzyżowych, to jest, zdobycie i utrzym anie Ziemi Sw. został chybiony. Ale ta długa walka
Chrześciau z niew iernym i, blizko dwa wieki trw ająca, przy
niosła inne, ważniejsze dla Europy korzyści.
Ona zbliżyła ludy europejskie, które, żyjąc dotąd odoso
bnione, długo się nie znały. FYancuz, Włoch, Niemiec i An
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glik poszli pod jednem znamieniem , pod godłem męki Zba
wiciela, walczyć z liajezdnikiem Ziemi Sw. Wspóln« ich cier
pienia, wspólna chw ała i wspólne potrzeby zawiązały bratnie
między nimi stosunki.
Ona wydobyła z odrętwienia i moralnego lenistwa Chrześcian zachodniej Europy, ożywiając ich serca przez dwieście
lat wielkim interesem religijnym ; ona rozpędziła w części
mgłę barbarzyństwa , długo nad zachodem ciążącą, poznajo
miwszy Krzyżowców z cywilizacyą wschodu. W ziemiach
arabskich, matematyka, medycyna i literatura były już naówczas w kwitnącym stanie. Ze wschodu Chrześcianie, w ciągu
dwóch wieków, przenieśli do Europy drogą handlu i wojen
K rzyżow ych, sztukę pielęgnowania jedw abników , uprawę
trzciny cukrowej, użycie papieru, wietrznych młynów etc. etc.
Upowszechnienie lepszej arch itek tu ry , staranniejsze ubranie
m ieszkań, wymyślniejszy stół i wygodniejsza odzież, które
w XIV. wieku dały się już postrzegać w Europie, mianowi
cie w miastach włoskich, były owocem długich stosunków
Chrześcian ze wschodem. Słowem, Krzyżowe wojny, rozsze
rzając zakres wiadomości Europejczyków, wpłynęły nader ko
rzystnie na ich domowe i publiczne życie, tudzież na ich do
bry byt i oświecenie.

2 . ZAKONY RYCERSKIE.
Zgromadzenia księży, którzy pobożnym zatrudnieniom od
dani, żyją zamknięci na ustroniu, zowią się zakonami; sami
zaś tacy księża noszą imię zakonników albo mnichów. W XII.
w ieku, pow stał wr Azyi nowy ich rodzaj, to ]jest: mnichów
w ojowników, których zatrudnieniem nie już tylko życie po
bożne, lecz ciągła z niewiernymi wojna być miała. Zgrom a
dzenia ich zwały się Zakonami Rycerskiemi.
Trzy były zakony rycerskie, które śród wojen krzyżowych
w Azyi byt swój w zięły: zakon S . Jana Jerozolimskiego,
zakon Templaryuszóu) i zakon Teutoński czyli Krzyżacki,
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Zakon Ś. Jana Jerozolimskiego.
Ten zakon wziął początek w 1113 roku. Przed pierwszą
jeszcze k ru cjatą był w Jeruzalem szpital dla przytułku ubo
gich lub chorych pielgrzymów. Pobożni i bogaci Chrześcianie,
Ziemię S. odwiedzający , zważając potrzebę i pożytek podo
bnego zakładu, uposażyli go licznemi ziemiami w Europie.
D yrektor szpitalu, francuz z P iw a n c y i, Zerard (Gerard),
widząc, że ci, którzy mu w pracach około chorych pomagali,
przez dowolne porzucanie szpitalu, psuli porządek służby,
skąd wynikało, że chorzy, zwłaszcza przy natłoku, bez żadnej
pomocy zostaw ali, założył towarzystwo, które z uczuć chrześciańskiej miłości postanowiło poświęcić się jedynie na służbę
pielgrzymów. W ziął on za patrona swego tow arzystw a S. Jana
Jerozolimskiego. Bracia ten zakon składający, podzieleni zo
stali na trzy klassy: pierwsza zamykała rycerzy, których wy
łącznym obowiązkiem było wojować z niew iernym i, i bronić
pielgrzymów podczas ich wędrówki po Ziemi S . ; w drugiej
byli księża, posługę duchowną sprawujący; w trzeciej mieścili
się braciszkowie, do których wyłącznie należała piecza około
chorych pielgrzymów. Naczelnik zakonu nosił tytuł Wletkie
go Mistrza; inni bracia zwali się rycerzami lub kawalera
mi. Suknia ich była czarna, z krzyżem białym , ośmiokątnym.
Zakon te n , łącznie z zakonem Tem plaryuszów , zastępował
miejsce wojska stałego w państwie Jerozolimskiem i służył
królÓm Chrześciańskim za przedm urze, o które nieraz się
kruszył oręż muzułmański.
X
Po upadku królestwa Jerozolimskiego, Kawalerowie S. Jana
przenieśli się do twierdzy St. Jean d’Acre, stam tąd do Cypru,
gdzie do 1310 zostawali. W tej zaś epoce zdobywszy na nie
wiernych wyspę Rodos, w niej się usadowili, i wzięli nazwisko
Kawalerów Rodyjskich. Mieszkali na tej wyspie do 1522.
Wówczas sułtan turecki Soliman II. obiegł Rodos, i po upor
czywej sześcio-miesięcznej obronie, zdobył tę wyspę, pozwa
lając z niej wynieść się rycerzom. Ci przybyli do Włoch, a ce
sarz Karol V. nadał im wyspę Maltę w 1 530, z warunkiem
bronienia od T urków jego posiadłości: Sycylii i Neapolu. Ka
walerowie Rodyjscy jeszcze raz nowe przybrali imię Kawa
lerów Maltańskich. Posiadali swą wyspę do 17951; Napoleon,
podczas wyprawy na E g ip t, zabrał zakonowi Maltę. Anglicy
odebrali ją Francuzom w 1800, i do dziś dnia posiadają. Za
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kon Maltański przeniósł się do Włoch, i od roku 1826 mieszka
w państwie Kościelnem, w Ferrarze.
Zakon Templarynszów.
Zakon Templaryuszów nastał w 1118. Kilku bogatych fran
cuzów, na czele których był Hugo de Payens, założyli, na
wzór zakonu S. Jana, nowy zakon rycerski, którego wyłącz
nym eelem było służyć za straż dla pielgrzymów z Europy
do Palestyny idących. W ąwozy i niebezpieczne przechody
w Ziemi S ., gdzie Arabowie i T urcy często Chrześcian wędru
jących grabili, zostały osadzone przez Templaryuszów. Król
Jerozolim ski, B alduin, dał temu zakonowi dom nie daleko
ruin kościoła Salomonowego, od czego rycerze otrzymali na
zwisko Templaryuszów, od wyrazu tempie, kościoł. Na
czelnik zakonu zw ał się wielkim mistrzem. Kawalerowie no
sili suknię białą z krzyżem czerwonym, ośmiokątnym.
Po utracie Jeruzalem , Templaryusze przenieśli się na wy
spę Cypr. Zakon ten posiadał w Europie 9 ,0 0 0 dóbr rozm a
itej obszerności, których największa część znajdowała się we
Fraucyi. Jego bogactw a, duma, miękkie życie, obudziły po
wszechną zawiść i niechęć ku niemu. Stąd rozsiewano na
Templarzyuszów rozmaite baśnie, że nie wierzyli w Boga, że
wstępującym do zakonu deptać krucyfix kazali, że oddawali
cześć drewnianej głow ie, Bafomet zw anej, że jedli mięso
dziecka, i t. d. Filip IV. Piękny, król francuzki, korzystając
z tego usposobienia umysłów, chciwy majątku Templaryuszów,
postanowił obalić ten zakon. W tym celu sprowadził, wr 1306,
z Cypru do Fraucyi, wielkiego mistrza, Jakóba Molay, z 60
tow arzyszam i, pod pozorem układów względem wielkiej krucyaty przeciw' niewiernym, i zaraz kazał ich w trącić do wię
zienia, razem z rycerzami, którzy we Francyi mieszkali, t Zaużyciem tortur, wymógł na mistrzu i kawalerach przyznanie
się do zbrodni, których nigdy winnymi nie byli, i te zeznania,
własnoręcznie przez Templaryuszów stwierdzone, przedstawił
papieżowi Klemensowi V., uaówczas w Awćnjonie, we Francyi,
mieszkającemu, domagając się zniesienia zakonu. Papież przy
stał na żądanie króla, i zakon Templaryuszów padł ofiarą
chciwości i zdrady Filipa IV. w 1312.
Jakób Molay był naprzód skazany na wieczne więzienie;
lecz że poważył się cofnąć torturą wyciśnione zeznanie, został
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w 30 tym roku wieku swojego żywcem spalony w Paryżu
1 3 1 4 roku.
Zakon Teutońskl czyli Krzyżacki.
Zakon Teutoński nastał podczas trzeciej krzyżowej wypra
wy r. 1190. Początek dali mu sami Niemcy, mianowicie
z m iasta Bremen i Lubeki. Ci naprzód, w czasie zarazy przy
oblężeniu A kry, założyli szpital dla swoich współrodaków;
wkrótce towarzystwo opiekujące się szpitalem, przybrało po
stać zakonu; wzięło za patrona Najświętszą Pannę Teutońską
czyli Niemiecką i uczyniło ślub, że prócz pielęgnowania cho
rych , bronić też będzie Ziemi S. od napaści niewiernych.
Pierwszym wielkim m istrzem zakonu był Henryk fValpot.
Niemcy tylko do zgromadzenia tego przyjmowani byli. Kawa
lerowie dzielili się podobnie jak Maltańscy, na trzy klassy;
nosili białą suknię z krzyżem czarnym ośmiokątnym, dla róż
nicy od dwóch poprzednich zakonów. Rycerze Teulońscy, po
polsku Krzyżakami zwani, przenieśli się do Wenecyi. Ztąd,
na żądanie księcia mazowieckiego Konrada, przybyło kilku
kawalerów do Polski w 1230, i osiadło w ziemi Chełmińskiej
przez tego księcia zakonowi nadanej. Rycerze mieli za obo
wiązek bronić księstwa mazowieckiego od napaści pogan P ru 
saków. Wojna z tym narodem trw ała lat 50. Zakonowi udało
się wytępić połowę pruskiej ludności, a drugą nawrócić do
w iary chrześciańskiej. Założył on nad odnogą Wisły miasto
Maryenburg czyli miasto N. P. Maryi, po polsku Malborg.
Na początku XIV. wieku cały zakon Krzyżacki za m istrzowstwa
Siegfrieda von Feuchtwangen przeniósł się do Pruss i
osiadł w Marienburgu 1309. Krzyżacy posiadali Prussy do
1525 r. Wówczas wielki ich m istrz Albert Brandeburski
przyjął wiarę lu te rsk ą , ożenił się , wygnał zakon z Pruss i
został księciem pruskim pod opieką króla polskiego, Zygmunta I,
którego uznał za swego suwerena, z warunkiem, że jeśli kiedy
potomstwo jego wygaśnie,Prussy przejdą pod panowaniePolaków.
Wygnany zakon udał się do swoich posiadłości niemieckich,
i osiadł w mieście Mergentheim, (dziś w królestwie Wiirtemberskiem); nareście został całkiem zniesiony w 1809 roku.
Zakon Kawalerów Mieczowych.
Na wzór zakonów rycerskich w Azyi założonych, powstało
wiele innych w Europie. Na szczególniejszą uwagę zasługuje
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Zakon Kawalerów Mieczowych (chevaliers porteglaives).
Mieszkał on po nad brzegami morza Bałtyckiego między od
nogą Fińską, Ryską i ujściem rzeki Niemna. Przy końcu X II.
w ieku, kilku kupców z miasta B rem en, żeglując po morzu
Baltyckićm do wyspy Gotland, burzą wyrzuceni zostali na pobrzeże, gdzie Dźwina do morza wpada, Znalazłszy tu mieszkań
ców p ogan, powzięli myśl zaprowadzić między nimi w iarę
chrześciańską. Mnich z Holsztynu, Meinhard był pierwszym
apostołem i biskupem tej krainy. Trzeci biskup, Albert, za
łożył w 1200, przy ujściu Dżwiny, Rygę, stoljcę swego bisw kupstw a. Napotykając w poganach wielki oporów przyjęciu
nowej wiary, Albert utw orzył w 1201 zakon rycerski Kawa
leram i Mieczowymi zwany, aby, czego drogą łagodności nie
m ógł, siłą oręża dokazał. Jednakże nowi kawalerowie, nie
mogąc wydołać mężnym plemionom nadbałtyckim , połączyli
się w 1237 z zakonem Krzyżackim na granicy P russ osiad
łym . Walcząc wspólnemi siłam i, podbili koleją Estów, L i
wów i Kurów, których ziemie nazwali E st-land, Lif-land,
Kur-land; (Estonia; Liwonia, po polsku Inflanty; Kurlandya).
Kawalerowie Mieczowi rządzeni byli przez Mistrza Prowincyonalnego, którego w ybierał wielki m istrz Krzyżacki. T a
zawisłość Kawalerów Mieczowych od Krzyżaków trw ała do
1525, to jest do wypędzenia z P russ zakonu Krzyżackiego.
W 1526, w iara luterska przyjętą została przez zakon mieczo
wy za m istrzow stw a Plettenlierga. Panow anie zakonu utrzy
mało się nad prowincyami baltyckiemi do 1 5 61, to jest do
wojny Cara Iw ana IV. Groźnego z zakonem.
Iw an IV. przedsięw ziął zdobyć krainy nadbałtyckie, i za
w arłszy przymierze ze S zw ecyą, najechał posiadłości zakonu.
Szwecya zaraz zdobyła Estonią. Gottard Ketler, mistrz ów
czesny, widząc grożącą burzę, prosił o pomoc Zygmunta Au
gu sta, króla polskiego, i zaw arł z nim w Wilnie, 1 5 6 1 ; trak
tat, na mocy którego rozw iązał zakon mieczowy, sam został
wassalem Zygmunta Augusta, ustępując koronie polskiej Inflant za pomoc obiecaną przeciw Rossyi i Szwecyi i w ziął od
króla polskiego Kurlandyą jako lenność, z tytułem księcia i
z w arunkiem , że jeśli kiedy potomstwo jego w linii męzkićj
w ygaśnie, Kurlandya do Polski przyłączoną zostanie.
Taki był koniec zakonu kawalerów mieczowych. Trzy jego
prowincye dostały się trzem panom : Estonia Szw edom , In
flanty Polsce, w Kurlandyi zaś Gottard Ketler począł szereg
R ys Chron-Hist.
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k siążąt, którzy wygaśli w 1737 w osobie Ferdynanda
ostatniego w linii męzkićj z familii Kellerów.
------ O^C------

3. WYNALAZKI I ODKRYCIA.
Zachodnia Europa od X III.— XVI. wieku zrobiła kilka
ważnych wynalazków i odkryć, które szczególnym sposobem
na jej oświecenie wpłynęły. Znaczniejsze wynalazki były:
wynalazek papieru, druku, prochu i kompasu.
Wynalazek Papieru.
Przed XIII. wiekiem pisano w Europie na pargam inie.
Rzadkość nadzwyczajna tego m ateryału i wysoka cena, były
przyczyną, iż zaledwie po kilkadziesiąt tylko książek pisanych
znajdowało się u panujących lub w bogatych klasztorach.
Arabowie pierwsi wynaleźli papier tańszy z bawełny, który
chociaż w Europie mało był używany, podał jednakże myśl
robienia papieru ze szmalów płótna lnianego. Kto pierwszy
i kiedy tę próbę uczynił, nie wiadomo. To tylko pewna, że
książek na zwyczajnym papierze przed wiekiem XIII. pisanych,
nie ma teraz w całej Europie. Z czego wnieść m ożna, że
teraźniejszy sposob robienia papieru został odkryty czy wydo
skonalony dopiero w XIII. wieku.
Wynalazek Draka.
Chociaż m ateryał, z którego papier robić poczęto w E u
ropie był już nieskończenie tańszy od pargam inu, książki sta
ły jeszcze w nadzwyczaj wysokiej cenie. Należało bowiem rę
ką je przepisywać, skąd zwały się rękopisami. Powolność
tej pracy i mała liczba pisać umiejących, dodawały ceny rę
kopisom. Przytoczymy tu jeden przykład drogości książek.
W XI. wieku, pewna hrabina francuzka chciała nabyć jeden
exemplar/, kazań biskupa Hajmona (imię bynajmniej nie
sław ne); dała za to trzy beczki pszenicy, tyleż innego zboża
i 2 0 0 baranów . Tym sposobem książka, którą teraz możnaby mieć za rubel, kosztowała wówczas górą 2 0 0 rub. sr.
Pierw szy, któremu przyszło na myśl wyrobić z drzewa
czy z kruszcu litery ruchome, polem układać je w wyrazy,
nacierać czarną farbą i położywszy na w ierzch arkusz papie-
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ru , otrzymać od razu, w jednej minucie, odcisk całej stro
ny arkuszowej, był Jan Guttemberg, niemiec z Moguncyi;
w 1440. Ten wynalazek zowie się drukiem, z niemieckiego
Druck czyli ciśnienie, dla tego, że papier biały, który się
kładnie na litery złożone, przyciska się z wierzchu machiną,
aby litery, farbą naprowadzone, lepiej się na papierze odcisnęły.
Przez ten wynalazek otrzymano to, iż chcąc rękopis jaki, mający
mieć w druku np. 20 0 stronic in 8vo średniej wielkości,
pomnożyć w krótkim czasie do tysiąca sztuk czyli exemplarzy, dosyć jest mieć dwóch ludzi, z których jeden litery skła
dać , a drugi je na papierze odciskać będzie. Ci dwaj robo
tnicy całą tę pracę w miesiąc wykonają. Dawniej przed wy
nalazkiem druku, jeśliby dwaj pisarze pisali codziennie po pięć
arkuszy pięknym i wyraźnym charakterem , potrzeba byłoby
lat sześciu dla napisania tysiąca exemplarzy podobnej książ
ki. Z tego szczęśliwego wynalazku poszła nadzwyczajna ta
niość książek, tak dalece, iż teraz najmniej dostatni człowiek
może za nader m ałą cenę, zaopatrzyć się w książki jego po
wołaniu potrzebne. Takim sposobem, dwa wielkie wynalaz
ki: papieru w XIII, a druku w XV. wieku, były podwójnem wykupieniem Europy z barbarzyństwa i nieoświecenia.
Wynalazek Prochu.
Powszechnie m niem ają, że na wschodzie najpierwej ten
wynalazek został zrobiony; potem go Arabowie przenieśli do
Hiszpanii; od nich zaś reszta Europy się nauczyła. Z począt
ku używano prochu tylko do fajerwerku. W XIII. wieku,
w Anglii mnich franciszkan Roger Bakon wiedział już jego
użycie do ogniów sztucznych. Ale zastosowanie prochu do
rzucania kul i kamieni nastąpiło dopiero na początku XIV.
wieku. A rabow ie, w Hiszpanii panujący, pierwsi użyli ar
m at , z których prochem kamienie na nieprzyjaciół ciskali.
Anglicy także w bitwie pod Grecy w 4 3 4 0 mieli trzy arm a
ty; Francuzi nie znali jeszcze wtenczas ich użycia. Ręcznej
broni, to jest strzelb, używać poczęto w XV. w iek u ; ale te
strzelby były bez korka; proch zapalano przykładając lont do
panewki. Na początku zaś XVI. wieku, 1547, po raz pierw 
szy w Norymberdze zrobiono strzelby z korkami.
Pospolita jest wieść, że proch został wynaleziony przez
Bartolda Szwarca, o którym nie wiadomo ani kiedy żył,
ani gdzie się urodził, ani w jakim czasie zrobił to odkrycie,
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Wynalazek Kompasn.
Przez kompas rozumiemy igłę stalow ą magnesem natartą,
która wówczas nabiera tej szczególnej w łasności, iż gdy jest
wolnie na ostrzu swym środkiem osadzona, jeden jej koniec
zw raca się ciągle ku północy, a drugi ku południowi. Wy
nalazek ten niezmiernej jest wagi w żegludze; z pomocą bo
wiem kompasu, żeglarze pływ ając po dalekich morzach lub
oceanach zabłąkać się nigdy nie mogą. Przypisują powszech
nie ten wynalazek włochowi * A tnalfi w krok neapolitańskiem
Flavio Dioja (Gioja), na początku XIV. wieku.

4 . ODKRYCIA MORSKIE W XV. 1 XVI. WIEKI).
Mieszkańcy Europy do początku XV.wieku mieli tylko zbyt
słabą wiadomość o trzech częściach św iata. Prócz mórz
Europę oblew ających, zaledwie z nazwiska im wiadomych,
nie znali żadnych innych mórz ani oceanów , żadnych wysp
lub archipelagów. Bytności Ameryki domyślać się naw et nie
mogli. Podług ówczesnego pojęcia, ziemia była płaską, po
dobną do talerza na rozległej massie wód pływającego; uważanoby przeto za szaleństwo mniemać iż na przeciwległej
stronie ziemi być mogą mieszkańcy. Duchowieństwo naw et
potępiało o herezyą, ktoby się odważył wierzyć że są antypody.
J2kr.wsi Poi tugnlczycy_. zwiedzać.„poczęli zachodnie brzegi
Afryki. K roi Portugalski, Jan I. z familii A v is, obudził
w swoich poddanych namiętny pociąg do morskich podróży.
.W r. 1415 uczynił on pierwszą wyprawę do.A fryki na MauJ'ów _illa wstrzymania ich od napadów na brzegi afrykańskie.
W ylądowawszy w okolicach Ceuty . .¡yM 1)!’ 1,1
gdzie
w głównym meczecie pasował swych synów na rycerzy.
rOdtąd h‘ez przerwy utrzymywały sio stosunki miedzy Portuga1UL i ta częścią Afryki. We trzy lata potem. 1 4 1 8,.m ijtliiü k L
portugalskie-dążący j lo Ceuty, gwałtownym w iatrem ud brze
gów Afryki odbity, w ypluial pa ntw.-n-ie »mrze. Już niajtlaTw ie, którzy naówczas po raz pierwszy oddalili się od brzegów
stałego lądu, oczekiwali co chwila smutnego zgonu, ,gdy_ w tem
ilkazała sie n ie znana wysepka, do której zawinąwszy, nazwali ją , jŁ-pnwodn swego ocalenia, Portem świętym (Porto
-Santol—_ To niespodziane odkrycie obudziło w żeglarzach
portugalsIucTi chęć przedsiębrania śmielszych podróży. U'e
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dw a ]ata_jolém , 14.?ft, odkryli w yspęjttaderp, której żyzność
skłoniła rząd portugalski do założenia na mej pierwszej osa
dy europejskiej. T)dtąd przez lat czterdzieści. 1 4 2 0 — 1460.
żeglarze portugalscy , pod "przewodnictwem czwartego syna
"Jana I. Henryka, księcia Yiseu, który był najczynniejszym
przedsiębiercą wszystkich w ypraw , .iw iedzilL brzegi afrykań
skie,.aż do 1,5-0 szerokości północnej. _JA ilói przestrzeni cza
su odkryli gruppy wysp azorskich i zielonego ‘przyiadhTC
Te niespodziane odkrycTa~^prówadłiłY ich ~na myśl, cho
ciaż mylną, le _ te wyspy muszą być cząstką archjpąlagir-f ^zy
lndyaeh Wschodnich leżącego. Wiedziano bowiem z j).Q.diá¿Y
odby tych jeszcze w ~lvłll. wieku, mianowicie przez W enecyan ina Mfirko- Palo. J e za Indyami ciągnie sie długi szereg
wysp rozmaite) wielkości. Intlye zaś Wschodnie były w XV.
w ieku uważane przez całą Europę za raj ziem ski, za źródło
niewyczerpanych bogactw; ztam tąd wszelkie tow ary, do W'ygody lub zbytku służące, szły do Europy. Kupcy w eneccy, otrzym aw szy wyłączny handel na wschodnich brzegach morza
Śródziemnego, jeździli po nie do Alexandryi w Egipcio i do
B ejrutu w S y ry i; potem je rozsyłali po tu ro p ie w takiej
cenie, jaką się im naznaczyć podobało; nieobliczone przez to
ciągnąc z tego handlu korzyści.
Skoro więc przy brzegach afrykańskich Portugalczycy kil
ka wysp odkryli, o których przedtem żadnej nie miano wia
domości, nagle pow stał dom ysł, że za tem i wyspami muszą
leżeć Indye W schodme7~Tym bfedem~kieiu¡ac sie. Portugal^
~ y r y , w celu Hngtśńii sie do Indyi i zawiązania handlu
z krajowcami, .poczęli coraz dalej posuwać -/eginge w dół
brzegów afrykańskich. W krótce jrzekonąli się u ,s\yćm zbu
dzeniu ; me znaleźli In d y i; ale nadzieja odkrycia tędy przecłiodii do ttij bogatej ziemi, raz w sercu wzniecona, była za
nadto drogą Portugalczykom, iżby jej wyrzec się mieli. Po
w stała tedy myśl inna: doświadczyć azali nie uda sie objechać
morzem A fryki, i dostać sie tą dro g ą do Indyi. Nie wie
dziano bowiem jeszcze podówczas, a przynajmniej uważano
za bajkę co starożytni tw ierdzili, że Afrykę można opłyuąć
do koła. W lym celu, za panowania w P o rtugalii _ Jana li,
.wysłany Barłtamićj Díaz doiechał do ostatniego piinkin Afryk i l j lo przyląJkiT Dobrii-JŁłdziei, 1 486. J a m przez burze za
skoczony. me mogąc płynąć dalej, pow rócił nazad, Jiazyyaw-_
. szy na swojej mappie odkryty przez siebie przylądek, Przy-
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hidkiflm Hurt. I.m II, tern odkryciem wielce ucieszony,
przezw ał przy'ądek B urz, przylądkiem Tlahrćj.Nnrhipi
Wieść ta, że przez ocean Atlantycki, ¿»pływając Afrykę,
dostać się można do Indyi, sprawiła mocne wrażenie na ca
łym Zachodzie. Była to wiadomość wielce ciekawa dla miesz
kańców Europy, którzy pod względem jeograficznych wiado
mości zostawali jeszcze w stanie zupełnego dzieciństwa. Lecz
nowa droga do Indyi około Afryki, droga, której nikt jeszcze
nie doświadczył, wydawała się i długą i niebezpieczną.
Odkrycie lndyj Zachód nich i Ameryki. Kiedy żeglarze
portugalscy pracow ali nad odkryciem drogi do Indyi, jeden
szczególniej człowiek zw rócił na siebie pow szednią uwagę
śmiałością swojego pomysłu. Był to Krzysztof Kolumb, który
p odał rządowi portugalskiemu nowy plan dostania się do Indyk
Urodził się on z ubogiej familii, niedaleko Genui, 1447.
Od lat młodzieńczych podróże morskie były jego zwykłem za
trudnieniem. Na okrętach kupieckich rzeczypospolitej genu
eńskiej zwiedził morze Śródziemne, zachodnie brzegi- Europy
i morze Północne. We 2 5 roku życia swojego, to jest w 1472,
żeglując na oceanie Atlantyckim, rozbił się u brzegów portu
galskich; lecz, że um iał dobrze pływać, ocalił się od śmierci ,
i dostał się do Lizbony. Tu znalazł wielu osiadłych ziom
ków którzy dali mu schronienie, i skłonili do zostania w tern
mieście, gdzie się wkrótce ożenił. Odtąd, w celu handlowym,
zwiedził kilkakrotnie pobrzeża Afryki i wyspy przez Poriugalczyków odkryte.
„ J edyna mysL. ¿wczesna rządu i narodu p o rtu g a ls k ie j
myśl wynalezienia przeo-hodu' d o .J n d y y n ie .tylko nieD ^aT obcą Kolumbowi, lecz cała jego duszę najmocniej zajęła. Nie
ustanne podróże morskie rozwinęły w nim wrodzoną skłon
ność do śmiałych przedsięwzięć. Posiadał on gruntow ne w ia
domości jeograficzne; przeczytał wszystko, co starożytni o
ziemi pisali; był przekonany, że ziemia jest okrągła, że ma
ruch około słońca; w yobrażał przylem, z mylnego wprawdzie
podauia dawniejszych jeografów , że wschodnie brzegi Azyi,
mianowicie Indye, rozszerzając się bez granic na wschód, ob
chodzą kulę ziemską i zbliżają się ku zachodowi E uropy, że
wyspy Azorskie i inne, niedawno odkryte, nie są czem innem, jak cząstkam i archipelagu, przy brzegach indyjskich le
żącego. Z czego ten wniosek w yciągał, że dla dostania się
jnorzem rtn AayL nie należało opływać Afryki, narażając się
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na drogę nieokreślomłi długości; że przeciwnie płynąc na za*ć]ió([ E uropy, m ożnaby w bardzo krótkim czasie napotka?
'b ra ji', c/.aaŁke Indyi stanowiące. Kolumb rniał-n7p{Tol,ł:)(iiie
^ y o b ro /p iiie o przestrzeni, Portugalia od Azyi dzielącej, ale
ten hłąiLmaprowadził go na drogę wielkiego odkrycia. Rząd__
p o r t liga jski polecił rozpatrzyć plan Kol u ra ba towarzysTwu 11^czonych^ w Lizbonie założonemu, w celu wspierania radami
¡irajow ycfrieglarzy. ~Towarzystwo_znalazło plan gruntownym ,
ale zazdroszcząc przyszłej sławy Kolumbowi, nic mu nie po
wiedziawszy, przedsięwzięło samo tajną w yprawę dla wyko
nania podróży nodług wskazanego planu. Tymczasem podstęp
nie udał sie^w iatry zniweczyły w ypraw ę,Tow arzystw o omylnim...
■.wnadzkLziraniwszy plan Kolumbat. z niczem go odprawiło.-—
Kolumb udał się do HiszpąniL-n a dwór Izabelli, królowej
Kasfylskiej i jej ińężaj Ferdynanda V. Katolickiego, 1484.
T u nowe napotkał trudności. Naprzód .wojna Izabelli z Manram i, w Grenadzie panującymi, a ztąd wycieńczenie jej skarlii, potem jiiew iara w możność odkrycia przejścia dn Indyi
podług planu Kolumba, i zazdrość dworzan Izabelli ku przy
chodniowi, którego aw anturnikiem nazywali, .wstrzymały na
ilyiewiifp wykonanie wielkiego jego pomysłu. Nareście
Stanowcze zwycięstwo Hiszpanów nad M.mrąq)j j zdnhycie Cr».
Htfdyy przeniknęłyJjtahellę tak żywą radością, iż przystała na
prośby Kolnmb.-y i dała mu trzy statki z osada 12 0 ludzi (*).
Jjólum b -wyszedłszy pod żagle z portu Palos, w Andaluzyi, 3 sierpnia 1492. odwiedził wyspy K anaryjskie.- .zkad 6
w rześnia puścił się drogą, klorei stopa ludzka jeszcze nie
jjkneła. przez morza, ineznnim ,na- szukanie liidyj. płynąc na
zachód Łuropy. Lecz osadajego floty, utraciw szy z oczu wy
spy Kanaryjskie, przelękniona śmiałością i niebezpieczeństwem
przedsięwziętej podróży, jęła łzy gorzkie wylewać, opłakując
smutny los, co ją czekał. Im dalej płynęli, tern większe na
rzekania wyrywały się z ust tego bojaźliwego tłum u. Napróżno Kolumb przepowiadał blizkie odkrycie lądu, już z lo
tu ptaków, które się tu i ówdzie ukazywały, i które nie zwy
kły daleko od ziemi odlatywać, już z traw i roślin, na po
wierzchni morza pływających. Uspokojeni na chwilę, milcze
li; ale gdy przepowiednie bynajmniej się nie sprawdzały, więk
sza rospacz ogarniała ich duszę. Nakoniec, po trzech lygod(*) Koszta na zbudowanie okrętów m ogły wynosić 25000 r, sr.
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niach daremnej żeglugi, osada trzech okrętów, ubolewając nad
w łasną łatwow iernością i nad zaślepieniem królowej Izabelli,,
która ios i życie tylu osób złożyła w ręku aw anturnika, po-,
stanowiła zmusić Kolumba do pow rotu, tem bardziej, że o->
kręty, źle naówczas budowane, już dalej nie mogły w ytrzym ać
podróży, której końca przewidzieć nie podobna było. Zuch
walsi z majtków radzili naw et wrzucić Kolumba do wody, i
za powrotem do Hiszpanii powiedzieć, i ż , przypatrując się
biegowi gw iazd, sam wpadł do morza, Kolnmh czuł dobrze
swoje położenie, i, lękając się skutków tego wzburzenia udiy¿łó fl^ udawał, że nic m e w ie o zamiarach współtowarzyszów;
owszem pokazywał tw arz wesołą i spokojną, łagodząc rozją
trzenie obietnicą wielkich bogactw , skoro staną u celu. Tym
sposobem płynęli dni trzydzieści od wysp Kanaryjskich, f i e 
ście m ajtkow ie, nie napotykając od miesiąca nic prócz wody
i nieba, stracili wszelką nadzieję odkrycia lądu. Zniecierpli
w ien i, przejęci rospaczą i w ściekłością, nie chcą już płynąć
(Talej", i wypowiadają posłuszeństwo dowódzcy. Nawet ofice
row ie , Titorzy długo podzielali ufność Kolumba w szczęśliwy
skutek jego podróży, przeszli teraz na stronę osady. Groma
dzą się wszyscy na pokład okrętu naczelnika, miotają n a ń skargi i przeklęstw a, i grożą użyciem siły, jeśli nie zechce
natychm iast w racać do Europy. W ostateczności, Kolumb
widząc niepodobieństwo ukoić umysły, upokarza s ię , obiecuje
uroczyście uledz ich w oli, byleby tylko trzy dni jeszcze- na
przód pły n ęli; że jeśli po tym czasie nie przybiją do ziemi,
on sam już zaniecha dalszej podróży i wróci do Hiszpanii.
f o długom) wahaniu id ę .i^ h u rz c n iiy usada,,przysilal,i na.
żądania-K ulinnba, z mocnem postanowieniem pozbyć się sw'ego naczelnika, jeśliby dłużej chciał ją uwodzić. Tymczasem
trzy dni przeszły bez żadnego skutku. Nadeszła noc, po której
Kolumb m iał lub pożegnać się na zawsze z ulubioną myślą,
lub stanać u celu wielkiego swego przedsięwzięcia. Nikt tej#
nocy oka nie zmrużył. Była to chwila okropna dla Kolumba.
Wszyscy stali na pokładzie okrętów , mając oczy zwrócone ,
w tę stro n ę, zkąd spodziewali się ujrzeć tę ziemię obiecaną,
ziemię w ybaw ienia, Której od 33 dni tak niecierpliwie wy
glądali. Około 10-tćj godziny w ieczorem , 12 października
1 4 9 2 r . , Kolumb najpierwej postrzegł światełko w znacznej
od swego okrętu odległości, które zdawało się przechodzić
z miejsca na miejsce. Zaraz po północy rozległ się okrzyk ze
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statku przodem płynącego: ziemia! ziemia! Na ten odgłos
cała osada małej floty padła na kolana i zanóeiła hymn: Cie
bie Boże chwalimy! dziękując B ogd za swoje ocalenie. Za
raz m ajtkow ie, ze łzam i radości, otaczają Kolumba, rzucają
się mu do nóg z najszczerszemi oznakami żalu za swoję nie
wdzięczność i jednym głosem proszą o przebaczenie za nie
ufność ku niemu i zuchwałe postępki. Ta chwila pokory zgła
dziła ich winę w oczach K olum ba, który, po długiej walce
z ludźmi i okolicznościami, stanąwszy nakoniec u kresu życzeń,
czuł w tym momencie tę niewymowną radość, którą geniusz
z osiągnienia wielkiego celu sam jeden tylko czuć umie.
Po w ejściu słońca, przekonano się o rzeczywistości od- ....
k ryciaHnówej ziemi. B y ła to wyspa p ła sk a , gęstym lasem za
rosła i licznemi strum ieniam i zrnsznnn Knlnmh hył pierwszym
Europejczykiem, którego Opatrzność do nowego świata zapro
w adziła. W bogatej szacie, z mieczem w rę k u , prowadząc
za sobą współtowarzyszów podróży, wyszedł on na lą d , i
ucałowawszy ziem ię, do której tak gorąco wzdychał, posta
w ił krzyż, jako znak dziękczynny B ogd za pomyślny koniec
podróży. AVyspp te nnzwnj.jnyspą.Zlwwic.ir.La. (San Salvą-_
tłorJ_, na pam iątkę swego w ybawienia z niebezpieczeństwa.
T eży ona na wstępie do zatoki Mexykańskiej; nazywa się ina
czej Gwanahani i należy do Archipelagu wysp Łukajskich.
Zaraz mieszkańcy wyspy okrążyli przychodniów. Jakże się
zdziwili E uropejczykow ie, widząc tu nowe rośliny, niezna
jome zw ierzęta, a najbardziej nowych ludzi, zupełnie nagich,
barw y eiem no-m iedzianej, bez włosów na brodzie i na ciele,
ze skórą rażącem i kolorami pomalowaną.
Z San-SaIvador. Kolumb popłynął dalej i odkrył-procz w ielu
mniejszych, dwie wielkie wyspy: Kubę i Ilaity. Tej ostatnej"
dał iime Hispaniola; potem nazwano ją Si. Domingo.
Wszystkie

wc-spy, miedzy, północną i-p f r idninwą Ameryką...

le/.ifp - 7nwia ¿je dziś jntylshie.mi. Z e zaś Kolumb był tego
A n ilin , Ż e tp w y sp y cząstkę tylko szukanych Indyj stanow ią.'
jią z w a ł cały ten archipelag Imlyami Zachodnimi, że na zaćliodi
E urony leża, p ie domyślając się bynaimniej, że w tej gh»dlL
zrobił najważniejsze o d k ry cie,^ ry cien o w eg o św iata: Ameryki.
Kolumb założywszy pierw szą osadę europejską na łiispanioli, gdzie zostawił kilkudziesięciu m ajtków ^udał się n a p o :
w rót do Hiszpanii, W czasie żeglugi zaskoczyła gó okropna
Tujrza^ Kolumb ^w ątpił O.jOCąjfcUiU.; lecz nie tyle się troszcząc
R ys Curoh.-II ist .
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0 życie, co o sławę, ułożył ua prędce sprawozdanie z swojej
podróży, zawinął je w ceratę i włożył do beczki, którą puścił
na morze, w przekonaniu że w iatry przypędzą ją do jakiego
kolwiek brzegu i nie dopuszczą tym sposobem zaginąć jego
wielkiemu odkryciu. Tymczasem Opatrzność sama czuwała
nad losem tego znakomitego m ęża; burza ucichła, a .Kolumb_
w r ó c ił rlo Hiy/panii 4 5 Marca 4493. w 7 miesięcy i dni 14 po wy
jściu z portu Palos, niosąc, jak mniemał, wieść o odkrytej przez
siebie drodze do Indyi. J/.abella i Ferdynand przyjęli go z najw iększą^
uroczystością; jjąilalLjgm u i potomstwu prawo szlachectwa hisz
pańskiego, mianowali go w ice-królem nowych krajów , i ustąpili,
w nagrodę pracy, dziesiąta część wszelkicli dochodów z w ysp i
ziem teraz odkrytych, Tub które przez niego odkrytemTT>v<rnnały.
Kolumb w rórił 4 * óntw pj osady na HispailiolL-gdzie przemieszkał d iiT lDti roku. W tym przeciągu odkrył-gromady wysp
Karaibskich, tudzież wyspę Jamniki’. Porto-rico i m ele. pn^_
inniejszych. Lecz stały ląd Ameryki nie był mu jeszcze zna
jomy. J D o p ię j^ w jh T ę Ó ti^ ^
odkrywszy wyspę
S. Trójcą zw an ą, przy brzegach Gujany, .w szedł w ujście
rzeki Orenoho i zwiedził całe pobrzeże Ameryki od ujścia tej
rzeki do miasta Kartaginy. . ..
. ■*
TEodczas -gdy holum b odkrYwał nowy św iat dła Hiazpanii,
nieprzyjaciele jego? których przewagi u dworu Izabelli i Ferdy
nanda już i "dawniej on doświadczył, gdy dziew ig^lat m usiał
prosić o pomoc dla wykonania swojej podróży, zazdroszcząc
mu teraz sławy, tytułu wice-króla i wielkich dochodów, uzbroili nań powoli Ferdynanda, z natury swojej zdradliwego
1 niewdzięcznego człowieka. Wmówili weń, że Kolumb nic tak
dalece ważnego nie uczynił odkrywając t o , co żeglarze hiszpańcy w'krótceby sami znaleźli; że król w chwili uniesienia
nagrodził go hojniej niż zasługiw ał; że tytuł w ice-króla, na
dając jem u moc nieograniczoną, zrobi go udzielnym władcą
krain na oceanie A tlantyckim ; że ustąpienie dziesiątej części
dochodów' poda mu w ręce oręż na własnego monarchę, etc.
' Słowa te przylgnęły do serca Ferdynanda, któremu zda^
wato się także, iż wynagrodzenie było nad zasługi Kolumba.
Ciż nieprzyjaciele, dla poparcia intryg swoicfiy złożyli królowi
listy z Ilispanioli, przez H iszpanów , przy Kolumbie zosta
jących, p isane, w których się oni skarżyli na rząd jego de
spotyczny, i z rozmaitych jego czynności w nioskow ali, iż nie
zawisłe państwo na wyspach oceanu utworzyć zamyśla. Rze
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czywista zaś wina Kolumba była w tein , iż chciwym Hiszpa
nom , którzy, w nadziei zbogacenia się, z nim udali się d<f
Ameryki, nie pozwalał brać w niewolę lub grabić ludzi mie
dzianego koloru, j-c rd y n a nd przychylił sie iln rady dworzan.
odjął urząd Kolumnowi i posłał na jego miejsce noweim wice
króla^Bowadillę, któremu zalecił ująć Kolumba i wysłać go
zaraz do Hiszpanii, 1500.
Jakoż Bowódilla wykonał okrutnie wolę swojego monarchy.
Ale nie dość tego; właśnie w tym czasie, kiedy wielki ten
człow iek, dźwigając kajdany na ręku i n o g a c h ^ płynął do
Europy, nowa niesprawiedliwość została względem niego do
mierzoną. Do roku 1499 żaden jeszcze Hiszpan nie przedsię
b rał o własnym koszcie w ypraw do krain nowego świata.
Lecz jak tylko rząd hiszpański udzielił na to zezwolenie, niejaki Alfons Oieda. który już towarzyszyłaKolumbowi w dru
giej jego podróży, jaoplynąl do wysp Antylskich i zwiedził te
część brzeuów stałeeo ładu. gdzie leży Venezuela T*Guiana.
T E .ai'£Zaltll.jegO. znajdował sie żegljirfl z f lprencyi Ampry\
Wespuc.ymz. człowiek wielkiej nauki i mocnej wyobraźni.
J e n , za powrotem clo Europy, opisał swoje podróż stylem po.
rytfającym . j^M ikaj-ja-yslaw iL *siebie jako główna i jedyna
sprężymę odjęrycia nowego svviata^JitÔLemu też nadał swoje
jiauusL ll. OtnairAmervk.'i pr/.ërfio|iiiiiba rzeczywiście odkryta,
nosi do dzis^itta unie przywłaszczyciela jego prac i sławy.
¡skoro Kolumb zaw inął do tej ziemi, której najpiękniejszym
był zaszczytem, do Hiszpanii. .Ferdynand wstydząc się w yrzu
tó w swtefifl.-J.U.niienia i głosu całej E uropy. przyjął go naju
przejmiej, w ysłuciuFłaskaw ie ieuo obrony, uznał niew inność
i obiecał potw arców ukarać, samego zaś przywrócić do urzę
du wice-króla na uprzednich w arunkach. Lecz te piękne przy
rzeczenia zostały bez skutku. ^yąiemttits-Kolumb p jo y ł i na-_
le g a ł. aby go odesłano do Hispanioli : zwlekano spełnienie
libietnic pod różnemi pozorami. Ferdynand lękał się rzeczy
wiście , aby Kolumb, za nieludzkie z nim obejście się, nie szu
kał zemsty, odrywając wyspy przez siebie odkryte od m onar
chii hiszpańskiej.
Jakoż naznaczył na jego miejsce rządcą Hispanioli pewne
go Owando, r. 1501. Mimo tę krzywdę sobie wyrządzoną,
Kolumb nie mógł się oprzeć pociągowi do przedsiębrania no
wych odkryć, i skoro..ttLu_j^4 il4 LQi\yfiiiLiidać się do Ameryki
o własnym koszcie, jio p ły n at z radością po raz czwarty dp
i
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ISo.w.ego^ffiinta, r. 1 5 0 2 . Chciał prosto przybić do brzegów staTego ląd u ; ale przewidywana burza zmusiła go zaw inąć tym 
czasem do Hispanioli, -którą od roku zarządzał Owando. Ten
do tyła był nieludzkim iż odmówił mu p ry ję c ia i nie usłuchał
roztropnej rady, k tó rą , mimo tę niegościnność, daw ał mu
K olum b, aby zaw iesił odjazd kilku okrętów mających zaraz
popłynąć do Hiszpanii, gdyż, jak zapewniał z wiadomych sobie
zn ak ó w , miała niezwłocznie powstać na oceanie straszliw a
burza. Atoli Owando, gardząc Kolumbem i jego przestrogam i,
w ypraw ił rzeczone okręty, na których się znajdował Bowadilla i inni osobiści nieprzyjaciele Kolumba. Przepowiedziana
burza zniszczyła praw ie całą flotę; Bowadilla, w raz z wielu,
znalazł śm ierć w otchłaniach morza.
Co do K olum ba, zwiedził on w czasie tej 4-ej podróży
brzegi stałego lądu, w kierunku z północy na południe od przy
lądka Honduras aż do Porto-bello na międzymorzu Panam a.
Nakoniec uragan zapędził go na brzegi wyspy Jam aiki, odkry
tej już przez niego w 3-ciej podróży, ale dotąd należącej jeszcze
do własnych panów. T u Kolumb rozbił się na skałach i wszyst
kie okręty utracił. Ogołocony ze wszystkiego, zaczął doświatl;
czać okropnej nędzy a może stałby się ofiarą dzikości mieszkań
ców , gdyby nie jego znajomość astronomii. W iedział bowiem
że ma wkrótce nastąpić całkowite zaćmienie księżyca, a na
Jam aice ta planeta była czczoną za bóstwo. PrzeToż Kolumb,
wezwawszy przedniejszych mieszkańców, zapowiedział im, że
z powodu ich nieludzkości, księżyc odmówi im swojego św ia
tła , jak oni odmówili mu gościnnego przytułku. Przepow ie
dnia ta niewiele w początkach działała na grube um ysły; ale
skoro nastąpiło zapowiedziane zaćm ienie, lud, tein zjawi
skiem przelękniony, począł żebrzeć miłosierdzia i przebaczenia
u Kolumba , tudzież błagać aby się w staw ił do księżyca o
wrócenie ziemi swoich promieni. Kolumb przyrzekł to uczy
nić i przepowiedział o której godzinie księżyc ukaże znowu
jasne oblicze. Odtąd Kolumb we wszystko najstaranniej był
zaopatrywany; dzicy dostarczali mu żywności i łodzi. ¡Nie mając
jednakże porządnego o krętu, posłał do gubernatora Owando
z prośbą o udzielenie statku mogącego wytrzymać podróż do
Europy. Ale ten pokazał się tyleż nieludzkim jak i uprzednio.
Z wielką trudnością udało się posłańcom wynaleść i kupić
na wyspie Hispanioli ok ręt, na którym Kolumb w rócił do

O

d k r y c i a

.

445

Za przybyciem dowiedział się o śmierci królowej Izabelli,
swojej opiekunki, a jej zgon, niwecząc dalsze jego plany,
pogrążył go w głębokim i nieuleczonym smutku. Łudzony je 
szcze czas niejaki przez Ferdynanda V. nadzieją pow rotu do
łaski i urzędu, zakończył życie w Valladolid r. 1506. Przed
śm iercią, zalecił synowi, Diego, aby łańcuchy, którem i z woli
Ferdynanda m iał ręce i nogi okute, a które, póki ż y ł, nad
łóżkiem u niego wisiały, włożono z nim razem do trum ny,
jako bolesny dowod ludzkiej niewdzięczności. Zwłoki jego
przeniesione zostały na H ispaniolę, a ztam tąd r. 1796 do
Hawanny na Kubie.
Dwa w ielkie odkrycia: drpgi do A zji
,
D nFfepyadzfeti~PfeW ńn
rozbudziły zachodni
,urop.
z długiego
'*
uśpienia. Zaraz okręty po rtugalskie iiiypąń&jujr
r~
puściły się ku brzegi___
robić odkrycia, podboje, lub zakładać osady.

Odkrycla Portugalczyków.
¿zwróeiEantła uwagę na Azyą, starając
sie utorow ać-iro g o daJridyj W^chodiiirli nkołn Afryki. Jakoż
w sześć lat po odkryciu wysp Antylskich w A m eryce, król
Em m anuel wysłał, r.J .498, admirała Fasco-de-Gama z 3 ma
okrętam i i załogą lo O o s ó b , .aby opłynąw-szy Afrykę zaw inął
. do Indyi Wschodnich. Podróż poszła szczęśliwie ; (ianiTT przyI n j iTn Iialil.nl . zaw iązał stosunki z władcą tamecznym i po
w ró c ił do Europy, po 2 -cli lalach i 2-ch miesiącach nieobe^“
CUOŚCl , JiLOwadząc^okrętyi naładowane płodami indyjskiemi
Pierwszą podróż Portugalczyków do Azyi około Afryki,
odbytą przez Vasco-de-Gama, opisał wierszem Kamoens, w sław 
nym poemacie ,,Luizyada.”
Jh r. iiAUhyllwares KabraL dowónzca Jloty portugalskiej,
m ając płynąć do Indyi W schoinidL, został przez w iatry, za
bili osi ony na brzegi poIu(Tniowej_Amer.yki, do B razylii, k tóra
’
i dla portugalskiego . Einm anueia.
W j^ lS O O , ^¡hneida został a pŁ iiiy do JteyL-z tytułem
ającTanT
zaSadać osady.ij)udow
osady ibudow aiLb'1
aćiw lerdze
w i/e-iró la, mając
lam zakładać
erdze dla
zabezpieczenia handlu portugalskTego na Wschodzie. Almeida
dowodził flotą do r. 1 5 0 9 i wciąż wrojował z władcami Indyj
skimi. Jego następca, Albukierk, (od r. 1 5 0 9 — 1515), zdo-
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był wysepkę Goa, praw ie w samym środku pobrzeża Malabarskiego , r. 4510, gdzie utw ierdził stolicę swojego rządu.
Ztąd przedsiębrał różne pomyślne wyprawy przeciw ludom
azjatyckim . Jakoż zdobył Malakkę, środkowy punkt handln
wschodniego; opanował Cejlan, Ormuz, najbogatsze miasto
nad zatoką Perską. Później, Portugalczycy weszli w sto
sunki z C hinam i, od których otrzymali wyspę Makao. Jed
nakże, naród portugalski nie myślał bynajmniej o podbojach;
zakładał tylko w Indyach domy kupieckie, nabywał od mie
szkańców tamecznych surowe ich płody i wyroby, tudzież prze
syłał je do Lizbony, zkąd potem Hollendrzy rozwozili je po
całej Europie.

Odkrycia Hiszpańskie.
x za kierunkiem przez nieśmiertelnego KolumS ytpanie
m , starali się o rozszerzenie swoich posiadłości w Ameryce. ji d r. 4 50 9 — 1 5 3 2 , ptlkrylj_ i zdobyli następne
ziem ie: wyspę K u b ę , Florydę, Mexyk i Peru.
Zdobycie Kuby. Do r. 1 5 0 9 , Hiszpanie posiadali w Nowym-Swiecie tylko wyspę Hajty czyli Hispaniolę. W tym
czasie, nowy gubernator, który zastąpił Owando, Diego,
syn Kolumba, przedsięwziął zdobyć sąsiednią Kubę i tara
w ysłał oddział H iszpanów , pod wodzą Velasqueza. Ten ni
gdzie nie spotkał oporu, prócz ze strony jednego kacyka, czyli
naczelnika rodowitych amerykanów, imieniem Halueja. Ka
cyk ten m ieszkał naprzód na wyspie Hajty pod władzą H i
szpanów , a ucierpiawszy wiele od ich barbarzyństw a ¡chci
wości, usunął się na Kubę i tu utw ierdził swoje panowanie
w małym zakątku. Gdy usłyszał, że Hiszpanie mają też
zam iar wylądować w jego kraiku, a wiedząc że tylko na złoto
czyhają, w ezw ał swoich poddanych aby wszystkie kosztowno
ści do morza w'rzucili, w przekonaniu że skoro się dowie
dzą o tym postępku , zaniechają swnjego przedsięwzięcia. Ale
się'om ylił. Velasquez, przybywszy na Kubę, rozproszył woj
sko kacyka, samego wziął w niewolę i skazał na spalenie
żyw cem , za to iż skarby zatopił. Gdy nieszczęśliwy książę
stał do "słupa przyw iązany, pewien franciszkanin nam aw iał
go do przyjęcia w iary chrześciańskiej obiecując m u niebie
skie roskosze. «Aczy tam będą Hiszpanie?” zapytał kacyk,
«Tak je s t," odrzekł zakonnik, «ale tylko dobrzy i spra-
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wiedliwi.” «Dobrzy i sprawiedliwi!/ ” zawołał amerykan in , «To być nie może! Nie chcą tam być razem z ni
mi.'1'1 i skonał w płomieniach. Velasquez zdobył wyspę nie
utraciwszy ani jednego żołnierza. W nagrodę, król hiszpań
sk i, Ferdynand V, m ianował go rządcą Kuby.
Odkrycie Florydy. Około r. 15 1 2 jeden z byłych tow a
rzyszy Kolumba, Juan Ponce de Leon, mieszkający oddawna na Hajty, dowiedział się od Amerykanów, że na jednej
z wysp Łukajskich czyli Baham a, znajduje się źródło mło
dości, z którego gdy się kto napije, odzyskuje czerstwość
i siłę młodzieńczą. W przekonaniu że taki zdrój jest nie
chybnie w n atu rze, Ponce de Leon udał się na wyszukanie
onego; ale, zamiast bajecznego źródła odkrył i zabrał na
rzecz Hiszpanii rzeczywisty kraj, zwany dziś Florydą.
Zdobycie lexykii. Ofrpło roku 1518 pewien żeglarz hi
szpański z Kuby, płynąc z południa na północ około pół
wyspu Ju k atan , wylądował na brzegi nieznanego, ale ob
szernego i ludnego państwa. Tu się od mieszkańców do
wiedział , że to państwo zwało się Mexykiem i że nad niem
panow ał Montezuma. Z tą wiadomością pośpieszył na Ku
nę i zawiadomił gubernatora Velasqueza o swojem odkryciu.
Velasquez postanowił zdobyć Mexyk i w tej myśli w yprawił
Ferdynanda Korteza. A*) z pocztem 50 8 żołnierzy, 16
jeźdźców i z 10-ciu działami. Kortez wylądował w zatoce
Mexykaiiskiej, w państwie Moutezumy. Ale spólnicy wypra
wy, trwożąc się o powodzenie przedsięwzięcia, nie chcieli
zapuszczać się w głąb' nieznanego kraju i radzili mu aby
owrócił na wyspę Kubę dla ściągnienia większych posiłków.
nrtez nie usłuchał bojaźliwej rady i, żeby zagrodzić tow a
rzyszom drogę do pow rotu, spalił okręty na których przy
jechali. Przed udaniem się jednakże w dalszą drogę założył
na brzegu morskim osadę, którą nazw ał Vera-Crux i w niej
150 osób zostawił. Z resztą żołnierzy puścił się na zdoby
cie wielkiego państwa. Montezuma, usłyszawszy o przyby-

E

(*) Kortez urodził się w r. 1485 w Estremadurze, ze szlachet
nej familii. Naprzód chciał zostać adwokatem i uczył się
prawa w Salamance; ale, czując pociąg do zawodu wojsko
wego, opuścił akademią i udał się, 1504, do Ameryki,
w 19-m roku życia. Tu się odznaczył w kilku przypadkach
męstwem i przytomnością umysłu; przez co zasłużył na wzglę
dy władz miejscowych.
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ciu cudzoziemców, posłał im w darze złoto, perły, kosztow ne tkaniny i w zywał aby spokojnie nazad wrócili. Ale
Kortez oświadczywszy że posłów nie odprawują bez posłu
chania u k ró la, udał się prosto do stolicy Montezumy, do Mexyku. Miasto to , zbudowane w środku jeziora, trzema gro
blami łączyło się z lądem ; zawierało przeszło (iO,000 ludno
ści. Kortez przybył tam 8 listopada 15 1 9 r. Montezuma
czy dla braku środków obrony, czy przez zdradę, ujrzał się
zmuszonym wpuścić Hiszpanów do m iasta, gdzie im prze
znaczył nd mieszkanie jeden ze swoich pałaców. Kortez,
przypatrzywszy się lepiej wielkości m iasta i liczbie mieszkań
ców , postrzegł z przerażeniem niebezpieczeństwo, na jakie
się przez swoją zuchwałość wystaw ił. W tein otrzymuje
wiadomość iż pewien dowódzca Montezumy uderzył nagle na
osadę w Vera-Crux i, lubo został ze szkodą odparty, kilku
jednak zabił mieszkańców. Kortez"'odważa się na krok naj
śmielszy w świecie. Bierze z sobą kilkunastu lu d zi, udaje
się do pałacu Montezumy i, śród białego dnia, pośród wiel
kiej stolicy, porywa monarchę w niewolę i odprowadza do
swojej kw atery. M ontezuma, zagrożony śm iercią, uznał się
za wassala króla hiszpańskiego i przyrzekł coroczną opła
cać mu daninę. Miasto i wojsko nie zrobiły żadnego poru
szenia aby oswobodzić swojego pana z rąk przychodniów.
Tymczasem gubernator Kuby, Velasquez, zazdroszcząc sławy
i nagłego powodzenia Kortezowd, w ypraw ił nowe wojsko do
Mexyku, w liczbie 800 osób, a jego dowódzcy zalecił złożyć
Korleza z urzędu. Kortez postanowił rozprawić się orężem.
P rzetoż, zostawiwszy w Mexyku 150 osób dla strzeżenia Mon
tezumy, z resztą udał się przeciw nadciągającym Hiszpanom.
Atoli rzeczy bez bitwy się obeszły; Kortez potrafił przecią
gnąć wojsko na swoją stronę, a dowódzcę uwięził. Nowym
posiłkiem wzmocniony w rócił do Mexyku; ale tu zastał rze
czy w opłakanym stanie. Mexykanie obiegli jego żołnierzy
i tak ich ścisnęli, iż żadnego nie widzieli ratunku. Przyby
cie Korteza nie ustraszyło Mexykanow; niejednokrotnie przy
puszczali szturmy do kw ater Hiszpanów. Sam Montezuma,
w ręku nieprzyjaciół zostający, ukazał się na murach przed lu
dem , wzywając go aby się oddalił i życia jego na niebezpie
czeństwa nie narażał; ale w czasie walki przypadkiem w głowę
ugodzony poległ niezwłocznie. K ortez, widząc niepodobień
stwo utrzymania się w stolicy, przerżnął się z niesłychanem
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męstwem przez środek nieprzyjaciół i walcząc na każdym
kroku ze ścigającym oddziałem w rócił do swojej osady,
w Vera-Crux. T u się doczekawszy posiłków z wysp przez
Hiszpanów zajętych, ruszył znowu z tą pomocą d o Mexyku,
gdzie po śmierci Monlezumy został obrany synowiec jego Gwatymozyn. Mimo silny i w ytrw ały opór, stolicy nareście poddać
się m usiała, a Gwatymozyn dostał się w niewolę. Zdobyw
cy jednakże mocno się zawiedli w nadziei znalezienia wiel
kich bogactw w Mexyku; bo Gwatymozyn, przed poddaniem
się m iasta, rozkazał w rzucić do jeziora niezmierne skarby
przez jego przodków zebrane. K ortez, nie dowierzając tej
wiadom ości, kazał wziąść na męki księcia, oraz jego ulubieńca
i piec obudwóch nad żarzącemi się w ęglam i, aby tą tortu
rą zmusić ich do wskazania m iejsca, gdzie skarby zostały
ukryte. Gdy ulubieniec księcia, nie mogąc przenieść okro
pnych boleści, jęczał żałośnie, «Alboż ja , rzecze Gwatymozyn, jestem na łożu różami u słanem ?” Słow a te dodały mę
stw a nieszczęśliwemu, który w krótce śród mąk ducha wyzio
nął. Co do Gwatyraozyna, Kortez w strzym ał dalsze jego męczarnie i życie m u darował. Ale że w krótce Mexykanie po
w stali znowu przeciwko zdobywcom, K ortez, przypisując ten
bunt tajemnym namowom Gwatymozyna, skazał go na szu
bienicę, 1 521.
„Król hiszpański,, Karol I. (V) w nagrodę za zdobycie tak
pięknego i obszernego państw a jjagrodził Korteza tytułem
gubernatora Mexyku. Atoli, niedługo potem , gubernator po
padł w niełaskę u tegoż monarchy i został odwołany z urzędu.
U m arł 'w Hiszpanii r. 1547.
Pierwsza podróż około świata. Magellan. Kodozas—kie
dy Kortez ^dobyw ał państwo Mexykaiiskie. Ferdynand MagelJ ą U , jjgglarz portugalski , . w skutku nieporozumień ze sw oim
monarcIiąT E™™niiiieTem. opnśrjł Pnrtngolią i wszedł do służ
by Karola I. (V.1 króla hiszpańskiego. Tu $xiedidi^iJąłpiA tw . sza podróż około świaJiL. Z pięciu okrętam i wyszedł pod
żagle 10 sierpnia -i 5 1 9 .. z portu S ew illi, na rzece Gwadalkw iw ir; dopłynął do wysp Kanaryjskich i ztąd_£w rócił się
ku b rzęgom Ameryki. Doszedłszy zaś .do 5 3 a szerokości pojudniowej_, odkrył wojścię do cieśniny. TtOTTThTswego imie
nia
Z tąd w y szed ł szczęśliwie po dwódziestu dniach niebezpiecziiij podróży. W tenczas rozwinęło się
przed nim w całym sw oim ogromie morze Południow e, po
R ys Chron.-H i s i .

57

450

M

o r s k i e

którem płynął trzy miesiące, i dni dw adzieścia, nie napo
tkawszy ani jednej wyspy. Magellan n a z w a łta . morze- oęęaj>t<m Sjiffhnjrnjm ze względu na piękną pogodę i ciszę, któ
re na jego wodacłr, przez czas tej żeglugi, panowały. Nareście .zaw inaLala-iŁysp Filipińskich. gdzię od wyspiarzy z^ .
ja iiyni został. W yprawa jednak szła dalei—pod kierunkiem
-innych "naczelników. IIIszpń^"m U Licilzili wyspy Mnlnrkje^
zkąa jeden tylko okręt, mogący dalszą w ytrzym ać ż e g lu g i
puścił się drogą przez Portugalczyków w ytkniętą, i, opłynąwszy przylądek Dobrej-Nadziei, w rócił do Hiszpanii, 7
września 1 5 2 2 ., we trzy lata i dni 20 po wyjściu z Sewilli.
Zdobycie Peru. W lat trzy_po zdobyciu Mexyku , to jest
r. J ^ i . lliszpioii^
-bo międzymorzu. Pauajuią»
^ w j e dzieli.^ię ip m ]mŁ|Hnie od tego międzymorza znajdu^ się rozlegle i bogate k n uIiTT Dwaj osadnicy, śmiałego i
' przedsiębiorczego ducha, JWnnr.uAck P izarro i Uiego AL~
w yzgsfl^zaw iązali spółkę celem wyszukania rzeczonych kra
jów . Pizarro udał się naprzód w drogę r. 1524. Po dłu
giej i niebezpiecznej żegludze.przekonał sie o istnipniii pańr__
stw a zwanego P pi-u. Nareście, po trzechletniej nieobecno
ści w rócił, 1527, do swojej osady, gdzie z wielką trudno
ścią uzbroiła spółka o własnym koszcie 100 osób, których wraz
z Pizarro w ysłała na 3-ch okrętach dla robienia podbojów;
Almagro zaś pozostał na Panamie w celu zebrania sił zna
czniejszych. Pizarro wylądował w P e ru , które się naówczas dzieliło na dwa królestw a; stolicą jednego było Kwito,
na samym ró w n ik u ; drugiego zaś Kusko, o kilkanaście sto
pni na południe od rów nika. Monarchowie Peru nosili ogól
ną nazwę Jnkassow, to jest panów czyli władców. W ypro
wadzali oni początek od dwojga cudzoziemców: tyanko-Kapak i jego żony Mama-Okollo, którzy, mieniąc się dziećmi
S łońca, przybyli do Peru w czasie, kiedy kraj ten zosta
w ał jeszcze w stanie zupełnej dzikości. Ta para małżon
ków zgromadziła koczujące hordy Peruw ianów , nauczyła rol
n ictw a,-rzem io sł, nadała im praw a i religią. Za te dobro
dziejstwa wdzięczni Peruw ianie w poczet Bogów ich zali
czyli. Trzynasty z kolei książę P e ru , potomek Słońca, Alahualpa, panow ał w P eru , kiedy Hiszpanie do jego kraju
w targnęli. A tahualpa, na czele 3 0 ,0 0 0 wojska wyszedł na
spotkanie przychodniów, którym m iał dać uroczyste posłu
chanie. W tym celu, pośrodku rozległej płaszczyzny wzuie-
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siono w spaniały tro n , za którym zasiadł Inkas. Pizarro,
stanąwszy przed m onarchą, oświadczył iż przychodzi od po
tężnego króla hiszpańskiego i wzywa Atahualpę aby się li
znął za wassala Karola I . , tudzież przyjął w iarę chrześciańską. W te m , kapelan wojskowy podał Atahualpie biblią, za
chęcając aby usłuchał głosu praw dy, głosu Chrystusa. Inkas
przyłożył'księgę do ucha, a gdy nic nie słyszał, mniema
jąc że przychodnie z niego się naigraw ają, cisnął biblią o
ziemię. P izarro , biorąc to za świętokradztwo, za znieważe
nie w iary, skinął na swoich żołnierzy, którzy dali z dział
ognia, uderzyli na spokojnych widzów i taki postrach rzu
cili iż wszyscy, bez najmniejszego oporu, poszli w rozsypkę;
4 ,0 0 0 osób legło na placu. Pizarro zepchnął z tronu Ata
hualpę i jako jeńca zaprowadził do swego namiotu. Książe
ofiarował Hiszpanom tyle złota i drogich kam ieni' ile się
zmieści w izbie gdzie był więziony. Izba zaś ta miała;
stopy długości, a 16 szerokości. Hiszpanie wzięli okup ale
wolności nie w rócili; gdyż w tymże czasie nadciągnął ze świeżemi posiłkami Almagro i skłonił swego towarzysza do zła
mania słow-a, radząc mu skazać na śmierć A tahualpę, aby
potem bez przeszkody mogli opanować całe jego królestwo.
Jakoż Pizarro i Almagro złożyli sąd przed który wezwali
nieszczęśliwego je ń c a , obwinionego o wielożeństwo, bałwo
chw alstw o, o rzucenie biblii na ziem ię, tudzież o nieoddanie
wszystkich skarbów , które prawem zdobyczy Hiszpanom się
należały. W skutek tych zarzutów', z których się nie mógł
uspraw iedliw ić, został na ogień skazany i już m iał być spa
lony, gdy sędziowie oświadczyli mu że wyrok złagodzą jeśli
przyjmie w iarę chrześciańską. Atahualpa ochrzcił się i, za
m iast być spalonym , został uduszony na stosie.
Następnie Pizarro i Almagro zwrócili swój oręż na Peruw ianów i wspierani artylleryą, której wystrzały dzicy za
pioruny poczytali, odnieśli nad nimi kilkakrotne zwycięstwo,
tudzież zdobyli obie stolicy: Kusko i K w ito, 1532.
Król hiszpański nagrodził P izarra urzędem wice-króla
P e ru , a Almagra tytułem rządcy dalszych prow incyi, które
zdobędzie na południe od Peru.
przykładem, Portugalii i H iszpanii. Anglicy i Francuzi
_ ud a lisTę^tra k /.e do Azyd lub ArnerylT. Anglicy pod "koniec M I .

452

Morskie Odkrycia.

.¿ w yiagu M I I , w ięhu za joli praw in-jCała północm —Ajppry-^
JłeZ dziś 5 1nnami Zjfitłp.oczu
iuzuicazi w XL H r
„\yjfHn lysię^li w Kanadzie i na kilku wyspach .A aiylshkh.
W skutku odkrycia nowego świata przez Kolumba i dro
gi do Indyj Wschodnich przez Vasco-de-Gama, Europa, naj
mniejsza część św iata, w ciągu trzech ostatnich wieków roz
postarła panowanie nad całą Am eryką, nad południową czę
ścią Azy i , nad zachodnio-południowemi brzegami Afryki, nad
wielu wyspami rozm aitych mórz i oceanów , a przytem we
szła w stosunki handlowe z całą kulą ziemską.
Handel Murzynami.
Zdobycie _ AmerylTi' przez Hiszpanów i Portugalczyków
-¿ałiL-Początek nieludzkiemu handlowi Murzynami. HiszpąV~
nie i Portugalczycy zaprowadzili w Ameryce osady nie w celu
handlowym lub rolniczym , ale dla wydobywania drogich
kruszców z gór tam tejszych. Do tych prac nie mogąc uży
wać krajowców z powodu ich fizycznej delikatności, po-
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tyiją sami książęta miejscowi. Murzyni do Ameryki zawiezieni
giną' pod ciężarem pracy, lub śmierć sobie zadają, w prze
konaniu, że ich dusze po wyjściu z ciała w racają na ziemię
ojczystą. Ten handel rozbójniczy i niechrześciański wylud
nił już środkową Afrykę; lecz m ocarstw a Europejskie, mia
nowicie Anglia, usiłują obecnie położyć mu tam ę. Rozka
zano chwytać okręty Murzynów w iozące, a handlarzy karać
najsurowiej.

5. REFORMACH LITR A I KALWIAA.
(r. 1517).
Największym wypadkiem XVI. wieku jest zmiana reli
gijna w niektórych państwach katolickich na zachodzie; zmia
na ta nazywa się Reformacyą.
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Do początku XVI. w ieku, w iara rzymsko-katolicka była
panującą w E uropie, wyjąwszy Rossyą, Grecyą i Turcyą.
W téj porze, 1517 r. ukazał się w Niemczech człowiek,
który począł głosić, że w wierze katolickiej są rzeczy, któ
re za czasów apostolskich w niej nie były, że należy tę w ia
rę poprawić i przyprowadzić do tego stanu czystości, w ja
kim była zaraz po Chrystusie. Ułożył on swoją poprawę
czyli reform ę; ale kościoł katolicki ją potępił, a samego re
form atora z liczby katolików wymazał.
Był to ksiądz augustyanin z Saxonii; nazyw ał się Mar
cin Luter. Od jego imienia w iara, przezeń zmieniona,
Luteranizmem zwać się poczęła.
Przyczyny Rcformacyi. Żaden wielki wypadek w poli
tycznym lub moralnym świecie nie zdarza się n a g le , bez
przygotowania. Powoli gromadzą się przyczyny ; nieznacznie
usposabiają się um ysły; nakoniec, gdy stanowcza nadejdzie
chw ila, ow oc, k-tóry już dojrzał, za najlżejszćm w strząśnieniem drzew a, odrywa się i spada. Na czćmże to przygoto
wanie do reformacyi zależało? Czém kościoł katolicki znie
chęcił lub obraził swoich wyznawców iż się od niego odstrychnęli?— Nie podobna dziś wiedzieć wszystkich drobnych oko
liczności, które tę ważną rewolucyą przygotowały; główniej
sze atoli przyczyny były następne:
1) Walka duchowieństwa ze światlejszą klassą spo
łeczności.
2) Nastawanie na prerogatywy władzy świeckiej.
3) Moralny i umysłowy upadek duchowieństwa.
O każdej z tych przyczyn po kilka słów powiemy.
Walka duchowieństwa ze światlejszą klassą społeczności.
W średnich wiekach nauka była wyłączną własnością stanu
duchownego. Szlachta wyższa i niższa, wojnie i polowaniu
oddana, nie tylko nie dbała o ośw iatę, ale, jakby jakim przy
wilejem, swoją nie wiadomością się chlubiła. Nie jeden hra
bia, nie jeden książę, podpisując się trzem a krzyżykami na
dyplom atach, dodawał że nie umie pisać i czytać, gdyż jest
szlachcicem , (vu ma qualité de gentilhomme). Ksiądz tyl
ko był naówczas uczouy; a jeśli, rzadkim w yjątkiem , kto ze
świeckich um iał też czytać i pisać, przezywano go zwykle
księdzem lub klerykiem. Ksiądz posiadał znajomność praw a,
zasiadał w sądach cywilnych, układał dekreta, pisał listy dla
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monarchów i panów ; słow om , długo i wyłącznie stanowił
intelligencyą społeczności, czyli jej rozum , jej cząstkę najoświeceńszą. Atoli, w kolei w ieków , sam kościoł i rządy,
starając się o coraz większe rozszerzenie oświaty w naro
dach, przeprowadziły naukę i do ludzi świeckiego stanu.
Dwa wielkie wynalazki w średnich w iekach: papieru i sztuki
drukarskiej, stały się dwiema silnemi lokomotywami dla myśli
ludzkiej. Nauka zaczęła powoli wyzwalać się z więzów monopo
lam i, zaczęła wydobywać się z pod opieki Kościoła. Ale też
Kościół, przeczuwając w niej przyszłą buntowniczkę, począł na
nią się zapatrywać z obawą i nieufnością. Zaprowadził dozor
surowy, Cenzurą zwany, aby żadne pismo bez kontroli du
chownej ukazać się na św iat nie mogło. Cenzura ta przy
brała charakter inkwizycyi literackiej, a w nadużyciu ostrości
stanęła obok swej siostry, inkwizycji religijnej. Cenzorowie
wydali wojnę nie tylko dziełom i autorom, ale naw et ich stylowi.
W XV. i XVI. wieku obudził się w Europie popęd do lite
ratu ry greckiej i rzymskiej. Obeznanie się ze wzorowemi pło
dami św iata starożytnego wywołało namiętny zapał do ich naśla
dowania. Ze zaś łacina była naówczasjęzykiem uczonym, w któ
rym zwykle dzieła w ydaw ano, każdy piszący starał się naj
usilniej o przejęcie formy klassycznej, o naśladowanie języ
ka Rzymian ze złotej epoki ich literatury. Temu kierunko
w i umysłów okazali się nader przeciwni teologowie, upatru
jąc w tej now ości, w tym pociągu do pogańskich w zorów, kry
jącą się herezyą. Przetoż cenzorowie robili niesłychane tru 
dności uczonym , naw et pod względem samego stylu. Skoro
jaka książka zalecała się w ylw ornością języka łacińskiego, już ta
jedna okoliczność dostateczną była do jej zakazania. Nadto,
badanie praw natury, śledzenie ruchu ciał niebieskich, tłu
maczenie zjawisk fizycznych nie według zasad filozofii Ary
stotelesa, uważały się za w ystępną,ciekaw ość, za bezbożność
na miecz lub stos zasługującą. Św iat tedy literacki rozpadł
się na dwie nieprzyjazne strony; z jednej stanęli niepostępow'i teologow ie, z drugiej uczeni świeccy i niektórzy ducho
wni , szczególniej professorowie zgłębiający i wykładający po
uniw ersytetach literaturę klassyczną. Teologowie nazywali po
stępowych niewiernymi, heretykami, a ci nawzajem dawaii im przydom ki: nieuków, barbarzyńców. Zawiązała się
tedy uporna walka w hierarchii uczonej między stanem du
chownym , który starał się utrzym ać w swym ręku wymy-

Ldtra i Kalwina (1517).

455

Łające się berło panowania nad um ysłam i, a stanem świeckim,
który, doszedłszy do dojrzałości intelleklualnej, podnosił har
de czoło, odpychał obce orędownictwo, nie chciał już myśleć i są
dzie tylko za pozwoleniem teologów lub wedle iilozofii arystotelesow ej, ale zapragnął doświadczyć sił młodzieńczych i pobujać w' krainie myśli. Jednakże stan duchowny raz wraz
obcinał mu skrzydła, raz w raz hamował lot jego zuchwa
ły. Ten ucisk moralny jątrzy ł uczonych; a chociaż do pe
wnego czasu przew aga zostawała na stronie duchowieństwa,
gdyż urząd cenzorski w jego ręku spoczywał; atoli cała klassa
oświeceńsza, ta m oralna dusza narodu, lak się ku niemu
zniechęciła, iż każdy nieprzyjaciel duchowieństwa mógł, na
przypadek jakichkolwiek z niem zatargów, niewątpliwie liczyć
na jej potężne spółdziałanie. Szczególniej Dominikanie, jako
nieubłagani cenzorowie i prześladowcy ksiąg lepszych i gruntowniejszych, byli w XVI. wieku przedmiotem ogólnej niena
wiści i oburzenia.
2.
Zastawanie duchowieństwa na prerogatywy władzy
świeckiej. Kościoł, uważając się za namiesnika Chrystuso
wego na ziemi, chciał, z tego ty tu łu , władzę świecką poddać
pod swoje praw a i uczynić ją od siebie zależną, chociaż dą
żność lakowa wyraźnie się sprzeciwiała woli Zbawiciela, obja
wionej w słowach: królestwo moje nie jest z tego świa
ta. Duchowieństwo tworzyło w każdym kraju stan tak nie
zawisły, tak odosobniony, że ani praw a m iejscowe, ani po
trzeby ogółu, ani jakiekolwiek względy na ojczyznę do ni
czego zobowiązywać go nie mogły bez woli głowy kościo
ła. W razie zatargów papieża z panującym, toż duchowień
stwo było dla niego wiecznie zbrojną milicyą, w każdym cza
sie i miejscu gotową działać na pierwsze jego skinienie.
Jakoż, za pomocą tej duchownej m ilicyi, papież zrzucał mo
narchów z tro n u , innych w yklinał; tym nakazywał prow a
dzić wojnę lub oręż składać, owym uznawać się za jego
wassalów. Dopóki umysłowa wyższość i moralna doskona
łość były na stronie duchowieństwa, kościół wychodził zwy
cięsko ze wszystkich zapasów z władzą św iecką; ale skoro
utracił te piękne przymioty, a nie zrzekł się zarazem chęci
przodkowauia w społeczeństwie, uw ikłał się w długi szereg
kłótni i wojen z monarchami katolickimi, które, jakkolwiek
nie raz świetnem zwycięstwem uwieńczone, wydały z cza
sem gorzkie owoce. Przekonały się bowiem ludy że nie
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zaw sze, w m ateryach św ieckich, krokam i i decyzyą kościoła
kierow ał w pływ Ducha S w .; postrzegły że i na słońcu są
plamy, że często interes ziemski zaślepiał duchowieństwo.
To przekonanie, raz obudzone, osłabiło powoli w narodach
powagę kościoła; zaczęto wątpić o jego nieomylności. Monar
chowie zaś i, w ogólności, wszyscy rządzący starali się oświecać
lud co do właściwego zakresu władzy duchow nej, aby, w ra 
zie nastawania kościoła na ich prerogatywy, mogli w swoich
poddanych znaleść gotową przeciwko niemu obronę. Zkąd także
w ynikła i druga dążność panujących, znieść lub ograniczyć bezpo
średnią zwierzchność papieża nad duchowieństwem krajowem .
3.
Umysłowy i moralny upadek duchowieństwa. Stan
duchowny, w średnich w iekach, długo przyświecał ludzkości
europejskiej na drodze umysłowego i obyczajowego kształce
nia się. Ale7 na nieszczęście, jakby zmordowany, opuścił
w reście swoje stanowisko; odbiegł tak szlachetnego obowiąz
k u , a zbyt zajęty interesam i św ieckiem i, zapomniał o pieczy
dusz straży swej powierzonych. Bogate biskupstw a, opactw a
i probostwa stały się przedmiotem pożądania dla chciwości
ludzkiej. Nie jeden znakomity p a n , mając kilku synów, gdy
m ajątek jego nie w ystarczał na utrzymanie licznej rodziny,
przeznaczał jednego ze synów do stanu duchownego, nie w sk u 
tek jego pow ołania, ale że tego interesa familijne w ym aga
ły. Urzędy kościelne stały się domem przytułku dla młod
szych dzieci książęcych i hrabiowskich rodzin. Ojciec wyje
dnyw ał, lub za pieniądze kupował od króla, nadanie biskup
stw a czy też jakiego bogatego beneficium dla syna wtenczas,
kiedy ten jeszcze na drewnianym koniku jeździł. Tym spo
sobem nieraz małoletni biskup, przez lat kilkanaście ciągnął
z dóbr biskupich niezmierne dochody, a dyeeezya zostawała
bez właściwego pasterza. Nie raz się trafiało że tenże, do
szedłszy do pełnoletności, zmieniał swoje postanowienie i nie
chciał przywdziewać sukienki duchownej. Wolno mu to by
ło uczynic i nie uw ażał się za obowiązanego do zw rotu po
bieranych uprzednio dochodów. Bywały także, i bardzo czę
ste, przykłady, że młodzi ludzie, na tak wysoki stopień w ko
ściele, bez powołania i odpowiednego usposobienia wyniesie
ni , czując więcej skłonności do szabli niż pasto rału , czę
ściej też i chętniej przywdziewali szyszak niż infułę, częściej
zwiedzali zabawy i biesiady niż swoje katedry i owczarnie.
Zycie ich prywatne niczera się nie różniło od życia świec-
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kich bezżeńców; smucili tylko wiernych lekceważeniem swo
ich obowiązków i gorszącą swawolą. Przy takich bisku
pach, czemże mogło być niższe duchowieństwo?— Księża zo
stawieni bez należytego dozoru, nie mając z góry przykładu,
wolni od wszelkiego przym usu, zapomnieli o nauce, o powo
łan iu ; wpadli w nierząd; kłócili się z parafianami o dziesięci
n y ; targowali się o chrzty, śluby i pogrzeby. Lud prosty,
świadek codzienny ich życia i postępowania, nie widząc już
moralnej wyższości w słudze Chrystusowym, który pod wzglę
dem oświaty stał z nim na ró w ni, z pogardą patrzał na
nieduchowne życie duchow nego, a z zawiścią na jego bogate
dochody. Zapytywał sam siebie, dla czego ksiądz został opa
trzony w znaczne fundusze, w jakim celu mu je nadano i jaki
z nich robi użytek? W końcu nabywał przekonania że dobra
ziemskie są jedynem źródłem zepsucia dla księży; że zamiast
coby miały uwolnić ich od troski około rzeczy światowych
i poduieść ducha ku B ogu, one całą ich myśl i dążność do zie
mi przykuły. Zawczasu tedy duch publiczny osw ajał się z my
ślą wydarcia majątków duchownym; naw et widział w tym
kroku pew ną konieczność.
Ze skażenie moralne duchowieństwa musiało być w śre
dnich wiekach dość powszechne i głębokie, pokazuje się ze
słów Sw. B ernarda, żyjącego w XII. w iek u , który wyrzekł
te słow a: »Któż mi to da abym przed śmiercią ujrzat
Kościół: Boży, jakim był za pierwszych dni Chrześciaństwa?” N iejeden świątobliwy biskup, nie jeden uczony teo
log nalegał w pismach swoich o poprawę kościoła w jego na
czelniku i członkach, to jest co do papieża i duchowieństwa.
Nie jeden sobor stanow ił cząstkowe przepisy, dotyczące k ar
ności kościelnej, ale wszystko napróżno. Nawet, w XVI. wie
ku , papież Adryan V I., następca Leona X . , otwarcie przy
znał zepsucie dworu rzym skiego, tudzież że kościół potrze
buje koniecznej reformy. Atoli przez tę reformę nie należy
rozum ieć, i nikt też naówczas nie rozum iał, reformy czyli
'popraw y nauki i dogmatów w iary, ale tylko reformę samych
obyczajów.
Trzy więc, na wstępie wyrażone przyczyny, które przygoto
wały reformacyą, wywołały trzy oddzielne dążności. Prześladowa
nie przez teologów klassy uczonej skłoniło tę ostatnią do starania
się o to , aby naukę sekularyzować, to jest uczynić ją całkiem od
wpływu duchowieństwa niezawisłą; nastaw anie Kościoła na wła*
R rs Ciikon.-H ist.
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dzę świecką wywołało w panujących myśl zniesienia zwierzchnic
tw a papieskiego i poddania kościoła, w rzeczach świeckich, pod
zarząd cywilny; zepsucie nareście duchowieństwa i jego zaniedba
nie się w naukach obudziło w sercach pobożnych uczucie potrzeby
zreformowania jego obyczajów,, zniesienia różnych nadużyć, tu 
dzież odebrania mu majątków. Św iat uczony, władza cywilna, lud
prosty, w ogólności wszyscy lepiej myślący, zupełnie byli usposo
bieni do mającej wkrótce wybuchnąć rewolucyi religijnej. I to
nam tłumaczy jej powodzenie. A jak żydzi swego messyasza,
ta k wiek XVI. powszechnie wyglądał reformy w kościele ka
tolickim , nie tej zapewne która się, ze zbiegu okoliczności,
niespodzianie w ykluła, nie odszczepieństwa i rozdwojenia je
dności duchowej między chrześcianam i, o czem nikt naówczas nie m yślał; ale reformy cichej, łagodnej, bez gw ał
townych w strząśnień, bez rozlewu k rw i, bez potargania
więzów moralnych, łączących kościoł z jego wyznawcami.
Wszakże to jest pew na, że publiczność ówczesna patrzała na
każdy ruch zuchwalszy, na każde śmielsze wystąpienie prze
ciw duchow ieństw u, jako na przedświt nowej ery w chrześciaństw ie, jako na zapowiedź pożądanej reformy.
Przy takiem usposobieniu zachodniej Europy, potrzeba je 
szcze było ostatniej kropli, któraby, dodana do pełnego naczy
n ia , sprawiła rozlanie się płynu. Taką bezpośrednią, ostatnią
przyczyną była przedaż odpustów.
Co to są odpusty? Człowiek grzech popełniający zasługuje,
podług nauki kościoła, na karę wieczną lub doczesną. Lecz
przez sakrament pokuty, otrzymuje uwolnienie od kary wiecznej;
doczesnej zaś uniknąć nie m oże, czy w tein życiu czy w przyszłem, t. j. w czyscu. Własność odpustów jest ta , iż dosta
jący je , uwalnia się naw et od kary czyscowej. Sami tylko
papieże , w imieniu kościoła , mają prawo udzielania odpu
stów i to pod w arunkiem ścisłej spow iedzi, szczerego za grze
chy żalu i skutecznej poprawy.
Na początku XVI. wieku, papież,.L eonX ., budow ał wspa
niały kościoł S. Piotra w Rzymie. Ze zaś skarb papieski był
wycieńczony, Leon prosił o pomoc chrześcian katolików, i dla
zachęcenia do dobrowolnych ofiar, obiecał im odpusty, 1516.
W tym celu polecił zbieranie składek w Niemczech i dawanie
za to odpustów, pod koniecznym warunkiem spowiedzi i po
praw y, arcybiskupowi Albertowi, elektorowi mogunckiemu,
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który ze swej strony, powoławszy do tego dzieła dominikanów,
w ysiał z nich jednego, imieniem Tecela, do Saxonii. Gorszące
obyczaje tego m nicha, i sposob, w jaki on począł, w brew
przepisom kościoła, przedawać odpusty, obudziły głośne szem
rania w' całej Saxonii. Podług Tecela, który żal i skruchę
na stronę odłożył, im większy był grzech, tćm większą ilo
ścią pieniędzy okupić go należało. Kościoł potępiał zawsze i
karał te smutne nadużycia; chociaż mimo to, opinia publiczna
najczęściej kładła na karb kościoła występki prywatnych wy
konawców jego woli.
W tej właśnie porze L uter (*), człowiek uczony, professor
teologii w uniwersytecie wittemberskim, gdzie była stolica elek
tora saskiego, pow stał na dominikanów, przedających tym spo
sobem odpusty w Saxonii, i napisał książkę, w której dowo
dził, że odpusty nie mają tej własności, jaką im dominikanie
przypisują, dla wyłudzenia grosza u łatwowiernych. Tecel
odpowiedział na książkę L utra, którą spalił publicznie na ryn
ku we Frankfurcie nad Odrą. Professor wittemberski wzajem
nością się w y p łacił, paląc pismo Tecela przeciw sobie wy
mierzone. Zaraz wielu dominikanów przyjęło stronę Tecela
i wystąpiło przeciw zdaniom L utra. Spór coraz staw ał się
gwałtowniejszym. Luter nie tylko już przyganiał nadużyciom
w przedaży odpustów, ale potępiał je całkiem, jako szkodliwe
dla obyczajów ¡chrżeścian. Uczniowie uniw ersytetu, przejęci
zapałem ku swemu professorow i, zostali zaraz jego stronni
kami. Dominikanie skarżyli się elektorowi saskiemu, Frydryhowi Mądremu, i prosili o wydalenie L utra z uniw ersytetu.
Frydryk nie usłuchał narzekań, wysoko ceniąc uczoność tego
człow ieka, i mając go za ozdobę swego uniw ersytetu, który
niedawno założył, i który był szczególniejszym przedmiotem
ciągłej jego troskliwości. Naówczas dominikanie udali się do
papieża, zarzucając Lutrow i herezyą. Leon X. zalecił swe
mu legatowi w Niemczech, Kajelaniemu, położyć koniec
tej sprzeczce teologicznej. Kajetani w ezwał do siebie L utra,
ale go nie mógł nakłonić do wyrzeczenia się swego zdania.
Nakoniec papież w idząc, że nauka L utra coraz bardziej się po
(*) Marcin Luter urodził się w Eisleben, 1483 ; pobierał nauki
w Erfurcie i wstąpił do zakonu Augustyanów, gdzie zjednał
szczególniejsze względy przeora Sztsmpica, który go zalecił
na professora teologii do świeżo założonego uniwersytetu w Wittemberdze. Luter umarł 1546.
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Niemczech rozszerza, rzucił klątwę na niego w 1520 r. L uter,
obrażony te in , spalił ją publicznie w W ittem berdze, zerw ał
na zawsze stosunki z kościołem, i począł znosić nie tylko od
pusty, ale jeszcze:
1. Powagę papieża.
2. Cześć Świętych i obrazy.
3. Sakram enta, prócz chrztu i euchurystyi.
4. Czyściec.
5 . Bezżeństwo księży.
6. Klasztory.
7. Mszę.
8. Spowiedź uszną.
Za jedyne prawidło w iary przyjął Pismo S. i zalecił je czytać
każdemu chrześcianinowi; jak gdyby prostaczek, przez sam nałóg
czytania ksiąg Objawienia, bez usilnej nauki, mógł nabyć zdolności
potrzebnej do rozslrzygnienia zawiłych kwestyi religijnych,
względem których najbieglejsi .naw et teologowie porozumieć się
nie mogli. Czyniąc ten krok, nader płodny w następstwa, L uter
położył węgielny kamień dowolnego myślenia w m ateryi religijnej
i dał początek mnóstwu sekt które się z łona reformacyi wy
lęgły. Albowiem każdy uczony i nieuczony, z biblią w ręku,
wykładał dogmata po swojemu i nową stw arzał reformę.
Karol V. panował podówczas w Niemczech od 15 1 9 r.
Lenn X. pisał do niego o ukaranie L utra. Karol zw ołał sejm
w 1521 do W orm s, gdzie także staw ił się L u te r, mając za
ręczone sobie bezpieczeństwo życia. Wprowadzony do izby,
gdzie sejm zasiadał, upornie i stanowczo bronił swojej nauki.
Karol V. pozwolił mu wprawdzie wyjść z miasta, ale sejm
ogłosił go za nieprzyjaciela cesarstw a i wydał rozkaz pojma
nia jego osoby. Zapobiegając temu elektor saski, który lękał
się o L utra, kazał go niby schwytać przez kilkudziesięciu ludzi
zbrojnych, zamaskowanych, i osadził go w' bezpiecznem miej
scu między lasami, w zamku W artburgu, w Saxonii. T u Lu
ter w ciągu 9cio-miesięcznego pobytu tłum aczył na język
niemiecki stary i nowy Testam ent; nakonicc opuścił swoje ustronie. Tymczasem nauka jego nagle się szerzyła; do czego
wielce się przyczyniały osobiste widoki książąt którzy znosili
u siebie w iarę katolicką, celem zagrabienia bogatych dóbr ko
ścioła.
Sam L uter porzucił suknią zakonną i w 42-m roku życia
ożenił się z m niszką, Katarztjną Bor en, r. 1525. Za jego

L utra i Kalwina (1517).

401

przykładem poszło niemało księży św ieckich, a szczególniej
mnichów, którzy, radzi z odzyskania swobody, łam ali chętnie
swe śluby i klauzurę porzucali.
Od 1521— 1525 naukę L utra przyjęli w Północnych Niem
czech trzej znakomici książęta: Jan Stały, brat Frydryka
Mądrego, i jego następca w elektoracie saskim, Filip landgraf
heski i Albert, wielki m istrz zakonu krzyżackiego, który
zmienił w iarę w 1525 r., i został pierwszym księciem pru
skim, pod opieką Polski.
W krótce ukazały się owoce nowej nauki; znaleźli się za
paleńcy, którzy zasady wolności religijnej, przez L utra gło
szone, umyślili zastosować do polityki, do rządu cywilnego.
Tomasz Miinzer, były uczeń L u tra , i Storch zostali tw órca
mi nowej sekty, zwanej A nabaptystam i, czyli nowochrzczeńc a m i, ponieważ uznając chrzest dzieci za nieważny, chrzcili
powtórnie tych, którzy ich sektę przyjmowali. Ci, mianując się
prorokami Pana, głosili równość bezwarunkową pomiędzy gmi
nem, tudzież powstawali na wszelką władzę jako na bezbożną instytucyę. Zaraz zwolennicy tych szaleńców rozbiegli się po
wsiach i m iasteczkach, tw ierdząc że są posłani dla założenia
na ziemi hi'ólestwa wybranych, dla uwolnienia rodu ludzkie
go od wszelkiej władzy świeckiej i religijnej. Jakoż potrafili
niebawem poburzyć massy ludu prostego przeciwko własnym
panom, przeciw rządow i i duchowieństwu. Chłopi, doznając
oddawna wielkiego ucisku pod rządem feudalnym, rzucili się
wszędy do b ro n i; co było początkiem tak zwanej W ojny
Chłopskiej (Bauerkrieg), 1525. Zbrojne te poruszenia zaszły
mianowicie w Szw abii, Frankonii i Saxonii. Chłopi przestali
łacić podatek, odrabiać pańszczyznę i pełnić inne powinności,
.upili i palili dwory, zam ki, klasztory; mordowali panów,
szlachtę i księży. Stan rycerski uzbroił się celem wytępienia
tych tłumów zbójeckich. Główne siły rokoszan, w yparte ze
Szwabii i Frankonii, zostały w końcu opasane przy Frankhauzen
w Saxonii. Filip, landgraf heski, uaczelny wódz szlachty, we
zwał buntowników aby broń złożyli i wydali niezwłocznie swo
ich dowódzców i proroków; że pod tym tylko w arunkiem da
ruje im życie i udzieli przebaczenie. Lud zachwiał się i już m iał
wykonać rozkazy landgrafa, gdy Mtinzer, przerażony losem
który go czekał, stanął śród chłopów i głosem uroczystym za
pew nił im niechybne zwycięstwo. Zabronił im bić się nawet;
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kazał tylko trzymać się spokojnie w okopach, mówiąc ie B óg
sam walczyć za nich będzie; że jeśliby nieprzyjaciele z dział
strzelać zaczęli, on, Miinzer, wystawi się na ich kule, które
od niego bez żadnej obrazy odskakiwać będą. Gdy to mówił,
ukazała się tęcza na niebie. ,,O to , rzecze, B óg mię słyszy;
wznieście oczy a obaczcie tęczę, ten znak przymierza między
Bogiem a ludźmi. Nie ma pokoju z bezbożnym i; B óg ich wy
tępić nakazuje.” To rzekłszy, w łasną ręką zabił parlam enta
rza. Chłopi dali się namówić i w okopach pozostali. Filip,
widząc ich upór, nakazał attak; zagrzmiała artyllerya, natarła
jazda; oboz został zdobyty i wyrżnięty. Miinzer dosiał się
żywcem w niewolę i zginął śród okropnych męczarni. Tak
się zakończyła wojna chłopska.
Chociaż nauka L utra wielkie i nagłe robiła postępy, cesarz
Karol V. niewiele się jej opierał; gdyż władza jego w cesarstwie
Niemieckiem, które się inaczej Rzeszą niemiecką czyli związ
kiem nazyw ało, ulegała wielkiemu ograniczeniu. Nie mógł
bowiem w łasną swą mocą zabronić temu lub owemu człon
kowi Rzeszy, aby nie w prowadzał u siebie, lub sam jńe przyj
m ow ał reformy. Każdy pan niemiecki, noszący tytuł wassala
koronnego, b y ł, wedle praw feudalnych, co do zarządu we
wnętrznego całkiem niezależny od cesarza, który też żadnej
nie m iał władzy naw et co do prywatnych osób, jeśli te w obrębie
lenności jakiegokolwiek wassala, nie zaś na ziemi samego cesa
rza mieszkały. I ta k , lubo r. 1521 sejm złożny w Wormsie
ogłosił edykt przeciw L u tro w i, nie podobna go przecież było
doprowadzić do sk u tk u , bo elektor sa s k i, Frydryk Mądry,
osłonił L utra szczególniejszą opieką, jako swego poddanego.
Cóż tedy mógł uczynić cesarz dla wstrzymania postępów reformacyi? Zwołać na sejm książąt niemieckich i podać projekt
użycia siły przeciw różnowiercóm. Jeśli sejm większością
głosów uchw alił wojnę, cesarz mógł zbrojnie ścigać nieposłusz
nych kościołowi; jeśli zaś projekt odrzucił, musiałby utworzyć
oddzielną ligę z książąt katolickich i wspólnemi siłami walczyć
przeciw heretykom. Karol V zwoływał kilkakrotnie sejmy od
r. 1521 — 1 5 2 9 , ale tam nic zgoła przeciw L utrom nie po
stanowiono; owszem, na niektórych zapadły uchwały nader im
przychylne. Z resztą, cesarz zajęty był w tej epoce dwiema
wojnami z królem francuskim , Franciszkiem I-m (1521— 1529);
m iał także niechęć ku Klemensowi VII, że się połączył z Frań-
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cyą przeciwko Niemcom. Dopiero po ukończenia drugiej woj
ny r. 1529 pokojem w Cambray, tudzież pojednawszy się z pa
pieżem , Karol zw rócił pilniejszą uwagę na stan interesów re
ligijnych w Niemczech.
Sejm zwołany w 1529 do Spiru, uchw alił, że w iara luterska ma być tylko cierpianą tam , gdzie dotąd wprowadzoną
została, ale ją dalej rozszerzać zakazano. Lutrzy odrzucili tę
uchwałę. E lektor saski, landgraf heski, wielu innych książąt,
tudzież posłowie 14 m iast wolnych (*) podpisali protestacyą
(oświadczenie) przeciw tem u dekretowi; od tej protestacyi po
szło nazwanie Protestantów, które Lutrom dawać poczęto.
Cesarz zw ołał w 1530 nowy sejm do Augsburga, na któ
rym się osobiście znajdował. Lutrzy podali mu artykuły w iary,
ułożone przez Melanchtona, stronnika L utra. Zbiór tych
artykułów zowie się wyznaniem wiary augsburskiej, od miasta
Augsburga. Cesarz to wyznanie potępił i nakazał protestan
tom połączyć się z kościołem katolickim, w ciągu sześciu mie
sięcy, pod utratą majątku i karą więzienia.
Uslraszeni tym groźnym rozkazem Karola V., Lutrzy ze
brali się w mieście Smalkalden (w W iirtemb.) i utworzyli
związek państw protestanckich, zwany Związkiem Smalkahizk im , w celu wzajemnej obrony od napaści cesarza r. 1531,
Karol V. ze swojej strony poczynił przygotowania do wojny,
chcąc siłą oręża zmusić L utrów do posłuszeństwa swemu roz
kazowi. Już obie strony wziąść się miały do broni, gdy w targnienie Turków pod Solimanem II. do Austryi z 3 0 0 ,000
wojska wstrzymało wojnę domową. Karol V., potrzebując po
mocy książąt protestanckich, zaw arł z nimi pokoj w Norym
berdze 1532, przez który zapewnił im wolność wyznania aż
do zwołania powszechnego Soboru, który m iał ostatecznie
ten interes rozstrzygnąć. Protestanci dali posiłki cesarzowi,
który zmusił Turków do odwrotu.
Od pokoju norymberskiego w 1532 aż do r. 1545, to jest
do zwołania Soboru w Trydencie, przez lat trzynaście, reform a
szerzyła się spokojnie w państwach niemieckich. Cesarz, mając
związane ręce, żadnej w tej mierze nie czynił przeszkody. Kraje
niemieckie które w tej epoce Luteranizm przyjęły są następne:
( ') Nazwiska miast są: Strasburg, Norymberga, Ulm, Konstancja, Reutlingen, Windshejm, Meinungen, Landem, Kempten, lleilbron, Isne,
Weissenburg, JSordlingen i St. Gallen.

464

R e f o r ma c y a

Oldesiburg.
Brandeburgia.
Palatynat.
Baden.
Brunswik.
Pomorze.
Holsztynia,
Ksiąstwa Saskie.
Hanower.
Wiirtemberg.
Meklemburg.
Westfalia.
Co do politycznych wypadków w tej przestrzeni czasu, za
sługuje na uwagę nowa wojna z Anabaptystami, w Westfalii,
r. 1534.
Niedobitki Anabaptystów, po wojnie chłopskiej wyparte ze
środkowych Niemiec, schroniły się do Niderlandów północnych
a ztamtąd przeniosły się w części do W estfalii. Dowódzcami,
lub jak siebie m ianow ali, prorokami anabaptystów byli dwaj
mieszczanie hollenderscy: Jan Maciej piekarz Harlemski i Jan
Bokkold, krawiec Lejdejski. Anabaptyści wkradli się do Mün
ster, nawrócili ludność miejską do swej sekty i, przez nią wspie
rani, ogłosili się panami miasta. Senat miejski, szlachta, głów 
niejsi mieszczanie, duchowieństwo z biskupem, wszyscy poszli
w rozsypkę. Anabaptyści odarli kościoły ze wszystkich ozdób,
zabrali będące tam skarby; popalili wszystkie księgi, prócz
biblii; nareście skonfiskowali majątki tych, co z m iasta uciekli.
Jan Maciej i Bokkold wydali odezwę do nowochrzczeńców in
nych krajów, zapraszając do osiadania w Münster, który Górą
Syonu nazwali. Tymczasem biskup Münsterski zgromadził
oddział wojska i obiegł Górę Syonu. Miasto, zagrzane fana
tyzmem , dzielnie się broniło. Pewnej nocy Jan Maciej napadł
niespodzianie na oboz biskupi i kilkanaście osób z ab ił, a na
zajutrz, stanąwszy przed ludem z włóeznią skrwaw ioną, za
powiedział że na wzór Gedeona, pójdzie z kilku wybranymi i wy
tępi arm ią bezbożnych. Jakoż znalazł niebawem 30 ochotników,
z którymi puścił się na szaloną w yprawę. Dowódzca i jego
spólnicy znaleźli śmierć w obozie. Naówczas Bokkold, zostawszy
sam jeden prorokiem , zapragnął, na wzór już D aw ida, za
siąść na tronie Góry Syonu. Lud nie odmówił mu tego zaszczy
tu; Bokkold przywdział znaki dostojności królewskiej; otoczył
się liczną strażą; ogłosił wielożeństwo i sam natychm iast kilka
żon pojął. Gmin poszedł za przykładem monarchy a Góra Sy
onu stała się domem uierządu. Po pewnym czasie, jedna
z żon Bokkolda okazała niejaką wątpliwość względem boskie
go posłannictwa swojego m ałżonka-proroka; tyran kazał ją
natychm iast zamordować, i sam zinnem i żonam i, tudzież ze
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wściekłem pospólstwem tańcow ał chorem około świeżego tru 
pa nieszczęśliwej ofiary. Nakoniec Munster po 15 miesięcznem
oblężeniu został zdobyty a Bokkold, wzięty w niewolę i w kaj
dany okuty, był wożony na wózku po różnych wsiach i mia
stach, gdzie się nad nim gmin urągał, a potem , odwieziony
do Munster, wyzionął ducha w strasznych męczarniach, mając
26 lat wieku.
Wojna Karola V. z Protestantami w 1547.
W przeciągu czasu, od 15.32— 1544, cesarz m iał dwie
wojny z Franciszkiem I. Nakoniec uspokoiwszy się ze stro
ny Francyi traktatem w Crepy, 1 544, powtórnie przystąpił
do załatwienia sporów religijnych. Sobor powszechny do
którego odłożono, w 1 5 3 2 , interes L u tró w , otworzył się
nareście w Trydencie, 1545. Ale protestanci zaraz oświad
czyli, iż nie przyjmują postanowień jego. Cesarz zatem przed
sięwziął znowu siłą oręża połączyć ich z kościołem. Naprzód
odciągnął od związku Smalkaldzkiego księcia saskiego, Mau
rycego (*).
Protestańci, widząc cesarza gotującego się do wojny, po
stawili pod bronią 6 0 ,0 0 0 ludzi, i już mieli zaczepić cesarza,
gdy wtem elektor saski otrzym ał w iadom ość, że Maurycy
zdradził protestantów , opuścił związek, i obróciwszy broń
przeciw samemu elektorowi, grozi zajęciem stolicy. Elektor
m usiał opuścić sprzymierzeńców i iść ze swojem wojskiem
na odsiecz zagrożonym swym krajom.
Tymczasem Karol V., korzystając z umniejszenia sił nie
przyjacielskich , wpada na książąt protestańckieh, rozbija i
zmusza do bezwarunkowej uległości. Związek smalkaldzki
rozproszył się; tylko elektor saski i Filip, landgraf hesski, sta
li jeszcze pod bronią. Cesarz obrócił się naprzód na elekto
ra, wszedł do Saxouii i dognał go pod Miihlbergiem po nad
brzegiem Elby. Jan F ry d ry k , w tw arz ran io n y , dostał się
(*) Uwaga. Saxonia dzieliła się wówczas na dwie części: elekto
rat i księstwo. Stolicą elektoratu była Wittemberga; elektorem,
od r. 1532, był Jan Frydryk, Wspaniałym przezwany. Stolicą
księstwa było Drezno; tu panował blizki krewny elektora, Mau
rycy. (Ob. gen. N . 39),
59
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w ręce zwycięzcy. Karol V. nagrodził zdradę Maurycego,
oddając mu elektorat saski. Jan Prydryk został w niewoli.
Ustraszony losem elektora saskiego, landgraf hesski uda
je się do Maurycego, swego zięcia, po radę, jak mu poskąpić
wypada. Maurycy przyrzeka landgrafowi, imieniem cesarza,
wolność osobistą, byle się upokorzył. Landgraf posłuchał zię
cia i zdał się na łaskę. Lecz Karol, dostawszy w ręce Fili
pa, kazał go okuć w kajdany, nie zważając na swroje słowo
ani na usilne prośby Maurycego. Tym surowym postępkiem
cesarz obraził na siebie Maurycego, który mu dotąd w duszy
6wojej nienawiść i zemstę poprzysiągł.
Po bitwie pod Miilhbergiem i zupełnem zniesieniu sił pro
testanckich, cesarz zw ołał sejm w Augsburgu 1546, aby spo
rom religijnym mocą sam owładną koniec położyć. Tam ogło
sił 2 6 artykułów , które miały służyć za prawidło w iary dla
protestantów , aż do otwarcia nowego soboru. Sobor bowiem
Trydencki rozszedł się w 1547, z powodu zarazy w mieście.
Te artykuły nazwano Interim (tym czasem).
To Interim było wcale przeciwne prawidłom w iary luterskiej. Wiele m iast wolnych nie przyjęło go, mianowicie
Magdeburg. Karol V. zalecił Maurycemu ukarać to miasto.
Maurycy zebrał 4 0 ,0 0 0 i obiegł Magdeburg 1 5 5 0 ; lecz już
to w skutek swej ku Karolowi niechęci, jużiustraszony jego
dumą, zagrażającą swobodom i niezawisłości państw niemiec
kich, przeciwko jem u samemu siły te obrócić przedsięwziął.
Umyślnie więc przewlekał oblężenie M agdeburga, które 10
miesięcy trw ało , aby mieć czas zawiązać stosunki z prote
stantam i; nareście upewniony o ich pomocy, zaw arł jeszcze,
1 551, z królem francuzkim , Henrykiem I I ., tra k ta t, przez
który tenże m iał współcześnie uderzyć na Karola V., niosąc
pomoc protestantom . Naówczas Maurycy dopomina się pow
tórnie uwolnienia teścia, a gdy mu cesarz stanowczo odmó
w ił, zrzuca maskę udawanej przyjaźni i całemi siłami uderza
na cesarza w In sp ru k u , w Tyrolu. K aro l, w porę jeszcze
ostrzeżony, ocalił się ucieczką. Lecz dowiedziawszy się że
całe Niemcy biorą się do oręża, że król francuzki wpadł
z wojskiem do Cesarstwa, będąc sam podagrą męczony, po
lecił swemu bratu Ferdynandowi wejść z Maurycym w układy.
Ferdynand zaw arł z protestantam i układ tymczasowy
w Passaw ii 1552, na mocy którego landgraf hesski wyszedł
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z niewoli, Interim było zniesione i cesarz przyrzekł zwołać,
w najkrótszym czasie, sejm dla ostatecznego ukończenia spo
rów religijnych. Jakoż ten sejm zgromadził się w Augsburgu
1 555. Katolicy i protestanci zawarli z sobą wieczysty pokój,
znajomy pod imieniem pokoju religijnego.
Główniejsze warnnki pokoju religijnego.
1. Protestanci mają używać zupełnej wolności sumienia;
(pod nazw ą protestantów rozumiano naówczas tylko
L u tró w , nie zaś innych różnowierców).
2 . Księża katoliccy, biskupi, prałaci i t. d., jeśli przejdą
. na w iarę protestancką, mają tracić swe biskupstwa lub
inne dobra, do ich miejsc przywiązane, i nie mogą tych
dóbr obracać w dobra świeckie (sekularyzować).
3. Protestanci, mieszkający naw'ct w dobrach księży lub
panów katolickich, mogą budować sobie kościoły, nauczać
publicznie i t. d.
Kilka słów o reformie po za granicą Niemiec.
Nie same Niemcy były widownią zmiany religijnej; wstrząśnienie, przez L utra sprawione, odbiło się też w innych kra
jach. Niektóre z nich całkiem się oderwały od stolicy apo
stolskiej, w innych zaszły indywidualne tylko odszczepieństwa.
Do pierwszych należą Dania, Norwegia, Szwecya, Anglia,
Szkocya, Niderląndy północne i połowa Szwajcaryr, do
drugich Francya, Polska, Czechy, W ęgry iA ustrya, gdzie pro
testantyzm częściowm się rozszerzył i niezadługo uległ pod
przeważającym katolicyzmem.
Reforma w Szwajcaryi. R eform a, zapewne , była nie
uchronną w Kościele katolickim, ponieważ w jednymże cza
sie, nie wiedząc o sobie na wzajem, zjawiali się tu i ówdzie
reform atorow ie. Do tej liczby należy ksiądz świecki, proboszcz
w Zurich, Ulrych Zwingl, który wystąpił spółcześnie Lu
trow i ze swoją reformą, r. 1517. Zwingl naw et daleko
śmielej od L utra począł swe dzieło; ogłosił bowiem z góry
Ew angelią za jedyne źródło w iary, i dla tego religia jego
zwać się zaczęła ewangelicką. Z resztą zdania reform atora
Szwajcarskiego zgadzały się ze zdaniami L u tra, wyjąwszy
w przedmiocie Najświętszego Sakram entu ciała i krw i Pańskiej.
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L uter wierzył w rzeczywistą obecność Chrystusa w Euchary sty i, Zwingl zaś był zupełnie przeciwnego wyobrażenia.
Ta odmienność zdań rozdzieliła już w początkach reformato
rów i stanowi jeszcze do dziś dnia węgielną różnicę między
ich stronnikami.
W liczbie miast, które się za w iarą Zwingliańską czyli
ewangelicką oświadczyły, najpierwsze zajmuje miejsce Gene
wa, która przyjęła reformę w r. 1535. Tu po raz pierw 
szy użyto nazwy Hngonot na oznaczenie ewangelika (*). ^
W r. 1537 przybył do Gengwy francuz Kalwin który
odegrał ważną rolę w historyi reformacyi szwajcarskiej. Uro
dził się on niedaleko Paryża, w Noyon, r. 1509. Przezna
czony do stanu duchownego, zwiedził różne uniw ersytety , na
których poznał się ze zwolennikami L utra. Od nich powziął
pierwsze wyobrażenie o reformie. W. r. 2 3 życia zrzekł się
swojego probostwa i przybył do Paryża w celu szerzenia tam
nowej nauki. W krótce zmuszony ztamtąd uciekać, 1534, błą
kał się po różnych miastach a w końcu zaw itał do Genewy
r. 1537. Tu swoją wymową, energią, surowością obyczajów
i głęboką znajomością pisma św. potrafił zjednać ogólny sza
cunek i stanął na czele nowego kościoła, tudzież urządził ostatecznie artykuły wiary ewangelickiej, która odtąd,' od jego
imienia, kalwińską zwać się zaczęła. Kalwin um arł r. 1564.
Miasto Genewa uważa się za llzym wiary Ewangelików.
Reform a wSzwecyi, Danii i ¡Norwegii. Gustaw'W aza w pro
wadził wiarę luterską do Szw'ecyi, mianowicie dla tego aby
dochodami kościelnemi zasilić nader ubogi skarb państw a.
Sejm zgromadzony, r. 1 527, ogłosił urzędowe przyjęcie re(*) Zkąd powstał wyraz Hugono!?— W Genewie, należącej do
miejscowego biskupa, utworzyły się, na początku X V I w., dwa
stronnictwa, z których jedno popierało interes biskupa, a dru
gie starało się wytargować u niego jak największe swobody dla
miasta. To ostatnie było republikańskie. W r. 1519 weszło ono
w przymierze z miastem Frejburgiem i sprzymierzeńcy zobo
wiązali się przysięgą bronić siebie nawzajem w razie napaści ze
strony biskupa. Ci związkowi otrzymali nazwę sprzysiężonych,
po niemiecku Eidgenossm. Wyraz ten w wymawianiu francuzkićm przerodził się na Eidgenot, Huguenot, (Hugonot), tak jak
Wajblingen na Gibellin. Gdy do Genewy przybyli Zwinglianie,
pierwsi Eidgcnossen, czyli Hugonoci, do nich się przyłączyli
już z nienawiści do biskupa, już z samego pociągu do wolno
ści. Odtąd zwać zaczęto ewangelików Hugonotami.
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formy, zatrzymując jednakże obrzędy i hierarchią katolicką,
tudzież uchwalił zabrać na rzecz skarbu dochody biskupie,
klasztorne i z kościołów katedralnych. Dwaj bracia: Olaus
i Wawrzyniec Pelri przyłożyli się najwięcej do rozkrzewienia reform acji w' Szwecyi. W awrzyniec był pierwszym luterskim arcybiskupem Upsalskim.
Reforma weszła do Danii za panowania Chrystyana I II
który chcąc zemścić się nad duchowieństwem katolickiem że
się trzyw ało strony złożonego króla Chrystyana II. (zoh.
str. U70) zniósł w iarę katolicką za zgodą wyższej szlachty,
która za tę powolność otrzymała na powrót dobra duchowne,
trzez ich przodków kościołowi nadane. Ze zaś od Danii zaeżała natenczas Norwegia i lslandya, rząd duński przemocą
zaprowadził wiarę luterską w rzeczonych ziemiach.
Reforma w Anglii. Anglia wyrzekła się kościoła katolic
kiego w r. 1534. Dowodem do schizmy była ta okoliczność,
że Henryk VIII. chciał rozwieść się z pierwszą swą żoną,
K atarzyną A rragońską, a zaślubić jej frejlinę Annę Bolejn.
Ze zaś papież Klemens VII odmówił swego zezwolenia, król
zw ołał parlam ent który, działając w duchu swego monarchy,
zniósł w Anglii władzę papieża a przelał ją na k ró la , z tytu
łem najwyższego naczelnika kościoła anglikańskiego, tu
dzież, ze wszystkiemi praw am i które uprzednio ojciec św. po
siadał. Tym sposobem, zamiast głowy duchownej w ko
ściele, dostała Anglia głowei świecką. Dodać przecież należy
iż Henryk, znosząc władzę papiezką, i sam wdzierając się na
miejsce papieża, bynajmniej nie myślał zmieniać swej w iary
lub dozwalać heretykom wstępu do swojego państwa. Owszem
był przekonany w swojćm sumieniu że jest gorliwym wy
znawcą katolicyzmu; jakoż surowie karał chcących rozkrzew iać w Anglii now'e zasady. Ztąd zarówno przezeń byli
prześladowani Lutrzy i Kalwini. Dopiero za syna jego, Ed
warda VI, reforma weszła urzędowie do Anglii. Książe ten,
zostawiony przez ojca małoletnim, był wychowany przez regencyą w zasadach wiary kalw ińskiej i niedługo przed śm ier
cią uznał ją, z praw a sobie należącego jako głowie kościoła,
za wiarę panującą. Atoli siostra jego, Mapya Tudor, córka
Katarzyny Arragoriskićj, przywróciła znowu w iarę katolicką
i władzę papieża. Elżbieta zaś, ostatnia z familii Tudor, cór
ka Henryka VIII i Anny Bolejn, napojona zasadami Lutra,
zniosła ostatecznie w iarę katolicką, siebie obwołała głową ko
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ścioła, wprowadziła dogmata L utra, z tą wszakże różnicą że za
trzym ała hierarchią katolicką, to jest biskupów, kanoników,
proboszczów i całą wspaniałość obrzędów kościelnych. Jednakże
znaleźli się między protestantam i Angielskimi ta c y , którym
się nie podobały te reszty katolicyzmu przez Elżbietę zatrzy
mane. W liczbie tej byli szczególnie ci, którzy, za panowa
nia Maryi Tudor, unikając stosa lub m iecza, przenieśli się
byli do Niemiec i tu w samem ognisku reform acji poznali ją
w całej prostocie. Ci przeto domagali się zniesienia stopni
w kapłaństwie i oczyszczenia kościoła od wszelkich obrzędów
katolickich. Utworzyli też osobną sektę, znajomą w Anglii
pod nazwą nonkonformistów albo dyssenterów, to jest niezgadzających się z kościołem panującym. Zwano ich też ina
czej purytanami, to jest wyznającymi czystą w iarę.
W Szkocyi reforma wedle zasad kalwińskich została w pro
wadzona przez Noxa (Knox) a urzędowie uznana przez
parlam ent, r. 1 5 6 0 , za panowania Maryi Sziuart katoliczki,
w brew jej woli i zabiegom.

Skutki Reformacyl.
R eform acja, najważniejszy wypadek w historyi państw
nowożytnych , nie pozostała bez wielkiego wpływu na spo
łeczność Europejską. W pływ ten może się uważać pod dwo
jakim względem: politycznym i moralnym.
Co do pierwszego. Reformacya wydała skutki następne.
Naprzód, św iat rzymsko-katolicki rozpadł się na dwie wielce nie
przyjazne sobie części, na państwa protestanckie i państw a kato
lickie. Z ich zaciętej między sobą nienawiści wylągł się nowy ga
tunek wojen, które krw ią oblały Europę chrześciańską: były to
wojny i prześladowania religijne. Wojny za idee odznaczyły się
wszelkiego rodzaju okropnościami.Powtóre, reformacya przyczy
niła się do prędszego rozwinięcia myśli o równowadze państw
europejskich. Kraje tego samego wyznania, choćby daleko od
siebie położone, zaczęły z sobą wchodzić w ściślejsze stosun
ki, celem udzielania sobie wzajemnej pomocy w razie grożą
cego niebezpieczeństwa ze strony przeciwnego wyznania. Po
trzecie, znaczenie polityczne dworu rzymskiego, po oderwa
niu się tylu krajów od jedności religijnej, doznało wielkiego
uszczerbku, a w końcu przyszło do zupełnego upadku. Poczwar-
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te, w skutek prześladowań za wiarę po różnych krajach na
stąpiły liczne emigracye z Europy do Ameryki. Z krajów
protestańckich wynosili się gromadnie katolicy, a z państw
katolickich protestańci, udając się do lasów i pustyń północnty Ameryki, gdzie założyli piękne osady, z których w XVIII
wieku powstały Stanij Zjednoczone.
Co do drugiego. Pod względem moralnym reformaeya
wniosła w św iat duchowy chrześciański' n o w y , dotąd mu
obcy, pierwiastek wolnego myślenia. Reformaeya z wiedzą
o tern, czy bez wiedzy, zniosła wszelką zewnętrzną powagę,
a przyznała indywidualnemu rozumowi prawo opierania się
jedynie na sobie we wszelkiem myśleniu i sądzeniu. To wol
ne myślenie w samych tylko naukach przyrodzonych wyda
ło najpiękniejsze ow oce; zastosowane do polityki, dopro
wadziło ludy, tą zarazą dotknięte, do smutnego przekonania
że najwyższa władza w państwie nie pochodzi od Iłoga ale
od ludu; zastosowane zaś do religii, idąc z przeczenia do prze
czenia, przyszło w końcu do niemniej smutnego wypadku, że
zaprzeczyło Bogu osobowości a człowiekowi nieśmiertelnego
życia po za mogiłą. Ostatnią formą, pod jaką się objawiło
wolne myślenie w polityce, była głośna Rewolucya francuzka
r. 1789, a na polu reliwjuem niemiecka filozofia czasów dzi
siejszych.
, Do reformacyi także odnieść musimy początek Jezuitów.
Św iat katolicki, stojąc w obec wielkiego niebezpieczeństwa,
jakiem mu groził protestantyzm , wywołał ze swego łona dzielne
antydotum na grassującą epidemią. Jak reforma usposabia
ła ludzi do lekceważenia wszelkiej powagi a opierania wszyst
kiego na swoim rozumie, tak przeciwnie Jezuici położyli sobie
za główne zadanie wszczepić w przekonanie katolików nieu
fność ku swemu rozum ow i, w raz z nieograniczoną w iarą
w powagę a tej powagi nie gdzieindziej szukać, tylko w pa
pieżu, żywym Chrystusa przedstawicielu.
Zakon Jezu itó w , inaczej zwany Towarzystwem Jezusowem, nastał w czasie gwałtownego krzewienia się reformy
w zachodniej Europie. Założycielem jego by\ Ignacy Lojola, (ur.
1491) szlachcic hiszpański, który czytaniem żywotów Świętych,
mianowicie książki o naśladowaniu Chrystusa, rozpaliw
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szy swoją wyobraźnią, powziął myśl poświęcić się naw raca
niu niewiernych. W tym celu oddał się nauce teologii i zwie
dził uniw ersytet w Salamance, tudzież paryzki, gdzie w 1534
położył węgielny kamień swojego zakonu, zobowiązawszy się
przysięgą z sześciu studentami jechać na wschód dla naw ra
cania pogan albo niewiernych. Atoli zaniechał wkrótce tego
projektu i ułożył plan nowego zgromadzenia, którego człon
kowie, prócz trzech ślubów zakonnych: czystości, posłuszeń
stwa i ubóstwa, przyjmowali względem papieża jeszcze czw ar
ty ślub wyłącznego jem u posłuszeństwa, kładąc za główny
sobie obowiązek iść na pierwsze jego wezwanie do wszelkich
krajów dla opowiadania wiary Chrystusowej. Zakon ten po
twierdzony został przez Paw ła III. w 1540 i w tymże ro 
ku, król portugalski, Jan III. sprowadził go pierwszy do swo
jego kraju.
Prócz naw racania niew iernych, nie mniej ważnym jego
obowiązkiem było uczenie młodzieży. Przeciw gwałtownie
szerzącej się naówczas nauce L utra i K alw ina, zakon ten
wynalazł najskuteczniejszy środek, przyjmując na siebie cię
żar publicznej instrukcyi. Ucząc bowiem młodzież, Jezuici
starali się najgłówniej w pajać w nią zasady religii katolickiej,
a obok tego i wyobrażenia ich zakonowi przyjazne. Tym orężein nie tylko wstrzymali postęp reformy, ale zjednali sobie
znaczenie i bogactwa, do jakich żaden inny zakon w chrześciaństwie przedtem dojść nie potrafił. Już przy śmierci Igna
cego Lojoli, w 1556, liczyli Jezuici 1 ,000 członków we
wszystkich krajach, a w roku 1618, to jest na początku
wojny Trzydziestoletniej, 1 3 ,1 1 2 osób w 32 prowincyach.
Przez kazania i spowiedzi trzymali oni w swym ręku su
mienie królów i królowych, ministrów , wyższych urzędników,
tudzież bogatszych rodzin w państwie; a za pomocą publicz
nej instrukcyi, kierowali sercem i umysłem całej młodzieży
katolickiej. Tym sposobem przez dwa górą wieki (od 1 5 4 0 —■
1773) wywierali wpływ potężny na sprawy Kościoła i na
same rządy; nie było w polityce ważnego wypadku, gdzieby
się bez ich współdziałania obeszło. Nakoniec ta właśnie prze
waga stała się główną ich klęski przyczyną. Rządy państw
katolickich lękać się i nienawidzieć Jezuitów poczęły. [Naród,
który najpierwszy wprowadził ich do siebie, najpierwszy dał
hasło do ich wygnania. Król portugalski, Józef Emmanuel,
za radą swego m inistra, Pombala, zniósł Jezuitów w 1759
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roku. W tyin czasie liczyli oni, we wszystkich krajach,
22,589 członków i 669 szkół.
Za Porlugalią poszła Francya w 1764, dalej Hiszpania
w 1767, Neapol i t. d. Nakoniec papież, Klemens XIV.,
na żądanie dworów katolickich, rozw iązał ten zakon w 1773,
który utrzym ał się tylko w prowincyach Litewskich do Rossyi przyłączonych, aż do roku 1820, kiedy C e s a r z A lexan
der wyjść im z kraju rozkazał.
Jednakże Jezuici przez następcę Klemensa, Piusa VI.,
zostali przywróceni i weszli znowu do niektórych krajów,
ale już uprzednich bogactw i znaczenia swojego odzyskać
nie mogli.
—

—

6. WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA.
(1618-1648).
Wojna trzydziestoletnia jest dalszem rozwinięciem, tudzież
zakończeniem wojny religijnej, zaczętej przez cesarza Ka
rola V. przeciw protestantom , ale w strzym anej w r. 1555
pokojem religijnym w Augsburgu. Przerw a, która od le
go pokoju aż do początku wojny 30-letniej upłynęła, może
się uważać jako długie, 63 lata trw ające, zawieszenie broni
między katolikami i protestantam i. To jeduakże długie w strzy
manie się od kroków nieprzyjacielskich nie przyczyniło się
bynajmniej do uspokojenia umysłów; owszem bardziej je roz
jątrzyło. W tej bowiem przestrzeni czasu zaszły różne, cząst
kowe nadużycia i gwałty, które wyczerpały obóstronną cier
pliwość. 1 ta k , lubo pokój religijny w arow ał aby księża
wszelkiego stopnia, opuszczając kościoł katolicki, nie ważyli
się zarazem sekularyzować dóbr do ich urzędu przywiązanych;
atoli w brew temu artykułow i, wielu biskupów i innych
księży, w przeciągu czasu od r. 1 5 5 5 — 1618, zmieniwszy
w iarę utrzymało się przy dobrach duchownych i przybrało
tytuł książąt lub hrabiów. W samym cyrkule dolnej Saxonii, (ob. map. N. 5) dwa arcybiskupstwa, 12 biskupstw
i wielka liczba innych dóbr duchownych zostały sekularyzowane, to jest przeszły na własność stanu świeckiego. Podo
bnież działo się i w innnych cyrkułach, gdzie przemagała
Rys Chkon.-H ist .
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ilość protestantów; co było powodem do ciągłych narzekań
ze strony katolików. Na każdym praw ie sejmie zanoszono o
to skargi i zażalenia, na które Lutrzy szyderstwem lub wzajem neini skargami odpowiadali. Katolicy też, ze swojej stro
ny, nielepiej przestrzegali warunków pokoju religijnego. Cho
ciaż przyrzekli byli zostawić w pokoju protestantów , którzy
się w ich krajach znajdują, mimo to w szakże, usuwali ich
od publicznych urzędów, przeszkadzali budować kościoły, do
zwalali wyrządzać im krzywdy a w wymiarze sprawiedliwo
ści okazywali jednostronność.
Nadto, nie łatw o było katolikom oswoić się z tą myślą,
aby herezya mogła się na zawsze w Niemczech ustalić i na
rów ni z nimi używ-ać bytu i pokoju politycznego. W ychowa
nie Jezuitów, którzy po wszystkich krajach katolickich ob
jęli kierunek młodzieży, nie tylko nie sprzyjało tolerancyi,
ale ją kazało uważać za zbrodnię, za grzech śm iertelny w obliczu kościoła. Była więc w sercu obojga stronnictw a wszel
ka gotowość do wojny; wzajemna nienawiść codzieri w zrasta
ła; umysły się zapalały; szukano tylko powodu do zaczepki, i
właśnie ta okoliczność znalazła się w Czechach. Kraj ten
należał praw em dziedzicznem do cesarzów niemieckich, z do
m u Habsburgskiego, od czasu jak ostatnia księżniczka, z fami
lii Jagiellońskiej w Czechach i Węgrzech panującej, Anna, cór
ka W ładysław a, wychodząc za Ferdynanda I , wniosła mu
w posagu oba te królestwa. W iara kalwińska liczyła wielu
zwolenników w Czechach, tak dalece, iż ci praw ie połowę
ludności składali. Król Ferdynand I. aby ich nie zrażać do
nowego panowania, nadał im wolność sumienia. Syn Ferdy
nanda, Maxymilian 11, również łagodnie postępował z prote
stantam i czeskimi. Nareście zasiadł na tronie Rudolf II,
sjn Maxymiliana. Książe ten, wykształcony przez Jezuitów,
zaczerpnął z ich instrukcji, w raz z wielką gorliwością o utrzymanie wiary katolickiej, nieubłaganą nienawiść ku prote
stantom. Nie mógł jednakże nic przedsiębrać w Niemczech,
już z powodu pokoju religijnego który tamecznym Lutrom
zaręczał wolność sum ienia, już i dla tego że chcąc rozpo
cząć wojnę potrzeba było na to otrzymać uprzednio zezwole
nie sejmu. Co wszakże niepodobnem było przy tylu członkach
sejmu należących do wyznania luterskiego. Całą więc gorli
wość zwrócił na Czechy, jako na kraj, dziedzicznie doń na
leżący, gdzie przeto m ógł działać samowolnie i bez przeszko
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dy. Atoli jego nietolerancja wydała owoc przeciwny. Kal
w in i, prześladowani przez Rudolfa, podnieśli rokosz prze
ciwko niem u, a zwyciężywszy dostali od niego przywilej na
swobodne wyznawanie swojej religii. Ten przywilej zna
jomy jest pod imieniem Listu Cesarskiego, (1609). Na
mocy tego listu otrzymali praw o stawić kościoły i mieć pe
w ną liczbę urzędników, obrońcami wiary zwanych, dla czu
w ania nad ścisłem wypełnieniem przepisów Listu Cesarskiego,
w razie niedotrzymania których, wrnlno im było użyć oręża.
Na czele tych obrońców , był hrabia Henryk Turn, jeden
z najbogatszych panów czeskich.
Rudolf um arł w 1 6 1 2 ; po nim w stąpił brat jego, Maciej.
Pod koniec panowania tego cesarza trafiło się, że protestanci
czescy wystawili kościoł na ziemi opata katolickiego w Braunau, a drugi we wsi Klostergrab, należącej do arcybisku
pa pragskiego. Opat i arcybiskup sprzeciwiali się temu; gdy
jednak protestanci zakazu ich nie usłuchali, arcybiskup kazał
zbić kościoł klostergrabski, a opat zamknął kościoł, wysta
wiony w B raunau, 1 618. Protestanci zanieśli skargę do swe
go obrońcy wiary, Henryka T u rn , który zwoławszy do Pragi
resztę swoich kollegów, w imieniu wszystkich protestantów
zaniósł skargę do cesarza Macieja. Tymczasem rada kró
lew ska, rządząca w Czechach, pod niebytność króla i prze
bywająca w Pradze, złożona z najgorliwszych katolików,
uprzedziła cesarza, aby nie zważał na zażalenia obrońców i
oświadczył się otwarcie za katolikami. Jakoż cesarz odpo
w iedział, że tak zburzenie, jako i zamknięcie kościoła, stało
się z własnej jego woli. Obrażony tem T u rn , dowiedziaw
szy się z czyjej namowy cesarz dał im tuką odpowiedź, zgro
madził pewną liczbę protestantów , i udawszy się z nimi do
sali, gdzie zasiadała rada królew ska, kilku główniejszych
iadżców kazał wyrzucić przez okno z wysokości 40 łokci.
Pó tym gwałtownym postępku, T urn w ezwał protestantów
czeskich do powstania przeciw królow i, wolność sumienia
naruszającem u. To dało początek Wojnie religijnej w Niem
czech, znajomej pod imieniem wojny Trzydziestoletniej.
Maciej um arł w 1618 bezdzietnie, nie uskromiwszy po
w stania w Czechach. Dziedzictwo jego: Czechy, Węgry i
A ustrya, przypadały na brata jego stryjecznego, terdynanda.
Lecz gdy te n , wychowany przez jezuitów i nienawidzący
jaw nie protestantów', obudzał w nich słuszną obawę prześlą-
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dowania i zemsty za wszczęte rozruchy, przetoż w tym cza
sie, kiedy elektorow ie, zgromadzeni we Frankfurcie, obie
rali go cesarzem , pod imieniem Ferdynanda II. , protestanci
czescy, zebrawszy się w Pradze, odjęli mu koronę czeską i
wezwali na tron elektora P alatynatu, protestanta, który
przybywszy do stolicy Czech, koronow ał się pod imieniem
Frydryka V ., 1619. C esarz, dla odzyskania tronu czeskie
go, w ezwał na pomoc księcia bawarskiego, Mazymiliana,
katolika, swego krew nego, obiecując za tę przysługę odjąć
ziemie i tytuł elektora Frydrykowi V. i przenieść je na zawsze
w dom książąt bawarskich.
Mazymilian, na czele 5 0 ,000 w ojska, podstąpił pod P ra
gę i rozbił Czechów na Białej górze, 1620. Król nowo
obrany ledwie ze stolicy uciec potrafił. Praga zdała się na
łaskę cesarza. ¡Naczelnicy pow stania, jedni pouchodzili, dru
dzy poszli pod miecz katowski. Cesarz ogłosił w iarę kato
licką za panującą w Czechach, wypędził księży protestanc
kich, pozamykał lub zburzył ich kościoły, i w łasną ręką roz
darł List Cesarski (*).
Po zwycięztwie na Białej g ó rze, książę Maxymilian,
w skutku umowy z cesarzem , wysłał swe wojsko pod swoim
jenerałem Tylly, na zajęcie Palatynatu. Frydryk V ., nie
będąc w stanie go bronić, musiał z dziećmi szukać schro
nienia za granicą. Cesarz zw ołał sejm , na który jego tyl
ko stronnicy przybyli; sejm ten ogłosił elektora Palatynatu
za nieprzyjaciela cesarstw a, odjął mu dziedzictwo i pozba
(*) W czasie bitwy pod Pragą, przy wojsku bawarskićm, którem
sam Maxymilian dowodził, znajdowała się część wojska ce
sarskiego pod wodzą Wallensztejna. Nadzwyczajny ten
człowiek, który wkrótce sławą swego imienia miał całą Eu
ropę napełnić, był tylko naówczas w stopniu półkownika;
dopiero za szczególne odznaczenie się w tej bitwie jenera
łem mianowany został. Zadziwiające jego zdolności i nieu
gięta moc duszy, którym swe pierwszo wyniesienie był wi
nien, zwróciły nań baczność cesarza, który po tem zwycieztwie kazał mu ścigać rozproszone reszty powstańców i przy
wrócić w Czechachl władzę królewską. Za szybkie i zręczne
spełnienie tych poleceń, cesarz nadał mu znaczne dobra,
skonfiskowane na powstańcach. Wkrótce zaś potem, mini
ster wojny, Harrach, wydał zań córkę swoję jedynaczkę,
która mu większe jeszcze dobra, w Czechach także położo
ne, w posagu przyniosła.
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w ił tytułu elektora; tytuł i ziemie oddane zostały Maxymilianowi bawarskiemu.
Wmieszanie się Danii. Pośpieszne wyzucie elektora Palatynatu z jego dziedzictwa na sejm ie, z samych stronników
cesarza złożonym, pognębienie wiary protestanckiej przez Maxymiliana w Palatynacie, przytćm surowy rozkaz cesarski,
aby panowie protestanccy wrócili katolikom wszystkie dobra
kościelne, które w ich ręce przeszły od czasów pokoju re
ligijnego w 1 5 5 5 ; wszystkie te kroki skłoniły państwa pro
testanckie, składające cyrkuł dolnej Saxonii, gdzie właśnie
najwięcej było dóbr lego rodzaju, do oporu przeciw ce
sarzowi. Cyrkuł obłożył siebie podatkami i zebrał wojsko;
ztémwszystkiém czując się słabym , iżby zwycięzko mógł
rzeciw cesarzowi w ystąpić, szukał pomocy u postronnych.
ról duński, Chrystyan 1F. , sam protestant i krewny elekto
ra P alatynatu, z boleścią patrzący na jego nagły upadek,
przyjął wezwanie protestantów , uzbroił się i stanął na czele
cyrkułu saskiego, 1625. Wdanie się Chrystyaua IV. w inte
resa niemieckie przedłużyło wojnę na lat cztery (1625— 1629).
Książe bawarski w ysłał do dolnej Saxonii jenerała Tylly,
którego wszakże początkowe działania stanowczego skutku
nie miały. Tymczasem Ferdynand II., przy wielkiém wy
cieńczeniu skarbu swojego, nie mógł naprędce uzbroić zna
cznej ilości wojska. W allensztejn, dowiedziawszy się o przykrétn położeniu cesarza, obiecał m u, iż w przeciągu kilku
miesięcy zaciągnie, własnym kosztem , 5 0 ,060 ludzi, byle
by mu nad tern wojskiem nieograniczona władza powie
rzona była. Cesarz zgodził się na to ; Wallensztejn zaś, już
to odgłosem swej sławy, już hojnemi obietnicami stopni i
wielkiego żołdu, zebrawszy około siebie różnego rodzaju lu
dzi, ukazał się wkrótce na czele obiecanej liczby żołnierza.
Cesarz tern uradowany nagrodził go tytułem księcia Friedlandu, w Czechach.
Lecz dla utrzym ania tak licznego wojska, W allensztejn,
pomimo znacznej fortuny, nie m iał dostatecznych zasobów;
szukał ich przeto w środkach mniej godnych takiego wodza:
nakładał wielkie kontrybucje na mieszkańców k rain , przez
które przechodził, zabierał złote i srebrne sprzęty po kościo
łach, naw et katolickich, zarówno nie szczędził przyjaciół
jak i nieprzyjaciół. Łuna pożarów , co noc na niebie odbi
jająca się, wskazywała kierunek drogi Wallensztejna. Wsie
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i dwory, świątynie i prywatne domy, ulegały bez różnicy
łupieży jego w ojska; gdzie tylko przeszedł, zostawał po nim
ślad okropnego spustoszenia.
Obaj jenerałow ie: Tylly bawarski i W allensztejn cesar
ski, obr ócili razem swe siły na Chrystyana IV. i na cyrkuł dol
nej Saxonii. Król duński zaraz porażony przez Tyllego pod
Lutter, niedaleko W olfenbiittel, 1 6 2 6 , opuścił Niemcy, uda
jąc się w głąb' swoich krajów , ale i tu ścigany przez Tylle
go, ustąpił ze Szlezwiku i Jutlandyi, i przeniósł się na wy
spy, do Kopenhagi, Tylly wkrótce opanował posiadłości Chrystyana na lądzie. Wallensztejn zaś, wszedłszy do dolnej Saxonii, okropnem zniszczeniem przeraził nieprzyjaciół. Wszyscy
w krótce poddali się cesarzowi. Król duński, widząc dolną
Saxonią w ręku Ferdynanda i zniszczenie własnych swych
krajów , prosił o pokoj, opuściwszy sprzymierzeńców. Pokoj
ten został zawarty 1629 w Lubece, przez który cesarz w ró
cił Chrystyanowi wszystkie na nim zabory.
Ferdynand I I ., uspokoiwszy tym sposobem nieprzyjaciół
i przybywszy do Czech, rozkazał wydalić się z królestwa pro
testantom , nie chcącym wrócić na łono kościoła ; 3 0 ,0 0 0 fanrilij opuściło ziemię rodzinną, szukając schronienia w kra
jach ościennych. Ogólna wartość dóbr, skonfiskowanych na
protestantach, wynosiła około 5 4 ,0 0 0 ,0 0 0 talarów . Nadto
cesarz ponowił uprzedni rozkaz, aby protestanci niemieccy
w rócili księżom katolickim dobra im odjetę w przeciągu cza
su od 15 5 5 — 1018 r. W allensztejn był wykonawcą woli ce
sarskiej której protestanci ulegli bez szemrania.
Tymczasem zewsząd podniosły się skargi na Wallensztejna. Jego łupieże, palenie wsi i dw orów , okrutne postępo
wanie z przyjaciółmi i nieprzyjaciółm i, bezustannie dochodzi
ły do uszu cesarskich. Maxymilian baw arski, zazdroszcząc
w sercu sławne Wallensztejna i szczególnej dlań łaski cesarza,
radził Ferdynandowi zmniejszyć wojsko i odjąć dowództwo
W allensztejnowi. C esarz, uspokoiwszy Niemcy i Czechy, a
chcąc swojego syna Ferdynanda (polem Ferdynanda III.),
mianować po sobie następcą, zwołał sejm do Ratyzbony
1630. Lecz przed rozpoczęciem obrad sejmowych, trzej elek
torowie duchowni i trzej świeccy: baw arski, saski i brandeburski, rozjątrzeni na W allensztejna, iż nie szczędził ich
posiadłości w swoim przechodzie, a bardziej jeszcze, że do
radzał Ferdynandowi uniżyć elektorów przez zmniejszeuie ich
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wpływu do interesów cesarstw a, do czego obiecywał być mu
pomocnym ze swojein w ojskiem , ani słyszeć wprzód chcieli
o wyborze syna cesarskiego na króla rzymskiego, aż Wallensztejna oddalili. Cesarz usłuchał narzekań , zmniejszył woj
sko i usunął W aliensztejna. T en , z zemstą w sercu ukrytą,
rozpuścił w ojow ników , którzy go ubóstw iali, i udał się do
dóbr sw oich, w' Czechach.
Jednakże pomimo tej powolności ze strony cesarza, elek
torowie nie spełnili nawzajem życzeń Ferdynanda, odłożywszy
tę rzecz do przyszłego sejmu.
Wmieszanie się Szwecyi, 1630. Protestanci niemieccy,
orężem Waliensztejna zgnębieni, m ilczeli; cesarz panował sa
mowładnie. L ee z F ra n c y a , rządzona za Ludwika XIII. przez
kardynała Richelieu, lękając się zbytniego w zrostu domu
A ustryackiego, namawia Szw ecyą, gdzie naówczas panował
Gustaw Adolf, do wmjny z cesarzem , obiecując Gustawowi
ze swojej strony posiłki pieniężne. Wieść o mającem na
stąpić wkroczeniu G ustaw a Adolfa do Niemiec lak mało znaj
dowała wiary między katolikam i, iż W allensztejn, słysząc
ra z , (było to na chwilę przed jego upadkiem ), że król szwedz
ki grozi wojną cesarstw u, m iał z dumą powiedzieć: «niechno tylko ten student wejdzie do Niemiec, ja go ztąd rózgą
wypędzę.” Dworzanie Ferdynanda II. dali się także słyszeć,
iż nie potrzeba będzie oręża na G ustaw a, że Jego Śnieżna
Mość stopnieje sam przez się, jak mu przy grzeje po
łudniowe słońce Niemiec.
Tymczasem inaczej się stało. Gustaw Adolf wylądował
na brzegi Pom eranii, z nielicznem wprawdzie wojskiem, ale
karnem , wyćwiczonem w długiej wojnie z narodem polskim
(1616— 1 6 2 9 ), i nawykłem do trudów obozowych. Wojska
cesarskie, nie mające już na swem czele W aliensztejna, ze
wszystkich stanowisk w Pom eranii w y p arte, spiesznie przed
Gustawem uchodziły. Protestanci i niechętni cesarzowi szli
pod chorągwie króla szwedzkiego. Jednakże elektorowie: brandeburski i sask i, niewiele ufając jego siłom i lękając się,
w razie przegranej, straszliwych skutków gniewu cesarskie
go, obojętnie patrzali na pomoc G ustawa Adolfa. Z m iast
wolnych jeden tylko Magdeburg za nim się ośw iadczył.
Ferdynand II. , nie mając już W aliensztejna, powierzył
dow ództwo Tyllem u, który ze służby bawarskiej przeszedł do
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służby cesarza. Tylly obiegł naprzód Magdeburg; oblężenie
sześć tygodni trw ało. Mieszkańcy, dzień ode dnia czekając
przyjścia G ustaw a, mężny stawili opor. Gustaw zaś, wszedł
szy do Brandeburgii, siłą oręża zmuszał elektora, aby się
z nim , dla własnego interesu, przeciw cesarzowi połączył.
To spóźniło przybycie Gustawa na odsiecz Magdeburgowi;
miasto zostało zdobyte; Tylly wydał je na pastwę żołnierzy.
Trzy dni i trzy nocy trw ały straszne pożary; ani płci, ani
wiekowi nie przebaczył zwyciężca; 3 0 .0 0 0 osób wyrżnięto
albo spalono; cztery tysiące domów obrócono w perzynę.
Nakoniec na stosach trupów i gruzach dom ów , Tylly kazał
odśpiewać uroczyste Te Deum, i zaraz z pośród dymiących
się zwalisk Magdeburga w ysłał gońca do W iednia, z dziką
przechw ałką, iż od zburzenia Jeruzalem oko ludzkie nie wi
działo jeszcze takiego spustoszenia.
Gustaw Adolf, wciągnąwszy elektora brandeburskiego do
wojny, obrócił się ku Saxonii. Tylly udał się tamże i zajął
Lipsk, w celu przeszkodzenia elektorowi saskiemu, aby się z kró
lem szwedzkim nie złączył. Gustaw z brandeburskiem i szwedzkiem wojskiem zbliżył się także ku Lipskowi. Tu zaszła sta
nowcza bitw a, 1 6 3 1 , w której Tylly został porażony na gło
wę. Gustaw przeto z pola walki poszedł na Bawary ą, elektor
zaś saski obrócił oręż na Czechy. Tylly dniem i nocą śpie
szył na pomoc B aw ary i, i zabiegł drogę Gustawowi przy
przejściu rzeki Lech. Tu zaszła powtórna bitw a, w której
Tylly ciężko raniony, wkrótce um arł, a Gustaw opanował
Bawaryą. Król szwedzki i jego jenerałow ie: Horn i Bann e r, uwolnili Niemcy od wojska cesarskiego. Z drugiej stro
ny, Sasi zabrali Czechy, i uzbroiwszy je nanowo przeciw ce
sarzow i, grozili w targnięciem do Austryi.
C esarz, przyprowadzony do ostateczności, utraciwszy Tyllego, widząc Czechy w powstaniu a Niemcy zajęte przez Szwe
dów', przywołuje znowu W allensztejna, który tą rażą nie ufając już cesarzow i, sam osobie myśleć zaczyna, i obejmuje
dowództwo z tajemnym zamiarem przywłaszczenia sobie tro
nu czeskiego. W krótkim czasie utworzył wojsko od 4 0 ,0 0 0
i Sasów z Czech wypędził. Maxyinilian bawarski wzywa je
go pomocy przeciwko G ustaw ow i, który go całego kraju po
zbawił. W allensztejn, żeby Gustawa z Bawaryi wyciągnąć,
uderzył na Sasonią. Elektor saski, bolejąc na widok okro
pnego spustoszenia swych krajów , błaga Gustawa o prędką
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pomoc lub grozi przejściem na stronę cesarza. Król szwedz
ki występuje zB a w a ry i, i na rów ninach saskich, pod L w /zcn,
stają naprzeciw siebie dwaj najw ięksi, swego czasu, wojo
w nicy: Gustaw i Wallensztejn. Bitwa zaszła 1 6 3 2 roku
(16 list.). Podczas w alki, król nie mogąc dobrze dowidzieć,
z powodu gęstej mgły jesiennej, w padł na mocny oddział nie
przyjacielski i zginął, ugodzony kulą, w 38 r. życia. Zwycięztwo jednak pozostało przy Szwedach.
Szw ecya, dowiedziawszy się o śmierci G ustaw a, mia
nuje królową małoletnią jego córkę, Krystynę, a dalsze
prowadzenie wojny w INiemczech powierza kanclerzowi pań
stw a, Oxenstiernowi, najpoufalszemu przyjacielowi Gusta
wa Adolfa. Kanclerz szwedzki, wśpierany czynnie przez
stany protestanckie z cyrkułów: Frankonii, Szw abii, Górne
go i Dolnego R enu, przyw raca Palatynat dolny synowi Frydryka V ., Karolowi Ludwikowi. (Palatynat górny został
przy księciu Bawarskim ).
W allensztejn, po bitwie podL iitzen, usunął się do Czech,
zgromadził nowe wojsko i począł spieszniej układać plan za
jęcia tronu czeskiego. Unikał odtąd bitwy z nieprzyjacielem;
oszczędzał siły sw oje, i starał się wejść z protestantam i i ze
Szwecyą w układy, jakby kosztem cesarza wojnę korzystnie
dla obu stron zakończyć. Jakkolwiek śmiały był plan Wallensztejna, możeby go wszakże i dokonał, gdyby protestanci
więcej mieli ufności ku niem u; ale biorąc jego oświadczenie
za wojenne tylko podstępy, wszelkiego z nim zbliżenia się
stanowczo unikali. Tymczasem pora upływała. Wojska szwedz
kie pod jenerałam i, w szkole Gustawa w yćwiczonymi, od
nosiły zwycięztwa po zwycięztwach, i wkroczyły nareście do
Bawaryi. " Cesarz, zdziwiony nieczynnością Wallensztejna,
rozkazuje mu iść na pomoc Maxymilianowi. Wallensztejn
zrazu ociąga się, potem idzie powoli i przychodzi po czasie:
Bawarya była już w ręku nieprzyjaciela. Wallensztejn w ra
ca do Czech, i w tajemniczej znowu usypia nieczynności.
Naówczas osobiści nieprzyjaciele Wallensztejna odgadują jego
plany, ostrzegają cesarza, i naglą o odjęcie mu dowództwa.
Uwiadomiony o tern W allensztejn, stojąc już nad brzegiem
przepaści, podnosi jaw nie chorągiew buntu i namawia do
udziału w nim swoich jenerałów . Większa ich część opie
ra się tem u; jeden z nich Pikkolomini, gońcem pobiegł
do W iednia, oznajm ując, że całe wojsko jest w poburzeuiu,
R ys C hroń.-H ist .
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i że W allensztejn idzie na Wiedeń. Przerażony cesarz daje
rozkaz Pikkolominiemu dostawie W allensztejna, żywym czy um arłym . W allensztejn, opuszczony od sw oich, udaje się
z niewielkim oddziałem do miasta E gry (w Czechach). T ym 
czasem trzej Szkotow ie: Lesly, B utler i Gordon, których ten
wódz z nędzy wyprowadził i łaskam i osypał, dowiedziawszy
się o wielkie] pieniężnej nagrodzie za dostawienie W allen
sztejna, chcieli go naprzód ująć żyw cem , lecz postrzegłszy
niepodobieństwo, zabić postanowili. Jakoż w nocy 2 5 lute
go 1 6 3 4 , wpadłszy do sypialnego pokoju, śmierć mu sztyle
tam i zadali.
Na miejsce W allensztejna, wybrany wodzem syn cesarza
młody Ferdynand, pod przewodnictwem jenerała austryackiego PikkolominiegG, z wojskiem hiszpańskiem , elektora ba
warskiego i stanów katolickich, uderzył na Szwedów pod H or
nem i na protestantów , przy Nordlingen 1634, i odniosł stanow
cze zwycięztwo. 1 9 ,0 0 0 Szwedów zginęło, zabrano im 80
arm at, 4 ,0 0 0 wozów ammunicyi i 30 0 chorągwi. H orn do
stał się w niewolę. Po tej przegranej, elektor sask i, Jan
Jerzy, pojednał się z Austryą i zaw arł pokoj w Pradze, 1635.
Szwedzi byli praw ie zniszczeni; Ferdynand przedsięwziął kroki
do ostatecznego ich wygnania z cesarstw a. Śm ierć Gusta
w a , zwycięztwo katolików pod Nordlingen i pokoj z elekto
rem saskim w P radze, znowu dały cesarzowi zupełną prze
wagę nad protestantam i.
Wmieszanie się Francji. F rancya, postrzegłszy smutne
położenie protestantów wr Niemczech, wdała się otwarcie
w tę w ojnę, wysłała wojska do Niemiec w pomoc prote
stantom , i żeby wojska hiszpańskie z cesarstw a wyciągnąć,
wypowiedziała wojnę H iszpanii, 1635.
Fczęstnictwo Francyi w tej wojnie przedłużyło ją jeszcze
na lat 13 (1 6 3 5 — 1648). Wkrótce um arł cesarz Ferdynand II.,
a młody syn je g o , wstąpiwszy na tron pod imieniem Fer
dynanda III. , m usiał dalej prowadzić tę wojnę.
arzowi trzy wojska:
śmierci jego, pod
___
_ r - —~a 11; francuzbie, pod
Ludwikiem B urbonem , księciem d’Enghien, którego JFielkim
Kondeuszem przezw ano, i pod T urenniuszem ; nakoniec
wojska protestantów pod rozmaitemi wodzami.
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Z drugiej strony za cesarzem i katolikami walczyły: woj
ska cesarskie pod Gallasem, Pikkolominirn i Montekukullim;
tudzież wojska hiszpańskie, elektora bawarskiego i wojska
stanów katolicko-niemieckich.
T eatr wojny był w różnych punktach: we Francyi, Ni
derlandach hiszpańskich, w samej Hiszpanii i całych Niem
czech. Zaszła niezmierna liczba bitew w ciągu lat trzynastu.
Jenerałow ie frańcuzcy okryli się sław ą zwycięztw, mianowi
cie Ludwik B urbon, który rozpoczął zawód wojenny mając
lat 22.
Nakoniec ogólne sił wycięczenie, całkowita ruina Nie
m iec, skłoniły wojujące strony, po wzajemnych klęskach i
zw ycięztwach, do zaw arcia pokoju. Posłowie państw ka
tolickich zebrali się w Münster, a państw protestańckich
w Osnabrüku (oba w Westfalii). Nastąpił pokoj, znany pod
imieniem pokoju Westfalskiego.
Ostateczny wypadek wojny Trzydziestoletniej.
1. Lutrzy i kalwini otrzymali nieograniczoną wolność su
mienia i porównani zostali we wszystkich praw ach z kato
likami.
2. Familia elektora P alatynatu, Frydryka V., wróciła do
części swego dziedzictw a, to jest do dolnego Palatynatu. Na
rzecz tej familii utworzono ósmy elektorat. Pierwszym
elektorem był Karol Ludwik.
3. Maxymilian baw/wski utrzym ał się przy górnym Palatynacie i przy tytule elektora bawarskiego.
4. Francya za koszta wojny otrzymała prow incją Alzacyą. (Ob. map. N. 3).
5. Szw ecja dostała Pom eranią bliższą i wyspę Rügen.
Pokoj ten został zaw arty między Francyą, Szwecyą i pro
testantam i z jednej strony, a cesarzem i katolikami z drugiej.
Lecz Francya prowadziła dalej tę wojnę z Hiszpanią aż do
r. 1 6 5 9 , t. j. do pokoju Pirenejskiego.
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7. WOJNA O NASTĘPSTWO IIISZPAŃSKIE.
(1700-1713).
Karol I I . , ostatni książę z familii habsburskiej panującej
od r. 1 5 0 4 w Hiszpanii, zbliżał się już do kresu dni swo
ich , a nie m iał potomstwa ani w męzkiej ani w żeńskiej li
nii. Zgon jego bezdzietny mógł zapalić wojnę europejską;
dwaj bowiem książęta rościli prawo do korony hiszpańskiej:
1. D elfin, syn Ludwika XIV. i M aryi-T eresy, siostry
Karola II. króla hiszpańskiego, i
2. Cesarz Leopold 1. , jako głowa linii habsbursko-niemieckiej.
Anglia i H ollandya, zważając że rów now aga polityczna
państw europejskich zarówno ucierpi czy ogromne posiadło
ści hiszpańskie dostaną się domowi habsbursko-niemieckiemu,
czy też B urbonom , dla zapobieżenia grożącemu ztąd niebez
pieczeństw u, ułożyły między sobą, oraz z F ran cją, r. 1700
(13 marca) trak tat podziału Hiszpanii między pretendentam i,
w tym sposobie, iż młodszy syn cesarza Leopolda, Karol,
m iał być królem hiszpańskim , tudzież dostać Niderlandy, księ
stwo Medyolańskie i osady w A m eryce; książę zaś fraucuzki m iał otrzymać królestw o Obojga-Sycylii.
Skoro Karol II. dowiedział się , iż obce m ocarstw a roz
rządzają samowolnie jego koroną, nie życząc rozdrobienia
m onarchii hiszpańskiej, postanowił zapisać ją jednemu z pre
tendentów. INaówczas Ludwik XIV. i Leopold, starać się
poczęli usilnie, przez swoich posłów , aby wybór następcy
padł na ich domy.
Poseł Ludwika XIV , m argrabia Hnrcourt, potrafił zje
dnać pierwszego m inistra króla hiszpańskiego, kardynała
Porlokarrero, którego radami kierując się Karol II., uznał
swą siostrę M aryą-Teresę i jej dzieci za najbliższych tronu
hiszpańskiego. L ecz, dla uniknienia w ojny europejskiej, któ
ra koniecznie wyniknąćby m usiała, gdjby na jednej głowie
złączyły się dwie korony: francuzka i hiszpańska, ominąwszy
samego delfina, zapisał całą monarchią młodszemu jego synowi",
Filipow i, księciu Anjou. (Ob. gen. N. 17). Po czem wkrótce
um arł, 1700 (1 listopada).
Gdy goniec przyniósł wiadomość do Paryża o śmierci Ka
rola I I ., a razem zapytanie czy król uznaje testam ent ni e-
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boszczyka, to jost inneini słowy, czy przyjmuje na siebie cię
żar mogącej ztąd wyniknąć wojny z innymi pretendentami,
Ludwik X IV ., mimo przeciwne zdanie większej części swo
ich m inistrów , nie mógł oprzeć się słodkiemu uczuciu w i
dzieć koronę hiszpańską na głowie swojego wnuka. W ypra
w ił go przeto do Hiszpanii, temi żegnając słow y: ajSie ma
już Pireneów.” Filip Anjou odbył wjazd uroczysty do Ma
drytu r. 1701 (14 kwietnia) i został uznany za króla od
całej Hiszpanii. Atoli wstąpienie domu Burbonów na tron
hiszpański wywołało niebawem wojnę europejską, znajomą
pod imieniem wojny o następstwo hiszpańskie.
Posiadłości domu habsburskiego w Hiszpanii zawierały
następne kraje: H iszpanią, królestwo neapolitańskie, wyspy:
Sycylią, Sardynią, w'yspy balearskie, księstwo rnedyolańskie,
Niderlandy hiszpańskie i osady w Ameryce.
Pretendenci do tych- posiadłości byli:
1. Ltidwik X IV ., w im ieniu swego w nuka, Filipa, po
wołanego do tronu testam entem Karola II.
2. Leopold I . , jako głowa linii habsbursko-niemieckiej.
3. Wiktor Amadeusz, książę sabaudzki, jako potomek
Katarzyny, córki Filipa I I ., króla hiszpańskiego, ro
dzącej się z Elżbiety, księżniczki francuzkiej, z domu
Valois.
Z tego spółubiegania się wynikła wojna powszechna. L u
dwik XIV. mógłby był jej uniknąć, gdyby nie zbyt ufając
swym siłom dał dostateczną rękojmię flołlandyi, iż w ża
dnym razie wzrost familii Burbonów dla niej niebezpiecznym
nie będzie, tudzież jeśliby dobrowolnie nie obraził na siebie
króla angielskiego, M ilhelrna 1H. W łaśnie w lej porze
um arł we Francyi wygnany z Anglii król Jakób II. Lu
dwik X IV ., który pokojem R ysw ickim , 1697, uznał był za
prawego monarchę Wilhelma III., teraz, w b re w samemu
sobie uznał także za króla angielskiego syna Jakóba, zna
nego pod imieniem Kawalera Sw. Jerzego. Krok ten nie
polityczny zadziwił Anglią i oburzył Wilhelma. Anglia i Holłandya, lękając się wzrastającej potęgi Francyi sprzymie
rzyły się z Leopoldem przeciwko Ludwikowi X lV .; a lubo
w początkach tej wojny um arł Wilhelm (1702), następczyni
jego Anna postanowiła ściśle trzymać się polityki swego po
przednika.
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Cesarz Leopold, ze swojej strony, postarał się jeszcze o
innych sprzymierzeńców. Książe Pruski, Frydryk I. przyrzekł
przez cały czas wojny utrzymywać o własnym koszcie
1 0 ,0 0 0 żołnierzy jeśli mu cesarz pozwoli nosić tytuł króla
pruskiego. Leopold przyjął ofiarę i tytuł udzielił, r. 1701.
K rólow ie: Szw edzki, Duński i Portugalski weszli także do
ligi. Książe Sabaudzki, W iktor Amadeusz, lubo m iał równeż co i Leopold prawo do korony hiszpańskiej, połączył
z nim jednak swe siły przeciw Francyi mając zapewnio
ną niejakąś cząstkę w księstwie medyolańskiem. W końcu,
praw ie cała Rzesza Niemiecka oświadczyła sie za cesarzem.
Pr zeciw tak potężnej lidze, Francya m iała zaledwie trzech
sprzym ierzeńców: H iszpanią, która niew ielką dla niéj była
pomocą, znajdując się sama w najopłaknńszym stanie codo
ilości w ojska, floty i skarbu; elektora Bawarskiego Maxymiliaria, którego Ludwik przeciągnął na swoją stronę przy
rzekłszy oddać mu w zarząd Belgią i nakoniec elektora Kolońskiego.
Na czele wojsk sprzym ierzonych, oprócz wielu innych,
stali dwaj znakomici wodzowie: wojskiem angielsko-hollenderskićm dowodził Marlborough, wojskiem cesarskiém ksią
żę sabaudzki, w służbie Leopolda, Eugeniusz de Soissons.
Wojna toczyła się we W łoszech, Belgii i Niemczech. Hi
szpania zaś, o którą szczególnie tu chodziło, zajm owała pod
czas tej walki miejsce podrzędne i najmniej też ucierpiała
od oręża nieprzyjacielskiego.
Ponieważ Hiszpania chętnie uznała Filipa V. za swoje
go króla, na pierwsze przeto wezwanie Ludwika X IV ., Belgia
i posiadłości włoskie wpuściły do siebie wojska francuzkie.
Plan sprzym ierzeńców był wyrugować ztamląd Francu
zów i zmusić ich orężem doproszenia o pokoj; plan zaś Francyi
b ro n ić, ile podobna, zajętych prowincyi a główne siły skie
row ać na Austryą i doprowadzić ją do tego stanu iżby się
w yrzekła swych roszczeń do Hiszpanii.
W tym celu wojsko francuskie wkroczyło do sprzy
mierzonej B aw nryi, gdzie z wojskiem elektora utworzywszy
całość, miało połączyć się jeszcze z arm ią Francuzką w pół
nocnych Włoszech działającą, a polem uderzyć na W ie
deń. Połączenie to miało nastąpić w T yrolu. Elektor
poszedł na spotkanie Francuzów , którzy pod wodzą księ
cia Vendôme dotarli już byli aż do Trydentu. Ale Vendôme,
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dowiedziawszy się w tej chwili o zaburzeniach zaszłych w Piem on
cie , cofnął się natychm iast do W łoch; elektor zaś został wy
gnany z Tyrolu przez tamecznych górali, którzy się rzucili
do broni zap raw a swego monarchy, r. 1703. Jednakże Austrya nie mogła być spokojną, pókiby wojska francuzkie śród
Niemiec gościły; Leopold zatem postanow ił, bądź co bądź,
wyprzeć je na tam tą stronę Renu. Eugeniusz i Marlborough,
złączywszy swe siły, uderzyli na wojsko francusko-bawarskie
przy Hochstcidt i stanowcze nad niem odnieśli zwycięstwo,
r. 1704. Francuzi i Bawarczycy utracili w zabitych i jeńcach
4 0 ,0 0 0 osób. Skutek przegranej był te n , iż elektor utracił
B awaryą i szukać m usiał schronienia za granicą, a Francuzi
opuścili Niemcy. Leopold w ysłałnaów czasEugeniusza do Włoch,
Marlborougha do Belgii dla wygnania z tych krain nieprzyja
ciela ; syna zaś arcyksięcia Karola do H iszpanii, gdzie ten
znalazłszy dobre przyjęcie tylko w nadmorskich prowincyach:
w Katalonii i W alencj i , osiadł w Barcelonie. Ukazanie się
jego w Hiszpanii wywołało tam wojnę domowę, która jednakże
nic ważnego nie wydała aż do r. 1710. Tymczasem um arł
cesarz Leopold, r. 1 7 0 5 ,a po nim nastąpił syn starszy Józef I, który
z wielką energią popierał wojnę przez ojca zaczętą.
Książe E ugeniusz, posłany do Włoch, postrzegł za przy
byciem, że Francuzi mają tam stanowczą przewagę i że pra
wie wszystkie północne kraje w swym ręku trzymają. Bro
nił się tylko T u ry n , należący do księcia Sabaudzkiego, ale i
ten, ścisniony od nich, zamyślał o kapitulacyi. Dążył przeto
co najspieszniej na odsiecz i zapewne przyszedłby za późno,
gdyby nie kłótnie między dowódzcami francuskimi, z których
jedni chcieli zaniechać oblężenia, i udać się na spotkanie E u 
geniusza, drudzy radzili uderzyć, niezwłocznie na miasto i
zdobyć je przed nadejściem pomocy. Gdy ani na jedno, ani
na drugie zdecydować się nie m ogli, nadszedł Eugeniusz, wy
dał Francuzom bitwę pod murami T urynu i zniósł ich do
szczętu r. 1706. W skutku tego zwycięstw-a Austryacy w ciągu
dwóch lat (1706— 1708) wyparli zewsząd załogi francuskie
i zajęli całe Włochy z wyspą Sycylią. Z drugiej strony, nie
mniej szczęśliwą była wyprawa Marlborougha do Niderlandów,
gdzie poraził na głowę Francuzów przy Ramillies (w Brabancyi) pod marszałkiem Villerov, r. 1706, w skutek czego
cała Belgia dostała się Austryakom. Naówczas Ludwik XIV,
po utracie wszystkich posiadłości hiszpańskich, prócz samej
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Hiszpanii, oświadczył sprzymierzeńcom chęć wejścia z nimi
w układy, na podstawie traktatu zawartego z Anglią i Hollandyą
r. 1700 względem podziału krajów hiszpańskich między pre
tendentami. Ale Filip Anjou na to nie przystał, chociaż całe
brzemie wojny na Francyi, nie zaś na Hiszpanii leżało. Ludwik
jednakże, nie chcąc opuszczać w n u k a , przygotował się do
dalszej walki. W ysłał nowe siły do Belgii, pod dowództwem
księcia Vendôme ; ale Eugeniusz i Marlborough stoczyli z nim
bitwę we Flandryi przy (Judenarde (7 lipca) 1708 r. F ran
cuzi poszli w rozsypkę a sprzymierzeńcy wkroczyli do samej
Francyi i zdobyli pograniczne miasto Lille (22 paźdź). Lud
wik znowu prosił o pokoj ; ale sprzymierzeńcy, powodzeniem
oręża nadęci, nie umieli ograniczyć się w swoich żądaniach.
Główne ich w arunki były: że Ludwik ustąpi zupełnie Hiszpanii
dla arcyksięcia Karola ; że pozwoli aby załogi hollenderskie
stały w twierdzach francuzkich graniczących z Belgią; że uzna
przejście korony angielskiej w dom protestaricki, czyli że od
stąpi strony pretendenta ; że się nie będzie dopominał od osad
angielskich zwrotu tego co w czasie tej wojny zdobyły na Francyi
w'Ameryce. Skoro L udw ik, ściśniony okolicznościami, na to
się zgodził, sprzymierzeńcy, jakby żałując że za mało od niego
żądali, do uprzednich nowe dodali warunki w liczbie pięciu:
1) Ludwik ustąpi księciu Sabaudyi wszystkich ziem , które
ten w czasie wojny zdobył na Francyi ; 2) do czasu całkowi
tego zawarcia pokoju, odda sprzymierzeńcom w zastaw tw ier
dze , będące w północnych prowincyach francuskich; 3) zrzecze się niektórych z nich na zawsze po zaw arciu pokoju;
4) nie będzie się w staw iał za elektorem bawarskim i kolońskim gdy ich cesarz niemiecki ukarze, za związek z Francyą,
odjęciem krajów i godności elektoralnej; 5) król francuzki zo
bowiąże się dopomódz do wygnania wnuka swojego z Hiszpanii.
Ludwik odrzucił ze wzgardą tak poniżające warunki i wo
lał zginąć niż się splamić małoduszną powolnością ; wojna się
przeto wznowiła. Eugeniusz i Marlbourgh obiegli twierdzę \lons
(w Belgii) ; marszałek Fillars śpieszył na odsiecz ; nieprzy
jaciel zaszedł mu drogę przy wsi Malplaquet. Tu zaszła
najdłuższa i najbardziej mordercza bitwa ze wszystkich jakie
wczasie téj wojny stoczone były, (11 września) 1709 r. F ran 
cuzi przegrali, ale nigdy klęska nie była chwalebniejszą; zwy
ciężeni utracili o połowę mniej w zabitych (10,000) niż zwyciężcy, i nie zostawili w ręku nieprzyjaciół ani dział aniszlan-
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darów. Nareście L udw ik, tylu stratam i złam any, przyjął
z pięciu w arunków trzy pierwsze ; nie zgadzał się tylko na
pozbawienie elektorów ziemi i godności, tudzież osobiście wy
pędzać wnuka z H iszpanii; przyrzekał w tym ostatnim razie
dać im pieniężne wsparcie. Ale zarozumiałość sprzymierzeń
ców przeszła już wszelkie granice; nietylko upornie obstawali
za przyjęciem wszystkich w arunków , lecz żądali jeszcze od
Ludwika aby w łasnem i siłami, bez żadnej obcej pomocy, rugo
w ał wnuka z Hiszpanii. „Jeśli już zmuszony jestem prowadzić wojnen pow iedział Ludwik, wolę ją prowadzić zmemi nieprzyjaciółmi, jak z własnemi dziećmi. Cała Francya, obrażona w osobie swojego monarchy, postanowiła wy
tężyć wszystkie siły i dalej popierać wojnę.
Tymczasem sprzymierzeńcy otrzymali niepomyślną wiado
mość obiegu wojny w Hiszpanii. Karol znajdował tylko przy
jaciół w samej Katalonii. W pobożnym umyśle Hiszpanów
szkodziła mu najwięcej ta okoliczność iż go prowadzili do
tronu heretycy-Anglicy. W łaśnie kazał ktoś wybić i między lu
dem rozrzucić medal z portretem Karola i napisem : ,,Ka
rol III, z łaski heretyków król Katolicki.” N areście, po
wielu wątpliwych potyczkach, zaszła stanowcza bitwa (7 gru
dnia) 1710 r. przy Fillariciosa, gdzie wódz austryacki Staremberg porażony został na głowę, a stronnictwo arcyksięcia Karola prawie do szczętu zniesione. To przekonało sprzy
mierzeńców że nie podobna będzie zmusić Hiszpanią do wy
rzeczenia się Filipa Anjou. Teraz dopiero postrzegli swój błąd;
chcieli wznowić układy z F ran cy ą; ale już było za późno, gdyż
w tymże czasie zaszła ważna rewolucya w m inisterstw ie angielśkiem , która wypadła na korzyść Francyi.
Ministerstwo to, prezesem ktorego był Marlborough, skła
dało się z Wigów. Ci od r. 1688 trzymali ster rządu , bo
ich stronnictw o przyczyniło się do wygnania Jakóba II. a
wyniesienia na tron Wilhelma III. Jednakże naród nie był
z tego m inisterstw a zadowolony, gdyż, wwikłany przez niego
w wojnę lądową, musiał przez lat kilkanaście dostarczać żoł
nierzy i pieniędzy a żadnej ztąd nić odnosił korzyści; zwłaszcza że
uw ażał za rzecz obojętną dla siebie czy w Hiszpanii panować
będzie dom liurbonów , czy leż Habsburski. Z tego usposo
bienia ludu skorzystali Torysowie, Wigom nieprzyjaźni, i wszelkiemi drogami trafiali do królowej Anny, aby ją skłonić do
usunięcia Wigów i zaprzestania wojny, tak uiekorzyslnej dla
Rys C hkcn.-H is i .
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interesów Anglii. Śród tych zabiegów zaszła niespodziana oko
liczność na dworze Anny, która ją ostatecznie zniechęciła do
Wigów. Przy boku tej królowej znajdowała się od lat wielu
najpoufalsza jej przyjaciółka, żona Marlborougha, lady Sara.
Ta wywierała na nią wpływ nieograniczony. Ale umysł nie
wieści nie umiał zachować pewnej miary i przyzwoitości. Bo
haterskie czyny jej męża do tego stopnia upoiły jej dumę , iż
niejednokrotnie postępkami swemi upokorzyła słabą dla siebie
monarchinią, w przekonaniu, że bez niej i bez jej m ęża, ani
kraj , ani A nna, obejść się nie mogą. Tymczasem nieznośna
jej zarozumiałość oziębiła powoli dla niej królow ę, która łaskawszem okiem spoglądać zaczęła na jedną damę swojego
dworu, hrabinę Maszam. To zobojętnienie Anny i wkradanie
się w jej łaski nowej powiernicy skłoniło Sarę do kroku, który
na zawsze poróżnił ją z królową. W jej bowiem obecności,
pijąc herbatę, wylała niby przypadkiem swój kubek na suknią
lady Maszam. Anna kazała jej zaraz wydalić się ze dworu;
a niełaska, w którą popadła ta dama, pociągnęła za sobą upadek
m inisterstw a. Królowa przychyliła się do życzeń Torysów,
wezwała ich do rządu a usunęła m inisterstw o Wigowskie,
(sierp.) 1710 r. i nowem m inisterstw em w Anglii polityka
też inny wzięła kierunek; rząd angielski zaczął czynić kroki
celem zbliżenia się z Francyą. Tymczasem um arł niespodzia
n ie , po królkiein panow aniu, cesarz Józef I, r. 1711, a
że nie m iał potomków płci męzkiej, brat jego, arcyksiąże Ka
rp i, nielylko został jego następcą w ziemiach dziedzicznych
Austryackicn, ale także dostąpił korony niemieckiej, r. 1711.
Mocarstwa tedy sprzymierzone, dotąd walczące przeciw Francyi,
jedynie dla utrzym ania politycznej równowagi sił w Europie,
znalazły się znowu na stanow isku, na jakiem ich zastała
śmierć Karola I F , z tą tylko różnicą że teraz niebezpieczeń
stwo pochodziło już nie ze strony F rancyi, ale ze strony ce
sarza niemieckiego. Albowiem Karol VI, zostawszy panem
wszystkich posiadłości hiszpańskich, stałby się najpotężniejszym
monarchą w Europie i równowaga byłaby znowu zagrożoną.
Sprzymierzeńcy zatem nie mogli dalej popierać praw jego do
korony hiszpańskiej; a liga ich, nie mając już celu, rozwiązać
się koniecznie musiała. Wprawdzie Karol VI. pragnął utrzy
mać Anglią czynną w tej w ojnie; książę Eugeniusz i Marl
borough udali się osobiście do Londynu, starając się obalić
ministerstw o T orysów ; ale ich zamiary nie miały powodze-
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nin , a Marlboroug, za działanie przeciw gabinetow i, utracił
naw et posadę głównodowodzącego. Królowa Anna cofnęła swe
wojska z lądu i kazała zagaić układy z F rancją, które zostały
doprowadzone do skutku w Utrechcie (w Holi), 11 kwietnia
1713 r. Cesarz niemiecki dopiero w roku następnym zaw arł
zF ran cy ą pokoj oddzielny w Reichsztadt, r. 1714.
Warunki pokoju utrechcklego, 1713.
1. Dom Burbonów utrzym ał się na Ironie hiszpańskim, ale
posiadłości hiszpańskie uległy rozdrobieniu.
2. Austrya dostała: Niderlandy hiszpańskie, księstwo inedyolańskie, królestwo neapolitańskie i wyspę Sardynią.
3. W iktor Amadeusz otrzym ał wyspę Sycylią z tytułem króla.
4. Anglia zatrzymała twierdzę hiszpańską. Gibraltar, którą na
początku tej wojny zdobyła. Nadto Francya ustąpiła jej
w Ameryce Akadyą czyli Nową-Szkocyą, w dawnych gra
nicach , tudzież odnogę Hudson i Nową-Ziemią (NewFoundland) z wyspami przyległemi.
5. Elektor i książę pruski, F ry d ry k , był uznany za króla
przez całą Europę.
Uwaga. Król sycylijski, W iktor Amadeusz, uczynił, w 1720,
z cesarzem , Karolem V I., zamianę wyspy Sycylii na Sardy
nią. Sycylia została przyłączoną do Neapolu; W iktor zaś Ama
deusz począł odtąd nazywać się królem Sardyńsklm.

8. WOJNA 0 TRON POLSKI.
(r. 1734).
Wojna o tron polski, czyli z powodu rozdwojonej elekcyi, wybuchnęła następnym sp sobein.
Po śmierci Augusta li, w r. 1733, gdy miała się rozpo
cząć elekcja w Warszaw ie, syn jego Frydryk August okazał
zrazu wielką obojętność co do Polski; widział bowiem za ży
cia ojca jak trudno jest panować nad ludem repubiikanckiin.
Tymczasem wmieszanie się Ludwika XV w sprawy polskie i
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w yraźna chęć jego wprowadzenia swojego teścia Stanisława
Leszczyńskiego na tron, dawniej już przez niego posiadany,
wzbudziła zazdrość w cesarzu Karolu VI, Który lękając się
wpływu Francyi na Polskę zaraz się połączył z Anną, cesa
rzow ą R ossyjską, dla zniweczenia zamysłów Ludwika XV.
Ta okoliczność stała się powodem do wojny europejskiej zna
jomej pod imieniem wojny o tron polski.
Za namową żony, Józefiny i jej stryja cesarza Karola
VI, podał się elektor Saski na kandydata do tronu polskiego.
Stanisław zaś Leszczyński, pierwszem doświadczeniem zrażo
ny, długo się ociągał nim go dwór francuzki do starania się
o koronę nakłonił. Stronnicy jego w Polsce przewyższali
liczbę przyjaciół domu saskiego, a na ich czele stał prym as
Teodor Potocki. Godzien z Polski przybywali gońce do
Francyi, zachęcając Stanisław a do wyjazdu; ale podróż mo
rzem i lądem zarówno była niebezpieczną. E lektor bowiem
Saski, lub cesarz niemiecki, mogli go. schwytać, i, zam iast
na tronie, osadzić w więzieniu. Leszczyński zatem , ulegając
prośbie swych przyjaciół, pożegnawszy swego zięcia, Ludwi
ka XV, puścił się tajemnie ku Polsce, przebrany za kupca,
w grubej odzieży, w czarnej peruce, pojazdem parokonnym,
z jednym tylko towarzyszem który odegrywał rolę pana. S ta
nisław' we wszystkich oberżach, po drodze przez Niemcy,
trudnił się posługą, karm ił koni, zaprzęgał powóz i ubierał
mniemanego pana. Tym sposobem bez przypadku przejechali
kraje niem ieckie; droga ich trw ała dwa tygodnie, od 26
sierpnia do 8 września 17315 r. Za przybyciem do W arsza
wy, wysiadł u posła francuzkiego de Monti, gdzie pozostał
ukryty praw ie do samej elekryi. Dniem przed tern, to jest,
11 września, ukazał się publicznie w kościele św. Krzyża a
jego obecność najżywszą przeniknęła radością miasto i szlach
tę, na polu elekcyi zebraną. Nazajutrz 12 września, prymas,
udawszy się do senatorów, posłów i całej szlachty, zachęcał
ich aby nie zważając na groźby cesarza niemieckiego i Rossyi,
Augusta do tronu zalecających, radzili się w wyborze nowe
go monarchy własnego tylko sumienia. Po czem przystąpił
do zbierania głosów i wnet, praw ie jednomyślnie, przy cią
głych okrzykach szlachty, Stanisław królem został obwołany.
Nigdy przedtem w Polsce nie widziano, w czasie obioru kró
la, ani takiej jedności, ani takiego zapału. Francy a, otrzy
mawszy o tein wiadomość, obchodziła akt ten swietnemi u
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roczystościami. Ale się wkrótce niebo polskie zachmurzyło.
Książe Michat Wiiniowiecki, wielki kanclerz litewski, któ
ry dla siebie życzył był korony, gdy go nadzieja zawiodła,
przyłączył się do stronników elektora Augusta. Dwa sąsied
nie m ocarstw a: Saxonia i Kossya wysłały wojska dla
wspierania Wiśniowdeckiego. W prawdzie cały naród był
za Stanisławem i gdyby Polska posiadała dostateczną siłę
zb ro jn ą, utrzymałaby go na tronie przy pomocy Francyi;
ale że, mimo znacznej rozległości granic, nie miała prawie
żadnego wojska, łatw o było przewidzieć wypadek nierównej
walki. Zaledwie dwa tygodnie Stanisław królował w W ar
szaw ie, gdy wojsko Rossyjskie łącznie z W iśniowieckim,
w liczbie 2 0 ,0 0 0 , zbliżyło się ku stolicy. W zupełnej niemoż
ności oparcia się jem u, Stanisław opuścił W arszawę i dnia
2 października z prymasem, posłem de Monii i wielu ze
swoich przyjaciół zamknął się w twierdzy Gdańskiej, czeka
jąc na przyrzeczone posiłki teścia swojego, z Francyi. Na
zajutrz, to jest 3 paźdz. wojsko Ressyjskie stanęło pod P ra
gą, a d. 5. obrano królem Augusta. Miasta jedne po drugich
poddały się Sasowi a z niemi i kraj cały. Nie uznaw ał go
tylko Gdańsk gdzie Stanisław znalazł schronienie. Wojsko
zatem Rossyjskie pod hrabią Miinnichem i Saskie w liczbie
1 0 ,0 0 0 obiegły jedyną tw ierdzę, w ierną Leszczyńskiemu.
Gdańszczanie wiedżieli dobrze iż dając przytułek Stanisław o
wi narażali się na sm utne klęski oblężenia, ale, niezachwiani
w w ierności, przysięgli zagrzebać się raczej pod gruzam i
swych domów, niż uznać za króla Augusta III. Tymczasem,
wysłane z Francyi słabe posiłki, 2 ,2 0 0 osób, na odsiecz
Gdańskowi, zaraz po wylądowaniu na brzeg, zniesione zosta
ły, 2 2 czerwca 1734 r.
Naówczas Stanisław stracił wszelką nadzieję utrzymania
się dłużej w Gdańsku. W ojska Rossyjskie i Saskie podwój
nym rzędem linii miasto opasały; wszelkie stosunki z resztą
Polski zostały przecięte. Widząc daremny opór mieszkańców,
i niechcąc narażać ich na niepożyteczną już dla siebie ofiarę,
Leszczyński nam aw iał swych stronników aby się Sasowi pod
d a li, a sam począł układać plan ucieczki; wiedział bowiem
że na głowę jego cenę naznaczono, że Miinnichowi nie tyle
chodziło o wzięcie miasta, ile o pojmanie jego osoby. Nie
przyjaciel podwoił i potroił straże; trudno było omylić czuj
ność oblegających; wiele okoliczności czyniły ucieczkę niepo
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dobną; ale pozostać w mieście i oddać się dobrowolnie w rę
ce zawziętych wrogów byłoby czynem ostatniej rozpaczy.
Chociaż wszyscy radzili uchodzić królow i, dzień jednak
ucieczki był tylko samemu de Monii wiadomy. Dnia 27
czerwca, 1734 r. Stanisław ze swego mieszkania przeniósł
się do posła, udając przed panami polskimi że ponieważ nie
przyjaciel rzuca bomby w tę część miasta gdzie on mieszka,
uważa i sądzi za rzecz bezpieczniejszą dla siebie schronić się
do posła francuzkiego. Jakoż przepędził tam wieczór; w no
cy zaś o godzinie 10-tej, w tow arzystw ie trzech wieśniaków,
którzy mu służyć mieli za przewodników, wyszedł przebrany,
pieszo; przebył z wielką ostrożnością okopy i nad rankiem,
będąc zaledwie o ćwierć mili od Gdańska, śród szyków nieprzy
jacielskich, skrył się w chałupie wieśniaczej. Gdy się Gdań
szczanie o ucieczce króla dow iedzieli, sądząc że już jest da
leko , wysłali do Miinnicha oświadczając gotowość poddania
tw ierdzy. Uradowany wódz R ossyjski, przyrzekł broń za
wiesić z warunkiem wydania natychm iast Stanisław a. Gdy
zaś posłyszał że mu z rąk uszła ofiara, gniewem i żalem
miotany , cofnął zawieszenie broni i rozkazał aby miasto za
karę niezwłocznie złożyło 1 ,0 0 0 (-'00 talarów Cesarzowej An
nie a wodzom 3 0 ,0 0 0 dukatów, tudzież aby wydało prymasa
Potockiego i posła de Mont i, których okuł w kajdany i w trą
cił do więzienia. W ysłał liczne oddziały wojska na wszystkie
strony, kazał zatrzymywać wszystkich przechodzących i obie
cał za • ujęcie Stanisław a 8 0 ,0 0 0 talarów nagrody. Przez
pięć dni z największem narażeniem życia błąkał się Lesz
czyński w pośród czat i wojsk nieprzyjacielskich; krył
się po błotach, w trawie, w zaroślach lub chatach wieśnia
czych. Nie raz był w chwili wpadnięcia w ręce kozaków;
nakoniec, ręką Opatrzności wiedziony, po tysiącznych niebez
pieczeństwach pożegnał nazawsze kraj rodzinny i dostał się
szczęśliwie na ziemię pruską do Kwidzyna czyli Marienwerderu. Król pruski Fryderyk Wilhelm I. wyznaczył mu
na mieszkanie zamek królewiecki; wielu Polaków, opuściwszy
ojczyznę, przyszło dzielić los jego. Tym czasem, Ludwik XV,
urażony na cesarza Karola VI, za wdanie się do elekryi pol
skiej na szkodę Stanisław a, w ydał mu wojnę r. 1734.
W prawdzie cesarz nie m iał bezpośredniego udziału w ie j spra
w ie. gdyż wyciągnął tylko korpus obserwacyjny na granicy
polskiej; ale Ludwik, przypisując mu całą winę że tron orni-
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nął Leszczyńskiego, wydał odezwę w której wyraził że roz
poczyna wojnę z cesarzem w celu zemszczenia się za krzyw 
dę, którą monarcha niemiecki mu wyrządził w osobie jego
teścia. Królowie: Sardyński i H iszpański, chcąc kosztem
Austryi, powiększyć swoje posiadłości, połączyli się z Francyą przeciwko Austryi. Wojna zaledwie trw ała kilka miesię
cy, a była w skutkach daleko ważniejszą* niż najdłuższe uprzednie wojny. Francuzi wkroczyli do Niemiec i zdobyli
Lotaryngią, należącą do Franciszka, zięcia Karola VI; woj
sko Sardyńskie, łącznie z francuzkiem pod wodzą Fillars'a
opanowało księstwo Medyolańskie, a Don Karlos, syn Fili
pa V, króla Hiszpańskiego, zawojował Neapol i Sycylią Ce
sarz nie był bynajmniej przygotowany do wojny; nie m iał ani
wojska ani pieniędzy. Te nagłe zdobycze zmusiły go prosić o
pokój, który został zawarty w Wiedniu (3 paźdz.) 1735 roku.
Warunki pokoju Wiedeńskiego.
1. Frydryk August, elektor Saski, utrzym ał się na tronie
polskim.
2. Stanisław' Leszczyński zatrzym ał tytuł króla i dostał
w dożywocie za zrzeczenie się praw do polskiej korony księ
stwo Łotaryńskie, które, po jego zgonie, do Francyi przejść
miało. (Jakoż skoro Leszczyński um arł w 1 767, Ludwik XV.
w cielił Lotaryngią do swojej monarchii).
3. Książe Lotaryngii, mąż Maryi - Teresy, Franciszek (po
tem cesarz Franciszek 1 ), m iał dostać w' zamian za Lotaryn
g ią, wielkie księstwo toskańskie gdzie dogasała familia Medycyuszów, w osobie Gastona, ( f 1737).
4. Don Karlos, syn Filipa V., otrzym ał od Austryi kró
lestwo Obojga-Sycylij, z w arunkiem że nigdy z Hiszpanią
połączone me będzie.
5. Król Sardyński otrzym ał wr Ks. Medyolańskiem dwie
prow incje: Tortonę i Nowarrę.
6. Cesarz zaś, za utratę królestwa Obojga-Sycylij, dostał
księstwo Parm y i Placencyi gdzie niedawno w ygasł dóm
Farnezycb, w osobie księcia, Antoniego, (-{- 1731). Księ
stwo to, prawem spadku, należało się właściwie domowa
Burbonów, w Hiszpanii panującemu, bo król Filip V. miał
za sobą synowicę Antoniego. (Ob. gen. iV. 21).
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9 . WOJNA O NASTĘPSTWO AUSTRIACKIE.
(1740-1748).
Karol VI, ostatni z famili habsburskiej w linii młodszej,
w Niemczech panującej, mając tylko dwie córki, Maryą-Te•
resą i Anną, chciał starszej z nich zapewnić następstwo
po sobie w dziedzicznych swych ziemiach. W tym celu na
pisał, r. 1 713, testam ent, zwany Sankcyą pragmatyczną,
na mocy którego, starsza jego córka, M arya-Teresa m iała otrzy
mać zupełne dziedzictwo ziem, do domu habsburskiego nale
żących, z wyłączeniem córek, pozostałych po starszym bra
cie, Józefie I-m.
Sankcyą pragm atyczną przyjęły kraje dziedziczne austryackie i na nią przysięgły.
Dwie córki Józefa I, Józe
fin a , za Frydrykiem Augustem III, królem polskim , i
Marya, za elektorem baw arskim , Karolem, odstąpiły praw
swoich do dziedzictwa Austryi. Nadto, Karol VI, wyjednał u
wszystkich głównych m ocarstw europejskich zaręczenie że tej
sankcyi przestrzegać będą i że nie dopuszczą, aby kto inny,
nie Marya: Teresa, odziedziczyć m iałziem ie domu habsburskiego.
Tym czasem , skoro Karol VI, zam knął powieki w r. 1740,
retendenci do dziedzictwa austryackiego, widząc że Maryaeresa, dla braku wojska i pieniędzy, nie jest w możności
stawienia im oporu, wystąpili zbrojno dla poparcia praw swo
ich do posiadłości austryackich.
Posiadłości te były następne: arcy-księstwo Austryaekie,
T yrol, Styrya, Karyntya, Czechy, Morawy, Szląsk, Węgry,
księstwo Medyolańskie, Niderlandy Austryaekie (Belgia), księ
stwo Parmy i Placencyi. Pretendenci byli:
1. M arya-Teresa, starsza córka Karola VI, dopominająca się
całego dziedzictw a, na mocy testam entu sankcyą pra
gmatyczną zwanego.
2. Elektor bawarski, Karol, żądał lego dziedzictwa na mocy
kontraktu slubuego, zawartego w r. 1543 między jego
rzodkiem Albertem V. księciem baw arskim a cesarzem
erdynandem I, przez który w razie wygaśnienia linii
m ęskiej, od Ferdynanda 1 idącej, potomstwo Alberta
miało odziedziczyć posiadłości austryaekie. (ob.str.80).
3. Elektor Saski, Fnydryk August III, król polski, jako
mąż starszej córki Józefa I
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4. Król pruski, Frydryk I I Wielki, jako roszczący prawo
nie do całego dziedzictwa, ale do niektórych cząstek
Szląska, niegdyś przez jego przodków posiadanych a po
tem przez cesarzów niemieckich zabranych, (księstwa:
Jdgerndorf, Lignica, Wolau i Brzeg) (*).
Treść wojny o następstwo Anstryaokle.
Najgłówniejszą sprężyną tej wojny była Francya, wiecznie
nienawidząca i lękająca się domu habsburskiego. Ludwik
XV. chciał korzystać ze śmierci Karola VI, a więcej jeszcze
z krytycznego stanu finansów Maryi-Teresy, aby dopiąć dwóch
celów: rozdrobić dziedzictwo austryackie na wzór monarchii
hiszpańskiej i przenieść w inny dom koronę cesarską. W tej
myśli przyrzekł szczególniej popierać elektora bawarskiego,
Karola, jako najwięcej praw do Austryi mającego.
Król pruski, Frydryk Wielki, pierwszy rozpoczął kroki
nieprzyjacielskie i już zimą r. 1740 uderzył na Szląsk, któ
ry zajął bez żadnego op o ru , gdyż Austrya nie była przygo
tow ana na to wtargnięcie. Jakkolwiek ofiara, której się domagał
Frydryk II, nie była wcale znaczną, jednakże Marya • Teresa nie
chciała przystać na żadne ustępstwo, jedynie z obawy aby
nie zdradzić swojej słabości przed innymi pretendentami.
Przetoż posłała wojsko do Szląska, które przy Molwic spot
kało się z Prusakam i, 1741, (10 kw iet.). T u zaszła bitwa
gdzie po raz pierwszy był w ogniu Frydryk Wielki. Dowo
dził jazdą, która gdy poszła w rozsypkę, król z nią uciekł z po
la, uważając bitwę za przegraną. Tym czasem piechota, przez

(*) Księstwo Jiigerndorf należało do młodszej linii domu Brandeburskiego, zowiącej się margrabiami Anspach i Bajreut, aż do
r. 1623. W tym czasie margrabia Jerzy, za przyjęcie strony
elektora palatyńskiego Frydryka V. w czasie wojny Trzydziesto
letniej , utracił to księstwo, które skonfiskował cesarz Ferdy
nand II. Prawa do trzech innych księstw Szląskich: Lignicy,
Wolau i Brzegu, oparte były na układzie zawartym r. 1537
między księciem Lignicy, owych ziem dziedzicem, a domem
Brandeburskim. A lubo książęta Lignicy wygaśli w r. 1675,
cesarz jednakże Leopold I. zabrał ich dziedzictwo i jako lenność połączył na powrót ze Szląskiem. Otóż, na zasadzie do
piero wskazanych praw, wystąpił obecnie Frydryk Wielki zpretensyą do Maryi - Teresy.
R ys C hkon.-H ist .
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jego ojca wykształcona, ocaliła honor Pruss i uwieńczyła króla-zbiega zwycięstwem. Frydryk, opisując w lat kilka potem
tę pierwszą swą bitwę, powiedział że Molwic był prawdzi
wą szkołą dla niego i dla jego wojska, że tu postrzegł swo
je omyłki i później starał się je poprawić.
Nagłe powodzenie oręża Frydryka ośmieliło i innych pre
tendentów; zwłaszcza że Francya przyrzekła im znaczne po
siłki. Król hiszpański także w dał się do tej wojny w na
dziei że otrzyma kosztem Austryi jakiekolwiek uposażenie dla
najmłodszego syna, Filipa. Tym sposobem, elektor baw ar
ski, król polski, Hiszpania i król pruski zawarli z sobą przy
mierze (18 maja) 1741 r. Marya-Teresa miała za sobą An
glią, Hollandyą i Rossyą. Ale dwa pierwsze kraje nie mogły
dla domowych okoliczności zaraz wystąpić z pomocą; żeby zaś
i Rossyi dać do czynienia w domu, Szwecya, za wpływem
Francyi, zobowiązała się wydać jej wojnę. Co też w rzeczy
samej nastąpiło, 1741. Tym sposobem Austryi groziło naj
większe niebezpieczeństwo; wszyscy byli przekonani że ulegnie
takiemu/, podziałowi, jak Hiszpania r. 1713.
Elektor baw arski, posiłkowany przez Francuzów , zajął
górną Austryą 1741 (2. paźdz.) i otrzym ał od mieszkańców
przysięgę na wierność; po czem, za pomocą Saxouii, zagarnął
Czechy i koronow ał się w Pradze na króla Czeskiego, 1741
(2 6 list.). Tym czasem elektorowie zgromadzili się we Frank
furcie dla obrania nowego cesarza, i za spółdziałaniem F ran
cyi oddali koronę (24 stycz.) 17 4 2 elektorowi bawarskiemu,
który koronował się pod imieniem Karola VII.
M arya-T eresa, po utracie Austryi, Czech i Szląska , nie
spodziewając się prędkiego wsparcia od swoich sprzymierzeń
ców, udała się z ufnością do Węgrów. Nadawszy im liczne
przywileje, przybrawszy ich ubiór i sposób życia, tak ich so
bie zjednała, że kiedy przybyła na sejm, złożony w Presburgu (21 WTześ.) 1741, i z synem niemowlęciem Jótejem (II)
na ręku oświadczyła że całą ufność i nadzieję w nich tylko
pokłada, taki obudziła zapał w magnatach i deputowanych
od szlachty iż, dobywszy nagle szabel, przysięgli nie szczę
dzić wojska, pieniędzy i życia dla swojej królowej, wołając:
umrzyjmy za króla naszego Maryą-Teresę! (moriatnur pro
rege nostro Maria-Theresia)."
Węgry nakazali pospolite ruszenie; wojsko ich połączone
z Austryackiem, jeszcze pod koniec tegoż roku (w' grudniu)
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wyparło z Austryi Francuzów i Bawarczyków; w roku zaś
następnym 17 4 2 przy końcu m arca, cała Bawarya dostała
się w ręce Maryi - Teresy. Cesarz Karol VII, musiał ucie
kać z ziem swoich dziedzicznych, które ogniem i mieczem
spustoszone zostały. Należało jeszcze rozprawić się z Prussami. Królowa posłała przeciwko nim szw agra swojego
Karola, księcia Lotaryńskiego; bitwa zaszła przy Czaslau
w Szląsku, (17 maja) 1742 r. Austryacy przegrali. Mary a-T eresa, widząc że siłą oręża nic nie dokaże, żeby od
ciągnąć od związku z Francyą najdzielniejszego z przeciwni
ków, króla pruskiego, zaw arła z nim pokoj w Berlinie,
1 7 4 2 (28 lipca) mocą którego ustąpiła mu, zdobytą prze
zeń część Szląska. Króla zaś polskiego, Frydryka Augu
sta III, skłoniła go do zrzeczenia się praw swoich za pie
niądze.
Zaspokojona tym sposobem ze strony Pruss i Saxonii,
uderzyła na Czechy, w ręku Francuzów będące. Nieprzyja
ciele zmuszeni byli zamknąć się w Pradze; Austryacy ich oblegli. Francuzi, nie mogąc doczekać się odsieczy a doprowa
dzeni do ostateczności, żeby nie dostać się w niewolę, wyszli
z miasta, pod w odzą Broglio i Belle-isle, przedarli się mężnie
przez szeregi wojsk Austryackich i opuścili granice Czech
w najopłakariszćm położeniu.
Teraz dopiero król Angielski Jerzy II, w raz z Hollaudyą,
przysłał Maryi - Teresie posiłkowe w ojsko, pod dowództwem
swojego sy n a, księcia Kumbcrland. Wódz ten odniósł zwy
cięstwo nad Francuzam i w' Niemczech i zmusił ich do co
fnięcia się ku swoim granicom, 1743.
Natenczas Ludwik XV, który dotąd przez połowę tylko
był czynnym, widząc zupełnie upadłą sprawę Karola VII, uzbroił znaczne siły i uderzył osobiście na Belgią, a obiecując
Frydrykowi Wielkiemu cząstkę królestwa Czeskiego, wciągnął
go powtórnie do wojny z Austryą, r. 1744. Król pruski, ze
swojej też strony, przewidując niekorzystną przyszłość, jeśliby
Austrya zwyciężyła Francuzów , ujął się niby za praw a wy
gnanego z Bawaryi cesarza Karola VII, a rzeczywiście aby
wstrzymać powodzenie Maryi - Teresy i sobie zapewnić po
siadanie Szląska. Jakoż wkroczył do Czech i w yparł ztaintąd Austryaków. To nagłe w targnięcie zmusiło Maryą-Teresę do cofnięcia wojsk swoich z Bawaryi a Karolowi \ I I u 
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łatw iło pow rót do ojczyzny, 1744 (w paźdz.). Jednakże nie
nadługo; gdyż 20 stycz. 1 745, stargany przeciwnościami,
zakończył życie, a syn jego, Maxymiliun Józef\ chcąc przy
najmniej utrzymać się przy dziedzictwie ojcow'skiem, zrzekł
się praw do ziem Austryackich i pojednał się z Maryą-Teres ą , pokojem w Fiissen (22 kw.) 1745 (w Baw aryi nad
Lechem).
Z powodu zgonu Karola VII, elektorowie niemieccy przy
stąpili do obrania nowego cesarza i wybór ich, za wpływem
A n g lii, padł na męża Maryi-Teresy, Franciszka I. Lotaryńskiego. Tym sposobem, śród wojny o następstw o Austryackie, dom Flabsbursko-Lotaryński w stąpił, 1745, na tron
cesarski.
M arya-Teresa nie m iała już nieprzyjaciół w Niemczech;
pozostał tylko na placu król pruski. Ale kampania r. 1745,
wypadła cała na korzyść Frydryka Wielkiego i przekonała
znowu Austryą że z Prussam i nie orężem , lecz drogą ukła
dów’, działać potrzeba. Jakoż Marya-Teresa zaw arła z Frydrykiem powtórny pokój w Dreźnie, (25 grud.) 1745 przez
•który król otrzym ał jeszcze część Szląska, tak iż w ogóle po
siadał 740 m. k. a reszta 80 m. k. została przy Austryi.
Odtąd, po zaw arciu pokoju w Fiissen i w’ Dreźnie, spór
o następstwo Auslryackie może się uważać za skończony.
Została wprawdzie wojna z Francyą, ale dalszy jej ciąg, ża
dnego już nie mając dla Ludwika celu, daje się chyba wy
tłumaczyć uczuciem dumy upokorzonej, chcącej jeszcze do
kuczać Austryi naw et i wtenczas, kiedy ją żaden do tego nie
upoważniał pozor polityczny.
Bądź co bądź, Francya uporczywie prowadziła dalej wojnę
z Austryą. Wojska jej, dowmdzone przez Maurycego Saskiego,
syna nieślubnego Frydryka Augusta II, odniósłszy zwycięstwo
nad Anglikami przy Fontenoy, zdobyły większą część Belgii,
1745. Nadto, Ludwik XV, dla wyprowadzenia z Niderlandów
arm ii angielskiej, wysłał do Szkocyi Karola Edwarda, wnuka
Jakóba II, pretendenta do korony angielskiej, 1745. Ten osta
tni potomek familii Sztuartów , za pomocą licznych stronników,
domu swojego, stał się wkrótce panem całej Szkocyi i z tamtąd uderzył na Anglią. Jerzy II, zagrożony widocznem nie
bezpieczeństwem odwołał z Niemiec syna, księcia Kumberland.
Ten poraził Karola Edwarda przy Kullodeu i przyw rócił spokojność w Szkocyi. (Zob. str. 119).
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Po przytłumieniu tego powstania w Szkocyi, Anglicy w ró
cili do B elgii, ale tu znowu ponieśli klęskę przy Raucoux,
zmianą przez Maurycego Saskiego. W tym czasie cesarzowa
Rossyjska , E lżbieta, w ysłała nad brzegi R e n u , na pomoc
Maryi T eresie, w skutku traktatu z nią zawartego, 3 0 ,000
wojska pod jenerałem Repninem. Ukazanie się nowego nie
przyjaciela skłoniło Francyą do pokoju, który nastał w Akwisgranie r. 1748.
Warunki pokoju Akwlsgrańsklego.
1. Marya-Teresa utrzym ała się przy dziedzictwie ojca swojeg°.
2. Król hiszpański, Ferdynand VI, otrzym ał księstwo Parmy
i Placencyi dla swego brata Filipa. (Ob,, gen. N. 21).
3. Król pruski utrzym ał się przy Szląsku, ustąpionym mu
jeszcze w r. 1745.
--------» 'M H --------

10. WOJNA SIEDMIOLETNIA.
(1756-1763).
Pokoj Akwisgraóski zaledwie na lat ośm uspokoił Europę;
w tej jednakże przestrzeni czasu rozwinęły się i dojrzały dwie
nowe wojny : na wschodzie i na zachodzie Europy. ¡Na wscho
dzie, między Austryą i Prussam i; na zachodzie, między Anglią
i Francyą. Obie znajome są pod ogólną nazwą W ojny Sied
mioletniej.
Przyczyna wojny austryacko-pruskiej. M arya-Teresa, pod
czas wojny o następstwo austryackie, ustąpić musiała królo
wi Pruskiemu całego praw ie Szląska, 740 m. kw. Po utra
cie tej pięknej i ludnej krainy w żaden sposob pocieszyć się
nie mogła, zwłaszcza że trudno jej było oswoić się z tą myślą,
aby kraj, przed tein tak mało znaczący w'Rzeszy Niemieckiej,
jak Prussy, śmiał teraz przepisywać praw a domowi habsbur
skiemu. Pycha i boleść miotały na przemian sercem cesa
rzowej. Odwieczna nienawiść jej familii k uF rancyi zamilkła
przed świeżą nienawiścią ku Frydrykowi U. Myśleć przeto
zaczęła o sprzymierzeniu się z Ludwikiem XV. aby pognębić
króla pruskiego i odebrać prowincyą szląską. Jakoż, niedługo
po zawarciu pokoju w Akwisgranie, m inister austryacki Kaunic
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udał się do P ary ża, gdzie zręcznie um iał pozyskać względy
słynnej wdziękami P. Pompadour, która naówczas w yłą
cznie rządziła sercem i umysłem słabego Ludwika. Pobożna
i dumna M arya-T eresa, chociaż w swej duszy gardziła nie
w iastą takich obyczajów , jak P om padour, idąc jednakże za
popędem swojego gniewu, zniżyła się tak dalece, iż własno
ręcznie do niej kilka listów w pochlebnych wyrazach pisała.
W jednym liście nazw ała j ą : ma cousine, w drugim zaś:
madame ma tres-chere soeur. Ujęta tą grzecznością, Pom
padour przyrzekła nakłonić króla - kochanka do przymierza
z A ustryą, tern chętniej że ją niedawno przedtem obraził na
siebie król pruski. Gdy bowiem Voltaire, mieszkający naówczas
w B erlinie, oświadczył razu pewnego Frydrykowi ukłony od
P. Pom padour, król ozięble odpowiedział: je ne la connais
pas. To było dostateczną pobudką aby z pysznej Pompadour,
przed którą Francya k lęk ała, zrobić najzaciętszą nieprzyjaciółkę króla pruskiego. Jednakże układ, z Austryą zawarty,
m iał pozostać tajem nicą, pókiby nie nadeszła stosowna pora
do przełożenia go Ludwikowi.
Zjednawszy tą drogą obietnicę spółdziałania Francyi, MaryaTeresa zajęła się czynnie przygotowaniem sił zbrojnych; urzą
dziła wybornie skarbowość i inne ważniejsze gałęzie administracy i, aby zapewnić sobie niewątpliwe powodzenie w przy
szłej z Prussam i w alce, o której dzień i noc namiętnie ma
rzyła. Oprócz Francyi, starała się jeszcze przeciągnąć na swoją
stronę cesarzowę R ossyjską, E lżbietę, nienawidzącą także
króla pruskiego, który ją nieraz boleśnie zadrasnął satyrycznym
swoim dowcipem. Nakoniec zjednała też przyjaźń elektora sa
skiego, Frydryka Augusta II I, za którym była jej stryjeczna
sio stra, Józefina.
Król pruski, ze swojej strony, wiedząc dobrze ile Ma
rya-Teresa bolała nad utratą Szląska, śledził niezmordowa
nie wszystkie jej obroty. Znaczną ilością pieniędzy skłonił
sekretarza elektora Saskiego, Menzela, do udzielenia sobie
w kopii całej korrespondencyi, która się toczyła względem
przym ierza przeciwko niemu pomiędzy A ustryą, Rossyą i Saxonią. Postrzegłszy nad jaką stoi przepaścią, z całą skwapliwością, śród pozornego pokoju sposobić się zaczął do przy
szłej obrony państwa swojego.
W takowem Pruss i Austryi względem siebie położeniu, po
trzeba było najmniejszej iskry, aby zapalić gwałtowny pożar
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i popchnąć obie strr
' '
' apasów. T ą is k rą , tą
właśnie w tym czasie
ostatnią przyczyną
wybuchnęła na zachodzie Europy między Francyą i Anglią.
Przyczyna wojny Francusko-Angielskiej. Wojna ta miała
swe źródło w narodowej nienawiści Anglii ku Francyi, która
nabrała większej siły podczas wojny o następstwo Austryackie,
kiedy Francya odniosła kilka zwycięstw nad Jerzym II. i na
słała mu pretendenta, który omal nie pozbawił go tronu Wiel
kiej Brytanii. Bezpośrednią jednak przyczyną był spór o osady
w Nowym-Swiecie. K rwaw a w alka wszczęła się za kilkana
ście tysięcy morgów pustej ziemi w północnej Ameryce. Rzecz
szła o granice kraju, dawniej jdkadyą, dziś Nową Szkocyą
zw anego, który został przez Francyą ustąpiony Anglii trak
tatem Utrechckim, 1713, w dawnych swoich granicach. F ran 
cuzi zamykali granice Akadyi w obrębie samego półwyspu,
który ją tw orzy; Anglicy zaś posuwali je do brzegu połu
dniowego rzeki S. W awrzyńca, na której tamci wyłączną mieli
żeglugę. Drugi punkt sporu był ten, iż Francya, chcąc między swemi osadam i: Kanadą i Luizyaną, ustanowić kommunikacyą przez ziemie do Anglii należące, wyciągnęła linią
twierdz po nad rzeką Ohio, wzdłuż kolonii angielskich. An
glia wymagała zniesienia twierdz francuskich, jako niebezpie
cznych dla jej osad, mianowicie dla W irginii. Dla załatwienia
tych nieporozum ień, których naw et pokój akwisgrański nie
uchylił, toczyły się już od r. 1750 układy między obiema
stronami; ale że szczerej chęci pogodzenia się nie miano, rzecz
poszła w przewłokę. Nareście Anglicy, widząc że Francya,
śród pokoju, śpiesznie się uzbraja, rozpoczęli kroki nieprzyja
cielskie w Ameryce, 1754, i w krótkim czasie zabrali około
300 statków kupcom francuskim.
Tym sposobem wojna się zaczęła rzeczywiście, chociaż
nie było formalnego wypowiedzenia. Ale Francya, czując do
brze że nie podoła Anglikom na morzu, umyśliła skierować
swe siły na elektorat H anow erski, dziedzictwo króla angiel
skiego, Jerzego II. Ten zaś, lękając się wojny lądowej, która
mu w żaden sposob udać się nie m ogła, szukać postanowił
sprzymierzeńca któryby zasłaniał jego elektorat od wszelkiej
napaści. Zrazu udał się do A ustryi, jako do naturalnej nieprzyjaeiółki Francuzów, ale M arya-Teresa, zajęta swemi pla
nami przeciwko Prussom i zakładając całe jej powodzenie na
ścisłem przymierzu z F rancyą, wymówiła się od związku
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z królem angielskim pod pozorem że lęka się grożącej wojny
ze strony Frydryka II. Jerzy przeto obrócił się ku Rossyi.
Elżbieta przyrzekła wprawdzie wysłać na obronę elektoratu
5 0 ,0 0 0 w ojska; ale król p ru s k i, znając jej nieprzychylność
ku sobie, odmówił tym posiłkom przejścia przez ziemie swojej
monarchii. Tak w ię c , odepchnięty od Austryi i nic nie zy
skawszy na dobrych chęciach R ossyi, Jerzy II. zaw arł zF rydrykiem W. w W estminslerze, (16 stycz.) 1756, przymierze
na mocy którego król pruski m iał b ro n ić, za wsparcie pie
niężne, posiadłości angielskich na lądzie Europy, jeśliby Francya lub jej sprzy
'
a nie uderzyć mieli.
Tymczasem
gotując się do wmjny z Anglią
i mając szczególniej na widoku H anow er, szukał także sprzy
mierzeńców w Europie. Naówczas Pompadour nasunęła jem u
myśl związku z Austryą. Ludwik z początku stanowczo od
rzucił ten wniosek i z całej duszy lgnął do króla pruskiego.
Ale gdy jego starania oderwać Frydryka od przymierza z Anglią
spełzły na niczem, wszedł nareście w związek, wcześnie już
między Pompadour a Maryą-Teresą ułożony, 1 maja 1756 r.,
w W ersalu. Ludwik i cesarzowa przyrzekli sobie nawzajem
posiłkową arm ią, 2 4 ,0 0 0 wynoszącą.
Zagajenie wojny. Kampania 1756 r. Król pruski, po
strzegłszy że Austrya nagle się u zbraja, że Rossyanie dążą
ku jego granicom i że Saskie wojsko gromadzi się pod mia
steczkiem Pirną, niedługo się domyślał co miały znaczyć te
ruchy wojenne. Zdrada sekretarza elektora Saskiego dopomo
gła mu do rozwiązania tej groźnej zagadki. Postanowił zatem
uprzedzić swoich nieprzyjaciół i tym pośpiechem zniweczyć ich
plany. Jakoż, nie wypowiadając wojny elektorowi Saskiemu,
wpadł na czele 6 0 ,0 0 0 żołnierzy do Saxonii, gdzie otoczył
wojsko królewskie w oszańcowanym obozie, pod Pirną. Austryacki feldmarszałek Brown zaraz otrzymał rozkaz z Wiednia,
aby niezwłocznie śpieszył na pomoc Ś ax o n ii; lecz Frydryk
zaszedłszy mu drogę pod Loboziccm, w Czechach, poraził go
na głowę 1. października, 1756 roku. Poczein, gdy wojsko
saskie dla braku żyw ności, w liczbie 1 7 ,0 0 0 , broń złożyć
musiało, Frydryk ujrzał się panem całego elektoratu. Na wia
domość o zagarniemu Saxonii przez króla pruskiego, zewsząd
straszne podniosły się krzyki. Sejm Rzeszy niemieckiej, ogło
siwszy go za wichrzyciela publicznego pokoju, w ezwał poje
dyncze stany, tę rzeszę składające, do uzbrojenia się przeciwko
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najezdnikewi. Austrya wystaw iła dwa wielkie wojska: jedno
w Czechach pod dowództwem księcia Lotaryngii Karola i
Browna, drugie w Morawii pod Daunem. Francya wysłała
do Niemiec także dwie arm ie, około 100,000, jedną przeciw
H anow erow i, drugą pod księciem Soubise dla połączenia się
z wojskiem Rzeszy niemieckiej, wynoszącem 60,000 żołnierzy.
Szwecya, pozyskana pieniędzmi Francyi, obowiązała się w kro
czyć na Pomorze brandeburskie; a cesarzowa Rossyjska przy
rzekła ze swojej strony wyprawić niezwłocznie do Niemiec
1 0 0 ,0 0 0 wojska.
Tak olbrzymie siły nie ulękły Frydryka; sam jeden, bez
sprzymierzeńców, prócz Anglii, która słabą dlań była pomocą,
wystąpił do boju, licząc na własny gieniusz i wytrwałość.
Kampania, 17 5 7 r. Kampania ta poczęła się od w tar
gnięcia Frydryka do Czech, gdzie spotkawszy wojska austryackie pod P rag ą, pokonał je , po najzaciętszym oporze. (Ob.
map N. 13). Ze strony Austryi padło 15,000 żołnierzy zjenerałem B row nem , Frydryk zaś utracił 10,000. Arcyksiąże
Karol musiał szukać schronienia ze 40,000 w m urach P ra
g i, którą Frydryk oblegać postanowił; lecz gdy się dowie
dział, że Daun idzie z Morawii na odsiecz, zostawiwszy część
wojska pod jenerałem Keitem, poszedł zresztą na spotkanie
nowego przeciwnika. Nieprzyjaciele zeszli się pod Kollinem
(18 czerwca). Daun stanął w bardzo korzystnem położeniu.
W ciągu czterech godzin pruska piechota siedm kroć przy
puszczała szturm do oszańcowanych pagórków , zajętych przez
D au n a, i tyleż razy odpartą została. Prusacy doznali wiel
kiej klęski: więcej niż połowa walecznej piechoty legła na
lacu; uprzednie zwycięstwa zdawały się być straconemi dla
iy d ry k a, który niezwłocznie odstąpił od Pragi.
Chcąc razem osłonić Szląsk i utrzymać Saxonią, Frydryk
podzielił wojsko na dwie części, z których jedna udała się
do Szląska, drugą sam poprowadził do Saxonii. Tymczasem
jenerał rossyjski, Apraxyn, wkroczył do Pruss na czele
1 0 0 ,0 0 0 , gdzie poraził marszałka pruskiego Lehwalda pod
Gross-Jegerndorfem, 30 sierpnia.
Obok tej smutnej wiadomości, Frydryk dowiedział się, iż
nadchodzą dwa wojska francuzkie, z których jedno pod do
wództwem Richelieu obiegło już Magdeburg, gdzie się zam
knęła królewska familia, drugie pod księciem Soubise, łącznie
z wojskiem cesarstw a, zbliża się do Saxonii.
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W takim zbiegu przeciwności, otoczony czternla wojskami,
Frydryk, nie znajdując już dla siebie w orężu ocalenia, szu
kał ratunku w układach; ale nieprzyjaciele, widząc stan je 
go krytyczny, wszelkiego z nim zbliżenia się stanowczo uni
kali. Frydryk, przywiedziony do rozpaczy, gromadzi ostatki
sił sw oich, i zostawiwszy słabą cząstkę pod księciem Bew ernein w Szląsku, (1 8 ,0 0 0 ), sam z resztą, (25,000),
śpieszy przeciwko księciu Soubise, który miał pod swemi
rozkazami 6 0 ,0 0 0 wojska. Chytrością wyprowadził go z ko
rzystnego stanowiska, i przy liossbach, niedaleko Merseburga,
» rozproszył w jednej chwili Francuzów i Niemców, (5 listo
pada). Tymczasem ze Szląska nadeszła w iadomość, że Bew ern, przegrawszy bitw'ę pod Wrocławiem, (25 listopada),
został wzięły w niewolę przez księcia Lotaryngii i Dauna, i
że samo miasto wpadło w ręce Austryaków. Frydryk, widząc
że tylko śmiałość i szybkość temu nieszczęściu zaradzić mo
g ą , zabrawszy z sobą rozbitów 'Bew erna, przebiega lotem bły
skawicy z Saxonii do Szląska, i 5 grudnia odnosi pod Lesznem
walne zwycięstwo nad 8 0 ,0 0 0 A ustryaków, dowodzonych
nzez księcia Karola i D auna, mistrzów w sztuce wojennej.
Vnjsko pruskie, o połowę mniej liczne, taką im zadało klę
skę, iż zaledwie 2 0 ,0 0 0 zdołało znaleźć schronienie w Cze
chach ; przeszło 3 0 ,000 jeńców dostało się w ręce Prusaków.
Po tein zwycięstw ie Frydryk odzyskał na powrót W rocław,
którego załoga w liczbie 1 5 .0 0 0 , broń złożyć musiała. T a
ki był koniec kampanii 1757 roku.
Kampania r. 1758. Zaraz w początkach roku, 1758,
Frydryk w targnął do Moraw i obiegł Ołomuniec; ale gdy m ar
szałek Laudon, rodem Inflantczyk, w służbie austryackiej,
zabrał mu znaczną ilość zapasów żywności, musiał zaniechać
oblężenia; uwiadomiony przytem , iż Rossyanie pod Fet mo
rem , następcą Apraxyna, dobywają twierdzy K istryn, prze
rżnął się spiesznie przez Czechy i Szląsk i uderzył na nich przy
Zorndorf (25 sierpnia). Po dziesięcio-godzinnej walce po
legło z obu stron 20,0U0 żołnierzy; jednak zwycięstwo zo
stało niepew ne, przynajmniej król pruski żadnej z niego nie
odniosł korzyści. Kossyanie cofnęli się ku granicom Polski
na zimowe leże; Frydryk zaś pośpieszył do Saxonii na pomoc
bratu, księciu Henrykowi, którego ścigał Daun z przeważną
siłą. Długo i zręcznie jenerał austryacki unikał bitwy z Frydrykiem , a gdy marszami wycieńczył nieprzyjaciół, uderzył
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na nich niespodzianie pod wioską Hochkirchen, (14 paźdz.),
w najniekorzystniejsze!» położeniu. 1 0 ,0 0 0 Prussaków legło
na placu; król sam został raniony.
Kampania, 1759 roku. W tym roku nowe klęski spo
tkały Frydryka. Rossyanie pod Sothjkowem, który zastąpił
F erm ora, opuściwszy leże zimowe w Polsce, wkroczyli do no
wej marchii brandeburskiej dla połączenia się z Laudonem.
Gdy nieprzyjaciel, po wzięciu F rankfurtu, obwarował się
w obozie pod Kunnersdorfem, król przypuścił szturm do
szańców; ale poniosł okropną klęskę, utraciwszy 2 0 ,0 0 0 żoł
nierzy. Zaledwie po walce mógł zgromadzić 5,000 rozbilów;
arlylerya, broń i zapasy wojenne zostały zdobyczą zwycięzcy.
Lecz i Rossyanie podobuejże straty doznali; Sołtyków m iał
napisać do cesarzow ej, że jeśli otrzyma jeszcze podobne
zw ycięstwo, z kijem w reku przyniesie o niem wiadomość
do Petersburga.
Jakkolwiek oręż rossyjski miał wielką przewagę w osta
tniej w alce, i mógłby stanowczo przyczynić się do pokonania
Frydryka, ale nieszczerość A ustryaków , którzy zwaliwszy
brzemię wojny na swoich sprzym ierzeńców, Rossyan, mniej
okazali się dbałymi w zaopatrywaniu ich żywnością i innemi
potrzebam i, zniechęciła tych ostatnich ku Maryi-Teresie, lak,
iż Sołtyków pod pozorem , że wojsko jego potrzebuje wypo
czynku , odmówił czynnego udziału w dalszych działaniach,
i usunął się wcześnie na zimowe leże.
Jednakże król pruski nie był szczęśliwszym po oddaleniu
się R ossyan; jeden z jego dowódzców oddał nieprzyjaciołom
Drezno przez kapitulacyą; w innej zaś stronie, dziesięcio-tysięczny oddział Prusaków pod jenerałem Finkiem złożył
broń wr wąwozach czeskich.
Kampania r. 1760. Rok 1 7 6 0 , był świadkiem niemałegojeszcze rozlewu krw i, chociaż nie wydał więcej stanowczych
skutków. Na początku tej kampanii jenerał Laudon zniósł do
szczętu w Szląsku 1 0 ,000 Prusaków przy Landshut; król
zaś pruski skierow ał był całe swe siły na Drezno, ale zmu
szony przez Dauna odstąpić od oblężenia, cofnął się do Szląska, gdzie poraziwszy Laudona pod Lignicą, (1 sierpnia),
obrócił się na D auna, który za nim wciąż gonił, i nawza
jem ścigając Austryaków, uderzył na nich w Saxonii przy
Torgau, (3 listopada). Górą 15,000 żołnierza padło z obu
Stron; król i Daun zostali ranieni.
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Tym sposobem skończyła się piąta kam pania, chociaż
żadne z wojujących mocarstw nie mogło jeszcze pochlubić
się stanowczą przew agą; szczęście i nieszczęście zarówno
obu stronom służyło. Jednakże ciągłe i niesłychane wytęże
nie sił dało się najbardziej uczuć Frydrykow i; przegrana czy
zwycięstwo równie go kosztow ały; wielkie straty w ludziach
i wycieńczenie skarbu przywiędły go na kraniec przepaści.
Jakoż cały rok następny, 1 7 6 1 , m iał się już tylko odpornie;
zwłaszcza że Anglia, jedyny jego sprzym ierzeniec, ze śm ier
cią Jerzego I I ., w 1 7 6 0 , przestała mu udzielać pieniężnej
pomocy. Frydryk ujrzał się zostawionym własnym siłom,
które zupełnie już były wyczerpane. Zgiiba jego zdawała
się nieuchronną. Ale Opatrzność inaczej rozrządziła jego
losam i; niespodziany wypadek całą postać rzeczy odmienił;
śm ierć cesarzowej Elżbiety, zawodząc wielkie plany i rachu
by nieprzyjaciół króla pruskiego, ocaliła tego monarchę
w tej w łaśnie chw ili, kiedy wyrzec się m usiał wszelkiej
nadziei.
Piotr III. , następca Elżbiety, wielbiciel Frydryka aż do
fanatyzm u, usunął się zaraz od koalicyi, i zawarłszy pokoj
z P ru ssam i, nie tylko im w rócił wszystkie zdobycze, ale też
wojsku swojemu pod Czernyszewem przeciw Auslryi działać
rozkazał; tudzież nakłonił Szwecyą ao pokoju zFrydrykiem .
W prawdzie krótko panow ał; jednakże następczyni jego, Ka
tarzyna I I ., nie zerw ała pokoju z królem pruskim ; tylko
swe wojska z Niemiec cofnęła.
Książe H en ry k , b rat królew ski, poraziwszy Austryaków
i wrojsko Rzeszy niemieckiej pod Frejbergiem w Saxonii,
(29 paź. 1762 r .) , przyśpieszył zawarcie pokoju między Austryą iP ru ssam i, który nastąpił 15 lutego 1763, w zamku
H ubertsburgu, niedaleko Drezna. Na mocy tego pokoju
wojujące strony, wróciwszy nawzajem poczynione w ciągu
wojny zabory, znalazły się w tym stanie, w jakim były przed
rozpoczęciem wojny siedmioletniej, na którą Frydryk II. wy
dał 125 milionów talarów , Austrya 367 milionów zł. reń
skich (zł. reński w art zł. poi. 3, gr. 1 5 ), Saxonia 2 9 ,0 0 0 ,0 0 0
talaró w , Francya 6 7 7 ,0 0 0 ,0 0 0 franków. Ogół zaś straty
w ludziach wynosi przeszło milion żołnierzy.
Ta wojna, którą Frydryk sam jeden prowadzić musiał
z całą prawie E uropą, chociaż nie rozszerzyła granic jego
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królestw a, dowiodła jednak wojującym z nim monarchom,
że niełatwo jest wykreślić Prussy z rzędu naczelnych mo
carstw , a to moralne przekonanie, które król pruski zwy
cięskim orężem wyrobił w całej E uropie, powołało jego oj
czyznę do udziału we wszystkich najważniejszych czynno
ściach polityki europejskiej.
Pokój między Francyą i Anglią został zawarty w Paryżu,
1 7 6 3 , na mocy którego Francya zrzekła się na korzyść An
glii praw swoich do Akadyi czyli Nowej Szkocyi w całych
jej granicach, ustąpiła też Kanady, a rzeka Mississipi, od źró
dła do ujścia swojego, stanowić odtąd miała granice między
augielskiemi i francuzkiemi koloniami. W Afryce, ustąpiła
również Anglikom Senegalu; ale w Indyach wschodnich wszyst
kie swe straty odzyskała.

U . REW OLUCYA FRANCUZKA.
(1789 r.)
Wykaz główniejszych wypadków.
Ludwik X V I., cierpiąc niedostatek w skarbie,- zwmłał w r.
1789, w miesiącu m aju, do W ersalu, swojej rezydencyi. sejm
czyli Stany Jeneralne, (tak się zwał dawniej sejm u F ran
cuzów') , celem wyjednania od narodu pieniężnych zasiłków'.
Zebrany sejm , przed zezwoleniem na żądanie królewskie, po
stanowił przerobić dawniejszą formę rządu i nadać Francyi
nową Konstytucyą. Wypadek ten zowie się Rewolucyą, któ
ra ma dwa peryody: od roku 17 8 9 — 1 8 0 4 , i od roku
1804— 1814.
W pierwszem peryodzie Rewolucyi Francya, od r. 1792,
została Rzecząpospolitą i rządzona była przez sejm narodo
wy, który w różnych latach różne nosił nazw iska, jako to
zwał się:
Zgromadzeniem Ustawodawczem, 1789.
Zgromadzeniem Prawodawczem, 1791.
Konwencyą Narodową, 1792.
Dyrektoryatem, 1795.
Konsulatem, 1799.
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W drugim peryodzie Rewolucyi, od r. 1!!04— 1814. F ran 
cja została cesarstwem pod berłem Napoleona Bonaparte.

Zgromadzenie Ustawodawcze.
(Główniejsze wypadki).

1. Nastanie Zgromadzenia narodowego, 17 czerwca,
1789.
2. Bunt Paryżanów i zdobycie Bastylii, 14 lipca 1789.
3. Zniesienie rządu feudalnego, 4 sierpnia 1789.
4. Przeprowadzenie króla z Wersalu do Paryża, 6 pa
ździernika 1789.
■
5. Główniejsze uchwały Zgromadzenia, w r. 1790.
6. Ucieczka króla z Paryża, 21 czerwca 1791.
7. Przyjęcie nowej konstytucyi przez króla, 13 wrze
śnia 1791.
Zgromadzenie Narodowe, ukończywszy Konstytucyą, roz
wiązało się 30 września 1791. Na jego miejsce weszło
w czynność:
Zgromadzenie Prawodawcze.
(Główniejsze wypadki).

1. Skład Zgromadzenia Prawodawczego i jego stron
nictwa , 1 pażdz. 1791.
2. Wydanie wojny cesarzowi Niemieckiemu, 20 kwie
tnia, 1792.
3. Dwa bunty Paryżanów przeciw królowi: 20 czerwca
i 10 sierpniu 1792; po drugim buncie, król zo
stał osadzony w więzieniu, Tempie.
4. Wtargnienie wojsk Niemieckich do Francyi, 13 sier
pnia, 1792.
5. Rzeź wrześniowa w Paryżu, od 2— 7 września, 1792.
Zgromadzenie Prawodawcze rozwiązało się 21 września,
1792 r . , miejsce jego zastąpiła
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K o n w e n c j a JYarodow u.
(Główniejsze wypadki).

1. Skład i stronnictwa Konwencyi Narodowej, 21 wrze
śnia 1792.
2. Zniesienie godności królewskiej i ustanowienie Rze
czypospolitej we Francyi, 21 września, 1792 r.
3. Proces i śmierć Ludwika X V I., 21 stycznia 1793 r.
4. Wojna zewnętrzna z całą Europą nie chcącą uznać
nowej Rzeczypospolitej; wojna ta ciągnie się bez
przerwy: 1793, 1794 i 1795. Treść tych wojen.
5. Panowanie Terroryzmu czyli Strachu we Francyi,
od 2 czerwca, 1793 r. do 27 lipca 1794 r.
6. Zniesienie Religii Chrześciańskiej, ustanowienie czci
Rozumu pod postacią żyjącej Kobiety i wprowadze
nie kalendarza republikańskiego, 6 paź. 1793 r.
7. W ojna Domowa: w Wandei i na południu Fran
cyi, (miasta: Lyon, Marsylia, Tulon, buntują się),
od czerwca do grudnia, 1793 r.
8. Koniec Terroryzmu czyli upadek Robespierra, 27
lipca, 1794 r.
8. Śmierć Ludwika XVII. w więzieniu, 1795 r.
10. Konstytucya Republikańska, ułożona przez Konwencyą Narodową, 20 maja, 1795.
11. Dzień 13 rendemiaira czyli 5 pazdz. 1795.
Konwencya N arodowa, ułożywszy Konstylucyą Republi
kańską dla której zw ołaną była , rozeszła się 26 paźdz., 1795
roku. Miejsce jej zastąpił
D y r e k to r y a t.
( Główniej sze wypadki).

1. W ojna zagraniczna z Austryą toczy się na dwóch •
punktach:
w Niemczech pod dowództwem Moreau i Jourdana
(niepomyślnie);
we Włoszech pod Napoleonem, 1796 i 1797, (wy
grywa 14 bitew).
2. Pokoj w Kampo-Formio z Austryą, 17 pazdz., 1797.
3. Podbicie Rzeczypospolitej Weneckiej, 8 maja 1797 r.
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Nastanie Rzeczypospolitej Cyzalpińskićj i Liguryjskiej.
Wyprawa do Egiptu i zdobycie Malty, 1798 r.
Druga Koalicya przeciw Francyi, 1798.
Kampania r. 1799. Suworów we Wioszech.
Zniesienie Dyrektoryatu, 9 listop. 1799. (18 brum aira).
Konsulat.
(Główniejsze wypadki).

1. Skład Konsulatu, trzej konsulowie ; 13 grudnia 1799.
2 . W ojna zagraniczna: w Niemczech pod Moreau, we
Włoszech pod Napoleonem-, bitwa pod Marengo,
1800.
3. Pokoj w Lunéville, d. 9 lutego, 1801 r.
4. Utrata Malty i Egiptu; pokoj z Anglią w Amiens,
1802 r.
5. Kroki Napoleona dla■zagarnięcia najwyższejs wła
dzy. Zostaje nakoniec cesarzem Francuzów, 2 gru
dnia 1804 r.

W y k ł a d obszerniejszy’.

R ew olucja F rancuzka, największy wypadek w dziejach
now ożytnych, miała głównie na celu przerobienie dawnej
konstytucji królestw a; zbieg jednak wielu ubocznych okoli
czności nadał jej niespodziany kierunek. Można ją porównać
do wulkanu który się zapalił na gruncie franeuzkim , ale
gwałtownym wybuchem w strząsł całą E uropę, zalał ją lawą
i zasypał popiołem.
Przyczyna rew olucji. Żaden wielki wypadek nie jest
dziełem ślepego losu; powoli gromadzą się przyczyny, jak
kro p le. ulotnionej wody w pow ietrzu, ze skupienia których
rodzą się potem burze i gromy. Spółcześni zwykle nie wi
dzą tych przyczyn usposabiających, podobnie jak ludzie, ży
jący w zamkniętem m ieszkaniu, nie czują zepsutej wewnątrz
atmosfery. Nie podobna tu wniknąć we wszystkie okoliczno
ści, które pobudziły naród francuzki do żądania reformy
swojego rządu; jednak z pomiędzy w ielu, dwa główniejsze
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zdają się być do tego powody: niewiara religijna i nie
wiara polityczna} one podkopały fundamenta starej Francyi.
Niewiara religijna krzewić się już poczęła za Ludwika
XIV. Król ten , blaskiem zwycięstw okryty, najznakomitszy
naówczas w Europie świetnością swojego dw oru, gustem i
przepychem ubiorów', tudzież zamiłowaniem sztuk i nauk,
pierwszy przykładem swoim upoważnił rozpustę na tronie.
Był chrześcianinem . ale o tyle, o ile praw idła tej wiary nie
przeciw iły się jego nam iętnościom ; m iał, naprzykład, dość
mocy wypędzić z Francyi 6 0 0 ,0 0 0 kalwinów i pozbawić kraj
swój bogatej, oświeconej i przemysłowej klassy mieszkań
ców ; lecz nie znalazł w sobie takiejże mocy, ażeby, będąc
w gronie swojej rodziny mężem i ojcem , -a królem w obec
wielkiego narodu', odpędził od siebie swoje kochanki, jedy
nie przez moralne uczucie swoich obowiązków. Francya na
śladowała chętnie swojego króla; pod tarczą jego nierządu
psuły się powoli domowe obyczaje.
Po Ludwiku XIV. nastąpił praw nuk jego Ludwik XV.,
mający pięć lat w ieku, pod regencyą stryja Filipa Orleań
skiego. Stryj odznaczał się wysokim stopniem niemoralności.
Za nic u niego była w iara, honor i cnota. Nie było rodzaju
rozpusty któregoby -regent nie pochwalał lub przykładem
swoim nie usprawiedliw iał. Pod tal;im opiekunem Ludwik
XV. przepędził najważniejszyzb ośm lat swojego dzieciństwa
(od.5— 14 r . ) , słysząc i widząc na dworze W ersalskim, czego
przyszły król ani słyszeć ani widzieć nie był powinien. Na
siona niem oralności, w młodzieńcze serce rzucone, wydały
plon ‘najobfitszy w ciągu jego długiego i niedołężnego pano
wania. Skażenie regenta i gorszące obyczaje Ludwika XV.
w yw arły potężny w pływ na całą Francyą. Nigdzie cnota i
w iara nie m iały mniej czcicieli jak u dworu Ludwika XV.,
bo król i szlachta nie mogli ich podtrzymać życiem domowém i dobremi obyczajami. Tysiące ksiąg bezbożnych, jak
robactwo zgłodniałe, toczyły zdeptaną religią i moralność.
Najznakomitszy z tej epoki pisarz francuzki, prawdziwy ge
niusz niszczyciel, Voltaire, który przeżył lat 85, a z tych
70 poświęcił na roskrzewianie swego sposobu myślenia, nńpisał roje ksiąg: historye tragedye, listy, rozmaitości, ulotne
poezye, pow ieści, a we wszystkich tych pismach zostawał
pod wpływem jednej idei, dążył tylko do jednego celu:
gîadkiém i dowcipnem- piórem w yśm iewał sług ołtarza i poU ys C hron-H ist .
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daw ał w wątpliwość zasady w iary chrześciańskiej, obalał
stary i nowy T estam ent. Dzieła to , jadem niewiary zatrute,
obiegały nie tylko Francyą ale i całą Europę. Voltaire był
apostołem powszechnego zepsucia, a pisma jego ew angelią
bezbożności ; on skaził i zgangrenował trzy całe pokoleń ia.
Za pogardą w iary poszła w ślad pogarda rządu : niew iara
polityczna. Dwór gnuśny i rozwiązły stracił powagę i miłość
u ludu; król i arystokracya oddając się zmysłowym rozko
szom spodleli w oczach narodu. Mianowicie średnia klassa,
która pracując na kaw ał chleba zepsuć się jeszcze nie m o
gła , patrzyła z gniewem i zawiścią na klassy uprzywilejowa
n e , na hrabiów i książąt. Ci tylko jedni piastowali wyso
kie w państwie urzędy ; człowiek najzdolniejszy, skoro nie
szlachcic starożytnej daty, widział przed sobą zamknięte pod
woje do wyższych stopni w służbie wojskowej, cywilnej i du
chow nej; tymczasem młodzi panicze, niezdolni i zepsuci, ku
piwszy urząd u dw o ru , z pychą poglądali na resztę spółziomków i, sami godni pogardy, gardzili niższą klassą społeczno
ści, klassą pracow itą i nieskażoną.
Obok W oltera, reprezentanta niew iary religijnej, ukazał
się we Franeyi inny pisarz, niemniej sław ny, ale z różną
od niego dążnością. Tam ten obalał re lig ią , ten podkopał
w iarę polityczną. Był to Jan Jakób Roiïiièau. Pisarz ten,
bolejąc nad powszechném skażeniem , w ym arzył w bujnej
swojej wyobraźni że zepsucie teraźniejszej społeczności jest
wypadkiem odstrychnięcia się człowieka od stanu natury;
począł więc wymownie zalecać szczęście dzikich i grubych
ludów , pisać o pierwiastkowej wolności człowieka i o jego
skażeniu skoro wszedł w związki społeczne. Myśli jego, ognistym i porywającym stylem ubarw ione, znalazły odgłos
w kilku milionach ludu, który się czuł skrzywdzonym przez
klassy uprzywilejowane. Z araz, jak owady w czasie wilgo
tnego la ta , ukazały się liczne systemata o formach rządu, o
naturalnej wolności, o praw'ach człow ieka, o zasadach na
których się opiera najwyższa władza. We wszystkich zaś
tych pism ach, jedni otw arcie, drudzy pod zasłoną, ganili
orgamzacyą obecnej społeczności, tęsknili do lepszego po
rządku rzeczy, do równości praw i przywilejów. Jeśli czyja
książka gw ałtownością swoją zmusiła rząd do jej wzbronie
n ia, sam zakaz ten jednał pisarzowi kredyt niezmierny, a
dziełu odbyt nadzwyczajny.
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Tyra sposobem coraz się w zmagała niewiara religijna i
polityczna; nikt nie był kontent z tego co było; każdy chciał
zostać reform atorem ; na wyścigi jeden przed, drugim uwiel
biali starożytnych republikanów : Greków i R zym ian; sło
wem zryw ały się najświętsze węzły łączące monarchę z na
rodem ; otw arta rozpusta i niew iara stały się hasłem cywilizowańszej cząstki narodu.
Dziwnem może się w yda, jakim sposobem mógł istnieć
kraj przy takiem rozprzężeniu wszelkich ogniw społecznych,
przy tem publicznem lekceważeniu rządu i religii!— Fraucya
w tej epoce podobna była do wojska angielskiego w Indyach
Wschodnich w czasie jego pochodu latem. Upały wr Indostanie tak są nieznośne, że wszystkie marsze nocą się tylko
odbywają. Jeśli zaś gw ałtow na potrzeba zmusi wojsko do
dziennej podróży, skw ar słońca i rozegrzane powietrze tak
je do snu usposabia, iż żołnierze, sparłszy się ram ionam i,
idą drzemiący lub napół uśpieni wciąż przez kilka godzin,
nie czując własnego ruchu. Mimo przechodzącemu zdaje się,
że widzi wojsko obum arłe, którego nogi tylko ruszają się
jeszcze, skutkiem jakiejś tajemnej siły.
Tak się rzecz miała z Francyą za Ludwika XV. Głowa
narodu, król i wyższa szlachta drzemali snem miękkości i
roskoszy; tymczasem szły nogi narodu, szedł lud prosty,
który w nieskalanem sercu chował jeszcze wiarę i czyste oby
czaje przodków. O n, m oralną swoją siłą, instynktową m iło
ścią cnoty i porządku, podtrzymywał chwiejącą się głow ę, i
spraw iał, że się jakkolwiek ruszała machina polityczna, cho
ciaż te n , który nią kierować był pow inien, leżał zdrętwiały
w letargu uciech zmysłowych.
Po Ludwiku XV. zasiadł na tronie Burbonów wnuk je 
g o , Ludwik XVI, król pełen uczuć szlachetnych, ale bez
mocy charakteru i lepszy do żvcia domowego, niżeli do kie
row ania państwem śród czasów burzliwych. Za jego pa
nowania Ameryka północna, należąca do Anglii, pow stała
przeciw w łasnem u m onarsze, Jerzemu III. Ze zaś Francyi
systematem było, szkodzić w każdej okoliczności Anglii, aby
ją osłabić, chętnie dwór Wersalski przyrzekł pomoc Amery
kanom. Jakoż Ludwik XVI. wysławszy na wsparcie powstań
ców wojsko lądow e, przyczynił się do tego, iż Anglia uznała
niepodległość swojej Ameryki, która przybrała formę rzeezypospolitej pod imieniem Stanów-Zjeduoczonych. Ale tym kro
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kiem Ludwik więcej sobie niż Anglii zaszkodził. Żołnie
rze bowiem francuzcy, walczący w szeregach Amerykanów,
oswoili się śród tego ludu z zasadami wolności i równości,
ujrzeli to w czynie, co już umieli w teoryi, i za powrotem
do kraju , przejęci zapałem ku swobodzie republikańskiej,
przeleli ten zapał w serca spółrodaków i zaelektryzowali ich
umysły. Nastała straszna fermentacya; każdy uwielbiał męstwo
i poświęcenie się A m erykanów ; chciwie słuchał i pow tarzał
ich rycerskie czyny; czuł w sobie nieprzepartą żądzę naśla
dow ania; porów nywał świetny stan oswobodzonej, republi
kańskiej A m eryki, z odrętwiałym stanem Francyi pod jej
dziedzicznym m onarchą; wszyscy wzdychali do reform , do
rewolucyi. Śród takiego usposobienia umysłów zaszła oko
liczność, która podała oręż w ręce narodu, rzuciła iskrę do
m ateryałów palnych, i spraw iła w ybuch, od którego zmie
niła się postać Francyi i całej Europy.
O statnią, bezpośrednią przyczyną Rewolucyi był wielki
nieład w skarbie, zupełny brak pieniędzy. Nieład ten po
czął się za Ludwika X IV ., który um ierając zostaw ił długu
2 .5 0 0 .0 0 0 . 000 franków. Następca jego, Ludwik X V ., do
długu pradziada dodał jeszcze 1 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 franków, a Lu
dwik X V I., wdaniem się w wojnę am erykańską zadłużył się
na 1 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , tak , iż cała massa długu krajowego wyno
siła 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 franków. Na coroczne opłacenie samych
procentów i zaspokojenie potrzeb domu królew skiego, nie
tylko nie w ystarczały dochody skarbow e, z rozmaitych po
datków do kassy w pływ ające, ale corok dopożyczać należało
1 0 0 .0 0 0 .
0 0 0 franków ; groziła zatem rządowi najsmutniejsza
przyszłość. K ról, stojący nad przepaścią, nie um iał i nie
mógł sobie poradzić. Jeden zostaw ał środek: nałożenia na
naród nowych ciężarów.
Ludność Francyi, składająca się ze trzech stanów : szlach
ty, duchowieństwa i stanu średniego (T iers-etat), wynosiła
przed Rewolucyą około 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0 . Szlachta posiadała pra
wem dziedzicznem połowę ziemi francuzkiej, liczyła około
1 8 0 ,0 0 0 rodzin. Duchowieństwo posiadało A ziem i, i li
czyło około 4 0 ,0 0 0 osób. Trzeci stan , składający rzeczy
w istą ludność Francyi, w ynosił 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0 a posiadał zale
dwie } ziemi.
Dochod rządowy przed Rewolucyą był około 120,000,000
talarów; z tego największą część, bo \ , wnosili do kassy
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rolnicy i mieszczanie; średni zatem stan , posiadając tylko
trzecią część ziem i, najwięcej skarb zasilał, bo płacił trzy
czw arte ogólnego podatku : dwa zaś pierwsze stany, mając ra
zem -f własności gruntow ej, wolne były, na mocy dawnych
przywilejów feudalnych, od opłaty do skarbu za gruntową
posiadłość, od obowiązku wojskowej służby, od napraw iania
dróg i zamków królew skich, od postojów i innych obowiąz
ków ; całe zatem brzemie krajowych powinności ciężyło na
najbiedniejszej i najpracowitszej klassie, na średnim stanie;
sam obowiązek napraw y dróg, oceniając robotę pieniędzmi,
wynosił do roku 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 franków. Postoj wojska był
także nieznośnym ciężarem dla ubogiej klassy rolników; m ie
szkaniec m usiał dawać żołnierzowi kw aterę, opał, światło,
sól, opranie, a na w si, furaż dla koni.
Ze względu na ten polityczny stan Francyi, Ludwik XVI.
nie chciał i nie mógł obciążać średniego stanu nowemi po
datkam i, zwłaszcza bez zwołania sejmu narodow ego, który
powinien był składać się z deputowanych wszystkich trzech
stanów , i który u Francuzów zw ał się Stanami Jeneralnemi (Etats-généraux). Ale k ról, przewidując, że dwa naj
bogatsze stany: szlachta i duchow ni, zasłaniając się dawnemi przywilejam i, nie zezwolą wspaniałomyślnie przyjąć na
siebie cząstki nowych podatków , żeby więc średniemu sta
nowi nadać przewagę w czasie obrad sejmowych, postano
w ił, za radą swego m inistra skarbu, JSekkera, zwołać sta
ny jeneralne w następnym składzie : szlachta miała wysłać
3 0 0 deputow anych, duchowieństwo tyleż, a średni stan 000.
Jakoż deputowani trzech stanów , w liczbie 4 ,2 0 0 osób, zje
chali się do W ersalu, rezydencyi króla, 1 maja r. 1 7 89, a
uroczyste otw arcie obrad nastąpiło d. 5 maja.
Szlachta i księża, postrzegłszy w deputowanych średnie
go stanu nieprzyjazny duch ku sobie, i lękając się, aby nie
zmuszono ich do udziału w publicznych ciężarach, oświad
czyli zaraz na wstępie obrad, że nie chcą zasiadać razem
ze średnim stanem , że każdy stan osobno radzić powinien,
to je s t, we trzech oddzielnych izbach, i że rzecz, na którą
dwa stany się zgodzą, ma cały naród obowiązywać. Łatwo
było przew idzieć, że w m ateryi nowych podatków, szlachta
i księża, spoinie i zgodnie działając, całe ich brzemie na
średni stan zwalą. Ten więc oparł się najenergiczniej ich
żądaniu, i rzecz stanęła na Ićm , że wszystkie trzy stany
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w jednej zasiadłszy izbie, interesa państw a większością gło
sów rozstrzygać postanowiły.
Skoro stan średni odniósł to pierwsze zwyeięztwo nad
szlachtą i duchowieństwem, poczuwszy się na siłach, śmielej
występować zaczął z dążnością reform atorską. Większa część
deputowanych składała się z ludzi szlachetnych, pełnych nau
ki i przenikuionych najszczerszą chęcią napraw ienia tego,
co za zepsute lub niedołężne w rządzie swojej ojczyzny uważali. Ci zatem , ośmieleni świeżym przykładem wybicia
się na wolność Stanów Zjednoczonych, chcieli wprawdzie
utrzymać m onarchią, ale razem zamyślali przerobić starą
konstytucją F rancyi, ograniczyć władzę króla i podciągnąć
szlachtę i duchowieństwo pod te same obow iązki, jakie na
średnim stanie ciężyły. Inni deputow ani, w których sercu
niew iara religijna i polityczna głębokie puściła korzenie,
woleli obalić rząd istniejący, aby śród powszechnego zamięszania wyciągnąć korzyść osobistą z pomyślnych okoliczno
ści. WT liczbie ostatnich mieścił się F ilip , książę Orleański,
najbliższy krewny Ludwika X V I., ojciec byłego króla F ran
cuzów , Ludwika-Filipa. Człowiek ten, w wysokim stopniu
niemoralny, zawzięty nieprzyjaciel Maryi-Antoniny, a zatem
i jej m ęża, Ludwika X V I., powziął tajemny zam iar złożenia
z tronu słabego Ludwika i objęcia po nim korony. W tym
celu otwarcie przeszedł ’ na stronę średniego sta n u , udaw ał
przyjaciela ludu, bolał nad jego nędzą, którą zw alał na niedołężność króla i rządu; trzym ał tysiące hojnie opłacanych
szpiegów, którzy głosili w Paryżu i w prowincyach o jego
najlepszych chęciach dla narodu; pokazywał się stronnikiem
reform , zachęcał deputowanych do przystąpienia śmiele do
poprawy rządu, w m niem aniu, że Ludwik X V I., opierając
się now ościom , ściągnie na siebie gniew całej Francyi i ulegnie katastrofie, którą mu sam chytrze gotował. Wszyst
kie zaś jego czynności osłaniała najgrubsza pom roka; ko
pał tajem nie, jak kret pod ziem ią, d ó ł, do którego zamie
rzał w trącić króla, królow ę, tudzież ich stronników , i zbu
dować swą wielkość na upadku panującej familii.
Stany Jen eraln e, chociaż zwołane przez króla jedynie
dla obmyślenia środków, jakby zaradzić krytycznemu poło
żeniu skarbu, odłożywszy na stronę główny cel swego ze
brania się, postanowiły pod przysięgą nie pierwej się rozejść,
aż popraw ią nadużycia rządu i nową krajow i nadadzą kon-
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stytueyą. Odtąd przezwały siebie Zgromadzeniem Narodowćm 1'stawodawczćiu [Assemblée Nationale Constituante),
i rozpoczęły swoje posiedzenia 17 czerwca 1789 roku. Na
czele Zgromadzenia N arodow ego, praw ie przez cały czas
jego trw ania, szczególniej odznaczał się w ym ow ą, śmiało
ścią i siłą geniuszu, hrabia Mirabeau, który m ów ił i dzia
ła ł w duchu reformy.
Zgromadzenie Narodowe Cstawodawoze.
Zdobycie Bastyiii. Ludwik XVL, przelękniony niespodzianą
dążnością Zgrom adzenia, nie przewidując jak daleko się po
sunie przedsięwzięta refo rm a, a przytćm lękając się zbytnie
go ścieśnienia swej władzy, namawiany od żony, od swoich mi
nistrów , wyższej szlachty i biskupów, postanowił użyć siły
zbrojnej dla rozpędzenia deputowanych. W téj myśli, na po
czątku miesiąca lipca rozkazał stanąć w okolicach Paryża i
W ersalu korpusowi ze 3 0 ,0 0 0 wojska. Deputowani tą wo
jenną demonstracyą strw o żen i, mianowicie Filip Orleański i
jego stronnicy, podburzyli, za pomocą swoich agentów, lud
paryzki, który, sprzyjając zamiarom Zgromadzenia Narodowe
g o , podniósł otw arcie chorągiew b u n tu , 1 4 lipca 1789 r.,
rzucił się na urzędników królewskich, z których jedni śm iercią
polegli, drudzy ucieczką się ocalili. Gmin zbuntowany opa
now ał b ro ń , działa i zapasy wojenne w domu Inwalidów,
wyruszył na Bastylią, twierdzę, w której trzymano więźniów
stanu, w ypuścił jeńców na w olność, a samą twierdzę dnia
tegoż zaczął rozwalać. Paryż , dla własnego bezpieczeństwa,
tudzież dla obrony Zgromadzenia Narodowego przeciw królo
wi , utw orzył natychm iast Gwardyą Narodową, na czele
której stanął Lafayette, zaszczytnie już znany ze swego męztwa w czasie wojny Amerykańsko-Angielskiej.
Łagodny i czuły Ludwik, unikając rozlewu krw i, wyrzekł
się swojego zam iaru rozpędzenia deputowanych, rozpuścił woj
sko , przyjechał osobiście z W ersalu do Paryża , uznał bunt
mieszkańców za czyn narodowy i przypiął do swego kapelusza
trójkolorową kokardą rewolucyiną. (Pochodziły do niej trzy
kolory: błękitny, czerwony i biały).
Zniesienie rządu feudalnego. Zgromadzenie Narodowe,
w dniu 4 sierpnia 1789, zrobiło pierwszy i najważniejszy krok
do reformy kraju. W czasie jednego posiedzenia, które się
do późnej nocy przewlekło, różni mówcy koleją głos zabierali,
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m alując w rażących kolorach cierpienia klassy roln iczej, na
dużycia panów i właścicieli gruntow ych, tudzież wyliczając
sm utne zabytki rządu feudalnego, że, naprzykład, w niektórych
prowincyach dziedzic m iał praw o wypuszczać stada gołębi na
kwitnące zboże swego w assala, lub w czasie żniwa polować
na jego polu z końmi i psam i; że w jednej prowincyi był
zwyczaj barbarzyński, (od niepamiętnych jednak czasów już
niepraktykow any), iż dziedzic, polując zimą ze swymi podda
nymi , m iał prawo, jeśli mu straszny chłód dokuczał, rozerznąć brzuch którem u z obecnych w ieśniaków , dla ogrzania
rąk lub nóg w jego wnętrznościach, i t. d. Wyliczenie rozma
itego rodzaju nadużyć, tak dawnych jak i ówczesnych, spra
w iło żądany skutek. W ice-hrabia de Noailles, potomek jedne
go z najznakomitszych dom ów , uniesiony zapałem , pierwszy
zrzekając się przywilejów, wyższej szlachcie służących, podał
wniosek, aby zniesiono reszty feudalizmu we Francyi. W nio
sek ten z największym okrzykiem i pochwałą został przyjęty.
Zgromadzenie N arodow e, bez żadnych rozpraw i sporów,
uchyliło, na nocnćm posiedzeniu, praw a szczególnym prowincyóm, miastom lub stowarzyszeniom służące, tudzież wyłączne
korzyści i przywileje szlachty i duchowieństwa.
D ekret ten Zgromadzenia Narodowego uzbroił zaraz prze
ciwko niemu całą arystokracyą : świecką i duchowną, która
poniosła największe straty przez zniesienie ,tego rodzaju przy
wilejów, mianowicie w prowincyach, gdzie niewola i poddań
stwo przetrw ały aż do czasów Rewolucyi, jak naprzykład:
w Alzacyi, Lotaryngii i Franche-Comté. Liczne rodziny: hra
biowskie i książęce, i w ogólności wszystkie osoby, które cier
piały na'now ym porządku rzeczy, usunęły się niezwłocznie
za granicę,- do Niemiec, w tajnym zamiarze szukania pomocy
u obcych m ocarstw przeciwko nowej konstytucyi. Ta ucieczka
z kraju znakomitszych osób zowie się Emigracyą.
Przeprowadzenie króla z Wersalu do Paryża. Król Ludwik,
niespokojny o swoją przyszłość, zgadzał się na wszystkie re
formy; jednakże każdy łatwo dostrzegał, że to czynił z musu,
nie z dobrej chęci ; przetoż deputow ani, niedowierzając téj
pow olności, coraz bardziej władzę jego krępowali. Filip zaś
O rleański, który spodziewał się, że Ludwik XVI. przeciwić
się będzie uchwałom Z grom adzenia, i że tym postępkiem
wznieci przeciwko sobie powszechną nienaw iść, omylony w na
dziei, począł, za pomocą swoich stronników , rozgłaszać, że
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jeśli król zezwala na refo rm y , czyni to nie dla tego, żeby
m iał czuć ich słuszność lub potrzebę, ale przez samą bojaźń
0 swoją koronę, że ma tajemne zmowy z em igrantam i, że
spoinie z nimi układa plany, jak obce wojsko wprowadzić do
kraju, i wszystko na dawniejszą przywrócić stopę. Lud, tym
sposobem podburzany, nieraz okazywał widocznie swoją nie
chęć, nieraz na ulicach dawały się słyszeć odgłosy krzywdzące
osobę k ró la, a szczególniej królowej, która się nie taiła ze
swoim gniewem na konstytucyonistów, i męża do gwałtowanych
przeciw nim środków zachęcała.
Tymczasem z powodu wielkiego nieurodzaju w r. 1789,
nastąpił głód i drożyzna. Paryż nie m iał dowozu żywności,
bo w jego okolicach zjawiły się liczne bandy rozbójników; ci,
nie mając sposobu przeżywienia s ię , napadali na wozy zbo
żem ładow ne, które szły do stolicy, i łupili je. Żaden ku
piec nie śmiał jechać z transportem żywności do P aryża, lę
kając się niechybnej straty. W ypróżniały się zatem magazyny
1 chleb do niezwykłej podnosił się ceny. Gmin paryzki, gło
dem ciśniony, przychodził do ostatniej rospaczy; w łam yw ał
się śród dnia do sklepów piekarskich i chleb gwałtem zabierał.
Była to pomyślna okoliczność dla Filipa Orleańskiego i dla
w szystkich, którzy żywili niechęć ku królowi. Rozgłaszano
w kawiarniach i na rynkach, że król, siedząc w W ersalu, nie
troszczy się wcale o swoją stolicę, że umyślnie nie zaopatruje
jej w żywność, że radby wymarzyć głodem mieszkańców, któ
rych nie cierpi za bunty i zuchwałość. Przypadek chciał, że
właśnie w tym czasie, kiedy w P aryżu, na wszystkich pla
cach, lud gromadnie w ynurzał swrą wściekłość, niedostatkiem
żywności wywołaną, przybył do W ersalu, na zm ianę, now'y
półk gwardyjski. Miejscowi żołnierze chcieli uczcić sutą bie
siadą przybycie nowych kolegów. Król pozwolił na to sali opery,
w pałacu swoim w W ersalu. Stół dla wyższych oficerów był
umieszczony na scenie; na parterze zasiedli podoficerowie i
żołnierze. W czasie uczty, przy toastach za zdrowie króla i
królow ej, oficerowie gwardyi przybocznej, winem zagrzani,
poczęli głośnie wynurzać oświadczenie swojej wierności i po
święcenia się dla tronu; przy toaście zaś za Zgromadzenie Na
rodowe nikt nie dotknął swego kieliszka; owszem wszyscy
zaczęli odzywać się w nieprzyzwoity sposób o Zgroma
dzeniu, deptali nogami kokardy narodowe i grozili śmiercią
wszelkim buntownikom , to jest, konstytucyonistóm. Nazajutrz,
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skoro o tem wieść doszła do Paryża, ludzie złych chęci, uka
zawszy się w różnych punktach stolicy, burzyć gmin zaczęli,
wystaw ując m u , jak los jego jest godzien litości, jak rząd
m ało dba o niego; że kiedy on z głodu na ulicach um iera,
kiedy matki topią swe dzieci, aby nie być świadkami ich cier
pienia, królowa najgraw a się z powszechnej nędzy, daje w W er
salu bale i ta ń c e ; że tam wino; leje się strum ieniem , a
w Paryżu sączą się łez potoki; że przecież lud nie jest
bydłem i niepowiuien cierpieć dłużej takiego rządu i takiego
monarchy.
Tak złośliwe mowy rozżarzyły wściekłość Paryżanów do
wysokiego stopnia. Dnia 5 października 1 7 89, stek pospólstwa,
w yrobnicy, trag arze, rybaczki, przekupki, bandy włóczęgów
i złodziejów , za tajemnem spółdziałaniem F ilip a , gdy naw et
część żołnierzy,. w Paryżu będących, z niemi się złączyła,
wyszli w liczbie 4 0 ,0 0 0 udając się do W ersalu. Za zbliże
niem się tej groźnej m assy, Zgromadzenie Narodowe niespo
kojne o siebie i o los króla, wysłało gońca do Paryża, wzy
w ając na pomoc Lafayetta i gw ardyą narodową. Lafayette
przybył dnia tego, dość poźno w nocy. Król, dla pokazania
ufności ku Paryżanóm , rozkazał cofnąć się swej straży przy
bocznej, a wszelkie w arty w zamku zajęła gwardya narodowa.
Całą tę noc przepędził motłoch paryzki, jedząc i p ijąc, przy
rozłożonych ogniskach na dziedzińcu zanikow ym ; nazajutrz o
świcie, 6 października, zuchwalsi z tego tłum u, po większej
części zbrodniarze, z Bastylii wyswobodzeni, włamali się do
pałacu królewskiego, a mordując ze straży przybocznej kogo
tylko spotkali, przedarli się aż do pokojów królowej, która
m usiała szukać schronienia u króla. Mnóstwo sług królew
skich padło pod bagnetami lub toporami rozjuszonej tłuszczy.
Nadbiegł Lafayette i spokojność przyw rócił; ale tłumy, przed
oknami pałacu stojące, wołać zaczęły: „niech się ukaże austryaczka , niech wyjdzie austryaczka! ” rozumiejąc pod tern
imieniem Maryą Antoninę, córkę cesarza Franciszka I, i MaryiTeresy austryackiej. Król, słysząc coraz wzmagające się w rza
ski, ukazał się ludowi na balkonie z żoną, z drobnemi dziat
kami i dalszą swoją rodziną; ale w net posypały się zewsząd
okropne przeklęstwa i obelżywe wyrazy przeciw' królowej, która
złożywszy na krzyż ręce na piersiach, stała jak ofiara, z na
chyloną głową przed namiętną tłuszczą, czekając swej śmierci.
Już jeden z łotrów brał ją na cel i ciągnął za kurek od strzelby,
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gdy obok niego stojący człowiek uderzył go po ręku i strzał
w stronę skierował. W krótce ktoś z gminu zawował: do Pa*
ryża z królem!— do Paryża, do Paryża!” powtórzyło tysiące
głosów. L udw ik, dla dogodzenia żądaniom motłochu, przy
rzekł udać się natychm iast, z całą fam ilią, do stolicy. Śród
tłum u pijanych buntowników, którzy, zamiast chorągwi, nie
śli przed karetą królewską zatknięte na bagnetach głowy
żołnierzy ze straży przybocznej, wjechał Ludwik XVI. do Pa
ryża, miotany okropnćm przeczuciem i widząc dokoła krw aw e
ślady wściekłości, na które się wzdrygała szlachetna jego dusza.
Król osiadł w pustym oddawna zam ku, Tuilleries zwanym,
a w ślad za nim przeuiosło się także do Paryża Zgromadze
nie Narodowe.
Sm utne w ypadki, 5 i 6 października, wznieciły w stręt
w ludziach dobrze myślących i zniweczyły zamiary złych, któ
rzy spodziewali się, że król będzie zamordowany lub zmuszony
do ucieczki, i że regencya dostanie się w ręce księcia Orleań
skiego. Mimo to wszystko Ludwik widział już dobrze, że ra
czej jest więźniem swoich poddanych, niżeli ich królem. Zgro
madzenie Narodowe przedstawiało mu codzień nowe uchwały,
zacierające wszelkie ślady dawnego rządu, a on je zatwierdzał,
nie śmiejąc oporem uzbrajać na nowo ludu przeciwko sobie.
Główniejsze uchwały Zgromadzenia, w r. 1790. Z pomiędzy
wielu artykułów nowej k o n stytucji, przyjętych i zatwierdzo
nych przez króla w c ią g u roku 1790, przywodzimy następne:
1. Odjęto księżom i królowi wszystkie ich dobra, które
odtąd dobrami narodowemi (les biens nationaux) zwać •
się poczęły. Tym sposobem 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 franków
stały się własnością kraju.
2 . Księżom wyznaczono pensyą, lecz takim ty lk o , którzy
wykonają przysięgę na nową konslytucyą, na wierność
narodowi, królowi i prawom.
3. K ró l, w zamian za odjęte swe d obra, otrzym ał rocznej
pensyi 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 franków i tytuł króla Francuzów
zamiast króla Francyi, jakiego dotąd używał.
4. F ran cja została podzieloną na 03 deparlamenta.
5. Zniesiono wszystkie klasztory i śluby zakonne.
6. Zniesiono różnicę stanów, urodzenia, tytułów, orderów,
herbów (19 czerwca 1790 r.). Odtąd znikły we Francyi
nazwiska hrabiów, baronów, książąt; dla wszystkich po
został jeden ty tu ł: obywatel (citoyen).
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W ciągu licznych prac Zgromadzenia, cała Francya stała
się widownią okropnych nieporządków. Stan wiejski, po
równany nagle w swych przywilejach z inneini klassami,
mniemał, że nabył praw a do zemsty nad panami, z powodu
których długiej doświadczał niewoli, rzucił się na ich zamki
i dwory, jako na siedlisko dawnej tyranii, palił je, grabił i
mordował posiadaczy. Rozpadająca się machina starego rządu
nie miała już potrzebnej sprężystości, aby położyć tam ę we
w nętrznym zaburzeniom; możniejsi obywatele, szlachta, zna
czna liczba oficerów i księży, uchodząc przed wściekłością
pospólstwa, zwłaszcza po utracie swoich przywilejów i docho
dów, tłum nie wynosili się za granicę. Głownem ich siedli
skiem było miasto Koblenc, hrabia A rion, brat Ludwika
XVI., potem król fraucuzki, pod imieniem Karola X ., starał
się poruszyć obce dwory, aby zbrojnem wdaniem się w strzy
mały szerzący się potok Rewolucyi.
Śród tych okoliczności, w łonie Zgromadzenia Narodowe
go powstały dwa nieprzyjazne sobie stronnictw a. Jedni, um iarkow ańsi, chcieli tylko ograniczyć władzę królewską za
pomocą konstytucyi, drudzy pragnęli widzieć rzeczpospolitę
we F ran cji, fiażde stronnictw o miało licznych zwolenników,
nienależących do Zgromadzenia N arodowego, z którymi od
bywało w mieście osobne narady i posiedzenia, Klubami
zwane. Najznakomitszy z klubów republikańskich zw ał się
klubem Jakobinów, dla tego, że się zgromadzał w dawnym
klasztorze Dominikanów, zwanych we Francyi Jacobins,
kobini.
Klub Jakobinów mieścił w sobie najzapaleńsze głowy,
wszystkich którzy się cnoty i w iary wyrzekli; na ich czele
stał lekarz Marat i dwaj adwokaci: Danton i Robespierre.
Klub ten , jak polip, rozpuścił swoje gałęzie po całej F ran
cyi; we wszystkich główniejszych miastach powstały mniejsze
kluby, zależne od Paryzkiego, który im nadaw ał kierunek , i
za ich pomocą burzył massy ludu w prowincyach, ilekroć
w lem widział swoją potrzebę.
Jednakże przez cały ciąg trw ania Zgromadzenia Narodo
wego stronnictwo republikanów nie mogło w niem otrzymaćstanowczej przewagi. Największa część deputowanych, mę
żów prawdziwie św iatłych i cnotliwych, mających na widoku
rzeczywiste dobro ojczyzny, nie dali się uwieść marzeniom
Jakobinów, uważając za najpewniejszą rękojm ią szczęścia kra
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jowego rząd monarchiczno-konstytucyjny. Jakoż dzieło konstytucyi, pomimo wielu trudności i przeszkód, zbliżało się już
do końca swojego.
Ucieczka króla z Paryża. Tymczasem król Ludwik, trzy
many jakby w więzieniu, bez żadnej władzy, otoczony szpie
gami i nieprzyjaciółmi, zmuszany codzień nowego doświad
czać poniżenia, przedsięwziął ocalić się ucieczką, ujść za gra
nicę i ztamtąd na czele obcego w ojska lub swoich stronni
ków, rojalistów, którzy u obcych szukali schronienia, w rócić
do kraju dla przywrócenia dawnego rzeczy porządku. Jakoż
przebrany za A nglika, opuścił Paryż, w nocy z 2 0 na 21
czerwca 1791 r., z żoną, z dziećmi i siostrą Elżbietą; przy
był pomyślnie do St. Ménéhould, o kilka mil od Paryża, lecz
tu poznany od pocztm istrza Droueta, zapalonego republika
nina, został przytrzymany na następnej stacyi w Varennes,
i w pięć dni po ucieczce odwieziony pod strażą do stolicy,
śród urągań i złorzeczeń pospólstwa.
Przyjęcie nowej Konstytucyi. Sm utne i przykre było po
łożenie króla w obec Zgromadzenia Narodowego; musiał przed
niém uroczyście oświadczyć, że podróż jego miała tylko na
celu zwiedzenie granic Francyi, aby je zabezpieczyć od w tar
gnięcia nieprzyjaciół. Zgromadzenie udało, że wierzy zezna
niu króla, i nareszcie wygotowawszy swoją pracę, to jest,
konstytucyą, złożyło ją u stóp tronu. Król Ludwik zaprzy
siągł nową ustawę 14 września 1791 r.
Na mocy tej konstytucyi naród francuzki m iał być repre
zentowany przez swoich deputowanych, w liczbie 750 osób,
od imieniem Zgromadzenia Prawodawczego (Assemblée
égislative), które co dwa lata całkiem się odnawiać powin
no. Do niego należało stanowienie praw i naznaczanie po
datków; władza zaś wykonywania praw , utrzymania porząd
ku i wewnętrznej spokojności, tudzież wojna \ pokój, zostawiorie były w ręku k ró la , któremu do pomocy przydano
sześciu ministrów odpowiedzialnych.
Zgromadzenie Narodowe, po półtrzecioletnich pracach, do
konawszy swojego dzieła, nadawszy krajowi konstytucyą,
zamknęło swoje posiedzenia 30 września 1791 roku.
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Z grom adzenie P raw odaw cze.
Nowe wybory deputowanych, nakazane w całej Francyi
przez Zgromadzenie Narodowe, niepomyślny dały wypadek dla
monarchii konstytucyjnej; nierównie bowiem wmiększa część
reprezentantów Zgromadzenia Prawodawczego składała się
z osób, które najgoręcej pragnęły rzeczypospolitćj. Nowe cia
ło prawodawcze rozpoczęło swoje czynności 1 października
r. 1791, i zaraz na samym wstępie nie kryło się ze swoją
nienawiścią ku słabym resztom władzy królewskiej. Rozdzie
liło się na dwa stronnictw a: na Lewą i Prawą stront; (le
côté gauche et le côté droit). Lewa strona czyli republikań
ska zwało się też Zyrondystami (les (jirondistes), dla tego,
że w liczbie deputowanych tej strony, znajdowało się wielu
członków z departam entów nad rzeką Gironde leżących. Dą
żnością tego stronnictw a było wywrócić m onarchią i na jćj
gruzach ustanowić rzeczpospolitą. Praw a zaś strona złożona
Była z samych konstytucyonistów, to jest, zwolenników rzą
du monarchiczno-konstylucyjnego. Lecz strona republikańska,
mając za sobą cały gmin paryzki, tudzież gmm innych miast
francuzkich, w śpierana potężnie przez różne kluby, mianowi
cie przez klub Jakobinów, potrafiła nakoniec zepchnąć z tro 
nu Ludwika XVI. i zniszczyć monarchią konstytucyjną. Zgro
madzenie Praw odawcze trw ało dość krótko, rok niespełna, od
1 października 1791 r. do 21 września 17 9 2 roku.
W tym przeciągu czasu zaszły następne ważniejsze wy
padki.
‘
1. Wydanie wojny cesarzowi niemieckiemu.
2. Dwu bunty ludu paryzkiego przeciw królowi.
3. Wtargnienie wojsk niemieckich do Francyi.
4. Rzei Wrześniowa w Paryżu.
Wydanie wojny cesarzowi niemieckiemu. Zgromadzenie
Praw odaw cze wydało wojnę cesarzowi niemieckiemu z nastęnego powodu. Francuzi rew olucjoniści postrzegali wyraźną
u sobie niechęć w cesarzu Leopoldzie II., który będąc bra
tem Maryi-Antoniny, żony Ludwika XVI , nie mógł patrzeć
obojętnie na ścieśnienie władzy swojego szwagra. Jakoż 6
lipca r. 1 791, po powrocie Ludwika z ucieczki, w ezwał
dwory europejskie , aby interes króla francuzkiego uważając
za własny, nie dopuszczały zbuntowanej ludności tryumfować
nad w łasnym m onarchą. Ń astał więc związek między Austryą,
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Prusam i, Szwecyą, tudzież książętami Rzeszy Niemieckiej, dla
zniesienia bezrządu we Francyi i przywrócenia władzy kró
lewskiej, na tejże stopie, co przed Rewolucyą.
Książęta Rzeszy Niemieckiej mieli swój szczególny powód
nienawidzenia R ew olucji. Niektórzy z nich posiadali wielkie
dobra w prow incyach, przedtem niemieckich, które różnemi
czasy dostały się pod panowanie Francyi, jako to, w Alzacyi,
Lotaryngii i Franche-Com té. Poddaństwo w tych krajach
przetrw ało najdłużej, bo do pamiętnej nocy 4 sierpnia 1789
r. Skoro zaś Zgromadzenie Ustawodawcze zniosło niewolę
w całej Francyi, książęta niemieccy utracili w rzeczonych
prowincyach najważniejszą część swoich dochodów. W licz
bie tych książąt byli: trzej elektorowie duchowni: Moguncki,
Koloński i T rew irski, tudzież Zakon Krzyżacki, książę DwóchMostów, książę W iirtem berski i książę Bodeński.
Drugą przyczyną, która drobnych książąt niemieckich uzbroiła przeciw Rewolucyi, był strach, aby ich poddani, zaw
sze Francyą naśladować gotow i, zapatrując się na owoce
Rewolucyi, nie poszli za tym zgubnym przykładem i nie wy
wrócili u siebie istniejącego rzeczy porządku.
Ci to książęta najchętniej przyjęli do państw swoich emi
grantów francuskich, dali im przytułek i wsparcie, i pozwo
lili gromadzić siły zbrojne, z któremi mieli wrócić do ojczy
zny. Jakoż liczba em igrantów urosła przy końcu roku 1791
'd o 6 0 ,0 0 0 osób, w prow incyach Nadreńskich ; główną zaś
ich kw aterą był Koblenc.
Zgromadzenie Praw odawcze, uprzedzając swoich nieprzy
jaciół, zmusiło Ludwika XVI. do wydania wojny Austryi i
sprzymierzonym z nią książętom Niemieckim, 2 0 kwietnia
179‘i r. Wojna ta, raz zaczęta, ciągnęła się, z rozmaiłem
szczęściem, bez przerwy, od r. 1792 do 1797.
Dwa bunty Taryżanów przeciw królowi. Kiedy tym spo
sobem wojna była uchwaloną, Zgromadzenie Prawodawcze,
zostając pod przeważnym wpływem Żyrondystów i różnych
klubów republikańskich, używało wszelkich środków dla oba
lenia konstytucyi i króla. W1 téj myśli nieraz mu podawało
do utwierdzenia rozmaite praw a , które koniecznie odrzucać
m usiał, jako gw'ałt czyniące jego sumieniu, wierze i honoro
wi. Z czego korzystając zapaleńcy przedstawiali go w oczach
pospólstwa jako w'roga konstytucji i narodu; pomawiali go
naw et o stosunki z em igrantam i i o tajemne ich wzywanie
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do Francyi. Nareście lud paryzki, przygotowany stopniami
do gwałtownych kroków , uzbrojony w piki i siekiery, poszedł
2 0 czerwca 1792 r., pod naczelnictwem piw ow ara Santerre
ku Tuilleries, i w darł się do zamku, na pokoje królewskie.
Tu popełnił liczne morderstwa; ale gwardya narodowa, w po
rę nadciągnąwszy, ocaliła króla z familią. Nareście d. 10
sierpnia przyszło do powtórnego buntu. Motłoch pijany i
wściekły ruszył ku zamkowi. Król z żoną i dziećmi, bronio
ny od kilkunastu wiernych żołnierzy, przedarł się, śród gradu
k u l, przez tłum y rozjuszonego lu d u , i szukał schronie
nia w sali posiedzeń Zgromadzenia Prawodawczego. Po wyj
ściu króla z pałacu, zamek Tuilleries, chociaż mężnie bronio
ny od kilku bataljonów gwardyi narodowej i około tysiąca
szwajcarów, został szturmem zdobyty; wszystkie w nim sprzę
ty uległy łupieży lub zniszczeniu, i większa część wiernych
Szwajcarów padła pod ciosami buntowników.
Skoro zaś król ukazał się w sali Zgromadzenia , tysiące
głosów zewsząd zawołało: «precz z królem! precz z królem!a
(a bas le roi). Gdy te wrzaski coraz się wzmagały, a lud
na galeryach stojący, tudzież deputowani republikańscy woła
li nieustannie: «precz z królem,» prezes nakazał milczenie i
w obec monarchy przystąpił do zbierania głosów', za utrzy
maniem króla na tronie lub przeciwko niemu. Po ukończonem głosowaniu większość okazała się za strąceniem Ludwi
ka XVI. Król zatem z rodziną i z niewielką liczbą służących
odprowadzony został do więzienia, Tempie zwanego, gdzie
przesiedział aż do dnia swmjej śmierci.
Zgromadzenie Praw odaw cze, albo raczej część jego, to
jest, stronnictw o republikańskie, dostąpiwszy celu swych ży
czeń, zmieniło natychm iast ministrów królewskich, na któ
rych miejsce powołało zagorzałych republikanów. Ministrem
Sprawiedliwości został Danton.
Wtargnienie wojsk niemieckich. W dniu, kiedy Francuzi,
zepchnąwszy z trenu swojego monarchę, zamknęli go w wię
zieniu, to jest, 13 sierpnia, cudzoziemskie wmjska: Austryackie i Pruskie, mając na czele emigrantów', wkroczyły w gra
nice Francyi. Nieprzyjaciel spodziewał się, że łatwo mu przyj
dzie pokonać Francuzów, w ew nętrzną niezgodą szarpanych,
zwłaszcza, że po złożeniu Ludwika XVI., mnóstwo rojalistów
gotowych było uzbroić się za sprawę więzionego króla. Li
cząc na tę okoliczność emigranci w targnęli do Francyi z woj
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skiem Prusko-Austryackiem, nie dosyć ostrożni i przygotowa
ni. Wprawdzie kilka tw ierdz pogranicznych, jako to: Longvy i W erdun, poddały się im bez oporu; z czego wnieśli
sprzymierzeńcy, że i inne m iasta za tym pójdą przykładem.
Rzeź Wrześniowa. Na wiadomość otrzymaną w Paryżu o
wkroczeniu nieprzyjaciół i o dobrowolnem poddaniu się twierdz
kilku, republikanie, wściekłością przejęci, przypisali tę zdradę
porozumieniu się rojalistów , w kraju będących, z em igran
tami i wojskiem cudzoziemskiem. Ze zaś nieprzyjaciel cią
gnął prosto ku Paryżowi, wielki strach ogarnął Zgromadze
nie Prawodawcze. Minister sprawiedliwości, Danton, kazał
uwięzić w stolicy tysiące osób, podejrzanych o tajemne sprzy
janie królowi, lub tylko niechętnych Rewolueyi. Siedm obszer
nych więzień zaledwie pomieścić mogły wszystkie ofiary, byli to
po większej części szlachta, k sięża, i w ogólności wszyscy
cnotliwi i spokojni obywatele, którzy nie mogli patrzeć bez
zgrozy na okropne czynności rew olucjonistów .
Nareście, kiedy nieprzyjaciel coraz się posuwał ku stoli
cy, republikanie lękając się aby l ojaliści, w więzieniach za
parci, wydobywszy się z zamknięcia nie pomogli cudzoziem
com do zajęcia Paryża, wszystkich więźniów wymordować
umyślili. Rzeź ta okropna, urządzona przez Dantona, ciągnę
ła się przez pięć dni, od 2 — 7 września 1792 r., bez żadne
go oporu ze strony Zgromadzenia Prawodawczego, i jest zna
jom ą w historyi pod imieniem Rzezi Wrześniowej. Wszyst
kie siedm więzień, tudzież liczne kościoły, które na więzie
nia obrócono, pływały we krw i potokach. Randy zbójców,
z mężczyzn i kobiet złożone, pełniły obowiązek katów ; jak
najdziksi barbarzyńcy pastwili się nad bezbronnymi w ięźnia
mi; kobiety ucinały toporami głowy kobietom, mężczyźni zaś
mężczyznom; przeszło 5 ,0 0 0 ofiar .zginęło w ciągu tych dni
w samym Paryżu.
Tymczasem nieprzyjaciel został odparty; jenerał Dumouriez, na czele 2 0 ,0 0 0 , mężnie wytrzym ał ogień artylleryi
p ru sk iej, a jenerał Kellerman większe jeszcze miał powo
dzenie pod Falmy, 20 września. Znikły zatem nadzieje
sprzymierzeńców i emigrantów. Wojska Prusko-Austryackie,
ścigane zwycięzko od bataljonów rewolucyjnych, cofnąć się
musiały i nareście opuściły granice Francyi, 23 października.
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Zgromadzenie Praw odawcze, w ywróciwszy monarchią kon
stytucyjną i uwięziwszy króla, powinno było wziąść się do
ułożenia nowej konslytucyi republikańskiej; lecz że członkowie
tego Zgromadzenia, wyjeżdżając ze swych departamentów do
Paryża, nie otrzymali na to żadnych instrukcyj, nakazano za
tem nowe wobory do Zgromadzenia, mającego ułożyć konstytucyą republikańską. Zgromadzenie to przybrało nazwisko
Konwencyi Narodowej (la Convention Nationale); Zgroma
dzenie zas Prawodawcze rozwiązało się 21 września, 1792 roku.

K onw encya Narodowa.
Konwencya Narodowa, 750 członków m ająca, składała
się z samych republikanów; ci zaraz, na pierwszem posiedze
niu, 21 wrześuia, jednom yślną uchwałą znieśli na zawsze we
Francyi godność królewską i ustanowili rzeczpospolitą Jed
nakże Konwencya, podobnie jak i poprzedzające Zgromadze
nia, rozdzieliła się na dwa stronnictw a; na Praw ą i Lewą
stronę, na umiarkowanych i, zagorzałych republikanów. Na
prawej stronie byli wszyscy Żyrondyści, lewą zaś, która się
nazyw ała Górą (la Montagne), że jej członkowie zasiadali
najwyższe ław ki na obradach, składali IJltra-republikanie, gło
wy najbardziej szalone, których też zwano Wściekłymi (les
enrages) lub San-Kiulotami (sans Culotte).
Żyrondyści chcieli rzeczypospolitej, ale nie tyranii; chcieli
na zwaliskach rządu monarchicznego usadowić nowy porzą
dek republikański; ich zaś przeciwnicy, zagorzali republika
nie, pragnęli zuieść we Francyi wszelkie ślady i pamiątki
dawnego rządu. Zamierzali przytem wytępić religią chrześciańską, uważając ją za najsilniejszą podporę władzy kró
lewskiej, z tego najbardziej względu że kościoł w w ew nętrz
nej organizacyi przedstawia obraz rządu monarchicznego, że ma
jednego najwyższego naczelnika i że rozkazy jego nie ulegają
tłumaczeniu ani kontroli. Co, według republikanów, zakrawało
na wschodni despotyzm, tudzież że nie zgadzało się z mniemaną
wolnością polityczną i religijną człowieka. Na czele lewej strony
stali: Marat, Danton i Robespierre: wszyscy trzej nader okrutni
i wyzuci ze wszelkich uczuć ludzkości.
Te dwa stronnictw a, zagorzałych i umiarkowanych, nie
ustanną prowadziły walkę od początku zebrania się Konwen-
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cyi aż do 2 czerwca 17 9 3 roku; wtenczas zwycięstwo padło
na korzyść zagorzałych i nastał dla Francyi czas okropnego
panowania Robespiera, epoka znana w historyi pod nazwi
skiem panowania Terroryzmu, które ustało ze śm iercią
tego człowieka 2 7 lipca, r. 4 794. Odtąd Konwencya przy
biera charakter łagodniejszy, doprowadza do końca układ konstytucyi republikańskiej, ogłasza ją d. 2 3 czerwca 1795 roku,
i sama się rozwiązuje ustępując ¡miejsce nowemu ciału pra
wodawczemu.
Jedną z pierwszych czynności Konwencyi było: skazanie
na wieczne wygnanie w szystkich emigrantów (23paźdz 1792)
jako też ogłoszenie wyroku śmierci na tych którzyby otw ar
cie lub pokryjomu wrócić się do Francyi ważyli. W krótce
potem, 19 listopada, Konwencya wezwała do powstania wszyst
kie narody europejskie któreby zepchnąć chciały z tronu swo
ich monarchów i niezwłoczną im pomoc w tej mierze przy
rzekła, tudzież oświadczyła że w każdym kraju, który się
w ręce Francuzów dostanie, stanowić będzie rzeczpospolitą i
znosić wszelkie dotychczasowe rządy.
Proces i śmierć Ludwika XVI. 3 grudnia, 17 9 2 roku,
Konwencya wzięła pod rozwagę interes uwięzionego króla.
Po gwałtow nych rozprawach i .sporach co z nim i z jego
rodziną uczynić w ypada, gdy Zyrondyści ocalić pragnęli, a
lewa strona oddać go chciała pod miecz katowski, aby tą
śm iercią mocniej utwierdzić nową rzeczpospolitą, Konwencya
uczyniła postanowienie mocą którego król Ludwik pod sąd
został oddany. Punkta zaskarżenia b y ły : że uciekał z kraju
(21 czerwca 1791 r.), że był w porozumieniu z em igranta
mi i nieprzyjaciółmi rzeczypospolitej, i że w czasie dw ukro
tnego napadu pospólstwa na zamek Tuilleries (20 czerwca
i 10 sierpnia 1792 r.), kazał strzelać na dobry lud pary
ski. Trzej cnotliwi i odważni mężowie: Tronchet, Malesherbes i Deseze przyjęli na siebie obronę nieszczęśliwego
króla. Dwakroć Ludwik, 11 i 20 grudnia 17 9 2 r., stawać
m usiał jak zbrodzień przed kratkam i K onw encyi, która nie
nazyw ała go królem, ale prosto Ludwikiem Kapetem. Na*
reście, po ukończeniu badań, 15 stycznia 1793 r., z liczby
720 obecnych w sali członków' Konwencyi, 68 3 uznali króla
winnym śpisków na wolność i bezpieczeństwo rzeczypospolilej. We dwa dni potem, to jest, 17 stycznia Konwencya
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przystąpiła do wyrzeczenia kary na Ludwika. Było członków
721, z nich 366 głosowało za karą śm ierci; w tej liczbie
znajdował się sam Filip O rleański; słabą zatem większością
pięciu głosów, został król francuzki przez własny naród na
śm ierć skazany. Ludwik wysłuchał swojego wyroku ze spokojnością i z ehrześciańską rezygnacją; już wcześnie napisał
był testam ent, który jest dow odem czystości jego serca i wiel
kiej pobożności. Nareście 21 stycznia 1793 r., o godzinie 11
zrana poniósł męczeńską śmierć na rusztow aniu. W chwili
kiedy topor katow ski spaść miał na głowę niewinnego, spo
wiednik królewski, ksiądz Edgeworth, temi go pożegnał słovcy «Synu Ludwika świętego idź do Nieba.» Cała gw ardva paryska stała pod bronią; odgłos bębnów głuszył rzewne
łzy i łk a n ia ; wyraz głębokiego sm utku m alował się na tw a
rzy każdego co był świadkiem zbrodni Honwencyonistów na
osobie króla Francuzów .
Halka zewnętrzna z całą Europą. Po śmierci Ludwika
XVI., K onw encja wysłała do wszystkich m ocarstw z zapyta
niem czy uznają nową rzeczpospolitą Francuzką; a gdy te swe
go uznania odm ów iły, ujrzała się zmuszoną wydać wojnę
całej Europie. Naówczas Anglia, Rossya, Hiszpania, Portu
galia, Włochy, Niemcy, słowem wszystkie państwa, prócz je
dnej Danii, zawiązały pierwszą konlicyą czyli związek prze
ciw rewolucyjnej Francyi. Działania wojenne tej koalicji
rozpoczęły się r. 1793. F rancji z dwóch stron groziła woj
na: zew nątrz od całej Europy, w ew nątrz od własnych miesz
kańców niezadowolonych z nowego rzeczy porządku.
Sprzymierzeńcy wystawili 2110,000 wojska i uderzyli na
Francyą z różnych punktów: Niemcy wtargnęli z nad brze
gów Renu, Anglicy z północy ze strony Belgii, Hiszpanie od
gór Pirenejskich. Jenerał Dumouriez po kilku szczęśliwych
utarczkach w' Beląii przegrał następnie trzy znaczne batalie
z Austryakaini. Gdy zatem do obozu jego przybyli deputo
wani Konweneyi, wraz z ministrem wojny, mając rozkaz are
sztować tego jenerała i przywieść do Paryża, D um ouriez, o
los swój niepew ny, wszedł w układy z nieprzyjacielem , uwięził deputowanych, wydał ich w ręce Auslryaków , i sam
w tow arzystw ie swojego sztab u , tudzież młodego księcia de
Chartres (potem Ludwika Filipa, króla Francuzów ) i około
1500 zbrojnych, schronił się do obozu Austryackiego. (5 kw iet
nia 1793 r.).
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K onwencja, opasana od nieprzyjaciół, stojąca nad brze
giem pizppaści, wydała rozkaz spiesznego uzbrojenia w inassie całej ludności francuzkićj. Ktokolwiek był w stanie no
szenia oręża, m usiał pod karą śmierci śpieszyć na obronę oj
czyzny. Rozpoczęły się krw aw e sceny po całej F rancyi; ro
dzice karani byli za zbiegłych dzieci, bracia za braci, krew ni
za krew nych; w jedném mieście rozstrzelano ośmdziesięcioletniego ślepego starca, że nie wiedział gdzie się syn jego
ukrył od wojennej służby. Za pomocą gwałtownych środków
K onwencja uzbroiła niezwłocznie 13 korpusów. Wodzowie
mieli do wyboru: zwycięztwo lub śmierć honorową na placu
wojny, albo, po przegranej bitwie, śmierć haniebną na ru 
sztowaniu. Bojaźń i rozpacz natchnęły m ęstwem niedoświad
czonego żołnierza; jak lwy rzucali się młodzi wojownicy na
nieprzyjacielskie zastępy i walcząc ze wściekłością odparli
zwycięsko, pod koniec kampanii 1 793, wszystkich sprzymie
rzeńców ku granicom Francyi.
Panowanie Terroryzmu. W K onwencji dwa były. stronnic
tw a , jak wyżej o tern rzekliśmy. Umiarkowani Zyrondyśei
trzymali na wodzy szalony zapał swoich spółbrati ullra-republikanńw, Górą czyli Góralami zwanych. Ci ostatni chcąc
swobodniej panować nad F ran cją ułożyli plan obalenia Zyrondystów. W tym celu motłoch paryzki, przez Górali wzbu
rzony, podstąpił d. 2 czerwca 1793 r. pod salę posiedzeń
Konwencji i zatoczywszy działa domagał się z groźbą i w rza
skiem usunięcia z miejsca obrad niektórych deputowanych ze
stronnictw a Żyrondystów. Przelękniona K onw encja rozka
zała uwięzić 35 swoich członków , których g m in , na placu
stojący, w skazał po imieniu. Niektórzy z nich co się nie
znajdowali osobiście na obradach, ucieczką się ocalili; inni
zaś w padli w ręce nieprzyjaciół i zginęli pod toporem , lub
sami sobie życie odjęli. Od d. 2 czerw ca, 1793 r. zaczęło
się we Francyi panowanie Terroryzm u czyli Strachu (le rè
gne de la T erreur). Umilkły wszystkie praw a; osobisty inte
res Górali i topor katowski były panami Francyi republikań
skiej. Na wniosek Robespiera Konwencya ogłosiła F ran cją
za będącą w stanie R ew olucji dopóty, póki jej niezawisłość
nie będzie od całej Europy uznaną. Następnie najwyższa w ła
dza wojenna i cyw ilna, poi uczona została bez żadnych ogra
niczeń, Komitetowi ratunku publicznego, (le Comité de
salut public), złożonemu z jedenastu najzagorzalszych repuhli-
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kanów. Robespiere bvł na ich czele i największy wpływ
w yw ierał na czynności Komitetu. Znakomitsi z jego spółtowarzyszów byli: St. Just, Barrère, Carnot, aktor Gollot d’Herbois, Couton, i t. d. Ci, w swoich działaniach,
nic znali innych p raw , prócz swojej zwierzęcej w oli; żyeie
i majątek Francuzów zostawały w ich ręk u ; na jedno ich
skinienie tysiące głów spadało pod gillotyną. Zaprowadzo
no w całej Francyi komissye rewolucyjne dla ścigania ludzi
podejrzanych, których natychm iast wtrącono do więzienia i
bez sądu na śmierć skazywano- Tyrania ta więcej niż rok
trw a ła ; przeszło milion osób płci obojga zginęło w całej
F rancyi, bądź pod żelazem m orderców , bądź pod gillotyną,
na rusztow aniu.
Zniesienie rcligii (Jhrzcściauskiój. Konwencya, która po
zbawiła Francyą ' ”
' ‘ jéj także jedyną pociechę
nieszczęśliwych
swoją pod d. 0. października 1793 ro k u , zniosła naprzód zwyczaj liczenia lat
od narodzenia C hrystusa, i w miejsce kalendarza Gregorjańskiego wprowadziła kalendarz rewolucyjny, zaczynający się
2 2 września 17 9 2 roku. W krótce potem , to je st, 10 listo
pada tegoż ro k u , na wniosek H eberta i Chaumetta, naczelni
ków gminy paryskiej, Konwencya obaliła dekretem swoim religią ehrześciańską, zaprzeczając bytności Boga i nieśmier
telności duszy. Kara śmierci ścigała wyznawców Chrystu
sa ; zniesiono obrazy św iętych, porozbijano relikw iarze a re
likwie w ogień i w błoto pow rzucano; znikły z kalendarza
św ięta, uroczystości i niedziele. Odmieniono naw et nazwi
ska dni i miesięcy (*). Każdy miesiąc składał się ze 30 dni
i dzielił się na trzy dziesiątki, dekadami zw ane; dzień dzie
siąty był świętem republikańskiem. Ostatnie pięć dni roku,
które do żadnego miesiąca zaliczyć się nie mogły, nosiły imię
(*) Imiona miesięcy republikańskich.
J ee ss

i

.

i e
e ńń .

Vendémiaire, Wrzesień.
Britmaire, Październik.
Frimaire, Listopad.
Z

i m a

.

JSiivose, Grudzień.
Ventôse, Styczeń.
Pluviôse, Luty.

W

iosna

.

Germinal, Marzec.
Floréal, Kwiecień.
Prairial, Maj.
L ato.
Messidor, Czerwiec.
Thermidor, Lipiec.
Fructidor, Sierpień.
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dni dopełniających (jours complémentaires), w czasie któ
rych święcono ustanowienie Rzeczypospolitej Fraucuzkićj.
Po zniesieniu przez Konwencją bytności Boga i czci Św ię
tych, gdy, mimo to , lud prosty, z nałogu czy z instynktu,
potrzebował koniecznie wńary, mądrość rewolucyjna chciała
go omamić stanowiąc zamiast czci Twórcy Nieba i Ziemi,
cześć Rozumu. Symbolem lego Rozumu miała być kobieta.
Najpiękniejsza z aktorek paryskich, niewiasta rozpustnego ży
cia otrzymała zaszczyt przedstawiać to nowe bóstwo Rewolucyi Fraucuzkićj. Gdy pierwszy raz usiadła reprezentantka
Rozumu w sali obrad na krześle obok prezesa, cała Konweneya powstawszy z miejsca uczciła ją padając na kolana;
potem z wielką uroczystością przy odgłosie bębnów i muzy
ki odprowadzono ją do kościoła katedralnego, Nôtre-Dame
de Paris; tam gdy zasiadła na wielkim ołtarzu, biskup-odstępca, Gobel, z kadzielnicą w reku śpiewał przed nią hymn
rewolucyjny, na cześć Rozumu ułożony. Najostrzejszy dow
cip nie potrafi wymyśleć jadowitszego paszkw ilu, nad ten czyn
rew olucjonistów , dla upokorzenia rozumu ludzkiego!
Z pomiędzy ofiar Terroryzm u najznakomitszą była MaryaA ntonina, żona Ludwika X V I., którą Konwencja skazała
na śmierć lit paźdz. 1793 r. Tenże los spotkał nikczemne
go księcia O rleańskiego, F ilip a, chociaż brał czynny udział
we wszystkich zbrodniach Konwencji ; 6 listopada ścięty zo
stał z rozkazu Robespiera. Pozostał tylko w więzieniu pię
cioletni syn Ludwika XVI. , którego stryj (Ludwik XVIII),
będący naówczas w em ig racji, nazw ał Ludwikiem XVII., a
sam mianował się regentem państw a pod czas małoletności
synowca.
Wojna domowa w Wandci i na południu. W czasie T er
roryzm u, oprócz wojny zewnętrznej z koalicyą, wybuchnęła
w ciągu r. 1 7 9 3 , straszniejsza od niej wojna dom ow a, na
Zachodzie, Północy i Południu. Wojna ta miała dwa różne
cele: na Zachodzie zapaliła się dla obrony praw familii kró
lewskiej ; była to walka lojalistów z republikanami. . D epar
tam entu zaś na Północy i Południu, przychylne Zyrondystó m , wzięły się do oręża dla obalenia tyranii stronnictwa
Góry.
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Najokropniejszy pożar szerzył się na Zachodzie czyli
w Wandei. Pod imieniem Wandei rozumiemy dawniejsze
prow incje: Poitou, Maine, Bretanią i Normandyą. Wandejczycy uzbroili się za Ludwika X V II., zamkniętego w więzie
n iu ; wojsko ich, wynoszące około 1 2 0 ,000 osób, przybrało
imię arm ii katolickiej tudzież roja Iisto w sk iéj i nie małe zadało
klęski rewolucjonistom . Na czele Wandejczyków był d'Elbée.
Wojskiem Konwencji dowodził Westerman i Kleber. Po
wielu krw awych i morderczych bitw ach, wojska rzeczypospolitćj odniosły zwycięstwo nad W audejczykam i, pod ko
niec r. 1 7 0 3 / ' Po tym tryumfie nastąpiły niesłychane w historyi okrucieństwa. Trzeba czytać szczegóły w obszerniej
szych opisach aby utworzyć sobie dokładne pojęcie o barba
rzyńskich postępkach cywilizowanego narodu; dzieci, starców ,
kobiety, winnych ¡niew innych, m ordow ał, palił i łupił żoł
nierz republikański bez żadnej litości; pożar i zniszczenie oznaczały ślady przejścia zwyciężców.
Miasta południowe: M arsylia, T ulon, Lyon i wiele innych
wypowiedziały posłuszeństwo K onw encji, ale brak zgody i
planu przeszkodził powodzeniu ich dzieła. Jedno po drugićm
zostały zdobyte i krw ią zbroczone. Marsylia najpierwéj się
poddała jenerałow i Carteuw, ale to miasto w okrutny spo
sób doświadczyło gniewu zwyciężcy. Tulon , lękając się losu
M arsylii, poddał się z Dotą Anglikom. Lyon, po najmężniej
szym oporze, uległ przemocy, 9 paźdz. 1793 r. Najpiękniej
sze domy i całe ulice zamieniły się z rozkazu krw awej Kon
w encji w gruzy i kupy popiołu. Nareście 24 grudnia, Carteau wziął szturmem Tulon. Bod czas oblężenia tego miasta
odznaczył się jeden młody oficer swoją odwagą i umiejętnćm
kierowaniem artylleryi: był to Napoleon Bonaparte, rodem
z Korsyki. Tu po raz pierwszy błysnęła gwiazda jego przy
szłej wielkości. Deputowani z K onw encji, którzy znajdo
wali się pod Tulonem dla czuwania nad pośpiechem wojen
nych działań, brat Iłobespiera i Barras, oceniając geniusz
militarny Napoleona i jego zasługi przy zdobyciu Tulonu,
nagrodzili go stopniem półkownika i wysłali do Włoch na
wojnę z Austryą i Sardynią.
Koniec Terroryzmu. Tymczasem w połowie roku 1794
ustało w ew nątrz Francyi krw aw e panowanie Terroryzm u.
R obespierre, naczelnik Komitetu ratunku publicznego, prze
b rał m iarę swoich okrucieństw. Wszyscy których się lękał
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byli u niego podejrzanym i, a śm ierć szła niezwłocznie za
podejrzeniem. Codzień gillolyna sprzątała ze świata jego
nieprzyjaciół, lub tych kogo chciał za swoich nieprzyjaciół
uważać. Tym sposobem zginął z jego ręki Danton i inni ullrarepublikanie. Nakoniec wszczęły się gw ałtow ne kłótnie mię
dzy samymi terrorystam i. Billaud, Yarennes, Collot d’Herbois i Tallien, zazdrośni absolutnej władzy Robespiera, po
w staw ać przeciw niemu zaczęli. Gdy raz 1’ailien i jego spółbracia ostrzeżeni tajemnie zostali że się już znajdują u Ro
bespiera naliście do rusztow ania, postanowili zadać mu cios
ostateczny. Zamiar ich powiodł się szczęśliwie. Na posiedze
niu Konwencyi, 9 therm idora, (27 lipca 1794 r . ) , gdy Robespierre ukazał się w sali, Tallien w stąpił nagle na mówni
cę, ogłosił go za nieprzyjaciela ojczyzny i tym gwałtownym
napadem ośmielił członków R onw encyi, dobrze myślących,
ale którym obawa tyrana usta dotąd zamykała. Ze wszech
stron podniosły się nieustające okrzyki «precz z tyranem ,
precz z ty ran em !” K onw encja, nie tracąc czasu, wydała
rozkaz aresztowania Robespierra i jego stronników , którzy
śpiesznie wymknąwszy .się z sali posiedzeń schronili się do
Ratusza. Nazajutrz Ratusz został zdobyty, a R obespierra, któ
ry chcąc się zastrzelić, dolną szczękę sobie roztrzaskał, za
wleczono krw ią zbroczonego na rusztow anie; z nim zginęli
w tym dniu: brat je g o , Couton, St. Just i in n i, w ogóle
dwadzieścia i jedna osoba. W dwóch dniach następnych spa
dły pod gilotyną 83 głowy, po większej części najzagorzal
szych terrorystów . Konwencya, tą krw aw ą exekucyą prze
czyszczona, stała się na przyszłość umiarkowańszą.
Po upadku R obespiera, wszyscy, którzy mu sprzyjali lub
za swoje stopuie obowiązani mu byli, utracili niezwłocznie
swoje posady. W tej liczbie znajdował się także Napoleon,
którem u za* przyjaźń, w jakiej żył z bratem Robespiera,
kazano porzucić służbę wojskową. Młody półkownik przy
był z Włoch do Paryża i siedział odtąd w tem mieście nie
czynny póki niespodziana okoliczność nie wywiodła go znowu
na pole zwycięstw i chwały.
Kampanie r. 1794 i 1795. Pierwsza i najniebezpieczniej
sza kampania przeciw Koalicyi, w roku 1 7 9 3 , na tem się
skończyła, że Francuzi odparli nieprzyjaciół aż do granic
swojej ojczyzny. Kam pania, r. 1 7 9 4 , wcale wypadła nakoR ys C bkon.-H ist .

,
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rzyść Francyi. M ocarstw a, należące do Roalicyi, wystąpiły
z niej jedno po drugiem , na początku r. 1 794. Austrya tyl
ko z Rzeszą Niemiecką i Prussy dalej tę wojnę prowadziły.
Anglia zaś od początku rewolucyi aż do końca stale była nieprzyjaciółką Francyi.
R ezultat K am panii, r. 1 7 9 4 , był ten iż F rancuzi, pod
wodzą Pichegru, zajęli Niderlandy Austryackie czyli Belgią.
Pichegru wszedł także do Rzeczypospolitej H ollenderskiej, i
zbił Anglików którzy nieśli pomoc Statuderow i, Wilhelmowi
V ., powszechnie przez Hollendrów nielubionemu. Statuder
nie mogąc liczyć na dobre chęci swojego ludu, d. 17 sty
cznia 17 9 4 r . , złożył sw ą godność w ręce Stanów jeneralnych i wyniósł się do Anglii [Ob. Niderlandy). Hollandya
zmieniła swój rząd na w zór rzCczypospolitej francuzkiej i
przezw ała się rzecząpospolitą Batawską, a za pomoc prze
ciw Statuderow i wyświadczoną zapłacić musiała Francyi
1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 złotych, w sposobie wynagrodzenia za koszta
wojny.
Kampania r. 1 7 9 5 , nie zawiera żadnego ważnego wyadku; wojna ciągnęła się z niestałem szczęściem między
rancyą z jednej strony, a Austryą i Rzeszą Niemiecką,
z drugiej.
Śmierć Ludwika XVII. 18 czerwca roku 1 7 9 5 , um arł
w T em pie, w dziecinnym w ieku, Ludwik X V II., jedyny
syn Ludwika X V I., nie tak skutkiem choroby ile złego z nim
obchodzenia się dozorców więzienia. Stryj jego Ludwik, hra
bia Prow ancyi, który po śmierci Ludwika XVL, na początku
r. 1 7 9 3 , w ziął był tytuł R egenta, uw ażał się teraz prawnie
za następcę Ludwika X V II., swego synow ca, i począł się
nazywać Ludwikiem X V III., chociaż nie pierwej w stąpił na
tron pod tein im ieniem , jak po obaleniu Napoleona w ro
ku 1814.

f

Konstytucya R epublikańska. K onwencja ustanowiwszy
w roku 1792 Rzeczpospolitą powinna była nadać Francyi
inną konstytucya, stosowną do jej nowego stanu. Płożenie
tej konstytucyi, zwlekło się przez okropne panowanie Robespiera i ciągły stan wmjenny w którym się Francya przez trzy
lata znajdowała. Nakoniec członkowie K onwencji dokończyli
swojego dzieła, w r. 1795. Na mocy nowej konstytucji
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Zgromadzenie Prawodawcze składało się z dwóch Rad: jedna
zw ała się R u d ą P ię c iu s e t (le Conseil des 5 0 0 ), druga R a 
d ą S t a r s z y c h , (le Conseil des Anciens).
Pierw sza, z 500
członków złożona, m iała stanowić praw a; druga z 25 0 osób,
miała je utwierdzać. Nadto osobny był kom itet z pięciu
członków którzy się D y r e k to r a m i zwali. Do nich, jak do
króla w rządzie monarcbiczno-konstytucyjnym, należała w ła
dza wykonawcza. Tych dyrektorów mianowała Rada Pięciu
set a zatwierdzała Rada Starszych; obie zaś Rady powiuny
były co rok odnawiać się w trzeciej części swych członków
.ta k , ii po trzech leciech zupełnie nowi deputowani do ich
składu wejść mieli. Od imienia Dyrektorów Konstytucya Re
publikańska otrzymała nazwisko D y r e k ło r y a tu (le Directoire).
Dzień 13 Yendemiaira (5 P a ź d z ie r n ik a ). W historyi Rewolucyi Francuzkiej dzień 13 yendemiaira jest pamiętny
z następnej okoliczności. Członkowie Konwencyi, niepewni
losu jaki ich czekał za zbrodnie którem i się w ciągu swego
urzędowania w Paryżu splam ili, przed rozejściem się i zamknieniem swoich posiedzeń, oddając konstytucyą republikań
ską pod rozwagę i zatwierdzenie narodu, zażądali aby do
dwóch Rad prawodawczych wybrano koniecznie 500 osób
z grona Konwencyi, resztę zaś 2 5 0 członków wybrać no
wych pozwolouo. Tym sposobem Konwencya zapewniała dla
siebie bezkarność, zostawując w obydwóch Radach dwie trze
cie swoich spółbraci. Ale mieszkańcy Paryża, którzy się na
samo imię Konwencyonislów w zdrygali, lękając się powtó
rzenia krwawych scen Robespierra jeśliby w obu Radach 5 00
dawniejszych ' deputowanych zostało, chcieli oprzeć się siłą
oręża tem u żądaniu Konwencyi. 4 0 ,0 0 0 ludu stanęło pod
bronią. Konw-encyoniści znaleźli się w najprzykrzejszem po
łożeniu; naówczas jeden z ich kollegów, B a r r a s , przypo
m niał że się znajduje w Paryżu Napoleon, którego poznał był
z nader korzystnej strony przy oblężeniu Tulonu. Wezwał
go niezwłocznie do siebie i odkrył mu krytyczny stan Kon
wencyi. Napoleon przyrzekł swą pomoc i pa czele kilku ty
sięcy straży konwencyonalnej z kilkudziesiąt arm atam i pora
ził na głowę P aryżanów , których 2 ,0 0 0 legło na placu w dniu
13 Yendemiaira czyli 5 października, 1795 roku. Po tem
zwycięstwie nastąpiły liczne uwięzienia i kary. Paryż się
uciszył a Konweucya z dwóch trzecich swych członków i
z trzeciej części nowo obranych deputowanych utworzyła
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Radę Pięciuset i Radę Starszych; poczem oświadczyła że jej
czynności już się skończyły, ¿ 0 pażdz. 4795 roku.

Dyrektoryat.
Dwie nowe R ad y : Pięciuset i Starszych zagaiły swoje po
siedzenia 28 października, 4795 r. Rada Pięciuset, na mocy
konstylucyi, przedstawiła zaraz pięć osób na dyrektorów , a
Rada Starszych ten wybór utw ierdziła, 4 listopada. Pierw si
dyrektorowie byli: Lareveillere-Lepenux, Rewbel, liarras,
Letourneur i Carnot, wszyscy królobójcy. Skoro się Dvrektoryat ustalił, wdzięczny ¡Napoleonów i za zwycięstwo nad
Paryżanam i, nagrodził go stopniem jenerała. W ódz len czę
sto bywając polem u B anasa miał zręczność poznać sie i Jó
zefiną Beauharnais, wdową po Aiexandrze Beauharnais,
który przegrawszy bitwę w r. 4 7 9 4 , zginął na rusztowaniu
w Paryżu. Wdzięki i niepospolity rozum tej kobiety zyskały
dla niej serce młodego je n e ra ła ; w krótce w ęzeł małżeński po
łączył tę parę. Okoliczność ta pomogła Napoleonowi do zjed
nania większych względów B a n a sa , gdyż najściślejsza przy
jaźń łączyła Józefinę z żoną dyrektora.
Dyrektoryat wszedł w działanie śród niepomyślnych oko
liczności; skarb był próżny, wojsko w złym stan ie, a wszel
kie środki zaradzenia niedostatkowi w yczerpane; cena na
żywność doszła do niesłychanej wysokości. Ale Dyrektoryat
znalazł silną pomoc w ogólnem usposobieniu umysłów; sprzy
krzyły się już rewolucye i wojny domowe; większa część
narodu wzdychała do porządku i spokojności. Wojna tyLko
zewnętrzna zajmowała wyłącznie uwagę pow szechną; sprzy
jano zatem nowemu rządow i, którego sprężystość mogła za
pewnić pokoj w ew nątrz, a zwycięstwo zewnątrz.

Wojna i Austryą, 1790 i 1797. Pierwszem i najgłówniejszem staraniem Dyrektoryatu było śpieszne ukończenie woj
ny z A ustryą, która się już trzy lata bez stanowczych wy
padków toczyła. Przetoż Dyrektoryat postanowił prow a
dzić ją energiczniej i podług planu Carnota trzy armie miały
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wyruszyć w pole. Armia W łoska, ciągnąc przez Piem ont
i Lom bardyą, arm ia Nadreńska przez Szwabią i B awaryą,
arm ia Sambry i Wozy (tak zwane od rzek nad któremi stały
rozłożone) przez F rankonią, zbliżyć się miały ze trzech stron
ku granicom A ustryi, tom się z sobą połączyć, obledz spo
łem Wiedeń i przepisać warunki pokoju w stolicy cesarskiej.
Główne dowództwo nad arm ią Włoską dostało się Napoleo
now i, który ledwie miał naówczas 28 lat w ieku; nad arm ią
Nadreńską jenerałow i Moreau; nad wojskiem Sambry i Wozy
Jourdanowi. Kampania rozpoczęła się w kwietniu, r. 1796.

Wojna w Niemczech wcale się Francuzom nie powiodła.
Arcy-książe Karol, brat cesarza Franciszka I I ., m iał tam na
czelne dowództwo; pod jego rozkazami walczył feldmarszałek
ł f urmser. Jourdan i pod nim dowodzący Bernudotle, zo
stali zbici i za Ren cofnąć się musieli. Moreau zaś przebył
szczęśliwie Szw abią, wkroczył do B aw aryi, groził już Ty
rolowi i zbliżał się ku wojskom francuzkim we Włoszech.
Ale po klęsce Jo u rd an a, mając lewe skrzydło całkiem odkry
te , gdy prócz lego wojsko niemieckie w' tył n?u zachodziło,
uznał konieczność odwrotu. W przeciągu mil 5 0 , ścigany
nd Arcy-księcia K arola, i dwakroć przezeń pobity, przeszedł
nakoniec Ren 26 pażdz. 1796 roku.

Kampania Włoska Napoleona, 1796. Dowódca włoskiej
a rm ii, Napoleon, okrył się nieśmiertelną sław ą w Piem on
cie i Lombardyi. Przybył do W łoch, 30 m arca, 1796 ro 
k u , i znalazł wojsko swoje w nader niepomyślnym stanie,
bez pieniędzy, odzieży, bez zapasów żywności; cisnął je ze
wsząd nieprzyjaciel, tak iż zaledwie mogło się bronić, nie
zaś myśleć o "podbojach. Ze zaś cesarz Niemiecki był w przy
mierzu z królem Sardyńskim , W iktorem Amadeuszem III.,
żeby więc dostać się do ziem auslryackich, we Włoszech,
to je st, do Lombardyi, trzeba było przejść Napoleonowi przez
posiadłości monarchy Sardyńskiego, przez Piemont. Tu on
walczyć musiał z Beaulieu, dowódzcą połączouych sił austryacko-sardyńskich.
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Napad Austryaków na Montenotte, 13 kw ietnia, (ob.
map. N. 14), odparty został klęską, którą im zadał tylko
co przybyły Bonaparte. Od tego dnia waleczny jenerał francuzki ścigał i grom ił bez odpoczynku zdziwionych nieprzy
jaciół. Poraziwszy ich jeszcze pod Millesimo i Dego przeciął
związek między wojskiem Austryackiem a Sardyńskiem.
Beaulieu, po ogromnych stratach, opuścił Piem ont cofając
się ku Lombardyi. Colli, na czele wojsk Sardyńskich, m iał
sam jeden zasłaniać kraj swego m onarchy; lecz Bonaparte
pobił go pod Cewa (Czewa) i Mon(lovi, (20 i 21 kwietnia)
i stanął pod murami stolicy króla Sardyńskiego, Turynu.
Strwożony Amadeusz prosił Francyą o pokoj, który stanął
15 m aja; przezeń ustąpił Rzeczypospolitej Sabaudyą i iVizzę,
tudzież, do czasu zawarcia powszechnego pokoju, zostawił
większą część twierdz Pieinonckich w ręku Francuzów .
Bonaparte rzucił się potem ze wszystkiemi siłami na woj
ska A ustryackie, które uchodząc przed nim zatrzymały się
za rzeką A ddą, broniąc walecznie mostu pod miastem Lodi
które było kluczem do Lombardyi. Ale zwycięzca zdobył
most 10 m aja, stał się panem Lombardyi i z tryumfem
wszedł do jej stolicy, do Medyolanu. Naówczas drobniejsze
państw a Włoskie, które należały do wielkiej koalicyi przeciw
Francuzom , przelęknione szczęściem ich oręża poczęły je 
dne po drugich prosić o pokoj lub zawieszenie broni. Ksią
że Parm ski i książę Modeński zawarli pokoj 9 i 17 maja.
Papież Pius V I., i król Neapolitański, Ferdynand IV.
Burbon, okupili neutralność, (4 i 2 8 czerwca), ceną ogro
mnych ofiar tak w pieniądzach jak i zapasach żywności, ammunicyi i koni. Na mieszkańców Lombardyi Austryackiej na
łożył Bonaparte 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 franków kontrybucyi. Rzeczolita W enecka, dla odwrócenia burzy od siebie, zrobiła
kie ofiary pieniężne na rzecz arm ii francuzkiej. Tym
sposobem w ciągu 3 miesięcy młody bohater rozniósł po ca
łych Włoszech postrach oręża francuzkiego i zaopatrzał swe
wojsko w żywność, odzież i pieniądze. Jenerał austryacki
Beaulieu, nie śmiejąc już stawić czoła Napoleonowi, cofał się
ciągle za Oglio, Mincio, Adygę, aż do gór Tyrolu. Cho
rągiew republikańska trójkolorowa zwycięsko powiewała w ca
łej Lom bardyi, wyjąwszy Mantuę, ao której oblężenia przy
stąpili Francuzi 18 lipca. Cesarz Austryacki, znając że waż
ność odzyskania Włoch zależała jedynie od utrzym ania się
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przy tej niezdobytej twierdzy, wszelkie wytężył siły ku jéj
obronie. Cztery arm ie były posyłane jedna po drugiej, na
odsiecz oblężonym; słabe ich tylko szczątki wróciły. Jene
ra ł W urm ser, dowodzący pod Arcyksięciem Karolem w Niem
czech, otrzym ał rozkaz śpieszyć do Lombardyi. Jakoż na
czele 2 5 ,0 0 0 wybornego wojska wyruszył przez Tyrol ku
Włochom. Napoleon pobił go w dwóch bitwach, pod L o n a to
i C a stig lio n e [ob. m a p . N . 1 4 ). W urm ser powrócił z dru
gą arm ią; lecz został zupełnie zniesiony w dwóch drugich
bitw ach, pod R o v e r e d o i B a ssa n o . Ledwie z niedobitka
mi ocalić się w m urach Mantui potrafił. Trzecia arm ia austryacka, rozdzielona na dwie części, pod dowództwem
A lw in z y i D a w id o w ic za
weszła do Lombardyi z dwóch
punktów , z F riulu i Tyrolu. Bonaparte zniósł pierwszą
w trzydniowej bitwie pod A r c ó l e , (od 15— 17 listopada), a
drugą w bitwie pod B iv o li 21 listopada. Nakoniec po raz
czw arty cesarz w ysłał na odsiecz Mantui jenerała A lv in z y ,
na czele 8 0 ,000 wojska. Z równćm szczęściem, jak i pier
w ej, Napoleon rozproszył te siły w dwóch bitwach pod C o r o n n ą i Favorito, ;, (14— 10 stycznia 1797 r.).
W urm ser
poddał nareście Mantuę, (2 lutego), z pięciuset działami i ogrom
nym zapasem potrzeb wojennych.
Z a ra z , po tak świetnej zdobyczy, Bonaparte ze słabej
pobudki, obrócił oręż na papieża i niespełna w ciągu ty
godnia zajął połowę państwa kościelnego, prawie bez w ystrza
łu. Droga do Rzymu otw arta już. była dla zwycięzcy. Wów
czas papież podpisał z Francyą pokoj, którego warunki wska
zał wódz naczelny, (19 lutego 1797 r.). Mocą tego pokoju
hrabstw o papieskie we Francyi, F e n a is s in z Awenjonein,
tudzież prow incye: Bononia, F errara i Rom agna, we Wło
szech, odstąpione zostały dla rzeczypospolitćj; nadto papież za
płacił 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 franków kontrybucyi.
Z nowo zawojowanych prowincyj we Włoszech na Austryj
i papieżu, Napoleon utw orzył Rzeczpospolitą Cyzalplńską, na
w zór Francuzkićj (29 czerwca). Były w niej podobnież
dwie Rady i D yrektoriat.
Austrya, pomimo wielu strat, czynnie do nowej wojny go
tować się poczęła. Sam arcyksiąże Karol objął dowództwo
nad arm ią W łoską; ale nie zgromadził był jeszcze wszystkich
sił swoich kiedy Francuzi gw ałtow nie nań uderzyli, wkroczy
wszy z jednej strony do T yrolu, z drugiej do Karyntyi, i idąc
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od zwycięstwa do zwycięstwa zajęli: K lagenfurt, Łajbach,
Leobeu. Arcyksiąże Karol cofnął' się do Styryi. Trw oga ogarnęła mieszkańców Wiednia gdy groźny nieprzyjaciel znaj
dował się tylko o 30 godzin drogi od murów stolicy. Cesarz
prosił o zawieszenie broni i podpisał przedwstępne warunki
pokoju w Leoben, (10 kwietnia).
W krótce po tern zawieszeniu kroków nieprzyjacielskich
zA u stry ą, Napoleon, nie chcąc być nieczynnym, zw rócił oręż
na W enecyą, 8 m aja, nie wypowiedziawszy wojny i nie
mając na to rozkazu od Dyrektoryatu. Krótko trw ała ta
w ojna; rzeczpospolita nie była wcale do niej przygotowana.
Francuzi 16 maja weszli do Wenecyi i osadzili syvoją załogą
wszystkie jej wyspy.
W krótce potem , to je s t, 6 czerw ca, Napoleon zmusił
rzeczpospolitą Genueńską przerobić u siebie rząd na wzór rzeczypospolitej francuzkiej i przezwać się Rzecząpospolitą Li
guryjską.
Pokoj w Kampo-Formio, 1797. Nareście po różnych w a
haniach się i zw łokach, stanął z Austryą pokoj w KampoFormio, niedaleko Udine, podpisany 47 paźdz. 4797 rokuMocą tego pokoju Austrya ustąpiła Francyi Belgią, tudzież
zezwoliła na wcielenie swych krajów Włoskich do rzeczypospolitej Cyzalpińskiej; w zamian za to otrzymała posiadło
ści Rzeczypospolitej W eneckiej; rzeka Adyga, odgraniczała
na lądzie ziemie Austryackie od krajów Rzeczypospolitej Cy
zalpińskiej; wyspy zaś Jońskie dostały się Francyi.
Pokoj w Kampo-Formio urządził tylko stosunki między
F ran cją i A ustryą; ale nie z Rzeszą niemiecką. Ze zaś Francya życzyła posunąć swoje posiadłości aż do lewegu brzegu
R enu, wypadało dać stosowme wynagrodzenie książętom nie
m ieckim , którzy tracili na tern odpadnieniu ich krajów do
Francyi. W tym celu otworzył się zjazd Rzeszy Niemieckiej
w mieście Rasztad (w Badeńskiem ), który ciągnął się bez
żadnych skutków aż do 7 kwietnia roku 1799. Kiedy nowa
wybuchnęła wojna między Francyą z jednej, a całą Europą
z drugiej strony.
Wyprawa do Egiptu, 1798. Po zawarciu pokoju w Kam
po-Form io, Napoleon uwiadomiony tajemnie że Dyrektoryat,
strwożony jego sławą wojenną, nie ma dla niego dobrych
skłonności, opuścił arm ią włoską i udał się do Paryża. Dy
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rektorow ie, bardziej jeszcze niespokojni z jego obecności
w stolicy, chcieli mu dać do czynienia, aby go oddalić z Pa
ryża. W edług opinii powszechnej naów czas, m iał on objąć
dowództwo nad arm ią przeznaczoną do wylądowania na brze
gi A nglii, która jedna tylko zostawała jeszcze w nieprzy
jaznych stosunkach z Francyą. Ale jenerał ten podał mysi
Dyrektoryalowi do daleko śmielszego przedsięwzięcia.
Była to w ypraw a do E giptu, który należał do Turcyi.
Scisłćm zachowaniem tajemnicy Dyrektoryat potrafił oszukać
Europę względem prawdziwego celu przygotowań wojennych
w Tulonie. Bonaparte przybył tu niespodzianie, objął do
wództwo nad 4 0 ,0 0 0 w ojska, i w kilka dni potem w jszedł
pod żagle, 2 0 maja 1798 roku. Admirał Brueys, z flotą zło
żoną z 13 okrętów liniow ych, 8 fregat i wielu innych statków
wojennych, osłaniał 35 0 okrętów przew ozowych, na których
się znajdowało rzeczone wojsko.
Nagle zatrzym ała się flota pod Maltą (10 czerwca), nale
żącą do Kawalerów' M altańskich, wylądowała niby dla na
brania słodkiej wody, i po krótkiej bitwie zajęła większą
część wyspy, tudzież, przez kapitulacyą, niezdobytą twierdzę,
la Valette. Francuzi znaleźli na tej wyspie 1 ,200 dział, za
pasy wojenne i żywność na pół roku , sześć okrętów wojen
nych i skarby Zakonu, wynoszące kilka milionów franków.
W sześć dni po tej zdobyczy, której szybkość zdziwiła
E u ro p ę, Bonaparte odpłynął do Egiptu. Dnia 1 lipca sta
nął pod m uram i Alexandryi i szturmem ją zdobył; wyruszył
potem ku K airow i; flota zaś zarzuciła kotwicę w p o icie pod
Abukir. Mameldcy, chcący opór stawić B onapartem u, roz
bici byli na g ło w ę, 21 lipca, niedaleko Piram id. W skutku
tego zw ycięztw a, wódz francuzki przeszedł Nil i zajął Kair,
miasto liczące 3 0 0 ,0 0 0 'ludności, (22 lipca).
Tymczasem adm irał angielski, Nelsoji, mający zlecenie
czuwać nad obrotem floty Tulońskićj, doścignął ją dopiero
pod Alexandryą i uderzył na nią w p o icie pod A lukir, 1 sier
pnia. Francuzi bronili się m ężnie, ale nieszczęśliwie. Pięć
ich okrętów dostało się w niew -olę; admiralski okręt, VOrient,
o 120 działach, mający 1 ,000 ludzi, wyleciał w powietrze;
dwa tylko okręty liniowe i dwie fregaty ocaliły się ucieczką.
Reszta floty została zniszczoną. Przeszło 5 ,0 0 0 Francuzów,
zginęło i około 4 ,000 wpadło w ręce zwyciężców.
K ys C hkon.-H ist .
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Draga Koallcya przeciwko Francyl, r. 1798.
Kiedy to nieszczęście spotkało flotę francuzką w Egipcie,
nowe gromadzić się zaczęły chmury nad F ran cją w Europie.
Po trał ¡tacie w Kampo-Formio, D yrekloryat ściągnął na siebie
powszechną nienawiść ze strony m ocarstw , którym dowiódł
kiiku' gwałtów nenii postępkam i, w ciągu r. 1 7 9 8 , jak da
lece był przejęty żądzą zaborów.
1. Jenerał Duphot, będący w orszaku poselskim Józefa
B onaparlego, w Rzym ie, zginął śród zaburzeń luda , wywo
łanych przez bezbożność i niemoralne prow ad/enie się F ran 
cuzów. Poseł oddalił się natychm iast, a jenerał Berthier,
zastępca Napoleona w dowództw ie arm ii włoskiej, zajął Rzym
(10 lutego 1798 r . ) , gdzie w pięć dni potem zniósł rząd pa
pieski i ogłosił Rzeczpospolitą Rzymską. Papież zaś wywie
ziony, jako jen iec, do F ra n c ji, um arł lam w niewoli w 82
roku życia (29 sierpnia 1799 r.)
2. Gdy Szw ajcarya, rozdzielona na kilka stronnictw , w e
zwała na pomoc Francuzów , ci wszedłszy do lej krainy wy
wrócili istniejący porządek i narzucili jej nową konstytucyą,
na wzór francuzkiej. Szw ajcarya przybrała nazwisko Rze
czypospolitej llelweckićj (w kw ietniu 1798) i przyrzekła
trzjm ać sw jm kosztem 1 8 ,0 0 0 żołnierzy dla arm ii francuzkiej
3. Rzeczpospolita Cyzalpińska, która miała być niezawi
słą , musiała przystać na traktat z F ra n c ją , mocą którego
zobowiązała się chować u siebie, do zaw arcia powszechnego
pokoju, 2 5 ,0 0 0 wojsk francuzkich i płacić , co rok na ich utrzym anie 18 ,0 0 0 ,0 0 0 franków.
4 F ra n c ja , zostając w'pokoju z Turcyą, chociaż ta nie
dała jej żadnego powodu do urazy, w ysłała Napoleona do
E giptu, i zdobjła tę piękną prow incją.
5.
W czasie swej podróży wódz francuzki w ydarł Zako
nowi Maltańskiemu posiadłość je g o , wyspę Maltę.
Te kroki D yrektoryalu uzbroiły na nowo całą Europę
przeciwko F rancji. Nastała druga wielka K oalicja, za wda
niem się i staraniem Anglii. Główniejsze m ocarstw a, które
do niej weszły, były następujące: A nglia, A uslrya, Rzesza
Niemiecka, Rossya, Neapol i Turcya.
Król Neapolilański pierwszy rozpoczął kroki wojenne, nie
ułożywszy wprzód porządnego planu i nie czekając p rzjb jcia
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swoich sprzym ierzeńców : Anglików i Rossyan. Jenerał Austry ack i, Mack (H ak), objął dowództwo nad wojskiem n,papolitańskiem , czlerykroć liczniejszeui od francuzkiego we
W łoszech, i 2 2 listopada 1799 wkroczył w granice państwa
Kościelnego dla wyparcia ztam tąd Francuzów . Lecz dnia 2 3
grudnia jenerał Championnet poraził Macka, w ziął mu 12.000
jeńców , i ścigał Neapolitańczyków cofających się do swego kraju.
Król ich schronił się do Sycylii (2 stycznia 1 7 9 9 ), a Mack,
po kilku niepomyślnych utarczkach zaw arł rozejm z nieprzyja
cielem. Rozejm ten uważany był za czyn zdrady przez Neapolitańczyków , i Mack, ocalając się przed sztyletami m or
derców , uriekł do nieprzyjaciół. W Neapolu uzbroili się sa
mi Lnziaroni (żebracy, których w tej stolicy liczy się do
4 0 ,0 0 0 ), wymordowali cudzoziemców i z bronią w ręku wy
szli na spotkanie Francuzów . Championnet zaledwie po trzy
dniowym krwaw'ym szturm ie zdołał opanować N eapol, któ
rego ulice zasłane były trupam i i umierającymi. 1 0 ,0 0 0 lazzaronów zginęło w tej zaciętej walce. Championnet nałożył
wtedy ogromną kontrybucją i zam ienił królestwo Neapolitańskie na Rzeczpospolitą P urtrnopcjską, 25 stycz. 1799.
Kampania r. 1789. D yrehloryat, widząc grożącą burzę,
aby nie mieć żadnych nieprzyjaciół we W łoszech, rozkazał
jenerałow i Jouberlowi wkroczyć do Piemontu. Karol Emm anuel, nie mając środków do obrony, zrzekł się praw do
Piem ontu i usunął się na wyspę Sardynią. Tymże sposo
bem Dyrektoryat zagarnął T oskanią, należącą do arryksięcia
Ferdynanda, młodszego brata cesarza Franciszka II.; sło
w em , na początku kampanii r. 1 7 9 9 , całe Włochy były pod
rozkazami Dyrektoryntu. Jednakże ta kampania zupełnie się
nie powiodła Francuzom ; szczęście opuściło chorągiew repu
blikańską, i pod koniec r. 1799 F ran cja utraciła wszystkie
zdobycze we Włoszech.
D yrektoryat w ystaw ił następne arm ie przpciw Koalicji:
Jourdan działał z jedną w Niemczech, z drugą Massena
w Szw ajcaryi; z trzecią w górnych Włoszech Scherer, z czwar
tą we Włoszech Południowych Mackdonald, przysłany na
miejsce Championneta usuniętego, skutkiem zazdrości i obawy D yrektoryatu, od dow ództw a, które z taką sławą spra
wował.
Tymczasem arcyksiąże K arol, poraziwszy Jourdana, w y
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parł szczątki wojska jego na powrót za Ren, 2 6 m arca 1799
roku, tudzież odjął Massenie połowę Szwajcaryi.
Jenerał austryacki Kraj walczył niemniej pomyślnie
z S chererem , który, trzykroć zbity, złożył dowództwo w rę
ce Moreau. W tymże czasie cesarz Paweł w ysłał na pomoc
sprzymierzeńcom dwie arm ie: jedną pod w od/ą Suworowa
do V\ łocli Północnych, której cząstka udała się do Szw ajcaryi
pod Korsakowem, drugą pod Hermannem do Hollandyi.
W yprawa W łoska, r. 1 7 9 9 , okryła chw ałą oręż rossyjski.
S uw orow , stanąwszy we W łoszech, objął naczelne dowódz
two nad wojskami sprzym ierzeńców, i 27 kwietnia odniósł
pierwsze zwycięzlwo nad Moreau przy Cassano, który się cofnął
do Alexandryi. Muckdonald, który osłaniał Rzeczypospo
lite : Rzymską i Partenopejską, skoro dowiedział się o po
rażce M oreau, opuścił te kraje i śpieszył na pomoc swoim
spółbraciom. Suworow zabiegł mu drogę i zadał wielką
klęskę nad Trebia, , 17 czerwca. Przegrana Mackdonalda
otworzyła orężowi sprzym ierzeńców Dolne Włochy i pocią
gnęła za sobą upadek rzeczypospolitej R zym skiej, tudzież
Partenopejskiej, które natychm iast runęły. Mackdoi.ald jed
nakże złączył swe niedobitki z resztam i wojsk Moreau, nad
którem i objął dowództwo Joubert. Suw orow uderzył nań
15 sierpnia, i waluem zwycięztwem pod Novi, gdzie wódz
francuzki, po dwudziestogodzinnej w alce, legł na placu z więk
szą częścią swoich rycerzy, otw orzył drogę przez Alpy do
Francyi. Piem ont w rócił do króla sardyńskiego i zniknęła
rzeczpospolita Cyzalpińska. Cham pionnet, który nastąpił po
Joubercie, nie był szczęśliwszym. Po zdobyciu 3 grudnia
1 7 9 9 r. ostatniej twierdzy piemonrkiej', Coni, w ręku Fran
cuzów będącej, całe Włochy od ich panowania zostały wy
zwolone. Poczem Suw orow udał się do Szw ajcaryi, aby
łącznie z Korsakowem odjąć Francuzom drugą połowę tej
rzeczypospolitej, lecz nim przeszedł przez niedostępne Alpy,
Massena napadł przy Zurich na Korsakowa i zbił go do
szczętu. Ta przegrana była skutkiem nie winy wodza rossyjskiego, ale obłudy A ustryi, która przyrzekłszy mu pomoc
niezw łoczną, nie dotrzymała słow a, zostaw ująć go w łasne
mu losowi. Tenże cios dotknął korpus wojsk rossyjskich,
wysłany do Hollandyi. H erm an nie otrzymawszy w porę
od Anglii obiecanych posiłków , pobity był 19 września, i
z większą częścią wojska wzięty w niewolę. Ta nieaku-
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ratność Austryi i Anglii dotknęła do żywego cesarza Paw ła,
który dowiedziawszy się o podwójnej klęsce wojsk swoich, od
w ołał z Włoch Suw orow a, i w ystąpił ty tu sposobem z łioalicyi.

Gdy te rzeczy działy się w E u ro p ie, B onaparte, pod
biwszy E gipt, przedsięwziął zawojować Syryą (w lutym 1799
r.). Uderzył na St. Jean d'A cie, stolicę baszy syryjskiego;
ale In znalazł kres szczęścia w ojennego na Wschodzie. An
glik Sidnej Smith kierow ał obroną tej tw ierdzy. Przez dwa
miesiące oblegał ją Bonaparte, osm razy przypuszczał szturm
bezskutecznie, i po znacznych stratach zmuszony był wrócić
do E giptu, 19 maja. W krótce potem flota turecka ukazała się
pod A bukirem , i wysadziła na brzegi znaczne w ojsko, które
niezwłocznie zajęło tę tw ierdzę (23 lipca). Napoleon obrócił
oręż na T u rk ó w , poraził ich i zniósł praw ie do szczętu; ale
nagle rozeszła się wieść o klęskach, jakich doświadczyły
wojska francuzkie we Włoszech i Niemczech, i o rozru
chach w ew nątrz F rancji. Bonaparte opuścił wtedy swoje
zastępy, w siadł, w tow arzystw ie kilku jenerałów , na fregatę,
tajemnie w'porcie Alexandryi przygotow aną, 2 2 sierpnia, zo
stawiwszy Kleberowi rozkaz objęcia dowództwa nad woj
skiem egipskiein; szczęśliwie przebył morze Śródziemne, po
kryte statkam i angielskiem i, i wylądował nu brzegi F ran cji,
pod F reju s, 9 października.

Zniesienie D yrektoryatu. Tymczasem ważne gotowały się
zmiany w rządzie francuzkim. W ewnętrzne położenie Franeyi niemniej było sm utne jak i zewnętrzne. Wojna domo
wa w rzała na nowo z całą zawziętością we dwudziestu de
partam entach; prócz tego, rząd codzień odbierał trwożące
wieści o nowych spiskach w kilkudziesięciu innych depar
tam entach. Stronnictw o Jakobinów głowę podnosić zaczęło;
zagorzali republikanie chcieliby wznowić czasy Robespiera.
Nikt nie śm iał wyjrzeć za próg swojego domu; kradzieże
i rozboje działy się bezkarnie na publicznych drogach. Przej
mowano nawet gońców , wiozących rządowe pieniądze; nie
ład w skarbie doszedł do wysokiego stopnia. Dyrektoryat
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w padł w powszechną wzgardę i nienaw iść; głos publiczny
obwiniał go o wszystkie klęski we Włoszech i Niemczech,
że skutkiem jego niedbalstw a, żołnierz na obcej ziemi rzu
cony, bez broni, odzieży i żywności, nie otrzymując przez 6
miesięcy żołdu, nie mógł na placu bitwy rozwinąć wielkiej
energii. W prawdzie kilku dyrektorów , powszechnie nielubionych, wystąpiło z urzędow ania, ale i między tymi, co ich
miejsce zajęli, nie było jedności; żaden nie odznaczał się
mocą charakteru, lub siłą geniuszu. Filozof Sieyes, który
w szedł na miejsce R ew bela, 5 czerwca r. 1 7 9 9 , i był otw artym nieprzyjacielem republikanów , widząc ogólną nie
chęć ku D yrektoryatow i, tudzież przeczuwając, że taki stan
rzeczy długo nie potrw a, począł z Dyrektorem Bogerem-Ducos, który, jak cień za ciałem , szedł we wszystkiem za
zdaniem Sieyesa, układać plan obalenia Dyrektoryalu i konstylucyi republikańskiej. W' Dvrektorvacie zasiadali naówczas następni członkowie: Monlins, Gohier, Barras, Sieyes
i Boger-Ducos. Sieyes znalazł dla siebie wielu stronników
w Radzie Starszych, złożonej po większej części z ludzi ła 
godnych , przyjaciół porządku i spokojności. Ale go trw o
żyła Rada Pięciuset, do której, skutkiem odnowienia się
trzeciej części członków w r. 17911 i 1 7 9 9 , wcisnęło się
wielu zapalonych republikanów', Sama Francya poglądała
ze drżeniem na tę R adę, lękając się w niej widzieć drugą
Konwencyą. Przez trzy miesiące obinyśliwał Sieyes sposoby
p m prowadzenia do skutku swoich planów ; nakoniec wi
dząc, że się nie obejdzie bez siły oręża, począł szukać
zdolnego m ęża, któryby go w sparł swojem ramieniem. Lu
cy an B onaparte, wiedzący o jego sekrecie, podał mu mysi
użycia do tego Napoleona. Sieyes zezwolił i Lucyan wez
w ał tajemnie brata z Egiptu. Nagłe jego ukazanie się pod
Frejus wstrząsnęło Francyą i całą Europę.
Wódz ten ściśle się połączył z Sieyesem i Rogereni-Ducos, mając sobie zapewnione miejsce w składzie nowego
rządu. Przez cały m iesiąc, po jego powrocie z Egiptu, doj
rzew ał plan obalenia Dyrektoryatu. Stronnicy Sieyesa roz
siew ali, z celem , przez ten czas różne w ieści: że niektórzy
republikanie z Rady Pięciuset knują spiski dla wyrżnięcia
umiarkowanych członków Rad obu, że Jakobini Paryzcy na
pomoc im przyjdą, że liczne tu i ówdzie czynią się do tego
przygotowauia. Nareście rzeczy przyszły do końca. Dnia iU
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Brum aira czyli 9 listopada, zwołano o godzinie 9 zrana R a
dę Starszych. Prezes lej R ady, gorliwy stronnik Sieyesa,
przełożył zręcznie spółkollegóm, że Z powodu otrzymanych
niepłodnych wiadomości o knuciu spisków przeciw depu
towanym , ciało prawodawcze nie może liczyć na swoje bez
pieczeństwo w stolicy, i że zatem wnosi projekt przeniesienia
na czas niejaki Rad obu do St. Cloud, niedaleko Paryża, tu
dzież oddania wszystkich sił zbrojnych, w stolicy lub w blizkości stojących, pod dowództwo Napoleona, aby ten wódz osła
niał obie Rady, w czasie ich posiedzeń, od wszelkich zama
chów ze strony zagorzałych republikanów. Prawdziwy zaś
cel wniosku był le n , abv, przeniósłszy miejsce posiedzeń na
pewną odległość od P aryża, odjąć obu Radom możność we
zwania na pomoc gminu paryzkiego dla oparcia się gw ałto
w i, jakiego dopuścić się nad niemi zamyślano, gdy by dobro
wolnie zezw olić nie chciały na zniesienie Dyrektoryalu. Stron
nicy Sieyesa pierwsi odezwali się za wnioskiem, i wyslawując
niebezpieczeństwo w rażących kolorach, pociągnęli za sobą
większość rady, która bez rozpraw przyjęła wniosek prezesa
i wydała w tej mierze swoje postanowienie. Tegoż dnia
wieczorem Ciało prawodawcze przeniosło się do St. Cloud.
Nazajutrz po południu, 19 B rum aira, obie Rady oddzielnie
się zebrały: Rada Starszych w galery i zamku St.-Cloud, Ra
da zaś Pięciuset w oran żery i, czekając objaśnień w rzeczy
spisków ,; grożących niby bezpieczeństwu reprezentantów na
rodu. Śród powszechnej trw ogi i niespokojności ukazał się
oddział grenadyerów na placu zamkowym. Napoleon z ca
łym swym sztabem wszedł do sali posiedzeń Rady Starszych.
Wnet kilku deputowanych wezwało prezesa, aby chciał udzielić większych szczegółów' o spisku, o jego naturze i na
czelnikach. Prezes odpowiedział, że pierwszą o tein wia
domość otrzym ał od Napoleona. Wszystkich oczy zwróciły
się w momencie na tego wodza. «Od czasu mego powrotu
z E giptu, rzekł im B onaparte, codzień stronnictwo Jakobi
nów , liczące wielu zwolenników w- Radzie Pięciuset im a 
jące na czele niektórych naw et dyrektorów, pukało do drzwi mo
ich, obiecując powolność na wszelkie moje żądania, bylein
mu użyczył swego ram ienia. Zamierzali spiskowi targnąć
się na wolność i życie reprezentantów narodu, mianowicie
tych, którzy najwięcej okazują w strętu do krwawych scen
Konwencyi. Uważałem za św iętą powinność ostrzedz o lem
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prezesa i wielu członków z Rady Starszych. Teraz nie w i
dzę innego sposobu ocalenia ojczyzny od zguby, którą jej
grożą Jakobini, jak znieść D yrekloryat i republikańską konstytucyą, która nie ma z siebie tyle mocy, aby Francyą od
rewolucyjnych zamachów zasłonić mogła. Wasza mądrość
potrafi ułożyć nową ustaw ę, lepiej potrzebom kraju odpo
w iadającą; a jeśli i tu znajdą się Jakobini, którzy tym zba
wiennym zamiarom sprzeciwiać się zechcą, oto ja i tow a
rzysze moi (wskazując na sztab ), będziemy przeciwko nim
na usługi cnotliwych synów ojczyzny.” Po tych słowach
Napoleon wyszedł z sa li, a straszna w rzaw a wszczęła się
między członkam i.— «Co za zw iązek, wołali jedni, między
mniemanym spiskiem a zniesieniem Dyrektoryatu i Konsty
t u c j i ? ” — «Co znaczy, mówili drudzy, iż Napoleon grozi
nam po dyktatorsku użyciem siły zbrojnej?” Spory, krzy
ki i zamieszanie długo trw ały; stronnicy Sieyesa nie szczędzili
gróźb i próśb, aby większość Rady na swoję stronę przecią
gnąć. 1 ymczasein dał się słyszeć pod oknami szczęk oręża;
przeciwnicy m yśląc, że siła zbrojna w kracza przeciwko nim
do sali, strwożeni um ilkli, i, o los swój niepew ni, przy
stali na zniesienie Dyrektoryatu i konstytucji z r. 1795. Ale
wojsko inny cel m iało; udało się spiesznym krokiem do sali
Rady P ięciuset, dokąd je w zywał Napoleon. Skoro bowiem
wódz ten wszedł na Radę, członkowie republikańscy, znając
jego zamiary, wołać zaczęli: «piecz z dyktatorem ! precz
z ty ran em !” Zmięszany Bonaparte, gdy się ujrzał od wro
gów otoczonym, lękając się sztyletu opuścił natychm iast salę.
Wiele głosów żądało, aby mu odjąć dowództwo a poruczyć
je B ernadotow i, znanemu ze swego republikańskiego sposobu
myślenia. Lucyan Bonaparte, prezes naówczas Rady, oparł
się temu energicznie, i gdy okropny krzyk rozlegał się po
sali i mówić mu nie dozwalał, złożył znaki swego urzędu,
wybiegł na plac i ośmielił b rata, aby orężem rozpędził Zgro
madzenie. Jakoż Napoleon wydał rozkaz rozegnania Rady.
Żołnierze weszli do sali: «W imieniu jenerała Bonaparte, za
w ołał dowmdca oddziału, Rada Pięciuset jest rozwiązana;
niech dobrzy obywatele precz ustąpią!— Grenadyery, na
przód! m arsz! m arsz!” Grenadyerowie z bagnetem w ręku
szli jakby do attaku, pzzez całą salę; bęben głuszył tych,
co wołali przeciw takiemu gwałtow i. W kilka chwil sala
się opróżniła; deputowani F ran cji powyskakiwali przez okna
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do ogrodu, a zmykając potracili w krzakach togi i kapelu
sze. Zaledwie wieczorem L ucjan Bonaparte zgromadził przy
chylne sobie resztki P.ady Pięciuset, która ogłosiła Dyrektoryat za rozwiązany. Potem obie Rady ustanowiły rząd tym 
czasowy, złożony ze trzech .osób, konsulami zwanych, to
jest, z Sieyes’a, Roger’a-Ducos i Napoleona, swoje zaś po
siedzenia zawiesiły aż do dnia 20 lutego r. 1800. Tymczasem
każda Rada wyznaczyła w zastępstwie swojem osobną kommissyą , z 25 członków , już dla sprawowania obowiązków
Radom w łaściw ych, już dla ułożenia nowej konstylucyi. T a
ki był koniec Dyrektoryatu.

Konsulat.
Obie kommissye, miejsce Rady Starszych i Rady Pięciuset
zastępujące, czynnie zajęły się wypełnieniem włożonego na
siebie obowiązku, tak, iż w pięć tygodni po upadku Dyrekto
ryatu stanęła nowa konstytucya 13 grudnia 1799 roku. Na
mocy tćj konstytucji rząd francuzki otrzymał formę następną.
Władza prawodawcza zamykała się w dwóch izbach, z któ
rych jedna zwała się Trybunałem (le T ribunal), druga Cia
łem Prawodawczćm (le Corps Législatif). Trybunat skła
dał się ze 100 a Ciało Prawodawcze ze 300 członków.
W ładzę wykonawczą powierzyła konstytucya trzem urzę
dnikom, konsulami zwanym; ztąd cały peryod czasu, przez
który trw ała we Francyi ta konstytucya, zowie się Konsula
tem. Konsulami byli: Napoleon, Lebrun i Cambacérès-,
cała jednakże władza przy pierwszym konsulu zostawała. On
jeden m iał praw o mianować i usuwać m inistrów, posłów, tu
dzież wszelkich urzędników w zarządzie wojskowym i cywil
nym, wypowiadać wojnę, zawierać pokój, wchodzić w przy
mierze; jego zaś dwaj kolledzy mieli tylko głos doradczy.
Do pierwszego konsula należało przedstawiać projekta do
praw Trybunatow i. Trybunat je roztrząsał, a uznawszy za
dobre oddawał do zatwierdzenia Ciału Prawodawczem u, któ
re bez żadnych już rozpraw, milczkiem, głosowało za, lub
przeciw. Lecz ani Trybunat, ani Ciało Prawodawcze, nie
mogły same przez się stanowić p raw , których nie wnosił
pierwszy konsul ; jednakże mogły odrzucać przez niego po
dawane.
R ts Chron.-H ist .
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Konsulowie wybrani zostali na lat dziesięć; członkowie
zaś Trybunatu i Ciała Prawodawczego co rok w piątej części
odnawiać się powinni byli.
Wybór tak konsulów, jako też piątej co rok części dwóch
izb prawodawczych, należał nie do narodu, lecz do osobnego
kom itetu, zwanego Senatem Zachowawczym (le Sénat Con
servateur), który się składał z 80 członków'. Senat był doży
wotni, a każdy z członków musiał mieć najmniej 40 lal wieku.
Tym sposobem nowa konstytucya ustanow iła: trzech kon
sulów, Trybunat, Ciało Prawodawcze i Senat Zacho
wawczy, a żadne z tych zgromadzeń nie było odpowiedzialne
przed narodem za swoje czynności.
Wojenne działania w r. 1800. Napoleon, objąwszy ster
Rzeczypospolitej, chciał wejść w układy z Europą, uzbrojoną
przeciw Francyi postępowaniem D yrektoryatu. Ale Austrya,
dumna ze świeżych powodzeń we Włoszech i Niemczech, od
rzuciła w arunki pokoju, przez pierwszego Konsula sobie
podane. Napoleon ujrzał się zmuszonym przystąpić do kro
ków nieprzyjacielskich.
Ze strony Austrvi dowodził we Włoszech stary jenerał
Melas-, w Niemczech zaś jenerał K raj, na miejscu arcyksięcia Karola, który, w skutku nieporozumień z bratem swoim
cesarzem, złożył naczelne dowództwo.
Napoleon posłał do Niemiec jenerała Moreau, sam zaś
objął dowództwo nad 6 0 ,0 0 0 wojska, skwapliwie i z wielką
tajem nicą zebranego, które do Włoch iść miało.
Moreau przeszedł Ren 2 5 kw ietnia 1 8 0 0 r ., i w ciągu
dwóch miesięcy, to jest, od 2 5 kw ietnia do 2 lipca, poraził
K raja w 9 wielkich bitwach, tak iż Austrya o zawieszenie
broni prosić m usiała.
Z drugiej strony, w' tym że praw ie czasie, Napoleon wy
ruszył ku Włochom; lecz dla oszukania czujności nieprzyja
ciół, porzucił zwyczajną drogę do Piem ontu, na której spo
dziewał śię znaleść zgromadzone siły cesarza Franciszka II.,
przeszedł Alpy w najbardziej niedostępnych miejscach, to jest,
przez górę Sw. Bernarda, (1 6 — 2 0 maja), i nagle, jak so
kół, spadł z góry na swoją zdobycz, wszedł bez oporu, 2
czerw ca, do Medyolanu; a jen erał Melas zaledwie chciał wie
rzyć bytności arm ii Napoleona, o zbieraniu się której żadnych
uprzednio nie m iał wiadomości. Nareście między nim a
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pierwszym konsulem zaszła wielka i stanowcza bitwa, która
13 godzin trw ała, na płaszczyźnie między Tortoną i Alexandryą, przy wiosce Marengo, 1 4 czerwca 1800. Melas na
głowę został zbity, a Austrya utraciła wszystkie owoce uprzed
nich zwycięstw. Włochy dostały się w moc Bonapartego i
Lombardya przybrała znowu nazwisko rzeczypospolitej Cyzalińskiej. Melas nie widział innego ratunku nad zawieszenie
roni, na które zezwolił zwycięzca pod nader tw ardem i w a
runkam i, 16 czerwca. Wszystkie najobronniejsze twierdze zo
stały w ręce Francuzów w ydane, a wojsko austryackie co
fnęło się za rzekę Mincio.
Pokój w Lunerille 1801. Zawieszenie broni, praw ie spółcześnie we W łoszech i Niemczech zaw arte, w strzym ało dal
szy krw i rozlew i kazało spodziewać się prędkiego pokoju;
ale Anglia oparła się tem u najenergiczniej, zachęcając Austryą
do w ytrw ania. We wrześniu zatem Napoleon rozpoczął w'ojenne dzałania. We Włoszech po Melasie objął Bellegarde do
wództwo nad szczątkami arm ii austryackiej, która, doświad
czając ciągłego niepowodzenia, cofnęła się za Adygę, potem
za Brentę. W Niemczech po Kraju dowodził arcyksiąże Jan,
drugi brat cesarza, ale nie z większem od Kraja szczęściem.
Moreau zadał mu stanowczą klęskę pod Hohenliiiden, 3 grud
nia, posunął się ku Lintzowi i stanął o 20 godzin drogi od
Wiednia. Pokój dla Austryi stał się koniecznym; zatem cesarz
obowiązał się zawrzeć go niezwłocznie, bez względu na An
glią i dalszych swoich sprzymierzeńców. W skutku czego
nastąpił traktat pokoju w Lunewille d. 9 lutego 1801 r.,
na warunkach pokoju w Kampo-Formio, z dodatkiem, że Au
strya zrzeka się wielkiego księstwa Toskańskiego, które
przeznaczono infantowi, Ludwikowi, księciu Parm y. Nadto
Francya otrzymała lewy brzeg Renu, pod warunkiem wyna
grodzenia na prawym brzegu książąt Niemieckich, którzy z te
go powodu straty ponieśli. Sejm Rzeszy Niemieckiej zatw ier
dził ten pokój 9 marca w Ratysbonie. Francya zyskała, otrzymując lewy brzeg Renu, 1 ,2 0 0 mil kw adr, i 4 ,0 0 0 ,0 0 0
mieszkańców. Niemieccy książęta wynagrodzeni zostali kosz
tem duchownych posiadłości i m iast wolnych. Tych ostatnich,
przed pokojem Lunewilskim, było 48, potem zostało tylko 6:
Hamburg, Lubeka, Bremen, Frankfurt, Augsburg i Norym
berga.
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W krótce nastąpiła zgoda i z innemi m ocarstw am i, które
w skład drugiej koalicji wchodziły, to jest, z Neapolem, Portugalią, Rossyą i Portą Oltomańską.
Została jedna tylko Anglia, która uporczywie trw ała
w swojej nienawiści ku Fraucyi.
5 września 1800 r. jenerał Faubois, po dwóletnićm ob
lężeniu przez Anglików, głodem zmuszony, poddał im tw ier
dzę La Valette i całą wyspę Maltę, która odtąd do dziś dnia
w ich ręku zostaje. Tenże los spotkał Egipt. Naczelny dowódzca, Kleber, zginął pod żelazem T u rk a , a miejsce jego
zastąpił Menou, nieposiadający wojennych talentów , ani sza
cunku u żołnierzy. Anglicy wylądowali pod Abukir (8 m ar
ca 1801 r.) i pobili na głowę Francuzów Menou kapitulo
w ał w Alexandryi d. 30 sierpnia. Szczątki arm ii dostały się
wolno do F ran cji na okrętach angielskich. E gipt w rócił pod
władzę T u rcji.
Tymczasem zaszła zmiana w m inisteryum angielskićm;
prezes m inistów , P ili, najzaciętszy nieprzyjaciel francuzkiéj
Rewolucyi, opuścił swoje urzędowanie ; nowy prezes okazał
się skłonniejszym do pokoju. Jakoż Anglia, po dziesięciolet
niej bez przerwy wojnie, z której żadnej nie odniosła korzyści,
pojednała-się z Francyą pokojem w Amiens, 27 m arca 1 8 0 2 r.
Kroki Napoleona dla zagarnięcia najwyższej władzy.
Skoro Napoleon szczęściem sw ojego oręża ustalił zew nętrz
ny pokój, zajął się spełnieniem tajemnych swoich zamiarów,
mających na, celu zagarnięcie dziedzicznej władzy we własnej
ojczyźnie. Środki, jakich do tego używał, były w najwięk
szej części nader zbawienne dla Fraucyi, burzą Rewolucyi sko
łatanej. S tarał się przywiązać naród do siebie węzłami wdzię
czności i zaufania; zachęcał przemysł i um iejętności, dosko
nalił praw a; kazał urządzać drogi, kopać kanały i porty, bu
dować mosty. Słowem, nie było nic, czegoby nie dotknął i
nie poprawił. Szczególniej zjednał powszechną miłość przy
wróceniem wiary katolickiej, 15 lipca 1801 r. Wszyscy księ
ża, którzy nie wykonali przysięgi na konstytucyą rew olucjjną
i za granicą szukać musieli schronienia, wrócili w liczbie kil
ku tysięcy na łono swych rodzin, błogosławiąc imię pierw 
szego konsula. Drugim czynem Napoleona, niemniej chwale
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bnym i powszechną ufność hu niemu jednającym, był dozwo
lony pow rót do kraju emigrantom świeckim, 26 kwietnia
1 8 0 2 r. Tysiąc tylko osób wyjęto od tego ułaskawienia.
Wrócono zabrane im dobra, które jeszcze nie były sprzedane.
Ten czyn ludzkości pierwszego konsula został przyjęty od ca
łej Francyi z największem uwielbieniem i obudził najżywszą
radość w sercach spokojnych i cnotliwych obywateli, którzy
nareście odetchnęli po okropnych scenach wojny domowej,
pod surowym i energicznym rządem Napoleona. Każdy wi
dział w nim zbawcę ojczyzny i rękojmię wewnętrznej spokojności; każdy mu sprzyjał najszczerzej.
Po przywołaniu emigrantów, Napoleon, chcąc także stan
wojskowy zjednać dla siebie widokami honoru i korzyści, ustanow ił 19 maja r. 1 8 0 2 Legią Honorową. Legia Hono
row a była pólkiem imaginaryjnym, do którego pierwszy kon
sul zaliczał każdego, kto się szczególniej odznaczył na polu
bitwy. Zapisany do tej Legii otrzymywał, stosownie do stopnia
wojskowego, znaczną dożywotnią pensyą. Legia składała się
z prostych Legionaryuszów, Oficerów, Dowódzców czyli Ko
mandorów i Wielkich Urzędników, którzy dzielili się na 17
kohort. Legionaryusz pobierał rocznie 2 5 0 franków , Oficer
1 ,0 0 0 , Komandor 2 ,0 0 0 , a Wielki Urzędnik 5 ,0 0 0 (*).
Po zaw arciu pokoju z Anglią w Amiens, T rybunat podał
pierwszy myśl, 6 maja 1802 r ., okazania Napoleonowi za
tyle zasług dowodu wdzięczności w imieniu całego narodu.
Senat zatem Zachowawczy m ianował go, 8 maja, pierwszym
konsulem na następne dziesięć lat, po upływie pierwszego
dziesięciolecia. Gdy Napoleon, który wyższe m iał cele, otrzy
m ał wiadomość o tej uchwale, nie mógł ukryć swego nieukontentowania, i żeby nie być zmuszonym de przyjęcia łaski,
którą pogardzał, oświadczył, że chce, aby wybór Senatu od(*) Kiedy Napoleon został cesarzem Francuzów i królem wło
skim, dawał, prócz pensyi, członkóm Legii, tak zwany order Le
gii Honorowej, jako znak ich uczestnictwa w tój Legii. Order
miał z jednej strony gwiazdę pięćpromienną i wizerunek Napo
leona z napisem wkoło: Napoleon Empereur et Roi, a z drugiój
orzeł francuzki z piorunami i napisem w około: Honneur et Pa
trie. Order ten z pensyą udzielano potem i za zasługi cywilne, a
od r. 1830 jest on jedyną honorową nagrodą we Francyi za
wszelkie odznaczenie się w służbie wojskowej, cywilnój lub w za
wodzie uczonym.
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dano na utwierdzenie narodu. Naówczas dwaj drudzy konsulowie, przeniknąwszy tajem ną myśl jego, i chcąc mu usłu
żyć, uczynili od siebie odezwę do ludu francuzkiego, zapytu
jąc, czy zezwala, na przyznanie Napoleonowi dożywotniej go
dności konsularnej. Z liczby 3 ,5 /7 ,3 7 9 wotujących obywa
teli, tylko 8 ,4 9 4 głosowało przeciw, następnie Senat ogłosił
go Dożywotnim Konsulem, 2 sierpnia 48 0 2 r.
W miesiącu maju r. 4803 wznowiła się wojna z Anglią,
niecbcącą dotrzymać w arunków pokoju w Amiens, jako wcale
dla niej niekorzystnego w m iarę ofiar i kosztów poniesionych
w ciągu dziesięcioletniej walki z Francyą. Zaraz po oświad
czeniu wojny, wojsko francuzkie, zebrane w Rzeczypospolitej
Batawskiej, pod dowództwem jenerała Morlier, wkroczyło do
Niemiec i zajęło cały elektorat Hanowerski, dziedzictwo kró
la W ielkiej-Brytanii. Regencya Hanoweru, nie mogąc oprzeć
się gw ałtow i, zaw arła umowę z jenerałem M ortier, przez któ
rą wojsko narodowe wystąpiło z granic ojczystych, a kraj zo
bow iązał się utrzymywać i opłacać wojsko obce, francuzkie.
Śród wielkich przygotowań do wojny z Anglią, zaczęły
szerzyć się po całej Francyi wieści o różnych spiskach na
życie Napoleona. Posądzano Anglią o uczęstnictwo i spółdziałanie; celem tych spisków miało być wywrócenie rządu kon
sularnego i pow rót Burbonów do Francyi. Nareście policya
paryska potrafiła schwytać naczelników spisku rojalistowskiego; byli to: Jerzy Cudoudal, niegdyś dowódzca band wandej
skich, i jenerał Pichegru, znany ze swego przywiązania do
Burbonów, który w r. 4797 wywieziony z kraju przez Dyrektoryat do A m eryki, uszedł ztam tąd do Anglii. Ci dwaj
« przybyli do Francyi na okrętach angielskich, w kradli się do
Paryża, i już z różnemi osobami w stosunki i układy wcho
dzić zaczęli, gdy czujna policya, w porę o ich ukazaniu się
w stolicy zawiadomiona, obódwóch ujęła, 45 lutego 4804 ro
ku. Uwięziono natychm iast wiele osób, a mianowicie jenerała Moreau, podejrzanego o stosunki z Pichegru, swoim da
wnym przyjacielem. Głęboka tajemnica pokrywa cały ten
proces. Pichegru, który mężnie bronił swoich spólników, zo
stał w więzieniu uduszony; Jerzy Cadoudal zeznał swą winę
i z 49 spólnikami poniósł karę śm ierci na rusztow aniu; Mo
reau zaś, którego Napoleon osobiście nienawidział i do winy
chciał pociągnąć, przez sąd uniewiniony poszedł na wygna
nie i udał się do Stanów Zjednoczonych.
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W ciągu badań czynionych nad spiskowymi w Paryżu,
Napoleon w ysłał tajemnie oddział wojska do Badenu, gdzie
w zamku Ettenheim mieszkał spokojnie młody książę d'Enghien, ze krw i Burbonów. Dowódzca oddziału wdarłszy się
w nocy,do bezbronnego zam ku, porw ał księcia, 45 m arca
48 0 4 r., i przywiózł do Francyi, do zamku Vincennes, gdzie
wojenna kommissya odbyła nad nim śledztw o, i chociaż do
niczego się nie przyznał, uznała go za spólnika spisku Cadoudala, a Napoleon kazał go rozstrzelać 2 0 m arca. Jest wieść,
chociaż wcale bezzasadna, że gdy ranek, na tę exekucyą prze
znaczony, z powodu gęstej mgły, był nader ciemny, zawie
szono niewinnej ofierze latarnią na piersiach, i żołnierze na
to światło strzelali, aby pewniej trafić do celu. Ten niesu
mienny z księciem postępek, który w ycisnął piętno wiecznej
hańby na imieniu Napoleona, i którego rzeczywistych pobu
dek dziś naw et odgadnąć niepodobna, starał się pierwszy kon
sul usprawiedliwić w oczach Europy, oświadczając, iż do te
go stał się powodem spisek na jego życie, uknowany przez
Anglią w porozumieniu z księciem d’Enghien.
Bądź co bądź, odkrycie spisku na obalenie Konsulatu i
obawa powrotu Burbonów, spraw iły dziwną rew elucyą w umysłach Francuzów na korzyść Napoleona. Wszystkie klassy
ludności, odetchnąwszy na chwilę po okropnych rzeziach Konwencyi i bezprawiach niedołężnego D yrektoryatu, zadrżały na
samą myśl nowego nieładu; każdy był w duszy przekonany,
że pow rót familii królewskiej nie obejdzie się bez krwawego
odwetu, a Francya syta już była krw i i wojny domowej.
Ogół więc narodu pragnął, aby Napoleon włożył koronę na
swoje skronie i odjął tym sposobem Burbonom nadzieję w ró
cenia do Francyi. Jakoż senat Zachowawczy, stosując się
do woli powszechnej, oświadczył przez adress Bonapartemu,
iż cały naród życzy mu ofiarować dziedziczną godność cesar
ską. Napoleon nie robił trudności w przyjęciu takiej ofiary.
Papież Pius FIL wezwany był do Paryża dla namaszczenia
nowego monarchy. Obrzęd koronacyi odbył się w kościele
Notre-Dame, 2 grudnia, 4804 roku. Napoleon sam sobie
włożył koronę na głowę, po czćm włożył ją na skronie
swojej małżonki.

560

13. CESARSTWO FRA jNCUZKIE.
(1804 r.)
(Główniejsze wypadki za Cesarstwa).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Różne przywłaszczenia Napoleonawe Włoszech, 1805.
W ojna z trzecią koalicyą. Bitwa pod Austerlic.
Bitwa morska przy Trafalgar, 1805.
Józef Bonaparte królem w Neapolu, 1806.
Utworzenie nowych księstw we Włoszech, 1806.
Ludwik Bonaparte król Hollenderski, 1806.
Związek Reński. Koniec Cesarstwa Niemieckie
go, 1806.
W ojna z Prussami, w r. 1806 i 1807. Pokoj w Tylży. 1807.
Systemat Kontynentalny, 1806.
Zajęcie Portugalii 1807. Zdobycie Hiszpanii, 1808.
W ojna z Auslryą, 1809. Pokoj w Schonnbi unn.
W ojna z Rossyą, 1812.
Kampanie w latach: 1813 i 1814.
Abdykacya Napoleona w Fontaineblau, 1814.
Powrót Napoleona z wyspy Elby, 1815.
Bitwa pod Walerloo, 1815. Upadek Napoleona.
Kongres Wiedeński, 1815.
Związek Niemiecki.

Skoro Napoleon zasiadł na tronie, główną jego dążnością,
w ciągu dziesięcioletnich rządów, było rozszerzyć granice Ce
sarstw a i opasać Francyą nie Rzeczamipospoliiemi, jak to
czynił Dyrektoryat, ale Królestwami małej rozległości, którychby istnienie tak było z jego panowaniem związane, iżby
z niem razem ustać musiały; w nich bowiem spodziewał się
znaleść wiernych sprzymierzeńców i zawsze gotową pomoc
przeciwko reszcie Europy.
Przywłaszczenia Napoleona we Włoszech. Pierwsze sześć
miesięcy r. 1805, nacechowane są pasmem przywłaszczeń ce
sarza Francuzów we Włoszech. Już od r. 1802, Rzeczpospo
lita Cyzalpińska, przezwawszy się Rzecząpospolitą Włoską,
mianowała była swoim prezydentem Napoleona; teraz zaś skut
kiem jego intryg i złota, przedsięwziąwszy zaprowadzić u sie
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bie rząd monarchiczny, wybrała go na króla Włoch. Dnia
26 maja, 1805 r., Napoleon włożył żelazną koronę królów
Loinbardzkich w Medyolanie i m ianował wice-królem włoskim
swojego pasierzba, Eugeniusza Beauharnais.
Zaraz po tej koronacyi, senat i lud rzeczypospolilej Ligu
ryjskiej (przedtem Genueńskiej), w skutku tajemnych ukła
dów z Napoleonem, prosili go o wcielenie ich ojczyzny do
cesarstwa; co nastąpiło 4 czerwca.
W krótce potem, 2 4 czerwca, na żądanie mieszkańców
Lukki, ta rzeczpospolita zamieniona została na księstwo i
oddana prawem dziedzicznein Felixowi Bacciochi (Baczczioki)
i jego żonie Elizie, siostrze Napoleona.

W ojna z trzecią K oalicją, 1805.
O w szereg przywłaszczeń we Włoszech, owa gw ałtow na
chęć zaborów, wywołały trzecią koalicyą. Anglia zaw arła
przymierze z Rossyą i wezwała do tegoż Prussy i Austryą.
Prussy jednakże uchyliły się od uczęstnictw'a w tym związku
i zostały neutralnem i; ale Austrya, bolejąc nad stratą swych
Włoskich posiadłości, które teraz dostały się pod berło Napo
leona, tudzież lękając się wzrostu jego potęgi, uznała za ko
nieczne uzbroić się przeciwko niemu. Celem koalicyi było
wygnać spólnemi siłami Francuzów z Włoch Północnych, po
tem wkroczyć do F rancyi, ograniczyć ją brzegami R enu, i
tym sposobem położyć tam ę dalszym zdobyczom cesarza F ran
cuzów.
Austrya wystaw iła trzy armie: jedną pod wodzą arcyksięcia Karola we Włoszech, drugą pod arcyksięciem Jauem
w Tyrolu, trzecią w Niemczech nad brzegami rzeki Inn, pod
jenerałem Mack. Rossya wysłała na pomoc Austryi dwie
armie: jedną pod Kuluzowem, drugą pod Buzhaewdcnem,
i prócz tego inne wojsko rossyjskie, łącznie z angielskiem,
miało w ylądować w kr ólestwie Neapolitańskiem. Lecz wprzód
niżeli wojska sprzymierzone połączyć się zdołały, Austrya po
śpieszyła z zerwaniem stosunków z Francją. Napoleon, uprzedzając zebranie się w ojsk nieprzyjacielskich, przeszedł na
gle Ren 25 września, a 2 paźdz. wkroczył do Niemiec. Ksią
żęta: Bodeński, W iirtemberski i Bawarski, wassalowie cesa
rza Niemieckiego, doświadczywszy wiele klęsk w poprzedza
n i a C heon.-H ist .
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jących wojnach za Rzeczypospolitej Francuzkiej, opuścił! stro
nę cesarza Franciszka II. i zawarli przymierze z Napoleonem.
Cesarz Francuzów opasał jenerała Macka pod lllm em ,
(w W iirtem ber.) z 2 5 ,0 0 0 wojska i zmusił go do poddania
się 19 października. Słabe oddziały Austryaków, pod innemi
dowódzcami, cofać się spiesznie zaczęły, i chociaż w drodze
napotkały Rossyan pod Kutuzowem, jednakże nie śmiały sta■'------- '
1 (]0 Morawii. Wiedeń wpadł
poczem Francuzi przeszli Dunaj ścigając Austryaków i Rossyan. Tymczasem jenerał Buxhaewden z drugą arm ią połączył się pod Ołomuńcem z Kutuzowem, w tej właśnie chwili, kiedy cesarz Alexander stanął
w głównej kw aterze swojego wojska. Sprzymierzeńcy, mnie
mając się dosyć silnymi, postanowili czekać przybycia F ran 
cuzów. Napoleon wszedł nareście do Morawii i rozbił na gło
wę wojska koalicyi pod Austerlic, w rocznicę swojej koronacyi, 2 grudnia, 1605, gdzie 3 0 ,0 0 0 legło z obu stron na
polu bitwy: 1 5 ,0 0 0 jeńców , sto dział i bogate łupy były owocem zwycięstwa Francuzów . Bitwa Austerlicka zowie się
bitwą Trzech Cesurzów, bo Alexander, Franciszek II. i Naoleon osobiście się na niej znajdowalj. We dwa dni po tej
itwie, cesarz Franciszek udał się sam do obozu Napoleona i
ułożył z nim przedwstępne w arunki pokoju, który zawarty
został między Austryą a Francyą, 26 grudnia, w Presburgu
we trzy miesiące po zaczęciu kampanii.
Skutki kam panii r. 1805. Na mocy pokoju w Presburgu
Napoleon nie tylko zatrzym ał kraje, przed tą wojną od Austryi
oderwane, ale nadto Franciszek II. ustąpił mu swoje po
siadłości Weneckie na obu brzegach morza Adryatyckiego
z Dalmacyą i Albanią W enecką, które Napoleon przyłączył
do królestwa Włoskiego.
Książęta: Badeński, W urtemberski i Bawarski zostali uznani za udzielnych panujących i niezawisłych od władzy ce
sarza niemieckiego; dwaj zaś ostatni otrzymali prócz tego ty
tuł królewski. Pierwszym królem W ilrtemberskim był Frydryk /., Bawarskim zaś Maxymilian-Józef. Pokój Presburski przypraw ił Austryą o utratę 1 ,000 mil kwadratowych i
3 ,0 0 0 ,0 0 0 mieszkańców.
Król Pruski, Frydryk Wilhelm III., który w czasie tej
kampanii był neutralnym , m usiał na konieczne żądanie Napo
leona, uczynić z nim zamianę, przez którą ustąpił mu Ne\v-
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szatel, a za to otrzym ał elektorat Hanowerski, dziedzictwo
króla angielskiego, 15 grudnia 1805 roku. Ta okoliczność
w plątała Prussy w wojnę z Anglią.
Bitwa m orska przy Trafalgar, 21 pazdz. 1805 r. Francya
zostawała w przyjacielskich stosunkach z Hiszpanią od r. 1795,
i ich floty, złączone razem , strzegły granic od napaści An
glików. Ale prawie w sam dzień poddania się Macka pod F i
rnem, Anglia odniosła świetne zwycięstwo przy przylądku
Trafalgar, w Hiszpanii, nad flotą francuzką pod dowództwem
Villeneuve, który dostał się w ręce nieprzyjaciół i nad flo
tą hiszpańską pod Grawiną, który został śmiertelnie raniony.
Flota sprzymierzona składała się ze 35 okrętów , z których
10 tylko, nader uszkodzonych, ocalić się zdołało; wszystkie
inne francuzkie i hiszpańskie były wzięte lub zatopione. Lecz
adm irał angielski, Nelson, zginął w chwili zwycięstwa.
Pierwsze kilka miesięcy roku 1806 pamiętne są przez
następne wypadki:
'
Zdobycie Neapolu przez Francuzów.
Utworzenie nowych księstw we Włoszech.
Nastanie królestwa Hollenderskiego.
Związek Reński. Koniec Cesarstwa Niemieckiego.
Zdobycie Neapolu przez Francuzów. Kiedy Napoleon szedł
na wojnę przeciw Austryi, dla wzmocnienia wojsk swoich,
w północnych Włoszech działających, cofnął z granic króle
stw a Neapolitańskiego korpus francuzki, który się tam dotąd
znajdował, otrzymawszy wprzód, 21 września 1805, obietni
cę od króla Ferdynanda IV ., że w czasie tej wojny pozosta
nie neutralnym. Lecz na kilka dni przed bitwą pod Austerlic, flota augielsko-rossyjska zawinęła do brzegów Neapolitańskich wioząc 3 2 ,0 0 0 wojska, i król Ferdynand, wbrew swo
jej obietnicy, przyjął z zapałem Anglików i R ossyan, jako
swych wybawców. W skutku czego Napoleon wypowiedział
wojnę królowi Neapobtańskiemu. Silne wojsko francuzkie pod
dowództwem Józefa Bonapartego wyruszyło ku granicom Ne
apolu. Anglicy i Rossyanie, otrzymawszy wiadomość o klę
sce' pod Austerlic, niezwłocznie opuścili Włochy, a Ferdynand
IV. został bez obrony w obec Francuzów , którzy zwycięsko
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szli do jego stolicy. Nie czekając ich przybycia, w raz z dwo
rem usunął się do Palermo w Sycylii; Francuzi zajęli Neapol,
2 6 stycznia 4808 r., a Napoleon m ianował brata swego, Jó
zefa, królem obojga Sycylii, 80 m arca.
Utworzenie nowych księstw we Włoszech. Po zajęciu Ne
apolu, całe Włochy, wyjąwszy Rzym i księstwo Toskańskie
(które od r. 4801 z tytułem królestwa Hetruryi oddane by
ło Ludwikowi księciu Parm y, w zamian za jego dziedzictwo,
Parm ę) składały cząstkę potężnej monarchii Napoleona.
Kosztem Włoch cesarz Francuzów postanowił wynagro
dzić świetne czyny swoich m arszałków i jenerałów , tudzież
przywiązać ich do swojej osoby węzłami wdzięczności i wła
snego interesu. W tym celu utw orzył w' prow incjach we
neckich, od Austryi oderwanych, dwanaście nowych księstw ,
a trzy w' dawniejszćm księstwie P arm y , i rozdał je prawem
lenno-dziedzicznćm swoim m inistrom lub dowódzcóin, którzy
od tych posiadłości otrzymali nowe tytuły, jako to: książę
ünlmacyi (Soult), książę Rovigo (Savary), i t. d. W kró
lestwie też Neapolitańskićm Bonaparte oddał dwa księstwa,
odjęte papieżowi, lienewenckie i Ponte-Corvo, pierwsze
m inistrow i spraw zewnętrznych Talleyrandowi, drugie Bernadoltowi; jenerał Berthier został mianowany księciem
Newszatelu.
Królestwo llollem lerskle. Rzeczpospolita Batawska, daw
niej Hollenderska, od czasu swego nastania, w r. 4795, aż
do r. 1806, zostawała w zupełnej zależności naprzód od Dyrektoryalu, potem od pierwszego Konsula, tak, iż we wszyst
kich wojnach rzeczypospolitćj francuzkiej brać udział musia
ła z największą w łasną szkodą i upadkiem handlu Nakoniec
48 marca, 4806 r., sekretarz hollenderskiego poselstwa w Pa
ryżu przybył do Hagi z tajemnćm zleceniem. Zwołane zosta
ły stany jeneralne, i wysłuchawszy pobudek przejazdu sekre
tarza, nie mogąc oprzeć się przeważnej woli Napoleona, wy
słały umyślną deputucyą, niby z własnego natchnienia, do Pa
ryża, prosząc cesarza Francuzów o brata jego Ludwika na
króla Hollenderskiego. Napoleon przyjął łaskawie poselstwo
i Ludwik został koronowany w' Hadze 5 lipca, 4806 roku.
Związek Reński. Koniec Cesarstwa Niemieckiego. Jednym
z najznakomitszych czynów politycznych- Napoleona było poło
żenie końca starożytnemu cesarstw u Niemieckiemu. Otton I.
Wielki w raz z podbiciem WToch, w r. 962, otrzymał od
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papieża Jana XII. tytuł cesarza Rzymskiego Zachodniego; od
tąd aż do początku XIX. wieku, wszyscy w Niemczech panu
jący bez przerwy tę godność piastowali. Przez ten przeciąg
czasu cesarstwo ¡Niemieckie było zbiorem kilkudziesięciu więk
szych lub mniejszych książąt, węzłem feudalnym z cesarzem
połączonych, tak, iż książęta ci winni mu tylko byli służbę
wojskową, zresztą w wewnętrznym zarządzie swych lermości wcale od niego nie zależeli. Mieli prawo prowadzić woj
nę i wchodzić w traktaty, byleby nie na szkodę cesarza lub
cesarstw a.
Napoleon, nie lubiący Austryi i chcący ją, po odjęciu kra
jów Włoskich, do reszty osłabić, zadał cios boleśniejszy, prze
ciągając na swoją stronę jej w assalów , książąt Niemieckich.
Już Baden, W iirtemberg i Bawarya uznane były za niezawi
słe pokojem w P resb u rg u ; teraz, łącznie z poprzedzającymi,
trzynaście innych książąt na prawym brzegu Renu posiadło
ści mających, mianowicie landgraf D arm sztadzki, książęta
Nassau, Hohenzollern i t. d. ze względu że w każdej wojnie
Austryi z Francyą najpierwiej ich kraje strasznem u ulegały
zniszczeniu, a Rzesza Niemiecka skutecznej nie dawała im po
mocy, utworzyli nowy związek Reńskim zw any, oddzielili
się od reszty Niemiec, i dnia 13 lipca 1806 r. wezwali Na
poleona na protektora swmjego związku. Ten obiecał im opie
kę, za którą obowiązali się dostarczać Francyi pod czas wo
jen na morzu i lądzie 6 3 ,0 0 0 posiłkowego w ojska. Wiadomość
o nastaniu związku Reńskiego udzieloną była w dniu 1 sier
pnia sejmowi niemieckiemu w Ratysbonie przez pełnomocni
ka francuzkiego, który oświadczył zarazem, iż Fruncya nadal
uznawać nie będzie Rzeszy Niemieckiej. Franciszek II. w i
dząc, że cesarstwo Niemieckie, klórem tak długo przodkowie
jego władali, fozpada się na części, złożył koronę jako cesarz
Niemiecki 6 sierpnia, oświadczywszy, że wszystkie ogniwu,
łączące z nim książąt Rzeszy Niemieckiej, zostają od tej chwi
li zerwane i że on przestaje na tytule Cesarza Austryi, tudzież
innych dziedzicznych posiadłości.
Tym sposobem runęło potężne i sławne niegdyś ce
sarstw o Niemieckie!
Przez utworzenie Związku Reńskiego i przyjęcie nad nim
opieki przez Napoleona, monarchia jego powiększyła się o
2 ,5 0 0 mil kwadratowych i o 8 ,0 0 0 ,0 0 0 mieszkańców; odtąd
jako cesarz, król lub protektor, rozciągał sw ą władzę nad

566

Cesarstw o

F r a n c c z k ie

wszystkiemi podległemi sobie krajami; panow ał nad Francyą,
eałemi Włochami, Hollandyą i Związkiem Reńskim , tudzież
kierow ał podług swej woli olbrzymią massą 6 6 ,0 0 0 ,0 0 0
ludności!

W ojna Pruska.
W drugiej połowie roku 1806 poczęła się wojna z Prussami czyli raczej z czwartą koalicyą. Powód do niej był
pastępny: Napoleon oddał był, w r. 1805, elektorat Hano
werski Prussóm w zamian za kraje przez nie Francyi ustą
pione. Tymczasem w biegu roku 1806, chcąc pojednać się
z Anglią, ofiarował jej tajemnie wrócić Hanower. Gdy gabi
net angielski zawiadomił króla pruskiego o tych układach,
P russy, widząc nieszczere z sobą postępowanie Napoleona,
zaniechawszy neutralności, gotować się do wojny zaczęły. An
glia i Szwecya (gdzie panow ał Gustaw IV), pomoc im swoją
przyrzekły. Cesarz Rossyjski Alexander, który po bitwie pod
Austerlic pozostał z Francyą na nieprzyjaznej stopie, przy
stąpił także do związku. Toż samo uczynił elektor Saski,
Frydryk August. Tym sposobem utw orzyła się czw arta
koalicya.
Na nieszczęście król pruski, Frydryk Wilhelm III., nie
czekając swoich sprzymierzeńców, szczególniej przybycia Rossyan, rozpoczął wojnę z Francyą, żądając 1 paźdz., aby Na
poleon niezwłocznie swe wojska z Niemiec wyprowadził.
Wojsko pruskie liczące 1 2 0 ,0 0 0 zebrało się pod Erfurtem ,
ale dwie bitwy, 14 paźdz., wygrane przez Francuzów nad
Prussam i, rozstrzygnęły los kampanii 1806 róku. Sam Na
poleon pod Jeną zniósł księcia Hohenlohe, a marszałek Davousi poraził na głowę pod Auersted Ferdynanda Brunswickiego. Nie ma w nowszych czasach przykładu klęski tak
nagłej i strasznej; dwie arm ie, broniące Pruss, zostały w dniu
jednym zniesione lub rozproszone; król pruski utracił prze
szło 5 0 ,0 0 0 wojska. Skutki zaś tej klęski były jeszcze sm ut
niejsze; we dwa dni po tej bitwie E rfurt mający 14,000 zało
gi poddał się Francuzom. Zwyciężcy przeszli Elbę, zajęli
Poczdam, twierdzę Spandau, potem Berlin 2 5 października.
Książe Hohenlohe ścigany ze swymi niedobitkami poddał się
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ze 1 7 ,0 0 0 żołnierzy 2 8 paźdz.; za jego przykładem poszły
inne oddziały. Blticher ze szczątkami zam knął się w Lubece,
którą Francuzi zdobyli szturm em , (6 listop.); wódz ten ka
pitulow ał z 1 0 ,0 0 0 wojska. Twderdze Szczecin, Kistryn i
silny Magdeburg liczący 2 0 ,0 0 0 załogi, już zdradą, już tchórzowstwem , poddały się zwycięzcom bez oporu. Cała zatem
przestrzeń kraju, od Pienu aż za Odrę, mająca dziewięć milio
nów ludności, w ciągu sześciu tygodni, skutkiem dwóch bi
tew , pod Jeną i Auersted, dostała się w moc Napoleona.
Znaczniejsze twierdze na Szląsku uległy temuż losowi.
Elektor Saski, sprzymierzeniec Frydryka-W ilhelm a, postę
pem oręża Francuzów ulękniony, opuścił tego k ró la ,'z a w a rł
w Poznaniu oddzielny pokój z Napoleonem , przystąpił do
Związku Reńskiego i otrzym ał tytuł Króla Saskiego, 12 gru
dnia 1806 roku.
Tymczasem Napoleon ukazał się' nad brzegami Wisły i
wydał do Polaków, pod rządem pruskim będących, odezwę,
podpisaną przez jenerała Dąbrowskiego i przez Wybickiego. Za
raz stanęły szeregi ochotników i złączyły się z orłem cesar
skim. Francuzi nrzeszli Wisłę; tu spotkali Rossyan, w licz
bie 9 0 ,0 0 0 pod Beningsenem. Po wdelu mniejszych potycz
kach zaszła stanowcza bitwa pod Pułtuskiem, nad Narwią,
2 6 grudnia 1806 r., gdzie po najuporczywszej walce Rossyanie plac utrzymali. Odtąd przez cały miesiąc styczeń r. 1807
jenerał Beningsen, śród nieustannych bojów ciągnął ku dol
nej Wiśle dla dania odsieczy Gdańskowi i Grudziądzow i , oblężonym od Francuzów . Nareście 8 lutego zeszli się nieprzy
jaciele niedaleko Królewca, pod Preusisch-Eylau. Już Davoust uważał się za zwyciężcę, gdy jenerał pruski Lestocn
rzybył na pomoc Rossyanóm i w ydarł mu zwycięztwo. 3 0 ,000
rancuzów i 1 7 ,0 0 0 Rossyan zostało na polu bitwy.
Tak ciężka zobopólna strata w strzym ała dalszy krw i roz
lew i sprowadziła zawieszenie broni, które trw ało aż do mie
siąca czerwca. Bitwa pod Frydlandcm, l i czerwca stoczo
na, była stanowczą. Beningsen zniszczył korpusy Lanna i
Mortiera, i uważając walkę za skończoną, cofać się zaczął
z pola w nieładzie, gdy ku wieczorowi Bonaparte, uwiado
miony o klęsce swoich żołnierzy, nadbiegł z korpusami Ney'a
i Victora, i zniósł zupełnie Beningsena.
Kroki nieprzyjacielskie zostały powtórnie wstrzymane.
Alexander i Napoleon widzieli się z sobą w łódce, na Niem
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nie, 25 czerwca. Po czem nastąpił pokój w Tylży między
Rossyą i Francyą, 7 lipca 1807 r., a między Francyą i Prussami 9 lipca.

Skutki wojny Praskiej.
1. Król pruski utracił połowę swoich posiadłości i około
5 ,0 0 0 ,0 0 0 mieszkańców, od Renu aż do Elby.
2. Z krajów niemieckich, na Prussach zdobytych, z po
siadłości książąt Hessen-Kasselskiego i Brunświckiego i cząstki
H anoweru, .Napoleon utw orzył nowe królestwo Westfalskie,
(15 listopada 1807), i oddał je najmłodszemu bratu, Hiero
nimowi. Nowe to państwo obejmowało górą 2 ,0 0 0 ,0 0 0
mieszkańców.
3. Z krajów od Polski w drugim i trzecim rozbiorze oderwanych powstało księstwo Warszawskie, które Napoleon
ustąpił królowi Saskiemu, 21 lipca 1807 roku.
4. Cesarz Alexander uznał sześciu nowych królów z ręki
Napoleona, jako to: Bawarskiego, W iirtemberskiego, Hollenderskiego, Westfalskiego, Saskiego i Neapolitańskiego, dostał
od Pruss cząstkę dawnej Polski z obw'odem Białostockim,
w ogóle 4 0 0 ,0 0 0 mieszkańców i 100 mil kw adr., i zobo
w iązał się zaprowadzić w swem państwie systemat konty
nentalny, tudzież zmusić króla szwedzkiego, Gustawa IV.,
aby podobnież uczynił.
Systemat kontynentalny. W biegu wojny z Prussam i Na
poleon powziął olbrzymią myśl zgnębienia Anglii. Cała już
prawie Europa drżała przed jego obliczem: Włochy były
w jego ręku, milczała upokorzona Austrya, Prussy stały nad
brzegiem przepaści, a większa część Niemiec uszła od zguby
kryjąc się pod tarczą jego opieki. Jedna tylko Anglia, potę
żna na m o rzu , zniszczywszy flotę hiszpańsko-francuzką pod
Trafalgar, upornie wzbraniała się przyznać mu tytuł cesarza.
Podczas swojej bytności w Berlinie, 21 listopada 1806 r.,
Bonaparte wydał rozkaz, znajomy pod imieniem dekretu Ber
lińskiego, którym ogłosił Wielką Brytanią w stanie oblężenia
i zalecił zatrzymywać Anglików , i zabierać ich tow ary we
wszystkich krajach, gdzie powiewać będzie chorągiew francuzka. To się zowie Systematem Kontynentalnym. Ce
lem tego Syslem atu było zniszczyć handel i bogactwo Anglii,
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zamykając przed m ą wszystkie portv stałego lądu Europy i
zabraniając najsurowiej przywozu nie tylko wyrobów z jej
własnych fabryk ale wszelkich płodów, z jej osad pochodzą
cych, których użycie stało się przez długi nałóg praw dziw ą
potrzebą d'a wszystkich krajów europejskich. Ten środek za
dał straszną klęskę nie samej tylko Anglii, ale i tym ludom,
które z mą w bliższych stosunkach handlowych "osiawały,
jako to, Danii, H ofandyi, Szwecyi i t. d.

Z ajęcie P o rtu g a lii i H iszpanii 1807, 1808 r.
W krótce po zaw arciu pokoju w Tylży, Napoleon przedsię
wziął zagarnąć Portugalia z powodu jej ścisłych stosunków
z Anglią, i że.w zbraniała się przystąpić do systematu konty
nentalnego. Żeby zaś wyjednać dla wojsk swoich wolne
przejście przez ziemie hiszpańskie, przeciągnął na swoję stro
nę ulubieńca i pierwszego m inistra Karola IV., króla H isz
panii, Manuela Godoy, zrobiwszy z nim 27 października
1807 tajemny układ dla podbicia Portugalii, której część po
łudniową zapewnił dla niego z tytułem króla Algarbii.
Przetoż Godoy, osobistym interesem kierowany, mimo oporu
następcy tronu, Ferdynanda, (potem Ferdynanda VII.), któ
ry nienawidział Francuzów , i z nimi ulubieńca swojego ojca,
nakłonił Karola IV., aby dozwolił wojskom francuzkira przechodu przez Hiszpanią. Wojska te, r. 1807, zbliżyły się ku
granicom Portugalii. Regent Jan (VI.), widząc niemożność
oparcia się nieprzyjaciołom, d. 2 5 listopada w siadł na okręt
z rodziną swoją 'i pod zasłoną floty angielskiej odpłynął do
Brazylii. W pięć dni potem, 30 listopada, jenerał Junot
zajął Lizbonę. Portugalia uległa jarzm u Francuzów . Jednak
że Napoleon nie dotrzymał układów z Manuelem Godoy.
W kilim mies’ęcy potem, drugie wojsko francuzkie, pod
wodzą Murata, szw agra Napoleona, wkroczyło do Hiszpanii
celem zajęcia te.^o państwa. Gdy wieść o tem doszła do Ma
drytu, sam Codoy przekonał się, że był igraszką widoków
Napoleona, i radził famiFi królewskiej, aby się usunęła do
południowych części His. panii, a potem do Ameryki. Lud
stolicy oparł s;ę tem u, rzuć'! s:ę do broni 18 marca 1C03
r., i obwiniając Godo/, który tylko co me zginął w zaburze
niu, o tajemne stosunki z cesarzem F rancuzów , zmusił króR ys Cr
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la naprzód oddalić od siebie swego ulubieńca, a potem zło
żyć koronę na rzecz syna Ferdynanda, który został ogłoszony
królem pod imieniem Ferdynanda VII. Ale Karol IV., we
dwa dni po abdykacyi, zaniósł przeciw niej oświadczenie, ja 
ko przemocą sobie w y d artej; mimo to , syn utrzym ał tytuł
króla i odprawił wjazd uroczysty do m adrytu, 2 4 m arca.
Śród tych okoliczności wojsko francuzkie, udając przyja
cielskie zamiary i jakoby dążąc tylko do Portugalii, weszło
do Madrytu pod dowództwem Murata, za radą którego, F er
dynand VIL, pragnąc oprzeć się ojcu i pozyskać uznanie sie
bie królem przez Napoleona, udał się osobiście do Bajonny,
gdzie się wówczas znajdował cesarz Francuzów . Ten, pod
pozorem pojednania syna z ojcem, sprowadził w krótce do te
goż miasta starego króla z małżonką i dziećmi, tudzież Ma
nuela Godoy. Gdy tym sposobem rodzina królewska dostała
się mu w ręce, oświadczył bez ogródek Ferdynandowi VIL,
że niezłomną jego jest wolą usunąć dom Burbonów od tro 
nu hiszpańskiego, i że Ferdynand musi zrzec się sw o
jej korony na rzecz dynastyi Napoleona. Ferdynand, po nie
jakim w początkach oporze, zw rócił koronę ojcu, Karolowi
IV., a ten ustąpił Napoleonowi wszelkich swych praw do tro
nu Hiszpanii. Wyznaczono mu następnie 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 realów
rocznie (real wart groszy 12), a każdemu z synów po
4 0 0 ,0 0 0 franków rocznie. Karol IV. z dworem swoim osiadł
wr Compićgne, nareście w Marsylii, gdzie też um arł, a F er
dynand VII. z bratem Don Karlosem w zamku Valencay,
własności Tallejranda.
Napoleon wtedy oddał koronę hiszpańską bratu swemu
Józefowi, królowi neapolitańskiem u, neapolitańską zaś Joachi
mowi Murat. Wieść o wypadkach zaszłych w Bajonnie za
paliła w sercach Hiszpanów nienawiść ku Francuzom i żą
dzę krw aw ej zemsty. W dniu tym , kiedy Józef wjeżdżał uroczyście do Madrytu, 2 0 lipca 1808 r., wybuchnęło powsta
nie, które, jak pożar gwałtow ny, nagle objęło całą Hiszpanią.
Anglia w ysłała im w pomoc pieniądze, broń, zapasy wszel
kiego rodzaju i kilka oddziałów wojska. Jenerał Palafox
z 1 0 ,0 0 0 żołnierzy mężnie bronił Saragossy przeciw oblega
jącym Francuzom . Oddział powstańców hiszpańskich pod Castanosem zadał najezdnikóm wielką porażkę pod Bajlen (20
lipca), gdzie jenerał Dupont, z 1 6 ,0 0 0 Francuzów , ze wszech
stron oskoczony, poddać się musiał. W skutku tej klęski,
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król Józef opuścił zagrożony Madryt, 1 sierpnia, i cofnął się
ku granicom Francyi, do Vittoryi.
W tymże czasie Francuzi utracili Portugalią. Anglicy pod
dowództwem Wellesleya (znanego pod imieniem Wellingto
na) złączywszy się z Portugalskim i powstańcam i, zbliżyli się
ku Lizbonie i odnieśli pod Vimeira, 21 sierpnia, wielkie zwycięztwo nad marszałkiem Junotem , (mianowanym przez Na
poleona księciem stbrantes, od miasta tego imienia w P or
tugalii); poczóm nastąpiła kapitulacya, przez którą wojsko
francuzkie odesłane zostało na okrętach angielskich do F ran
cyi, a cała Portugalia przeszła w moc Anglików.
Na wieść o powyższych klęskach, Napoleon postanowił
udać się osobiście dla stłum ienia rokoszu w Hiszpanii. Jakoż
na czele 1 8 0 ,0 0 0 w ojska przeszedł Pireneje, w kilku sta
nowczych bitwach poraził powstańców, przebył straszne w ą
wozy Samosiera, do zdobycia których pomogli mu Polacy, i 4
grudnia 1808 w prowadził powtórnie Józefa do Madrytu. Saragossa, po najzaciętszym oporze, wpadła nareście w ręce
Francuzów . Tymczasem, kiedy Napoleon m iał już ścigać
Anglików, którzy przybyli na pomoc Hiszpanom , otrzym ał
wiadomość w styczniu, 1 8 0 9 r., że się Austrya do wojny
z Francyą gotuje. Ta okoliczność w ywołała go z Hiszpanii,
gdzie Soult objął naczelne dowództwo nad wojskiem. Odtąd
los wojny hiszpańsko-francuzkiój rozmaicie się ważył, zawsze
jednak pomyślniej dla Francuzów. Ale po klęsce zadanej Na
poleonowi w Rossyi, w r. 1812, poczęła się szczęśliwsza
epoka dla Hiszpanii. Jenerał Soult został odwołany, w r.
1813, do Niemiec z 2 5 ,0 0 0 wojska; miejsce jego zastąpił
Jourdan, ale szczęście opuściło chorągiew francuzką. Hisz
panie wytężyli wszystkie swe siły dla zrzucenia obcego jarz
ma. Stanowcza bitwa pod Vittorią, 21 czerwca 1813 r.,
położyła koniec panowaniu Józefa. 1 5 ,0 0 0 Francuzów legło
na placu, 3 ,0 0 0 dostało się w niewolę; 150 arm at, 4 0 0 wo
zów ammunicyi i wielka kassa wojenna, były nagrodą męztw a Hiszpanów. Ferdynad VII., uszedłszy z zamku Valenfay, w stąpił powtórnie na tron i panow ał do 1833 roku.

572

C esa rstw o F

rancuzkie

W ojna z A ustryą, 1809.
Cesarz austryacki, Franciszek II., nie mogąc pocieszyć się
po tylu stratach, gdy postrzegł, że iuteresa francuzkie w Por
tugalii i Hiszpanii wzięły obrót niepomyślny, zajął się czyn
nie skupieniem sił zbrojnych i gotowaniem się do nowej wal
ki z Napoleonem. Poseł francuzki opuścił Wiedeń 2t! lutego
r. 1809. Kampanią rozpoczął arcyksiąże Karol napadając
z 2 0 0 ,0 0 0 wojska na króla B aw arskiego, sprzymierzeńca
Francyi, 10 kwietnia r. 1809. Wojna ta w ogóle trw ała
trzy miesiące, od 10 kwietnia do 12 lipca, 1809 r. Ale
Napoleon, lotem błyskawicy, pośpieszył na pomoc Bawaryi,
uderzył na główną arm ię austryacką i poraził 2 2 — 23 kw iet
nia, Karola pod Eckmiihl i Ratysboną, gdzie sam w nogę zo
stał i aniony. W krótce potem, 13 maja, wszedł zwycięzca
do Wiednia, a 21 i 2 2 maja zadał Austryakóm wielką klęskę
pod Gross-Aspern i E slin g , w dwóch bitw ach, gdzie arcyKsiąże Karol utracił 3 0 ,000 wojska. Ostatnia stanowcza bi
tw a, która rozslrzygła dalszy los kampanii r. 1 8 0 9 , zaszła
niedaleko W agram (w Austryi) 5 i 0 lipca. Cesarz austry
acki prosił o zawieszenie broni, a po trzech miesiącach w a
hania się stanął pokój 14 października, w zamku Schonbrunn
(pod W iedniem), który naraził Austryą na wielkie ofiary.
Straciła bowiem 2 ,0 0 0 mil kw adratowych i około 3 ,5 0 0 ,0 0 0
mieszkańców, tudzież .przystąpić musiała do systematu konty
nentalnego. Z ustąpionych krajów, jako to: D alm acji, Kroacyi, Istryi i t. d. Napoleon utw orzył nowe państwo, pod nazwiskiei!) prowincyj IUiryjskick.

Główniejsze wypadki

aż

do wojny z Rossyą.

1.
W ciągu wojny z Austryą Napoleon obalił świecką
władzę papieża nad państwem Kościelnem. dla tego, że Pius
VII. nie chciał zezwolić na wprowadzenie systematu konty
nentalnego. Wojska francuzkie zajęły Kzym, a państwo Ko
ścielne zostało wcielone do cesarstw a franeuzkiego. Papież,
którem u Bonaparte w zamian za odjęte kraje przeznaczył
2 ,0 0 0 ,0 0 0 Panków pensyi, protestow ał przeciw tem u gw ał
towi i rzucił klątwę na cesarza Francuzów i jego spólników.
W tedy, z rozkazu Bonapartego, porwano go z Rzymu, w no
cy z 5 na 6 lipca 1809, i pod strażą zawieziono do Sawony (w Rz. Geuueń.), gdzie trzy lata przesiedział w niewoli.
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2. Napoleon stał już na szczycie potęgi; posiadał olbrzy
m ią monarchią; a’e nie m iał żadnego potomstwa z Józefiną
Beauharnais. Za wspólną przeto zgodą rozwiódł się z nią
w grudniu, 11109 r., a w roku następnym, 1 kwietnia 1810,
poślubił Maryą-Ludwikę, córkę Franciszka I., cesarza a u stri
ackiego, która 20 marca 1811 r. powiła mu syna. Ten,
jeszcze w kolebce, mianowany został królem Rzymskim; po
zesłaniu zaś ojca na wyspę Sw. Heleny, nosił imię księcia,
Reichszład (um arł w r. 1832).
3. W r. 1810 lipca 9, królestwo Hollenderskie istnieć
przestało. Ludwik, brat Napoleona, w stąpił był na tron hollenderski, z warunkiem ścisłego przestrzegania środków przed
sięwziętych przez cesarza Francuzów dla pognębienia Anglii,
i panow ał od r. 18 0 6 — 1810, będąc bardziej wassalem ko
rony fraucuzkiej niżeli niezawisłym monarchą. Nakoniec, prze
konawszy się w tym krótkim przeciągu czasu o niemożności
ogodzenia interesu poddanych swoich z polityką swojego
rata, zrzekł się dobrowolnie korony, a Napoleon wcielił Hollandyą do cesarstw a francuzkiego, która w tym stanie pozo
stała do 1813 roku.
Przy końcu r. 1810 państwo Napoleona, nie licząc w 'o
jego sprzymierzeńców, zawierało 130 departam entów i 42
miliony ludności.

E

W ojna z R ossyą, r. 1812.
Od pokoju Tylżyckiego aż do r. 1810, Alexander i Napo
leon zostawali w przyjaznych stosunkach; ale nieprawne zaję
cie przez cesarza Francuzów księstwa Oldenburskiego, na
leżącego do familii cesarsko-rossyjskiej, gdzie naówczas pano
w ał Wilhelm Piotr Frydryk, było początkiem i hasłem
rozbratu między dwoma cesarzami. Gdy Napoleon na wez
wanie Alexandra nie chciał wrócić swojej zdobyczy księciu
Oldenburskiemu, cesarz Rossyjski przy końcu r. 1810 zniósł
u siebie systemat kontynentalny. Napoleon uw ażał to za zer
wanie związków przyjaźni, i obie strony do w ojny gotować
się zaczęły. Na tych przyborach zeszło półtora roku.
Sprzymierzeńcami Fraucyi byli królowie: Saski, Bawarski,
W iirtemberski, W estfalski, Neapolitański, Pruski, cesarz Austryacki i Związek Reński. Wojsko Napoleona wynosiło górą
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7 0 0 ,0 0 0 , i dzieliło się na wielką arm ią i skrzydła. W iel
ka arm ia składała się ze trzech części: jedna pod roz
kazami samego cesarza, miała korpusy: D avoust, Oudinot
i Neja; przy niej szli żołnierze króla W iirtemberskiego. D ru
ga część, zwana arm ią środkową, pod dowództwem Eugeni
usza Beauharnais, zamykała korpusy Junota i Gouvion-SaintCyr; przy tej arm ii znajdowali się Bawarczycy. Trzecia ar
mia pod Hieronimem Bonaparte, składała się z Polaków pod
Józefem Poniatowskim , ze Sasów pod Regnier, i Westfalczyków pod Wandamem.
W i e l k a armia.
Napoleon.

E ügemüsz .

H ieronim .

Davoust, Oudinot,
Ney, Wiirtemb.

Junot, Saint-Cyr,
Bawarya.

Polacy, Sasi,
Westfalia.

Korpus austryacki, pod księciem Schwarzenbergiem, zaj
m ow ał prńwe skrzydło; korpus zaś Mackdonalda z Prussakami szedł na lewem.
N apoleon, zebrawszy pod swoją chorągw ią całą praw ie
E u ro p ę, od Madrytu do W arszaw y, wkroczył w połowie r.
1 8 1 2 do Rossyi, prowadząc zbrojne zastępy dwódziestu pod
danych lub sprzymierzonych narodów. Alexander bez sprzy
mierzeńców i przyjaciół wystąpił do tak strasznej walki z jed
nym swoim ludem, pokładając ufność w jego poświęceniu się
dla dobra ojczyzny i w pomocy Najwyższego.
Siły rossyjskie, mające bronić monarchii od w targnienia
nieprzyjaciół, wynosiły zaledwie 2 6 0 ,0 0 0 żołnierzy i dzieliły
się na dwie arm ie, które zwano pierwszą i drugą arm ią Za
chodnią; pierwszą dowodził Barklay de Tolly, drugą Bagration.
Kampania poczęła się 12 czerw ca 1812 r. Napoleon z ca
łą arm ią francuzką przeszedł Niemen (22 i 25 czerwca) we
trzech punktach: sam niedaleko Kowna, Eugeniusz w’ Pilonach,
a Hieronim pod Grodnem. Mackdonald z lewem skrzydłem
przeszedł tę rzekę pod Tylżą, a Schwarzenberg przepraw ił się
przez Bug i poszedł na Podole.
Pierwsza arm ia rossyjska zajmowała przestrzeń od Kurlandyi do G rodna; przy niej znajdował się sam cesarz Ale
xander, który m iał główną kw aterę w' Wilnie; druga ciągnę
ła się od Grodna na połuduie-zachód. Pierw sza miała osłaniać
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Petersburg, druga zaś Moskwę, jeśliby Napoleon na obie te
stolice uderzyć razem zamyślał. Gdyby zaś ku jednej z nich
tylko chciał dążyć, obie arm ie rossyjskie, ustępując bez bitwy
przed nieprzyjacielem i wszystko na drodze pustosząc, dla utrudzenia mu przechodu, powinny były jak najspieszniej po
łączyć się z sobą i dopiero wówczas całą już zbrojną siłą
próbować losu oręża.
Plan zaś Napoleona był następny. Skoro przeszedł Nie
men i zajął Wilno, a wojska rossyjskie, na dwóch dalekich
od siebie punktach stojące, cofać się zaczęły, w ysłał korpusy,
pierwszą część wielkiej jego arm ii składające, jako to, Neja,
(Judinot i Davoust, dla ścigania Rossyan pod Barklajem de
Tolly, wojsku zaś pod Hieronimem i Vandamem będącemu,
kazał uderzyć na Bagrationa; tymczasem sam z drugą czę
ścią swojej armii, to jest, z korpusami wice-króla Eugeniu
sza, m iał wcisnąć się w środek dwóch wojsk rossyjskich, a
zniósłszy je zupełnie, posunąć się w' głąb cesarstwa, opano
wać Moskwę, i ztam tąd przepisać w arunki pokoju, jak to
dwakroć uczynił był w Wiedniu.
Jakże plan Napoleona nie udał się; Bagration odparł ści
gających Francuzów pod Hieronimem, i obie arm ie rossyjskie,
zniszczywszy po drodze wszelkie zapasy, gdy postrzegły, że
Napoleon idzie głównie na Moskwę, zbliżyły się ku sobie i nakoniec zeszły się w Smoleńsku. Tu je doścignął cesarz F ran 
cuzów; ale że siły rossyjskie były za szczupłe, Barklaj, unikając
bitwy, posunął się z głów ną arm ią do Carewa-zajmiszcza, zo
stawiwszy w Smoleńsku Bajewskiego i Dochturowa. Ci, po
mężnej obronie, opuścili także tę tw ierd zę, ale w ruinach,
do której wszedłszy Napoleon, nie tylko nie znalazł żadnych zapa
sów, ale naw et ani przytułku dla złożenia chorych lub rannych
żołnierzy. Ujrzał tylko przed sobą mury dymiące się i okropne śla
dy wielkiego pożaru. Od Smoleńska ścigał krok w krok nieprzy
jaciół po drodze do Moskwy wiodącej. Gdy obie arm ie rossyjskie
stanęły pod wsią, Borodinem zwaną, główne dowództwo objął
nad niemi Kutuzów, wódz dla wieku, męztwa i cnót starożytnych
wielce od wojska i ludu kochany. Tu jeszcze raz cesarz Alexander,
mając zamiar wydać swoją stolicę na łup najezdnikóm, postano
w ił stoczyć bój z Napoleonem. Zaszła pamiętna walka 7 w rze
śnia na polach Borodzińskich, gdzie z obu stron do 1 2 0 ,0 0 0
żołnierzy legło na placu; zginął też Bagration; los jednak bi
tw y został nierozstrzygniony; Rossyanie cofnęli się, i skutkiem
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planu, wcześniej przyjętego, wydali Moskwę Francuzom ,
którzy w siedm dni po bitwie pod Borodinem weszli do sła
wnej stolicy rossyjskich carów.
We dwa dni po wkroczeniu cudzoziemców do Moskwy,
z której uciekli prawie wszyscy mieszkańcy, pożar, urzą
dzony z woli Rządu rossyjskiego, wybuchnął w pięciuset
miejscach zarazem , obrócił w perzynę 7 ,0 0 0 domów po
większej części drew nianych, i zniszczył ostatnią nadzieję
monarchy Francuzów , który spodziewał się tu zastać bogate
zapasy żywności, tudzież pokrzepić wypoczynkiem znużone
swe wojska. Trudno pojąć dla czego śród takich okoliczno
ści przez cały miesiąc siedział nieczynny w opustoszałej sto
licy; nareście, kiedy głód coraz mocniej zaczął dokuczać
w ojsku, a partyzanci rossyjscy przecinali wszelki dowóz
żywności do Moskwy, Napoleon, postrzegłszy sm utne swoje
położenie, ofiarował sam po dwakroć pokój Alexandrowi.
Ale monarcha Rossyjski postanowił w żadne z nim nie wcho
dzić układy, i nie pierwej złożyć oręż, na obronę ojczyzny
dobyty, aż póki ani jeden nieprzyjaciel nie zostanie w ob
szernym jego państwie.
Napoleon ujrzał uaówczas swoje niebezpieczeństwo w ca
łej rozciągłości; dłużej baw iąc w Rossyi narażał się w i
docznie na utratę całej arm ii bez b itw y ; postanowił zatem,
chociaż za poźno, opuścić Rossyą przed nadejściem zimy,
aby się zbliżyć do swoich zapasów żyw ności, u granic Litwy
przygotow anych, a na drugi rok powtórzyć swoją wyprawę
do Rossyi. Ale że odw rót drogą.sm oleńską, przez ustępu
jących Rossyan okropnie zniszczoną, był niepodobieństwem,
zw rócił się przeto na południe R ossyi, ku Kałudze i dalszym
urodzajnym , od nieprzyjaciół nietkniętym , prow incjom .
Lecz tu czekał nań z wojskiem Kutuzów i odparł go zwj’cięzko pod Małym Jarosławcem, tudzież zmusił do udania
się tąż samą drogą, którą był przyszedł. Armia francuzka
upadła zupełnie na duchu i na siłach, ile z powodu braku
żyw ności, tyle od klęsk, które jej ciągle zadawał oręż ros
syjski. Wkrótce nastała wczesna i nadei* ostra zima; F ran
cuzi, dręczeni głodem , mrozem i ścigani bez przerwy od
K utuzow a, szeroko zasłali trupam i całU przestrzeń od Mo
skwy do Berezyny. Samo przejście przez tę rzekę, bronio
ną od jenerała Czyczagowa, przyprawiło Napoleona o stratę
2 0 ,0 0 0 żołnierzy. Sam cesarz, w czasie przepraw y, ze wszech

W ojna

z

R ossyą

r.

1812.

577

stroń oskoczony, zaledwie uniknął niewoli i spiesznie odje
chał do Paryża.
Tak się skończyła pam iętna ta w ypraw a, najznakomitsza
w dziejach now ożytnych, która okryła Rossyą nieśm iertelną
sław ą. Straszna potęga cesarza Francuzów rozpadła się,
rzec m ożna, sama swoją olbrzymią wielkością. Z tak sil
nego wojska zaledwie 7 0 ,0 0 0 żołnierzy wróciło nazad w najopłakańszym stanie. Podług wyliczenia historyków rossyjskich, zginęło w boju lub wymarło z głodu, zimna i cho
rób, przeszło 4 0 0 .0 0 0 Francuzów , i okofe 1 9 0 ,0 0 0 dostało
się w niewolę. W tej liczbie mieściło się 48 jenerałów i
3 ,0 0 0 oficerów. Dnia 25 grudnia , (podług starego kalenda
rza) 18 1 2 r . , Rossya składała dziękczynne modły Najwyż
szemu za swoje wybawienie od najazdu Gallów i dwudziestu
z nimi sprzymierzonych narodów.

K a m p a n i e r. 1813, 1811 i ISIS.

Po wygnaniu Francuzów z R ossyi, cesarz Alexander prze
niósł wojnę do krajów Niemieckich, które strach tylko utrzy
m yw ał w wiernośei ku Napoleonowi. Ale skoro oręż rossyjski
dowiódł im , że można pokonać tego olbrzym a, Prussy pierw 
sze oświadczyły się przeciw niem u; Anglia i Szwecya przy
stały także do związku z Rossyą.
Armia p ru sk a , pod dow ództwem Bliichera i Biilowa,
składała się ze 1 3 0 ,0 0 0 , rossyjska zaś, dowodzona przez
hrabiego W itgensztejna, (już bowiem nie żył Kutuzów),
miała 1 6 0 ,0 0 0 żołnierzy.
Zrazu Eugeniusz B eauharnais był na czele reszty wojsk
francuzkich, które Napoleon w Niemczech zostawił; ale skoro
cesarz, z w łaściwą sobie szybkością, zgromadził nowe siły
we F rancyi, w rócił do Niemiec i objął sam dowództw o nad
wojskiem.
Pierwsze spotkanie się nieprzyjaciół zaszło na polach Saxonii, niedaleko Gross-Gerschen i sławnego w Trzydziesto-letniej wojnie miasteczka Liitzen. Napoleon na czele
1 1 5 ,000 odniósł zw ycięstw o, 2 m aja, nad 7 0 ,000 Prussaków i Rossyan pod wodzą W itgensztejna. Niemcy zowią tę
Kvs Chron.-Hist.
73
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bitwę Gross-Gerschen, Napoleon zaś nazw ał ją bitw ą pod
L iitzen, wznawiając pamiątkę Gustawa Adolfa.
Po przegranej pod G ross-G erschen, Rossyanie i Prussacy,
w liczbie 9 6 ,0 0 0 , zajęli pozycją pod Bautzen, w królestw ie
Saskiem , nad rzeką Spree. Napoleon ze 1 5 0 ,000 wojska
uderzył na sprzymierzeńców, i jeszcze raz świetnem uw ień
czył się zwycięztwem.
Nakoniec strony w ojujące, na wezwanie Napoleona, w strzy
mały kroki nieprzyjacielskie. Cesarz Francuzów potrzebo
w ał zwłoki dla sprowadzenia z Francyi posiłków , mianowi
cie skoro dowiedział się, że Szwedzi pod B ernadottem , któ
ry w r. 18 1 0 został uznany za następcę ich bezdzietnego króla
Karola X III., grozili niezwłócznem w targnięciem do północ
nej części Niemiec. Zresztą możeby sam tego zawieszenia
nie życzył, gdyby był przeniknął zdradliwe zamiary teścia swo*
jego, cesarza Austryi; ale m inister austryacki Metternich umiał
je zręcznie okryć zasłoną tajemnicy, i wielki wódz został oszukany przez wielkiego polityka. Sprzymierzeńcy nie chcieli
z początku zezwolić na rozejm , bo u nich wszystko było go
towe do wojny, ale porozumiawszy się w tej rzeczy z Austryą,
która potrzebowała czasu dla ukończenia swojego uzbrajania
się przystali na żądanie Napoleona.
Zawieszenie broni trw ało od 4 czerwca do 10 sierpnia.
W ciągu lego czasu A ustrya, która naw et po wejściu w związki
familijne z cesarzem Francuzów nie mogła zapom nieć, iż
ten szczęśliwy wojownik na tyle ją bolesnych strat naraził,
przyłączywszy się za staraniem cesarza Alexandra do ogólnej
sprawy sprzym ierzeńców , dała im zupełną przewagę nad
F ra n c ją Po upływie rozejm u, cesarz austryacki oświadczył
otw arcie, 1 2 sierp n ia, iż podnosi oręż na swojego zięcia.
Wojsko tej nowej koalicji wynosiło 7 0 0 ,0 0 0 ludzi ¡dzie
liło się na siedm arm ij, z których wymienimy trzy głów 
niejsze :
Armia Czeska pod rozkazam i Schw arzenberga, mająca
w' swym składzie korpusy: au stry ack i, pruski i rossyjski, za
w ierała 2 4 0 ,0 0 0 żołnierzy, i lj7 0 0 arm at.
Armia Północna pod B ernadottem , mająca korpusy: pru
sk i, rossyjski i szw edzki, składała się ze 1 5 5 ,0 0 0 żołnierzy
i 380 arm at.
Armia Szłąska pod wodzą B llichera, złożona z Prussal.ów i R ossyan, m iała 9 5 ,0 0 0 wojska i 3 5 0 arm at.
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Cesarze: Alexander i Franciszek, tudzież król pruski Frydryk-W ilhelm I I I ., postanowili znajdować się przy wojsku
do końca tej kam panii; główna ich kw atera była w armii
Schwarzenberga.
Przeciwko tym siłom koalicyi Napoleon wystaw ił 4 6 0 ,000
wojska. Kroki nieprzyjacielskie rozpoczęły się pod koniec
sierpnia, i przez resztę dni tego miesiąca jenerałow ie francuzcy przegrali trzy znaczniejsze bitwy, których placem były
Szląsk i Saxonia.
1. Armia Północna, pod B ernadoltem , zasłaniała Berlin
od wtargnięcia Francuzów , którzy pod jenerałem Oudinot
mieli rozkaz zdobyć koniecznie tę stolicę. Bernadotte w ysłał
przeciwko nim jenerała Biilow', który im zadał klęskę pod
Gross-Beeren, 2 3 sierpnia, i ocalił Berlin.
2. Drugi jenerał francuzki, Mackdonald, otrzym ał był zle
cenie uderzyć na Prussaków i opanować W rocław w 'Sziąsku,
ale napadnięty przez arm ią B liichera, utracił w bitwie nad
rzeką Kaizbach 1 0 ,0 0 0 jeńców i przeszło 100 arm a t, 26
sierpnia.
3. Armia Czeska pod Schwarzenbergiem, wyszedłszy z g ra 
nie czeskich, uderzyła na D rezno, główną kw aterę Napoleo
na i stolicę króla saskiego, wiernego sprzymierzeńca F rancji.
Mordercza W'alka dwa dni trw ała, 26 i 27 sierpnia; zwycię
stwo zostało przy Francuzach, którymi dowodził sam Napo
leon. Około 1 5 ,0 0 0 Austryaków i 2 6 arm at wpadły w ręce
zwycięzcy. W tej bitwie został też śm iertelnie raniony je
nerał Moreau, który, wezwany od swego przyjaciela Bernad o tta , powrócił był z Ameryki i stanął w szeregach sprzy
m ierzeńców przeciw cesarzowi Francuzów .
4. Po bitwie pod Dreznem Napoleon w ypraw ił kilku swo
ich jenerałów dla ścigania różnemi drogami uchodzących do
Czech nieprzyjaciół. W tej liczbie był Vandamme, który
z korpusem trzydziestotysięcznym otrzym ał rozkaz przeciąć
najspieszniej sprzymierzeńcom możność odwrótu do miasta
Teplic, gdzie wszyscy zebrać się mieli po klęsce drezdeń
skiej. Jakoż Vandamme wyprzedził nieprzyjaciół, doszedł
do Petersw aldu, małego miasteczka w górach Czeskich
(Erzgebirge), goniąc przed sobą niewielki oddział 8 ,0 0 0 Rossyau pod wodzą Osiermana-Totstoja, który ciągle walcząc,
cofał się do Teplic. Gdyby mu udało się porazić Ostermana
i zająć to m iasto, jedyna droga w tych górach, po której
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sprzymierzeńcy z artylleryą swoją dostać się mogli do Pragi,
byłaby w jego rę k u , ta k , iż nieprzyjaciele albo znaleźliby się
między jego korpusem i oddziałami innych jenerałów francuzkich, z tyłu goniących, albo musieliby, rzuciwszy bagaże
i arm aty, puścić się przez góry, ścieżkami, któremi dotąd
pasterze tylko lub wieśniacy chodzili. W pewnej nadziei
zdobycia Teplic zeszedł Vandamme z wierzchołka gór Peterswaldzkich i ścigał gw ałtow nie O sterm ana; już był o pół
mili od T eplic, gdy wódz rossyjski, ostrzeżony od króla pru
skiego, który się w tem mieście znajdow ał, że jeśli F rancu
zom kroku nie dotrzyma , cesarz Alexander, cofający się z pod
Drezna do T eplic, w ich ręce wpaść musi koniecznie, zatrzy
m ał się z swoim oddziałem i odparł najmężniej kilkakrotne
natarcia Yandamma, póki mu nie pośpieszył na pomoc Iłarklay de Tolly ze świeżym znacznym posiłkiem. Jenerał francuzki, z powodu nadchodzącej nocy i silnego oporu prze
ciwników , cofnął się nazad i stanął obozem w dolinie pod
wsią Kulmem. N azajutrz, 30 sierpnia, mając przed sobą
Piossyan, i lękając się, aby uchodzący z pod Drezna nieprzy
jaciel nie uderzył nań z tyłu z gór Peterswaldzkich i nie
zam knął go w Kulmskiej dolinie, postanowił zająć uprzednie
swoje na górach stanowisko. Tymczasem gdy piechota jego
z kaw aleryą szła powoli pod górę, oddział Prussaków pod
wodzą Klej sta, zmykając z pod D rezna, ukazał się właśnie
w tej chwili na szczycie Petersw aldu. Prussacy, wyobrażając,
że zamiarem Francuzów jest odciąć ich od reszty wojsk sprzy
mierzonych , które ich uprzedziły, zamiast zatrzymania się w ko
rzystnej pozycyi, na wierzchołku g ó r, postanowili przedrzeć
się do Teplic przez środek nieprzyjaciół, i w tym celu z wiel
kim pędem z gór spuszczać się zaczęli. Francuzi, ze swojej
strony, widząc w rota do ucieczki zamknięte, toż samo uczynić
przedsięwzięli. Tym sposobem gdy obie strony przebojem
drogę otworzyć usiłują, kawalerya francuzka, dzięki szybko
ści swych koni, przedarła się przez szeregi Prussaków i
ucieczką się ratow ała; ale Vandamme ze swoją piechotą, na
padnięty z tyłu od R ossyan, tudzież naciskany z przodu od
rru ssak ó w , uległ smutnej katastrofie. Korpus jego został cał
kiem rozproszony, a sam z 1 0 ,000 jeńców dostał się w nie
wolę. Szczególny ten wypadek nosi nazwisko bitwy pod
Kulmem.
5. Napoleon, tą stratą boleśnie dotknięty, chciał przynaj-
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raniej nagrodzić to zdobyciem B erlina; Nej, na czele 8 0 ,0 0 0
w ojska, otrzym ał rozkaz przywiedzenia do skutku tej woli
cesarza; ale pod Dennewic został zbity na głowę, 6 września,
przez Bernadotta , a mianowicie przez jenerała Biilow. 2 0 ,0 0 0
Francuzów , wszystkie bagaże i 80 arm at, dostały się w tym
dniu Prussakóm.
6.
Nakoniec zaszła ostatnia w tym roku i los kampanii,
tudzież los Napoleona rozstrzygająca bitwa niedaleko Lipska.
Na rozległych rów ninach pod tem miastem złączyły się wszyst
kie trzy główne arm ie sprzymierzeńców: Czeska, Północna
i Szląska. Napoleon m iał tylko 1 7 0 ,0 0 0 wojska; przeciwni
cy jego w ystawili 3 0 0 ,0 0 0 żołnierzy. Bitwa poczęła się 18
października; Francuzi pod okiem największego z wojowników
nowożytnych walczyli jak prawdziwi bohaterow ie; ale gw ia
zda ich wodza zaćmiła się; szczęście opuściło chorągiew Na
poleona. Wczasie bitwy niektóre oddziały saskie i wiirtem berskie zdradziły Napoleona przechodząc na stronę sprzymie
rzeńców. Następnej nocy wojsko francuzkie wyszło z Lipska
cofając się do granic swojej ojczyzny; Mackdonald i Ponia
towski zostali tylko dla obrony miasta. Napoleon pośpieszył
za główną swą arm ią, a Francuzi zrzucili jedyny most, który
się zuajdow'ał na błotnistej E lstrze wzdłuż Lipska płynącej,
skoro ich cesarz przeszedł przez niego, ta k , iż Mackdonald
i Poniatowski zostali odcięci od głównej arm ii ze sw'ćmi od
działami. O statni, po zdobyciu L ipska, nie chcąc poddać
się sprzym ierzeńcom , utonął w E lstrze, którą chciał przebyć
w pław na koniu; król zaś Saski, Frydryk-August dostał się
w niewolę. Bonaparte utracił w tej panńęntej bitwie, w za
bitych, rannych i jeńcach, przeszło 7 0 ,0 0 0 żołnierzy i 300
arm at; sprzymierzeńcy przypłacili swoje zwycięstwo śm iercią
5 0 ,0 0 0 wojowników.
Skntkl kampanii r. 1813.
1. Po nieszczęśliwej bitwie pod Lipskiem, Napoleon wy
stąpił z Niemiec z całą swą arm ią, śpiesząc na obronę w łasne
go kraju.
2. Związek Reński został zerwany i runęło królestwo
Westfalskie.
3. E lektorat Hanowerski i Oldenburg wróciły do swych
prawych posiadaczy.

582

•

C esa rstw o F

rancezkie

4.
Król B aw arski, król W iirtemberski i wszyscy książęta
Związku Reńskiego opuścili N apoleona, przechodząc liastronę
wielkiej Koalicyi.

Kampania roku 1814. Wtargnienle sprzymierzeńców
do Francyi.
Sprzymierzeńcy weszli do Francyi na początku r. 1814;
kam pania ta nie trw ała dłużej nad trzy miesiące. Siły nie
przyjaciół dzieliły się na trzy części:
1. Armia Czeska pod Schwnrzenbergiem m iała wkroczyć
przez Szw ajcaryą.
2. Armia Śzląska pod Bliicherem miała przejść Ren nie
daleko Moguncyi.
3. Armia Północna pod Bernadottem zająć powinna była
Niderlandy.
Napoleonowi w wielu bitwach sprzyjało szczęście, w tych
m ianow icie, w których osobiście dowodził; ale jego m arszał
kowie niemałych klęsk doświadczyli. Opuszczamy tu pasmo
różnych b itew , w których już Francuzi, już sprzymierzeni
mieli przewagę. Nakoniec dwie a rm ie : Szw'arzenberga i Bltichera złączywszy się w połowie m arca, 1 8 1 4 , uderzyć na
Paryż postanowiły. Napoleon, nie domyślając się bynajmniej
tego zam iaru, a w idząc, że się zadaleko od brzegów Renu
pomknęły, śpieszył przeciąć im związek z krajam i Nadreńskiem i, zajął ty ł, i zamierzał przenieść teatr wojny do Niemiec.
D wa korpusy: Marmonta i Mortier bronić miały tymczasem
Paryż od obcej napaści. Sprzym ierzeni, dowiedziawszy się
o planie Napoleona z przejętego listu , udali zręcznie, że się lę
kają, aby nie wkroczył do N iem iec, i w tej myśli, dla utrzy
m ania go w błędzie, wysłali w ślad za nim jenerała rossyjskiego Winzingerode, który niby go ścigał, tymczasem głó
wne arm ie nagłym marszem zbliżyły się ku Paryżowi, zbiły
30 marca oba francuzkie korpusy na M ontm artre, a stolica
poddała się im 31 m arca, 1814 r. Monarchowie sprzymie
rzeni: Alexander i król pruski, weszli do tego miasta na czele
2 0 0 ,0 0 0 wojska. W kilka dni potem przybył cesarz F ran
ciszek.
Dopiero 21) marca Napoleon otrzym ał wiadomość o praw 
dziwym kierunku drogi sprzymierzeńców; cofnął gw ałtow nie
nazad swe w ojska, ale już było za poźno; pocztą, dniem i
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nocą śpieszył do Paryża, i już znajdował się o pięć godzin
drogi od stolicy, gdy ta się nieprzyjaciołom poddała. Po
czem usunął się do zamku w Fontainebleau, dalszych wypad
ków oczekując. Dnia 2 kw ietnia senat francuzki ogłosił go
za odpadłego od korony; 5 kwietnia marszałkowie wypowie
dzieli mu posłuszeństw o; (i ogłoszono pow rót na tron familii
B urbonów , w osobie Ludwika X V III.; n a k o n ie c d .il ¡Napo
leon złożył koronę. Wyznaczono mu w posiadłość wyspę
E lbę, z zachowaniem tytułu cesarza, i dwa miliony franków
rocznie ze skarbu francuzkiego, a żonie i synowi księstwo
Parm y. 28 kwietnia Napoleon udał się na miejsce swego
w ygnania, a Ludwik XVIII. zasiadł na tronie swych przodków.
Jednakże niedługo na nim się utrzym ał. Monarchowie
sprzymierzeni zaw arli w P aryżu, 30 m aja, pokój z Francyą,
którą zamknęli w dawnych granicach, i od wszelkiej kon
trybucji uwolnili. Wszystkie m ocarstw a we dwa miesiące
po podpisaniu pokoju paryzkiego wysłać przyrzekły swo
ich pełnomocników na kongres do W iednia, który m iał osta
tecznie urządzić polityczne stosunki Europy. Lecz kongres
ten zaledwie się zgromadził pod koniec roku 1814. Tymcza
sem Napoleon, wzywany tajemnie na powrót przez swoich
m arszałków ¡je n e ra łó w , gdy prócz tego dowiedział się, że
na kongresie wiedeńskim wynikły między królami niezgody,
osądził ten moment za pomyślną okoliczność do odzyskania
utraconej korony. Jakoż po dziesięciomiesięcznym na wy
spie Elbie pobycie, wylądował 1 m arca 1815 roku na brzegi
Francyi przy mieście Cannes, w szczupłem towarzystwie 1,000
osób. Ale jak rzeka, wązkiem u swego źródła płynąca ko
rytem , rośnie im dalej płynie, przjjm ując w swe łono mniej
sze strum ienia, tak orszak byłego cesarza Francuzów , w mia
rę jak się zapuszczał w głąb F ran cy i, rósł i powiększał się
przystawaniem do niego wszystkich żołnierzy, którzy roz
brojeni skutkiem paryzkiego pokoju, porzuciwszy miecze i
bagnety, do prac rolniczych, do pługa i motyki niechętnie
wrócić musieli. Dnia 20 marca wszedł Napoleon do Paryża,
zkąd Ludwik X V III., widząc się nagle od w ojska, jen era
łów i przedniejszych urzędników opuszczonym, wyjechał do
Gandawy, w Belgii. M onarchowie, w Wiedniu zebrani, na
wieść o powrocie Napoleona i zajęciu przezeń Paryża, oświad
czyli, że opuszczając Elbę przeciw ich w oli, winien być uważanym za wyjętego z pod opieki praw a, jako nieprzyja
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ciel i wichrzyciel powszechnego pokoju. Spiesznie zaczęto
się uzbrajać; cztery m ocarstw a: A nglia, R ossya, Austrya
i Prussy, zobowiązały się wystawić po 4 8 0 ,0 0 0 wojska. W al
ka zaczęła się na nowo. Ale dwie tylko arm ie: angielska
w Niderlandach pod W ellingtonem, ze 1 0 0 ,0 0 0 złożona, i pru
ska ze 1 4 0 ,0 0 0 pod BUicherem na brzegach dolnego Renu
stojąca, rozstrzygnęły los kampanii r. 1815.
Siły Napoleona wynosiły przeszło 2 0 0 ,0 0 0 żołnierzy, które
rozdzielił na 8 arm ij. Sam z armią północna, mającą 1 0 0 ,0 0 0 ,
rozpoczął kampanią 15 czerw ca, w largnieniem do Belgii. Tu
bowiem dwie arm ie nieprzyjacielskie: angielska i pruska,
zajęły przestrzeń oi Bruxelli do Leodijum (Liittieh, Liège),
w znacznej jednak od siebie odległości. Plan Napoleona był
znieść je po osobno, nie dając czasu do zjednoczenia się, a
potem czekać na dalszych nieprzyjaciół, to je s t, na Rossyą
i A ustryą, których wojska najspieszniej do granic Francyi
dążyły.
B onaparte, przeprawiwszy się przez rzekę Sam bre, stanął
15 czerwca w Charleroy, zkąd droga, na 14 godzin długa,
prowadzi w północnym kierunku, do Bruxelli. Na tej dro
dze stały rozłożone wojska angielskie, których przednia straż
znajdowała się przy Quatre-Bras, małym folwarku z kilku
domami. Marszałek Nej otrzym ał rozkaz iść aż do QuatreB ras, znosząc małe oddziały A nglików , snujące się podrodze
bruxelskiéj, i zabawiając tym sposobem nieprzyjaciół, nie
dozwolić im śpieszyć z pomocą P russakóm , na których sam
Napoleon m iał uderzyć.
N azajutrz, 16 czerw ca, zaszły dwie bitw y: jedna przy
Q uatre-Bras pomiędzy Nejem i W ellingtonem, druga pod
wioską Ligny, na północ od Fleurus leżącą, między Napo
leonem i Bliieherem. Cesarz Francuzów został zwyciężcą,
rozproszył Prussaków i kazał jenerałow i Grouchy ścigać ich
bez w ypoczynku, przeszkadzając połączeniu się z Anglika
mi , przeciwko którym najspieszniej powiódł swoje szeregi.
Nej zaś poniósł klęskę, chociaż niezupełną, pod Quatre-Bras;
jednak Wellington cofnął się ztam tąd do Waterloo, wioski o
dwie mile od B ruxelli, gdzie czekać na Prussaków postanowił.
Napoleon złączywszy razem swoje siły i m niem ając, że
Grouchy utrzyma Prussaków , uderzył 18 czerwca na wojsko
angielskie pod Waterloo. Mordercza walka trw ała od połu
dnia do 4-tćj godziny. Już Anglicy cofać się zaczynali, a
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Francuzi do najwyższego stopnia bitw ą i nagłemi marszami
znużeni b y li, kiedy ukazał się na praw em skrzydle Napo
leona korpus p ru sk i, pod wodzą B luchera, którego Grouchy
nie mógł dopędzić. Przybycie świeżych sił na pomoc Angli
kom było ciosem piorunu dla Napoleona i jego arm ii, która
w momencie poszła w rozsypkę, i sam cesarz zaledwie spie
szną ucieczką uniknąć niewoli potrafił.
Klęska pod W aterloo zabiła na zawsze nadzeje Napoleo
n a; ze stu tysięcy Francuzów około 6 0 ,0 0 0 zginęło lub do
stało się w niewolę w 'bitw ach 16 i 18 czerwca; Anglicy utracili 1 4 ,0 0 0 , Prusacy zaś przeszło 3 0 ,0 0 0 żołnierzy. Niem
cy nazwali rozpraw ę pod Waterloo bitw ą przy Belle-Alliance,
od imienia domu, w którym się po raz pierwszy po odniesio
nym zwycięztwie zeszli Blilcher i Wellington.
N apoleon, przybywszy do P ary ża, chciał wezwać naród
do nowych ofiar, ale izba deputowanych stanowczo tem u się
oparła i wymogła na nim powtórnego zrzeczenia się tronu,
2 2 czerwca 1815 roku. Nieprzyjaciele wkroczyli do Francyi,
i 7 lipca, bez żadnego oporu, zajęli stolicę, do której wszedł
także nazajutrz Ludwik XVIII. Złożony cesarz Francuzów
zamierzał wypłynąć z portu Rochefort ao Stanów-Zjednoczon y ch , ale gdy tego nie mógł uskutecznić z powodu krążą
cych przy brzegach statków angielskich, oświadczył 8 lipca
kapitanowi angielskiemu M ajtland, który dowodził okrętem
Bellerofon, iż się oddaje pod opiekę praw angielskich, i że
chce przepędzić ostatek życia jako człwiek pryw atny w pań
stwie Wielkiej Brytanii. Sprzymierzeńcy jednak nie pozwo
lili mu zawinąć do A nglii, ale rozkazali przewieść go nie
zwłocznie na wyspę Sw. Heleny na oceanie Atlantyckim,
gdzie, jako jeniec wszystkich m ocarstw sprzymierzonych, zo
stawać m iał pod szczególnym dozorem rządu angielskiego.
Jakoż rozkaz ten wykonano 7 sierpuia, a dnia 18 paździer.,
m ąż, który przez lat 19 był przedmiotem czci, podziwu i
strachu całej Europy, wysiadł na samotną skałę, gdzie prze
siedział aż do swojej śm ierci, która go w ydarła św iatu 5
maja 1821 roku.
Po uwięzieniu Napoleona stanął powtórny pokój paryzki
20 listopada 1815 roku. Francya m usiała tą rażą wypłacić
sprzymierzonym w sposobie wynagrodzenia 7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 fran
ków i zaspokoić wszelkie pretensye, jakie mieli do rządu
R ys Chron.-H ist .
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francuzkiego poddani m ocarstw sprzym ierzonych, na żyw
ność, furaż i inne artykuły, dostarczone wojskom Napoleona
w czasie jego różnych kampanij w Niemczech i Rossyi. Nad
to postanowiono, że 4 5 0 ,0 0 0 wojska sprzymierzonego zajmo
wać będzie przez lat pięć, a w razie spokojnego zachowania
się Francuzów , tylko przez lat trzy, pewną przestrzeń Francyi, która powinna była na utrzymanie tych wojsk płacić
corocznie 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 franków. Wojska te wystąpiły z gra
nic Francyi 30 listopada 1818 roku.

K ongres W iedeński.
Pierwszym pokojem paryzkim , 30 maja 18 1 4 r., sprzy
mierzeni uchwalili zebranie się do Wiednia pełnomocników
różnych m ocarstw dla ostatecznego załatwienia interesów
Europy. Kongres ten zgromadził się rzeczywiście w październi
k u ; ukazali się na nim dwaj cesarze: Rossyjski i A ustriacki,
czterech królów : P ru sk i, B aw arski, W iirtemberski i Śaski,
tudzież najpierwsi ministrowie wszystkich praw ie mocarstw
europejskich i mnóstwo deputowanych od różnych książąt.
Kongres wiedeński ukończył swoje prace 8 czerwca 1815
roku. Oto są główniejsze jego uchwały.
1. Austrya odzyskała wszystkie swe straty we Włoszech
z dodatkiem posiadłości i zeczypospolitej W eneckiej, z których
powstało królestwo Lombardzko-W eneckie.
2. Król Sardyński w rócił do swego dziedzictwa i nadto
otrzym ał dawniejszą rzeczpospolitą Genueńską.
3. Hollandya i Belgia, razem złączone, dostały się sy
nowi Wilhelma V. statudera Hollandyi, który od roku 1815
przybrał tytuł króla Niderlandów pod imieniem Wilhelma I.
4. Szwecya otrzymała N orw egią, którą odjęto Danii za
jej ścisłe przymierze z Napoleonem.
5. Anglia dostała wyspę Maltę i opiekę nad rzecząpospolitą siedmiu wysp Jońskich. W rócił do niej także elektorat
H anowerski z tytułem królestwa.
6. Prussy otrzymały część dawnego księstwa W arszaw
skiego pod imieniem Wielkiego księstwa Poznańskiego, tu 
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dzież dwie piąte części królestw a saskiego i znaczną prze
strzeń między Renem a Mozellą.
7. Rossya, w nagrodę za obalenie Napoleona, otrzymała
księstwo W arszaw skie, pod imieniem królestwa Polskiego.
8. Fam ilia Burbonów w róciła na tron Neapolitański w osobie Ferdynanda IV ., który odtąd zwać się począł Ferdy
nandem I .; Joachim zaś M urat, wyzuty z przywłaszczonego
k rólestw a, został rozstrzelany r. 1815.
9. Zona Napoleona Marya Ludwika utrzymała się przy
księstwie Parm y i Placencyi, które po jej śmierci miało wrócić
do dynastyi B urbonów , do księcia Karola II.
10. Na kongresie wiedeńskim został uchwalony Związek
Niemiecki, celem zachowania w ewnętrznego i zewnętrznego
bezpieczeństwa Niemiec.

Zw iązek N iem iecki.
Związek Niemiecki zajmuje środek Europy i składa się ze
38 krajów , których imiona znajdują się wyliczone w każdej
jeografii. Powierzchnia związku wynosi 1 1 ,4 0 0 mil kw adr,,
a ludności liczy się 3 8 ,0 0 0 ,0 0 0 . Z tej liczby przypada na
kraje austryacko-niemieckie 1 1 ,4 0 0 ,0 0 0 , a na prusko-uiemieckie 1 0 ,9 0 0 ,0 0 0 .
Celem Związku jest utrzymanie bezpieczeństwa zew nętrz
nego i w ew nętrznego, tudzież niepodległości każdego z kra
jów związkowych. Kraje te, większe czy m niejsze, są co
do praw sobie ró w n e ; każdy ma u siebie rząd niezawisły;
stanowi prawa, zawiera traktaty z obcemi mocarstwam i, byle
nie na szkodę Związku; ma prawo życia i śmierci nad pod
danym i, nakłada podatki, utrzymuje wojsko i t. d ., sło
wem tak postępuje, jak za dobre dla swoich mieszkańców
uw aża.’
Ale interesa, ogół Związku dotyczące, traktują się na
sejmie zw iązkow ym , gdzie kraj każdy jest przez swoich peł
nomocnych posłów reprezentowany; posłów tych jest 3 8 ; ci
składają sejm dwojaki: powszechny i zwyczajny. Do pierwszego należą tylko sprawy największej w agi, naprzykład
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stanowienie i zmienianie zasadniczych praw Związku lub wy
danie ogólnej wojny. Na drugim roztrząsają się wszelkie
mniejsze iuteresa.
Na sejmie powszechnym 38 posłów mają 70 głosów, które
się dzielą pomiędzy 38 państw’ według ich rozległości, tak,
iż niektóre kraje mają po cztery głosy, jako to: Austrya,
Prussy i dalsze królestwa Niemieckie; inne po 3 , inne zaś
p o i , a kraje mniejsze po jednym. Na sejmie zwyczajnym
38 posłów mają tylko 17 głosów , to je s t, większe pań
stwa mają po jednym , a mniejszych kilka razem jeden głos
składają, naprzykład posłowie czterech m iast wolnych i
poseł Hessen-Homburski jeden głos na sejmie zwyczajnym
stanowią. Na obu sejmach sprawy większością się głosów'
rozstrzygają. Sejm ciągle przebywa we Frankfurcie nad
Menem.
Przez akt związkowy, który nastał 8 czerwca 1815 roku,
kraje Związek składające zobowiązały się bronić siebie na
wzajem od wszelkiej zewnętrznej napaści, czy ta całemu
Związkowi, czy tylko pojedyńczym jego członkom zagrażać
będzie. Skoro więc wojna przez Związek ogłoszoną lub
jem u przez kogokolwiek wydaną zostanie, wszyscy członko
wie obowiązani są do wzajemnej pomocy i nie mogą wcho
dzić w układy z nieprzyjacielem osobno, ani też zawierać
pokoju lub zawieszenia broni. Dla obrony wewnętrznej i
zewnętrznej Związek utrzymuje gotową siłę zbrojną w takiej
proporcyi, iż każdy kraj związkowy dostarcza po jednym
żołnierzu ze sta osób ludności; przeto ogół wojska Związ
kowego wynosi przeszło 3 0 0 ,0 0 0 żołnierzy. Wojsko to dzieli
się na 11 korpusów , z których pierwsze trzy składają się
z samych Austryaków (9 5 ,0 0 0 ), trzy zaś następne z Prussaków (79,000).
Kraje związkowe nie mogą pomiędzy sobą pod żadnym
pozorem prowadzić wojny, ale w razie nieporozumień strony
spór wiodące muszą przedstawiać swoje interesa na rozstrzygnienie sejmowi zw yczajnem u, któremu jeśli się nie uda po
godzić zwaśnionych , porucza sprawę sądow i, umyślnie na
to wyznaczonemu. Po wydaniu przez sąd wyroku, jeśli nie
chce mu ulegać strona przegryw ająca, sejm poleca jednem u
z krajów , do sporu nienależących, aby siłą zbrojną wyrok
do skutku przyprowadził. W takim razie przeznacza nie
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tylko ilość w ojska, ale i czas, kiedy wyrok ma być speł
niony.
Jeśli zaś rząd któregokolwiek kraju związkowego ma za
targi z własnymi poddanymi, ci ostatni nie mogą podnosić
buntu przeciwko władzy, a rząd nie może też siłą oręża na
kazać mi m ilczenia, ale obie strony przekładają sejmow'i
zwyczajnemu swe spory, który je ostatecznie rozstrzyga. Na
mocy takich praw najsłabsze kroje, do Związku wchodzące,
są nie tylko od napaści silniejszych, ale też od częstych
w strząśnięć i zaburzeń wewnętrznych zabezpieczone.
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Spis C hronologiczny Panujących.
F r a n e y a.

Rok wstąpienia.
Klowis . . . . 481 ( f 5 l l )
Childeryk III................ 742
Dynastya Karlowlngów.
Pepin K ró tk i............. 752
Karol W ie lk i............. 708
Ludwik Łagodny . . .
814
Karol Ł y s y ................. 840
Ludwik II.................... 877
Ludwik III. i Karloman 879
Karloman sam jedeu . . 88 2
Karol O tyły................ 884
E u d e s ....................... 888
Karol III. Prosty . . .
898
Raul . . . . . . . . .
923
Ludwik IV. Zamorski . 930
L o t a r y u s z ................ 954
Ludwik V.................... 986
Dynastya Kapotów.
H u g o -K a p e t............. 987
R o b e r t....................... 996
Henryk 1........................ 1031

Rok wstąpienia.
Filip 1............................ 1060
Ludwik VI Otyły . . . 1108
Ludwik VII. Młodszy . 1137
Filip II. August . . . . 1180
L udw ikV III.,L ew . . . 1223
Ludwik IX. Święty . • 1226
Filip III. Śmiały . . . • 1270
Filip IV. Piękny . . . . 1285
Ludwik X ...................... 1314
Filip V. D łu g i............. 1316
Karol IV. Piękny . . . 1322
Gałąź Valois.
Filip VI. de Valois . . . 1328
Jan D o b r y ................... 1350
Karol V. Mądry . . . . 1364
Karol VI......................... 1380
Karol VII........................1422
Ludwik X I..................... 1461
Karol VIII...................... 1483
Ludwik X II.................... 1498
Franciszek 1...................1515
Henryk II....................... 1547
Franciszek II.................. 1559
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Rok wstąpienia.
Karol IX .“ ................ 1560
Henryk III...................1574
Gałąź Burbonów.
Henryk IV...................... 1589
Ludwik X III................... 1610
Ludwik XIV................... 1643
Ludwik XV.................... 1715
Ludwik XVI................... 1774
N apoleon...................... 1804
Ludwik XVIII................ 1814
Karol X..........................1824
Ludwik F i l i p ............... 1830
Rzeczpospolita . . . . 1848
Anglia,

E g b e r t ....................... 827
Etelwolf . . . . 837 (+857)
Alfred Wielki . 871 (•p901)
E telrei II. . . . 97 8 (*J-1016)
Dom Doński.
S w e n o n ...................... 10 1 4
Kanut 1......................... 1017
H arald 1........................ 1036
H a rd y -K a n u t................ 1039
Edward W yznawca . . 10 4 2
Dom Normandzkl.
Wilhelm I. Zdobywca . 1066
Wilhelm II.................. 1087
Henryk 1.................... 1100
Stefan de Blois . . . . 1135
Dom Plantagenetów.
Henryk II............. 1154
Ryszard Lwie-Serce . . 1189
Jan Bez-Ziemi . . . . 1199
Henryk III........... 1216
t

Rok wstąpienia.
Edw'ard 1....................... 1 2 7 2
Edward II...................... 1307
Edward III..................... 1327
Ryszard II. . . . . . . . 1377
H enrtk IV. L ankaster . 1399
Henryk V...................... 1413
Henryk VI......................1422
E dward IV. J ork . . . 1461
Edward V. i Ryszard III. 1483
Dom Tndorów.
Henryk VII..................... 1485
Henryk VIII................... 1509
Edw ard VI..................... 1547
Marya T u d o r ................ 1553
E l ż b i e t a ...................... 1558
Dom Sztnartów.
Jakób 1......................... 1603
Karol 1.......................... 1625
Rzeczpospolita . . . . 1649
Oliwier Kromwel Pro
tektor ...................... 1653
Ryszard Kromwel Pro
tektor .......................1658
Karol II. Sztuart . . . 1660
Jakób II........................ 1685
Wilhelm III. zM aryą . 1689
Anna . ......................... 1 7 0 2
Dom Hanowerski.
Jerzy 1.......................... 1714
Jerzy II......................... 1727
Jerzy III........................1760
Jerzy IV......................... 1820
Wilhelm IV................... 1830
N iem cy.
Karol Wielki

803
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Rok wstąpienia.
Ludwik Łagodny . . . 814
Ludwik Niemiecki. . . 8 4 $
Karl o m a n ................. 876
Ludwik II. . . . . . . . 879
Karol Otyły . . . . .
88 2
A rn o ld ....................... 887
Ludwik Dziecię . . . .
899
Konrad 1.....................

911

Henryk I. Ptasznik . , 919
Otton I. Wielki . . . 936
Otton II....................... 973
Otton III..........................983
Henryk II. Święty . . 1002
Konrada II. Frankoński 1024
Henryk III. Czarny . . 1039
Henryk IV...........1056
Henryk V............1106
L o la r y u s z .................1125
Konrad III. Hohenszlauf e n ..........................1137
Frydryk I. Barbarussa . 1152
Henryk VI..................... 1 1 9 0
F i l i p .............................1198
Otton IV. W elf . . . . 1208
Frydryk II..................... 1215
Konrad IV..................... 1250

Rok wstąpienia.
Karol IV. Luxemb. . . 1347
W acław Luxemb. . . 1378
Robert Bawarski . . . 1400
Zygmunt L uxem burski. 1410
Dom Habsburski.
Albert II........................ 1438
Frydryk III.................... 1 4 4 0
Maxymilian 1................. 1493
Karol V..........................1519
Ferdynand 1................... 1558
Maxymilian II................ 1564
Rudolf II. . . . . . . 1576
M a c ie j......................... 16 1 2
Ferdynand II................. 1619
Ferdynand III................ 1637
Leopold I , ................... 1658
Józef 1........................... 1705
Karol VI........................ 1711
Karol FIL Bawarski. 1742
Franciszek I. i MaryaT e re s a ...................... 1745
Józef II.......................... 1765
Leopold II...................... 1790
Franciszek II................. 1792
Franciszek I. cesarz Aus t r y a c k i ................ 1806
Ferdynand 1................ 1835
Frauciszek-Józef . . . 1848
Hiszpania.

Wilhelm Hollenderski . 1254
Alfons X. i Ryszard An
gielski ....................1257
Rudolf Habsburski . 1273
Adolf Nassauski . . . 1292
Albert I. Habsburski. 1298
Henryk VII. I.uxemb. . 1308
Ludwik V. Bawarski . 1314

Izabella K astylska. . . 1474
Ferdynand V. Katolicki 1479
Dom Habsburski.
Filip I. Piękny . . . . 1504
Karol 1.......................... 1516
Filip II.......................... 1556
Filip III......................... 1598
f
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Rok wstąpienia.
Filip IV....................... 1621
Karol II.......................1665
Dom Bnrbonów.
Filip V. . ................... 1700
Ferdynand VI.................. 1746
Karol III........................ 1759
Karol IV......................... 178«
Józef Bonaparte. . • 1808
Ferdynand VII................ 1813
Izabella II...................... 1833
Portugalia.

Henryk hrabia . . . . 1095
A lfonsi, hrabia . . . . 1143
A lfonsi, k r ó l ................ 1139
Sanchez 1................... 1185
Alfons II..................... 1211
Sanchez I I ..................... 1223
Alfons III...................... 1 2 4 8
D y o n iz y ...................... 1279
Alfons IV........................1325
Piotr 1............................1357
Ferdynand I. . . . . . . 1367
Jan A v i s ................... 1385
E d w a r d ...................... 1433
Alfons V........................ 1438
Jan II. Doskonały . . . 1481
Em m anuel Wielki . . . 1495
Jan III........................... 1521
S e b a s t y a n ................... 1557
Henryk Kardynał . . . 1578
Portugalia pod Hiszpa
nami, odl580— 1640.
Jan IV. Bragancki . 1640
Alfons VI.............. '. . 1656
Piotr II.......................... 1667
Jan V.............................1706
Józef 1........................... 1750
R ts Chkon.-H ist ,

Rok wstąpienia.
Piotr III. i Mary»
. 1777
Marya jedna . . . . . 1786
Jan VI. spółrządca . . . 1799
Jan VI. k r ó l ............. 1816
Donna M a ry a ............. 1826
•

C esa rze W s c h o d n i.

Arkady u s z ................ 395
Teodozy I I . ................ 408
Pulcherya iMarcyan . . 450
Leon 1........................ 457
Leon II........................ 474
Z e n o n ....................... 474
A n a s ta z y .................... 491
Justyn f....................... 518
Justynian 1...................... 527
Justyn II. . . . . . .
565
Tyberyusz I I ................... 578
M a u r y c y .................... 58 2
F o k a s ....................... 602
H e ra k liu s z ................. 610
Konstantyn III............. 641
Konstantyn IV. Pogonat 668
Justynian II................. 605
L e o n c y u s z ................. 695
T y b e r y u s z ................. 698
Justynian II. powtórnie. 705
F i l i p p i k .................... 711
Anastazy II................. 713
Teodozy II....................... 7 1 6
Leon III. Izauryk . . .
718
Konstantyn V. Kapronim 741
Leon IV...................... 775
Konstantyn VI. i Irena . 780
Irena jedna . . . . . .
797
Nicefor 1..........................002
Michał Kuropalat . . .
811
Leon V....................... 013
Michał Zająkliwy . . . 020
75
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Rok wstąpienia.
Teofil J........................ 829
Michał III.................... 842
Bazyli I. .................... 86 7
Leon VI....................... 886
Alexy i Konstantyn VII. 911
Roman i jego synowie . 9 1 9
Konstantyn VII. jeden ; 945
Roman II..................... 959
Nieefor F o k a s ............. 963
Jan Z em isces............. 969
Bazyli II. Konstantyn IX. 9 7 6
Roman III...................... 1028
Michał IV...................... 1034
Michał V........................ 1041
Konstantyn X ................ 10 4 2
Michał V I . ................... 1056
Izaak Komnen . . . . 1057
Konstantyn XI. D u k as.. 1059
Roman IV...................... 1067
Michał D u k a s ................1071
Nieefor III...................... 1078
Alexy Komnen . . . 1081
Jan K o m n e n ................ 11 1 8
Manuel K om nen. . . . 1143
Alexy II. Komnen . . . 1180
Andronik Komnen . . . 1183
Izaak A ngelos................1185
A lexyA ngelos................ 1195
Balduin, cesarz ła
ciński ...................... 1204
H e n ry k ......................... 1206
P iotr de Courtenay . . 1216
Robert de Courtenay . . 1219
Jan de Brienne . . . . 1228
Michał Paleolog. . . 1261
Andronik II................... 1 2 8 2
Andronik III.................. 1328
Jan V. Paleolog i Jan VI.
Kantakuzen . . . . 1341
Manuel Paleolog . . . 1391

Rok wstąpienia.
Jan VII. Paleolog. . . 1425
Konstantyn XII. . . . 1448
Tnreya.

Osman 1..................
O r k a n ....................
A m urat I .................
Bajazed I...................
Soliman I .................
Muza Chelebi . . . .
Mahomet I ...............
A m urat II................
Mahomet 11..............
Bajazed II................
Selim I ....................
Soliman 1 1 .............
Selim II....................
A m urat III..............
Mahomet 111.............
Achmet 1..................
Mustafa I .................
Osman I I .................
Mustafa I. pow tórnie
A m urat IV. . . . .
Ibrahim IV................
Mahomet IV.............
Soliman III..............
Achmet II.................
Mustafa II................
Achmet III...............
Mahmud I ................
Osman II.................
Mustafa 111...............
Abdul-Hamid . . . .
Selim III.................
Mustafa IV...............
Mahmud II................
Abdul-Medżyd . . . .

.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1299
13 2 6
1360
13 8 9
14 0 2
1410
1413
1421
1451
1481
1512
1520
15 6 6
1574
1595
1603
1617
1618
1622
1623
1640
1648
1687
1691
1695
1703
17 3 0
1754
1757
1774
1789
1807
1808
18 3 9
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Rok wstąpienia.

S * w e e y a.

M a łg o rz a ta ................... 43ÎÎ8
E r y k ............................. 1 4 1 2
K rzysztof...................... 14 3 9
C hrjstyan 1................... 1448
Gustaw W a za . . . . 1523
E ryk XIV............... 1560
Jan III.................... 1568
Z y g m u n t................1592
Karol IX ..................1604
Gustaw A d o lf......... 1611
K ry s ty n a ............... 1 6 3 2
Karol X. Gustaw . . . 1S54
Karol X I................. 1660
Karol X II................1697
Ulryka Eleonora . . . 1718
Adolf Frydryk . . . . 1751
Gustaw III.................... 1771
G ustaw IV..................... 1792
Karol X III..................... 1809
Karol XIV. B ernadotte. 1818
O s k a r ................... 1844
D a u i a.

Chrystyan 1.................... 1448
Jan 1.............................1481
Chrystyan II.................. 1513
Frydryk 1...................... 1523
Chrystyan III.................1534
Frydryk II..................... 1559
Chrystyan IV................. 1588
Frydryk III.................... 1648
Chrystyan V. . . . . . 1670
Frydryk IV.................... 1699
Chrystyan VI..................1730
Frydryk V...................... 17 4 6
Chrystyan VII............. 1766

Frydryk VI................. 1808
Chrystyan VIII. . . . 1841
Frydryk VII................ 1848
S a r .i ly n i a .

Amadeusz VIII. . . . . 1391
L u d w ik ......................... 1451
Amadeusz IX ................. 1465
F i l i b e r t ...................... 1 4 7 2
Karol I . ? . ................... 14 8 2
Karol II......................... 14 8 9
Filip II.
. 14 9 6
Filibert II...................... 1497
Karol III........................15 0 4
Em anuel Filibert . . . 1 5 5 3
Karol Em anuel Wielki . 1580
W iktor Amadeusz I. . 1630
Karol Emanuel II. . . 1638

Królowie.
W iktor Amadeusz II. . 1675
Karol Em anuel III. . . 1731
W iktor Amadeusz III. . 1773
Karol Emanuel IV. . . 1796
Em anuel 1...................... 18 0 2
Karol F e lix ................... 1821
Karol de Carignan . . 1830
W iktor-Em anuel II. . . 1848
Xeagiol.

Koger I. K r ó l ................1139
Wilhelm I. Zły . . . . 1154
Wilhelm II. Dobry . . 1166
T a n k r e d ...................... 1189
Wilhelm III....................1194
Henryk VI. Ilohenszt. . 1194
Frydryk 1...................... 1197
K o n ra d ...................... 1254
M a n f r e d ...................... 1258
Karol d’Anjou . . . . 1266
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Rok wstąpienia.
Rok wstąpienia.
Karol I I ......... 1285 O l g a .......................... 94 5
R obert Mądry . . . . 1309 S w iato sław ................ 95 5
Joanna 1..................... 1343 Ja ro p e łk l.................... 97 2
Karol Durazzo . . . . 1382 Włodzimierz W . . . 960
W ła d y s ła w ................ 1386 Świętopełk 1................... 1015
Joanna 11................... 1414 Jarosław I. . . . . . . 1019
Alfons I.Arragoński . . 1435 Izasław 1...................... 1 0 5 4
Ferdynand I ................ 1458 W szew ołod ................... 1078
Alfons 11..................... 1494 Świętopełk Ił.................1093
Ferdynand II............... 1495 Włodzimierz II. Modo*
Frydryk II................... 1 4 9 6
m a c h ........................ 1113
Neapol zostaje w ręku Hisz- Mścisław 1..................... 1125
panów od r. 15 0 0 do r. 1713. Jaropełk I I .................... 1 1 3 2
Karol VI. cesarz niemiecki 1713 Wszewołod II................ 1139
Don Karlos Burbon . 1734 Igor II. i Izasław II. . 1146
Ferdynand IV.............. 1759 Jerzy Dołhoruki . . . 1154
Józef Bonapaide . . . 1806
Opuszczamy peryod czasu
Joachim Murat . . 1808 odr. 1154— 1328, jako dzi
Ferdynandl. (IV). Burbon 1815 wnie zagmatwany z powo
Franciszek I................ 1825 du ciągłego dzielenia siec
Ferdynand II.............. 1830 Rossyi na coraz drobniejsze
cząstki.
P r u s s y.
Iw an K a l i t a ................ 1328
Albert (książę) . . . 1525 Symon Pyszny . . . . 1340
Albert Frydryk . . . 1568 Iwan II..........................1353
1618 D ymitr III..................... 1359
Jan Zygmunt ....
Jerzy Wilhelm . . . 1619 Dymitr IV. D oński. . . 1362
Frydryk Wilhelm . . 1640 Wasil II......................... 1389
1688 Wasil III. Ślepy . . . 1425
Frydryk I................
Frydryk I. król . . 1701 Iwan I I I . ................... 1462
1713 Wasil IV........................1505
Frydryk Wilhelm 1.
Frydryk 11. Wielki . 1740 Iw an IV. Groźny . . . 15 3 4
1786 Fiodor 1......................... 1584
Frydryk Wilhelm II.
1797 Borys Godunow ; . . 1598
Frydryk Wilhelm III.
1840 Fiodor II....................... 1605
Frydryk Wilhelm IV.
Wasil Szujski . . . . 1606
K o m s > n.
Dom Romanowyoli.
862
R u r y k ...................
879 M ic h a ł.......................... 1613
O le g .......................
9 1 2 Alexy ..........................1645
I g o r .......................
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Fiodor III...................... 1070
Iw an i P i o t r ............... 16 8 2
Piotr Wielki sam je d e n . '1(189
Katarzyna 1................... 1725
Piotr II.......................... 1727
A n n a ............................. 1730
E l ż b i e t a ...................... 1741
Piotr III......................... 1701
Katarzyna II. . . , . . 1 7 6 2
P a w e ł ......................... 1796
Alexander...................... 1801
Mik o ł a j ......................... 1825

1® «>1 mlt a.

Mieczysław 1................... 9 6 3
Bolesław Chrobry . . 99 2
Mieczysław II. Gnuśny . 1025
Ryxa ............................. 1034
Kazimierz I. ,................ 1040
Bolesław II, Ś m iały . . 1058
W ładysław H erm an . . 1080
B olesław iu. Krzywousty 1102
W ładysław II................. 1139
Bolesław IV. Kędzierzawy 1148
Mieczysław III. Stary . 1173
Kazimierz Sprawiedliwy 1177
Leszek V. Biały . . . 1194
W ładysław Laskonogi . 12 0 2

Roli wstąpienia.
Leszek Biały powtórnie 1207
Bolesław V. W stydliw y. 1227
Leszek VI. Czarny . . 1279
Henryk Probus . . . . 1289
Zamieszanie od roku
12Q0__ i296.
W ładysław Łokietek . 12 9 6
W acław Czeski . . . . 13 0 0
W ładysław Łokietek . . 13 0 6
Kazimierz Wielki . . . 1333
Ludwik W igierski . . 1370
J a d w i g a ...................... 1 3 8 4
Władysław Jagiełło. 1386
W ładysław W arneńczyk. 1 4 3 4
Kazimierz Jagielończyk. 1 4 4 4
Jan A lb e r t................... 1 4 9 2
Alexander ...................1501
Zygmunt I. Stary . . 1506
Zygmunt II. August . 1548
Tron elekcyjny . . . 1572
Henryk Walezy . . . . 1574
Stefan B a to ry ................1575
Zygmunt III. Waza. . 1587
Władysław IV................ 16 3 2
Jan Kazimierz . . . . 1648
Michał Wiśniowiecki . 1669
Jan S o b ie s k i................ 1674
Frydryk August II. . . 1697
Frydryk August III. . . 1733
Stanisław Poniatowski. 1764
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Kto i gdzie ustanow ił order Podw iązki, i order złote
go R u n a? 9 8 , 241. W jakich krajach byli: Książe Czar
ny, hrabia Czerwony, hrabia Zielony? 9 8 , 162. Który mo
narcha chciał za życia widzieć swój pogrzeb? 79. Która
królow a pogrzebła za życia swojego m ęża? 1 91. W ja 
kim kraju królowie byli tak ubodzy, iż nie mieli czem dw or
ca swego opalać ? 200. Który król w ziął za godło pięć sa
m ogłosek? 74. W jakim kraju królowie wyłącznie długie
włosy nosili? 11. Gdzie zaszły domowe wojny między Armaniakam i i Burgundczykam i, tudzież Fronda? 22, 45. Jak
się zowią założyciele trzech Zakonów R ycerskich, tudzież
Zgromadzenia Jezusowego? 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 , 471. Jakie
wojny zakończył pokój: Westfalski i U trechcki? 4 8 3 , 491.
Kto zaprowadził w Anglii język francuzki, a kto go uży
wać zakazał? 9 1 , 98. Jak się zwali następcy tronu: we
F rancyi, Anglii, Hiszpanii i Niemczech? 24, 97, 142, 72.
W jakich familij herbie był snopek, janow iec, róża czerw o
n a , róża biała? 2 6 0 , 9 2 , 1 0 0 , 103. Kto był prze
zwany': Ptasznikiem , Lwie S erce, Rudo-brodym , Zelaznąrę k ą , K resow atym , W yzuaw cą? 5 4 , 9 4 , 6 1 , 1 8 2 , 38,
90. Kto zaś Chrobrym , Krzywoustym , Laskonogim,
W stydliwym ? 3 3 6 , 337, 3 4 2 , 343. Kiedy książę Pruski
został królem P ruskim , a książę Sabaudzki królem Sardyńskiin? 4 91. Który król kazał utopić spowiednika swej żo

ny, że nie chciał®wyjawić grzechów królow ej? 72. Co to
jest kamień filozoficzny 8 0 ., co parlam ent 9 6 ., a co m er
pałacow y? 41. Kto była Ines de K astro? 445. Kto ogło
sił Wielką K artę, Złotą B ullę, Sankcyą Pragm atyczną, S ta
tut W iślicki? 9 5 , 7 4 , 6 3 , 348. Gdzie i przez kogo ogło
szone były: K apitularze, E tablissem ents, Kodex Teodozyański, Kodex Justyniański? 4 4 , 2 0 , 4 9 4 , 492. Co
miały na celu U nie: K alm arska, B rzeska, Ilorodelska, L u
belska? 2 5 6 , 3 5 8 , 3 5 0 , 355. Jakiego Zakonu Wielki
Mistrz został w Paryżu spalony, kiedy i za co? 24. Kto i
jakiego króla w więzieniu odkrył śpiewając przy arfie? 410.
Która królowa dostała pomieszania zmysłów po śmierci mę
ża? 130. Jakie wojny ukończyły pokoje : w Crepy, w Nysztadt i Kuczuk-Kajnardzy? 3 6 , 3 4 9 , 328. Kto ogłosił Edykt N anteński, a kto go odw ołał? 4 2 , 46. Kiedy były: Noc
S. B artłom ieja, Nieszpory Sycylijskie, Krwaw a Uczta Sztok
holm ska, tudzież Rzeź W rześniow a? 4 0 , 1 8 6 , 2 5 7 , 5 2 9 ,
Do jakich krajów i epok należą następni wodzowie: W itykind,
Malborough, B ertrand du G uesclin, Alba? 1 4 , 1 3 9 , 25,
2 44. Na jakich tronach zasiada dziś dom B urbonów ? 139,
440. Zkąd pochodzą nazw iska: B urbon, Valois, Habsburg,
Hohensztaufen? 4 1 , 2 2 , 6 9 , 59. K to, jak i kiedy rozdzie
lił[państw o Rzym skie? 4. Którzy królowie skazali na śmierć
swych synów pierworodnych? 4 3 2 , 321. Którzy królowie
z powodu żon swoich W iarę S-tą przyjęli? 1 0 , 9 0 , 335.
Jakie rzeczpospolite pod władzą dożów zostawały? 4 7 0 ,1 6 9 .
Ile osób na śm ierć skazała Inkwizycya H iszpańska? 428.
Jaką królowę pod piernatem uduszono? 187. K to, jak i
kiedy położył koniec Cesarstwu Greckiem u? 2 0 4 . Zkąd imię
lndyi Zachodnich i Am eryki? 4 4 4 , 443. Który z m onar
chów był naprzód więzionym , potem Jezu itą, Kardynałem,
królem , nareście um arł zakonnikiem? 362. Kto była Mał
gorzata d’Anjou, Marya Leszczyńska, Izabella B aw arska,
W alentyna Viskouti ? 1 0 2 , 4 8 , 2 5 , 159. W jakiej bitwie
znajdował się po raz pierwszy Frydryk Wielki i z placu uciekł? 497. Który król nie mógł znieść widoku obnażonej
szpady, a królowa róż naw et m alowanych? 1 1 2 , 44. Ja 
ka moc prawa Salickiego ? 1 1 . Gdzie były trony elekcyj
ne? 5 4 , 356. Jakim monarchom i jacy papieże dali tytuł
Cesarzów Rzymskich zachodnich? 1 4 , 55. Którzy królowie
od papieżów wyklęci byli? 5 6 , 9 3 , 6 2 , 67. Jakie
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księżniczki i gdzie zginęły na rusztowaniu? d Of>, 1 0 8 ,1 0 9 , 535.
Jaki dóm Wazów dostał sio na tron polski, i dla czego utracił S zw ecją? 260. Co gw arantuje Habeas Corpus, a
gdzie był List Cesarski ? 1 1 6 , 81. Jaką podróż odbył Vasco
de G am a? 445. Kiedy i gdzie zginął Karol XII. król
Szwedzki? 2 64. Kto i kiedy kalendarz rzymski popraw ił?
180. Kto igłę magnesową w ynalazł? 436. Jak dawno Rossyanie liczą Tata od narodzenia C hrystusa? 316. Z czego są
sław ni: Eustachę de S. P ierre, Kuźnia Minin, Arnold Winkelried, hrabina Matylda, Joanna d’A rc? 2 3 , 3 0 7 ,2 7 7 ,5 9 ,
29. Kto pierwszy w Rossyi tytułow ać się Cesarzem zaczął?
319. Którzy monarchowie są słynni ze swych okrucieństw?
31, 64, 7 2 ,1 0 5 , 2 9 6 . A którzy długo w pomieszaniu zostawali?
25, 102, 124. Gdzie był spisek prochowy? 111. Jaki książę
posiadał tyle zamków ile dni jest w roku ? 3 88. Kiedy było
oblężenie Wiednia pod Kara-M ustafą, tudzież Missolungi? 368,
2 2 8 . Jaki związek zw ał się Heteryą? 2 2 6 . O jakim papie
żu mówią iż zsiadając z m uła stąpił na szyję cesarza? 63.
Który król zw ał się arcy-chrześciańskim , który katolickim,
a który otrzym ał od Leona X. tytuł obrońcy w iary? 10,
1 2 8 , 106. Jacy monarchowie w średuich wiekach nie ucząc
się medycyny leczyli od szkrofuł, żółtaczki, choroby Ś. W a
lentego, i djabłów w yganiali? 17. Z jakich cząstek składa
się dzisiaj królestw o Pruskie i jakie dwa kraje zawiązkiem jego
były? 230. Jaki wódz nie przyjął złotej korony w Jeruza
lem d latego że tam Syn Boży nosił koronę cierniow ą? 391.
Którzy królowie nosili przydomek: Piękny? 2 0 , 130.
Którzy zaś: W ielki? 1 3 , 8 9 , 5 4 , 2 3 6 , 2 8 2 , 3 1 2 , 347.
Za jakich królów we Francyi rządzili kardynałowie: Richelieu i Mazarini? 4 3 , 44. Kto zbudował W ersal, Peterzburg,
izjakiego powodu wzniesiony E skurjal? 4 9 ,3 1 7 ,3 9 . Gdzie
królowie francuzcy koronowali się zwykle przed Rewolucyą?
10. Gdzie się w spomina o armacie-olbrzymie ? 217. W ja 
kim kraju kazano kłaniać się czapce na słupie? 275. Ja
cy królowie dobrowolnie abdykowali? 7 9 , 2 6 1 , 366.
Który król we Francyi zwrał się: Krótkim, który Otytym?
1 2 , 18. Który król połączył Szkocyą z Anglią, a Danią
z Norwegią i Szw ecyą? 1 1 1 , 270. Jak długo G recja pod
T urkam i, a Rossya pod Mongołami zostaw ała? 2 2 6 , 289.
Do jakiej kaplicy położono pod fundamenta kości poległych
A ustryaków ? 277. Kiedy było razem dwóch papieżów, i jak
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długo to trw ało ? 179. Który z następców S. Piotra zmie
nił swe imię chrzestne obejmując godność papiezką? 177.
Czem są sławne B ar, G runw ald, Maciejowice, Targowice?
3 7 4 , 3 5 0 , 3 7 9 , 3 76. Pod którym papieżem zaczęła się
R eform acya? 180. który zaś zniósł Jezuitów , a który licz
bę kardynałów określił? 1 8 1 , 175. Czyim był wodzem Ale
xander Farnezy, Tylli? 1 6 4 , 476. Który papież mianował
się sługą sług Bożych? 176. Który król angielski został gło
dem zamorzony, który zaś nosił n azw ę: Zdobywcy? 100, 91.
Jaki jest życiorys Marcina L u tra? 459. Kto i kiedy handel
Murzynami zaprow adził? 4 5 2 ' Jacy królowie zawarli na
stępne pokoje: O liwski, w Andrusowie, Buczacki, Zuraw iński? 3 6 5 , 3 6 6 , 367. Jacy byli papieże z familii Medycyuszów ? 1 7 9 , 180. Z tejże familii jakie dwie księżniczki na
tronie francuzkim zasiadały? 3 8 , 42. Który król um arł
przestraszony ukazaniem się komety? 15. Kiedy piekarz i
Krawiec ogłosili się prorokami nowej sekty, a miasto Mun
ster nazwali Górą Syonu? 464. Którzy monarchowie po
nieśli śmierć na rusztow aniu? 4 9 , 114. Który monarcha
Rossyjski ukazem zabronił dawać ślub szlachcie czytać nieumiejącej? 316. Który cesarz niemiecki wziął za herb orła
dwugłowego? 71. Kto był pierwszym prezydentem Stanów
Zjednoczonych? 123. Wymień protektorów w Anglii za cza
sów Rzeczypospolitej? 115. Kto w średnich wiekach rozda
w ał korony? 174. Czyim był m inistrem Ks. de Suilly, Col
b e rt, Manuel Godoj, Pom bal, Choiseul? 4 2 , 47, 141, 150,
48. Kto do Hiszpanii wniósł prawo Salickie , a kto je zniósł
i dla czego? 1 4 0 , 142. Jakich królów żonami były: Dą
brów ka, R yxa, Aldona, Jadw iga, Bona, Barbara Radziwił
łów na, Ludwika Marya, i Marya K azim iera? 3 3 5 , 336,
3 4 7 , 3 4 9 , 3 5 4 , 3 5 6 , 363, 36#. Przez kogo i kiedy flo 
ta niezwyciężona zniszczoną została? 136. Kiedy wygasł
dom R uryka, dom Habsburski w Hiszpanii i tenże w Niem
czech w linii męzkiej? 3 0 1 , 1 3 9 , 83. Kto i kiedy odkrył
Syberyą? 2 99. Jakie państwo ma w swojem herbie pięć ran
Chrystusa? 144. Jacy królowie zginęli: pod W arną, pod
Mohaczem, pod Alkassar? 3 5 1 , 2 1 9 , 148. _ Kto się zvyał
księciem półtory ćwierci cesarstwa greckiego? 200. Czem
unieśmiertelnili swe imiona Kolumb i G uttenberg? 438,
435. Na czele jakich wojowników szły gęś i koza? 386.
Od kiedy tron Polski stał się elekcyjnym, i którzy z Polaków
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byli królami elekcyjnymi? 3 5 6 , 3 6 6 , 367, 370, 372. Kio
wynalazł ogień grecki ? 493. Jaką spalono bibliotekę ‘dla
ogrzewania publicznych łaźni? 493. Który monarcha zw ał
się: R ynotm etes, który Pogonat, Kopronym i Porfirogenita?
4 9 3 , 4 9 4 , 495. Który król zginął w czasie maskarady
w Sztokholm ie? 2 65. Kogo zwano w Niderlandach żebra
kami morskimi, leśnymi; a gdzie były stronnictw a czapek
i kapeluszowi 2 4 5 , 265. Które zwyeięztwa Szwajcarów
nad Austryakarni i nad księciem Burgundyi są pamiętne?
2 7 6 , 277. Kto był Jan K apodistrias, Ipsylanty, WilhelmT ell? 2 2 6 , 2 75. Gdzie panowały familije: Farnezych,
E ste , Avis, Sforców , Piastów ? 4 6 4 , 4 6 5 , 4 4 6 , 460,
335. Który papież po raz pierwszy ogłosił Jubileusz i
kiedy? 476. Które z królestw najmłodsze w Europie?
225. Między kim zaszły bitw y: pod H astings, Nawarynem
i Azincourt? 9 4 , 2 2 9 , 27. Wiele lat papieże w Awenjonie mieszkali ? 479. Jakim krajem rządzili Statuderowie?
243. Który król angielski synowcowi swemu oczy wypalić
kazał? 95. Kto nadał papieżom dzisiejsze państwo Kościel
ne? 477. W jakim kraju reprezentanci narodu dzielą się na
Izbę wyższą i niższą, a gdzie się zowią kortezam i? 96,
442. Jaki charakter w historyi angielskiej noszą królowie:
Jan Bez-Ziem i, Ryszard I I ., Edward IV ., Ryszard III. i Hen
ryk VIII? 9 4 , 9 9 , 4 0 3 , 4 0 4 , 405. Który król angielski
w młodości był nader rozpustnym , a popraw ił się w chwili
objęcia tronu, który zaś mając 40 miesięcy został królem
Anglii i Francyi, a pod starość obie korony utracił? 400,
402. Zkąd powstało nazwisko Portugalii, Obójga-Sycylii,
ciaśniny Dardauelskićj, G ibraltaru? 4 4 3 , 4 8 4 , 2 4 8 , 425.
Kto i jakiego wodza woził w żelaznej klatce? 245. Kto
w 80-ciu kotłach ugotował zwyciężonych wodzów? 2 4 4 . Jak
się zw ała dawniej piechota turecka i przez kogo nstanowiona? 214. Który cesarz niemiecki nie dał synowi żadnej nau
k i, uważając ją za zbytek? 74. Który król pruski lubił okazałość, a który przeciwnie oszczędność aż do zbytku? 235.
Który książę po przegraniu bitwy zapuścił brodę i pazury ze
sm utku? 241. Kiedy, gdzie i przez kogo wymówione na
stępne słow a: «Bywaj zdrów książę bez ziem i; bywaj zdrów
hrabio bez g ło w y !? ” 244. Kto i kogo pokonał na polu Ku
likowem ? 292. Który monarcha zakończył życie w klaszto
rze S. Justyna w Estrem adurze? 131. Pod kim Arabowie
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weszli do H iszpanii, a kto był icb ostatnim sułtanem w tym
kraju? 1 2 5 , 128. Jacy królowie padli pod ciosami: Ankarstróm a, Jakóba Klemensa, Rawallaca i Ottona Witelsbacha? 2 6 5 , 4 1 , 4 2 , 65. Jak się zowią Sobory na któ
rych: Hus został spalony, a nauka L utra potępiona? 73,
78. Którego króla wygnano z Anglii iż chciał przywrócić
katolicyzm ? 117. Kto i komu dostał się w niewolę pod
P aw ią , Poitiers i pod M ansur? 3 5 , 2 4 , 423. Który król
pruski bez m ała nie został przez ojca na śmierć skazany?
2 3 6 . Zkąd pochodzi nazwisko familii M erowiugów? 11.
Kto był Andrzej D oria? 169. Jakie przyczyny wywo
łały Reform acyą? 453. Kiedy w granicach Polski uka
zali się K rzyżacy, a kiedy Mongołowie? 343. Którzy mo
narchow ie i jak o " ”
1 '
rzeź w Yitry i za zaJaki był koniec obójstwo Tomasza
statniego z Szluartów ', tudzież ostatniego z Hohensztaufów?
121, 185. Kiedy przestało istnieć Cesarstwo Niemieckie? 86.
Co znaczą w yrazy: Koran K aaba, S u n n a, Złota Horda?
2 0 7 , 2 0 5 , 2 13. Których na królów we Francyi próż
niakami nazw ano? 12. W jakiej porze ukazali się somozwańcy w Rossyi? 302. U trata jakiego miasta przyprawiła o
śmierć Marję T udor? 108. Jakie Kantony Szwajcaryi pierw'sze się oswobodziły, i jak się zowią ich przywodzcy? 275.
W jakim kraju było wielkie Bezkrólewie ? 68. Który król
Szwedzki był nadzwyczaj zabobonny i uparty? 2 6 6 . Kto i
gdzie kazał zrobić żelazną koronę? 154. W jakim zaś kraju
utyw'a się korona Anielska? 177. Przez jakich monarchów
francuzkich zostały nabyte praw a do Medyolanu i do Neapo
lu ? 3 2 , 33. Którego króla polskiego syn zowie się S.
Kazimierzem,', który zaś Król zabił S. Stanisław a? 351,
3 37. Kto pierwszy kulę ziemską dokoła objechał? 449.
Co było przyczyną wojen w łoskich? 32. Kto był hrabia
Ugolino? 1 6 8 ; a kto Kromwellowie? 1 1 5 . Gdzie pano
w ały domy: Komneuów i Dwóch-Mostów? 1 9 8 , 261. Kto
i kiedy Niemcy na cyrkuły podzielił? 75. Co to jest Kanonizacya, a co znaczy Conclave? 1 7 8 , 176. Co to są Mamelucy, a gdzie było wojsko Strzelców'? 2 1 0 , 297. Kiedy
nastała niezawisłość Niderlandów? 135. Kiedy i zjakiego powo
du zaszła krucyata dzieci? 415. Jaki jest początek stront i tw oranżystów i palryotów w Hollandyi? 250. Jak
w Prussiech osiedli krzyżacy? 233. Kto i kiedy zniósł pa-s

604
nowanie Mameluków w E gipcie? 218. Zkąd pochodzi na
zwa książąt Oranii? 2 4 3 . Kiedy Turcy do Europy się
przenieśli? 2 1 4 . Kiedy była wojna o następstw o polskie
i między kim ? 491. Z jakiego powodu król angielski zo
stał nazwany Bez-Ziemi? 92. Jakim praw em dzisiaj Nor
wegia należy do S zw ecji? 268. Kto był Paskal P aoli, a
kto Kassiodor? 1 6 9 , 153. Jak się dostała Hiszpania do
mowi H absburskiem u? 130. Co sprawiło upadek Wenecyi? 172. Kto był Pepin H eryslal, a kto Karol Martel?
12. Zkąd pochodzi nazwa porty Ottomańskiej ? 214. Kto
był Bohdan Chmielnicki, a kto Dymitr Sam ozw aniec? 363,
302. Który monarcha podczas wojen krzyżowych utonął,
który um arł z zarazy, a który rozbił się na morzu Adryatyckiera? 4 0 3 , 4 2 8 , 409. Kiedy i gdzie zaw arty był po
kój na trzy la ta , trzy m iesiące, trzy dni i trzy godziny?
408. Gdzie był sejm czteroletni? 376. W jakich ziemiach
m ieszkał zakon Mieczowy? 433. Kto odkrył przylądek Dobrej-Nadziei, kto Brazylję, Mexyk, i Peru? 437, 445, 447, 450.
Gdzie i kiedy wynaleziono Świętą włócznią? 390. Co to
znaczy dziesięcina Saladyńska? 402. Zkąd pochodzi nazwa
wojen Krzyżowych? 385. Jaki zakon nosił zrazu nazwę ka
w alerów Rodyjskich, później kaw alerów M altańskich? 430
Kto wyrzekł i kiedy: «Niema ju ż Pireneów?" 485. Kto
był llunnyad, a kto Skander-Beg ? 216. Kiedy nastało
księstwo W arszawskie i jak dłu g o trw ało ? 3 80. Kto zosta
w ał pod opieką G ow orka, kto zaś pod opieką Heleny Gliń
skiej? 3 4 1 , 296. Jaki król w O ssyaku, a jaki we Francyi w Newers życie zakończył? 337, 366. Gdzie i kiedy
panow ał dom M erowingów, Plantagenetów , a gdzie Ruryka?
1 1 , 9 2 , 281. Co znaczą Torysowie i W igowie, a co zna
czyły Gwelfy i Gibeliny? 1 1 6 , 60. Jak i kiedy Normandowie osiedli we F ra n c ji? 15. Kiedy familia Normandzka
w stąpiła na tron angielski? 90. Zkąd pochodzi nazwisko
Szwajcarów? 276. Co to są królowie morscy? 15. Co znaczą
K ondottierry? 160. Kogo zwano Semiram idą północy? 256.
Na wiele się gałęzi rozdzieliła dynastja Kapetów i familia
Burbonów ? 1 6 , 44. Co znaczą wojny o Inw estytury? 56.
Co znaczą wyrazy Inter dykt, a co Interim? 1 7 5 , 466.
Co to była Heptarchia, a co Miestnictwo? 87, 311. Kto
to był mer pałacowy, kto Emir-al-Omra, a kto Exarcha ? 11,
2 0 8 ,1 9 2 . Gdzie panowały familie: Pałeologów, Luxemburska
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tudzież Frankońsko-Salicka? 2 02, 70, 55. Kiedy do Portugalii
wprowadzono Jezuitów? 147. Który naród zaczął w XV. wie
ku robić morskie odkrycia? 436. Co znaczy Pacta Con
tenta, a co Liberum Feto ? 3 5 6 , 366. Kiedy Ameryka
Angielska się oswobodziła? 121. Rozdział Kościoła Wscho
dniego z Zachodnim kiedy nastąpił? 196. Pod kim nastała
Sekta Obrazoborców? 194. Kiedy odkryto Amerykę a kiedy
w niej Hiszpania utraciła swe osady? 1 3 0 , 141. Kto dał
początek Wenecyi? 170. Zkąd nazwisko P russ? 233. Kto
był Albert Niedźwiedź, Mazeppa, B arbarussa, a kto Pompadour? 2 3 1 , 317, 6 1 , 41). Co wojny Krzyżowe miały na
celu i jaka ich liczba? 303. Jakie są główniejsze czyny
Ludwika IX. S w ., Edwarda III., Filipa II. hiszp.? 2 0 , 98,
131. Który książę, skazany na śm ierć, żądał aby go uto
piono w beczce w in a? 104. Kto był przezwany Salomo
nem angielskim ? 105. Który książę zwykł siebie nazywać
Kawalerem S. Jerzego? 118. Kto to była Roxolana?
220. Na jakich tronach zasiadają familije : Bragancka i Ho
henzollern? 1 4 9 , 2 3 2 . Co znaczy Couvre-feu? 91. Kto
pierwszy do Szwecyi wprowadził tytuły hrabiów i baronów?
2 60. Wiele było dynastyi Kalifów Arabskich na Wschodzie?
207. Kiedy nastało Cesarstwo Łacińskie, a kto mu poło
żył koniec? 2 0 0 , 201. Kiedy wcięła początek Inkwizycya?
427. Jak się nazywały miesiące w kalendarzu rewolucyj
nym francuzkim ? 534. Co to jest Legia Honorowa we
Francyi? 557. Gdzie najpiérwéj Napoleon dał się poznać?
536. Jaki tytuł nosił syn Napoleona i kiedy um arł? 573.
Kto to był Ludwik X VII. i czy panow ał we Francyi?
538. Gdzie byli królami bracia Napoleona i którzy? 563,
5 6 4 , 5 6 8 , 570. Gdzie zginęli: Nelson, Gustaw Ailolf, Jó
zef Poniatowski i Karol X II? 5 6 3 , 4 8 1 , 5 8 1 , 264. Gdzie
się wspomina i dla czego o Tecelu, Zwinglu i Melanchton ie ? 4 5 9 , 467, 463. Kogo w Polsce zw ano: Unitami,
Dyzunitami i Dyssydentami? 359. Czćm są pamiętni Michał
Rahoza, Kołłątaj i Kościuszko? 3 5 8 , 3 7 6 , 377. Jak Pol
ska nabyła praw' do Inflant i kiedy je straciła? 355, 365.
Czćm są pam iętni: K ortez, Ameryk W espucyusz, Pizarro,
Bartłomiej D iaz? 4 47, 4 4 3 , 4 5 0 , 437. Jacy m onar
chowie zakończyli życie: pod Tunis, pod Liitzen i na
wyspie Sw. Heleny? 428, 4 8 1 , 585. Kto to byli Assusynowie, kto Mamelucy, a kto Janczarowie ? 4 0 8 ,2 1 0 ,
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2 1 4 . Między kim zaszły następne bitw y: pod Paw ią, przy
Lepancie, T rafalg ar, Borodino i W aterloo? 35, 172, 563,
5 7 5 , 584. Zkąd pochodzi nazwa Turków Seldżuków ¡T u r
ków Ottomańskich ? 2 0 9 , 2 1 4 . Kto byli aryanie, kto obrazoborcy, a kto anabaptyści? 3 , 1 9 4 , 461. Co dawniej
we Francyi nazywano Austrazyą, a co Neustryą? 10. Co
znaczy system kontynentalny, a co związek R eński? 5 68,
.5 6 4 . Gdzie i kiedy były rzeczvpospolite: B ataw ska, Cyzalpińska, L iguryjska, Helwecka i Partenopejska? 5 3 8 , 543,
5 4 4 , 5 4 6 , 547. Jaka bitwa zowie się bitwą trzech Cesarzów? 562. Kto był Czyngis-han, a kto Tam erlan? 2 1 1 ,2 1 7 .
Kto i kogo pokonał przy Rossbar.h, Marengo, Austerlic?
506, 555, 562. Zkąd pochodzi nazwa Albigiensów, Pro
testantów i Hugonotów? 1 9 , 4 6 3 , 468. Jak się zwali
trzej najokrutniejsi dowódzcy Konwencyi? 530. Jaką epokę
we Francyi nazywamy panowaniem Terroryzmu? 533.
Gdzie czczono bóstwo Rozumu pod postacią kobiety? 535.
Jakie ma znaczenie w Rewolucyi Francuzkiéj dzień 15 Pen-'
demiaire? 539. Zkąd powstały nazwy m arszałków Francuzkich, np. książę IJalmacyi, Ponte Corvo etc.? 564.
Wymienić skutki reformacyi. 470. Kto położył koniec rzeczypospolitćj W eneckiej, do kogo ona dziś należy i dla cze
go ? 544. Jaki był skutek bitwy pod Nawarynem ? 229.
Kto był ostatnim księciem Burgundzkim , jaki jego koniec i
komu się dostały Niderlandy? 240. Jak Bernadotte dostą
pił tronu Szwedzkiego? 268. Jak się dostała Norwegia
Szwecyi? 268. Co to są wojny Włoskie, gdzie, kiedy i
przez kogo były prow adzone? 32. Opowiedzieć szczegóły do
tyczące śmierci Don Karlosa syna Filipa II. ? 132. Dla
czego odpadły Niderlandy od Hiszpanii i kiedy? 135. Z ja
kiego powodu powstała wojna znajoma pod nazwą wojny
o następstwo Hiszpańskie ? 484. Jaki był plan Henryka
IV. franc, względem ustalenia w Europie wiecznego pokoju?
42. Kto i z jakiego powodu pisał: tout est perdu, fors
l'honneur? 35. Jaki pokoj nazywa się pokojem Dam
skim (la paix des Dames)? 35. Wymienić jeden szczegół
okrucieństw a Ludw ika X L ? 31. Gdzie, pod czas jakiej woj
ny noszono za godło: czapki błękitne i białe szarfy? 27.
Z jakich kolorów składała się chorągiew francuzka rewolucyjua? 5 19. Jaki był początek sławnego domu książąt Burgundzkich z familii Valois? 24. Jakie miasto Anglicy naj-
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dłużej utrzym ali we Francyi? 37. Kto i do czego używał
tej form uły: le roi te touche, Dieu te guérit? 17. Co
zwano dawniej pokojem Bożym? 17. Kto opisał życie Ka
rola W. 1 4 ., a kto Ludwika IX. Św . ? 20. Kto był Syagryusz, 9 , Rollon, 1 5 , Symon Montfort 1 9 , Wilhelm Nog aret? 21. Jaki szczególny traf przyśpieszył zawarcie po
koju Utrechckiego w r. 1 7 1 3 ? 490. Czemu przypisać na
leży, że Kossya i Francya podczas wojny Siedmioletniej dzia
łały przeciwko Frydrykowi W ielkiem u? 502. Zkąd po
chodzą nazwy : Dym itra Dońskiego, Iwana Kality, Iwana
Groźnego? 2 9 2 , 2 9 2 , 295. Który pierwszy monarcha
przyjął w iarę Chrześciańską w R ossyi, który w Polsce,
który we F ran cy i, a który w W ęgrzech? 2 8 2 , 3 3 5 , 10,
177. Który król polski podzielił swoje państwo między
czterech, a który Rossyjski między pięciu synów ? 338, 284.
Jak się zowią założyciele państw : Rossyjskiego, Francuzkiego, T ureckiego? 2 8 0 ,
1 0 , 2 14. Jakie państwo utwo
rzyli Normandowie? 182. Gdzie się mówi o świętym Re
migiuszu i dla czego? 10. Jakim sposobem można w imie
niu Napoleona zualeść liczbę sławnej w Apokalipsie bestyi 666? 2 67. Gdzie
był i co znaczył urząd wielkie
go pensyonarza? 2 5 0 . Kto był w Turcyi Zizim gdzie
i jak um arł? 218. Który król Szwedzki był wychowa
ny wedle zasad Emila Rousseau i z jakim skutkiem?
2 66. Jakim sposobem cesarze Tureccy posiadają dziś naj
wyższą władzę duchowną wraz z cyw ilną? 2 18. Co zna
czy Hegira? 206. Co oznacza słow o: Kalif? 2 06. Kto
był pierwszy z Paleologów , a kto ostatni na tronie Greckim?
2 0 2 , 204. Gdzie było cesarstwo Nicejskie, a gdzie T rebizondzkie i kiedy pow stały? 2 0 1 , 2Ô2. Co oznacza we
Włoszech Pentapolis, a co Exarchat? 1 9 2 , 154. Z cze
go są słynni: Belizaryusz, Alboin, Teodoliuda? 1 9 2 , 154.
Jak się zowie najsławniejszy kościół w Konstantynopolu, dziś
na meczet zamieniony? 192. Jak się zowie klasztor nie da
leko Moskwy, którego nie mógł zdobyć Samozwaniec Tuszyń
ski ? 305. Kto był pierwszym cesarzem Wschodnim, a kto
Zachodnim? 1. Kto był Romulus A uguslulus, a kto Odoakr?
1 5 2 , 153. Kto i gdzie byli Symmach i Boecyusz? 153.
Co oznaczają słow a: Hommagium, Inwestytura, a co
IVassal i lenność? 5 , 6. Gdzie się wsław iły fami
lie: W iskontych, gdzie Medycyuszów, gdzie Gwizyuszów?
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1 5 9 , 1 6 6 , 38. Od jakiego czasu powstała nazwa |księstw a Toskańskiego? 165. Co to jest Bucentaur, i gdzie
się znajdowały więzienia zwane ołowiami i studniami? 173.
Co nazywano w średnich wiekach niewolą babylońską papiężów ? 179. Co znaczy Auto-da-le? 128. Jakie panowały
familie w Portugalii? 143. Jak długo Portugalia zostawała
pod władzą Hiszpanów? 148. Z jakiego przypadku zginał
król franc. Henryk 11. ? 37. Kto wprowadził Inkw izycją
w H iszpanii, a kto jej koniec położył? 127. Kogo rozumia
no wr Anglii pod nazwą pierwszego i drugiego pretenden
ta? 118. Jakie m inisterstw o w Anglii nazwano kabałą?
116. Jak się zwało więzienie stanu we F ra n c ji, a jak w An
glii? 5 1 9 , 114. Jaki był charakter króla ang. Jakóba I.?
111. Co przypomina zamek: Foteringaj, Berkeley, Chalus? 1 1 0 , 97, 94. Gdzie rządził kardynał W o h ej? 105.
K tóre żony skazał na śmierć Henryk VIII. angielski? 106.
Kto była Joanna Grej i jaki jéj koniec? 107. Co znaczy
w iara anglikańska? 108. Jak Wilhelm Zdobywca opanował
Anglią? 90. Wyliczyć familie które w Anglii panowały? 88.
Wyliczyć fam ilie, które panowały we F ra n c ji? 11. Jak się
zwała Anglia pod R zym ianam i, a ja k F ra n c y a ? 87, 9. Wy
liczyć elektorów Niemieckich według Bulli Z łotej? 71. J a 
kim sposobem cesarz niemiecki Henryk V. pozbawił korony
ojca swego Henryka IV .? 57. O co się toczyły, tak zwa
n e, wojny angielskie? 22. Z jakiej okoliczności Otton
I. Wielki zawojował Włochy? 54. Wyliczyć nazwy zgroma
dzeń prawodawczych we Francyi ? 509. Jakie familie w Niem
czech panow ały? 54. Co znaczy üoom ’sday Book, czyli księ
ga dnia sądnego? 91. Kiedy nastał związek Niemiecki i co
oznacza? 587. Gdzie się wspomina o Kainoensie i z jakiego
powodu? 445. W którym roku nastał zakon Teutoński w Prussiech, kiedy Tem plaryuszów , a kiedy Kawalerów Mieczo
w ych, tudzież wymienić ostatnich mistrzów ? 4 3 2 ,4 3 1 ,4 3 3 .
W której bitwie użyto po raz pierwszy dział? 4 35. Przez
co pamiętne wyspy G w anahani, Elba i Sw. Heleny? 441,
5 8 3 , 585. Kto utw orzył królestwo Cypru, a kto je osta
tecznie zaw ojow ał? 4 0 6 , 408. Jaki był powód śmierci
króla hiszpańskiego Filipa III. króla francuzkiego, Karola Fil.
i Ryszarda Lwie-Serce? 137, 3 1 , 94. Kto była Blanka Kaslj Iska, kto Eleonora Gaskońska, a kto Maryna Mniszech? 396,
302, 20. Gdzie były zaślubiny morza z dożą i jak się od-
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byw ały? 173. Co skłoniło Ludwika VII. i cesarza Konrada
III. do przedsięwzięcia drugiej K ru cjaty ? 3 9 4 , 395. Jaka
jest różnica między konfederacją Barską a Targowicką? 374,
3 7 6 . Z jakiego powodu został zabity w Ugliczu Carewicz
D ym itr? 299. Z czego są słynni: Piotr Pustelnik i Swr.
B ern ard ? 3 3 4 , 393. Jacy monarchowie Rossyjscy ogłosili:
R uską P raw d ę, Sudebnik, Stógław i Ułożenie? 2 3 3 , 297,
310. Kto był pierw szym , a kto ostatnim królem z familii
Jagiellońskiej? 349. Jak długo ta familia w Polsce pano
w ała? 349. W którym roku i w czyjej osobie zaczął p a 
nować dom R om anow ych? 303. Zkąd poszła nazwa Koza
ków Zaporożskich? 354. Kiedy Krzyżacy utracili Prussy i
dla czego ? 352. Kto był ulubieńcem Cesarzowej Rossyjskićj
Anny, a kto króla hiszpańskiego Karola IV ? 324, 141, Przez
co pamiętny jest w Iiossyi Lefort, a przez co cesarzówna
Zofia? 3 1 2 , 313. Co to są Lisowczycy, a kto był Samo
zwaniec T uszyński? 305. Między kim zaw arte były poko
je : w K iw erew éj Ilo rc e , w Stolbow ie, w K arłow ic? 298,
3 0 9 , 83. Kto był Antoni Pussewin, kto Mamaj? 298,
2 9 2 . W którym roku Portugalia została królestw em ? 144.
Z jakich nadań utworzyło się państwo kościelne? 176, 177.
Jakie ziemie wchodziły do składu Cesarstwa Wschodniego?
2. Który monarcha dał początek sekcie obrazoborców? 194.
Wiele było dynastyi kalifów Arabskich? 207. Z jakiego po
wodu Arabowie zdobyli Hiszpanią i kiedy? 125. Jakie oko
liczności wyzwoliły Portugalią z pod władzy Hiszpanów? 149.
Jak się nazywa pretendent do korony hiszpańskiej i na czćm
opiera swoje p raw a? 142. Kiedy królestwo Hanowerskie
oddzieliło się od Anglii i dla czego? 124. Kiedy i gdzie za
szła bitwa na dolinie Vrique i jaki był jej skutek? 144.
Powiedzieć jakie z kolei narody panowały nad W łochami od
V. wieku aż do X .? 152. Jakim sposobem powstało księ
stwo Medyolańskie? 158. Jakie hordy wzniosły się na rui
nach państwa Mongołów? 213. Kto jest pierwszym królem
oswobodzonej G recji ? 2 30. Kiedy i dla czego Prussy otrzy
mały tytuł królestw a? 235. Jaką kolej przechodziła połu
dniowa część Niderlandów znajoma pod imieniem B elgii, aż
do utw orzenia osobnego królestwa Belgijskiego w r. 1830?
2 5 3 . Kto pierwszy utw orzył królestwo Hollenderskie? 564.
Zkąd w'ziął początek dom książąt Holsztyn-Gottorpskich? 270.
Jakim sposobem familia książąt Dwóch-iilostów osiadła na troR ys Chboh.-H ist .
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nie Szw edzkim ? 2 6 1 . Dla czego Szwecya utraciła Finland y ą, a Rossya ją zajęła? 2 6 7 . Opowiedz historyą G ustawa
Wazy. 2 5 8 . Opowiedz historyą Gesslera z Wilhelmem T el
lem. 275. Kto dał początek W. księstw u Moskiewskiemu i
z czego ono w pierwiastkach składało się? 2 9 1 . Kto w Rossyi zrzucił jarzm o Mongołów i jakim sposobem? 2 9 3 . Jakie
carstw a podbił Iwan G roźny? 2 9 7 . Który monarcha Rossyjski i dla czego przyłączył Małorossyą do swego państw a?
3 10. Opowiedz sm utną historyą Alexego, syna Piotra W .?
3 2 1 . Kto był Piotr III. i zkąd jego praw a do Rossyi? 326.
Kto przyłączył Krym do Rossyi i kiedy? 3 2 8 . Z jakiego
iowodu wszczęła się sław na wojna północna, w której dziaał Karol X II.? 316. Co rozumieją we Francyi przez Wandejczyków? 5 3 6 . Jaką kampanią rozstrzygła bitwa przy Marengo? 555. jaką pod Austerlic 5 6 2 , a jaką przy Frydlandzie? 567. Kiedy się zaczynał rok republikański we F ran 
cyi; a kto tam przyw rócił w iarę chrześciańską ? 5 3 4 , 556.
Opowiedz wyprawę Napoleona do E g ip tu ; dla czego ona za
szła i z jakim skutkiem ? 544. Kiedy i w czyjej osobie w y
gasł dom R uryka, panujący w R ossyi? 3 0 1 . Jacy trzej
królowie zakończyli familią Kapetyńską w prostej linii? 21.
Z wielu części składa się królestw o Wielkiej Brytanii i w ja 
kim czasie te części się złączyły? 87. Który król angielski
i jakim sposobem został oraz królem francuzkim ? 1 0 2 . Ja 
kim prawem Sztuartow ie wstąpili na tron angielski? 411.
Opowiedzieć w ypraw ę drugiego pretendenta do Szkocyi; jaki
był jej cel i koniec? 119. Jakie ziemie we Francyi posia
dali Anglicy? 92. Kto to byli: Bitiagowski iK aczałow i dla
czego mówi się o nich w historyi ? 3 0 0 . Gdzie dał się sły
szeć okrzyk ludu: Dieu le veut ? 385. Kto i gdzie był Josselyn de Courtenay? 392. Kto był Guido z Lusignan i
jakie dostał królestwo od Ryszarda L w ie-Serce? 3 99, 4 0 9 .
Co głównie było przyczyną, że Saladyn zdobył królestwo Je
rozolim skie? 400. Opowiedz historyą Konrada Markiza Montferratu? 401. Kto był Starzec z Góry, gdzie mieszkał i
jaką m iał w ładzę? 4 07. Jaki był skutek wojen Krzyżowych
w ogólności? 428. Przytocz jeden przykład drogości ksią
żek w Średnich W iekach? 434. Kto to był Bartold Szw arc,
a kto Flavio Dżoja i przez co pam iętni? 4 3 5 , 436. Kto
był Marko-Polo? 437. Kto byli Inkassy, gdzie panowali i
jak się zw ał ostatni z tego rodu ? 4 5 0 . Gdzie i z jakiego
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powodu była wojna chłopska? 4 61. Co to jest związek
Sm alkaldzki, kiedy był i dla czego? 463. Co znaczy wiara
ewangielicka, a co wyznanie augsburskie? 467, 463.
Jakie m iasto w Szwajcaryi uważa się za stolicę w iary kal
w ińskiej? 468. Co znaczą w Anglii non-konformiści albo
dyssenterowie ? 4 7 0 . Przez co pam iętne jest Clermont
i gdzie się to miasto znajduje? 385. Jak się nazywają dwa
pierwsze i najstarsze półki w gwardyi Rossyjskićj, jeszcze
przez Piotra W. ustanow ione? 320. Kiedy został założony
P etersb u rg ? 317. Kto i dla czego zniósł w Rossyi wojsko
zwane Strzelcami? 314. Gdzie i z jakiego powodu jest
w zmianka o polskim dowódzcy Strusiu? 308. Wymienić
wielkich książąt Litewskich od czasu wstąpienia Jagiełły na
tron Polski aż do połączenia w jednej osobie godności W.
księcia i króla? 350. Który król w Polsce był przezwany
królem chłopów i za co? 3 48. Kiedy i z jakich pobudek
Szląsk, niegdyś prowincya Polska, odpadła od Polski ? 346.
Kto to byli w Rossyi opryczniki i przez kogo ustanowie
n i? 298. Przez co pamiętne jest miasteczko Uglicz? 299.
Między kim zaszła bitw a nad rzeką Kałką i gdzie? 288.
Gdzie był urzędnik zwany posadnikiem? 287. Od jakiego
czasu książęta panujący w Rossyi zwali się Wielkimi ksią
żętami K ijow skim i, 281 ; od jakiego zaś czasu Wielkimi ksią
żętami Moskiewskimi? 292. Opowiedzieć historyą Ryszarda
Lw ie-Serce od jego wyjazdu z Jeruzalem aż do śmierci przy
zdobyciu zamku Chalus? 4 0 9 , 94. Gdzie i o kim wybito
medal z napisem : «z łaski heretyków król katolicki? 489.
Jakiego księcia w Ameryce Kortez kazał piec na węglach
rozżarzonych? 4 4 9 . Jakie najgłówniejsze było zadanie Jezui
tów w nauczaniu publiczném , które miało być lekarstwem
przeciw szerzącej się Reformie? 471. Gdzie był kolos Rodyjski
i co się z nim stało? 193. Kogo i gdzie zwano Wielkim elek
torem? 234. Kiedy Polsce dostała się Ruś Czerwona, a kie
dy ją zabrali A ustryacy? 3 4 8 , 375. Jakiej rzeczypospolitéj
prezydent został zastrzelony, gdy wchodził do Kościoła? 2 30.
Jakiej rzeczypospolitćj Statuder został zabity przez fanatyka
Baltazara G érard? 2 4 7 . Jak się zwały żony Napoleona? 540,
573. Który pierwszy z królów polskich zaczął mieszkać
w W arszawie ? 363. Jakim sposobem królestwo Neapolitańskie stało się lennością papieską i kiedy? 1 8 3 .^ Który
król uciekł z Polski ; a który złożył koronę ? 3 5 6 , 366.
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Kiedy Napoleon zdobył Maltę i komu się potem dostała ta
wyspa? 5 4 5 , 556. W jakiem księstwie ostatuie lata prze
pędził St. Leszczyński, kto dziś je posiada i dla czego?. 495.
Co to jest Sw. stmpułka i zkąd się w zięła? 10. Jaki był
koniec Joachima Murata, szw agra Napoleona? 189. Przez co
pamiętny jenerał Monk ? 1 15. Który jen erał i do kogo pisał
po odniesionem zwycięztwie nad nieprzyjacielem te słowa:
«jeśli drugie takie zwycięstwo odniosę, przyniosę o niem w ia
domość z kijem w ręku” ? 507. Gdzie się wspomina o
w siach: Braunau i Klostergi ab? 475. Gdzie, kiedy i o
kim mówiono że «Jego śnieżna mość stopnieje sam przez się,
jak mu przygrzeje południowe słońce Niemiec” ? 4 7 9 . Gdzie
zginął W aliensztejn i przez kogo? 482. W jakich dwóch
miastach został zaw arty pokoj W estfalski? 483. Gdzie i
z jakiego powodu dał się słyszeć okrzyk: moriamurpro rege nostro Maria-Thei'esia? 498. Ile wojna siedmioletnia
kosztowała pieniędzy wszystkim mocarstwom udział w niej
biorącym ? 508.
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Kilka słów o A rabach, o Seldżukach i o Mongołach . 20 5
H istorya T u r e y i............................................................... 2 1 4
Królestwo G r e c k i e .......................................................... 2 2 5
Historya królestwa P ru s k ie g o .......................................... 2 3 0
Historya Niderlandów . . . . ............................... 2 3 9
Historya Szwecyi
.......................................................... 2 5 4
H istorya D a n i i ..............................
268
S z w a j c a r y a .................................................................... 2 7 3
H istorya R o s s y i...............................................
281
H istorya P o l s k i ............................................................... 334
G łów niejsze w ypadki z U sto ry l p a ń stw N ow ożytnych.
Pierwsza Krzyżowa W o j n a .......................................... 383
Druga Krzyżowa w o j n a ............................................... 3 9 2
Trzecia Krzyżowa w o j n a ............................................... 398
Czwarta Krzyżowa w o j n a ...............................
411
Krzyżowa wojna dzieci
............................................... 4 1 5
Krzyżowa w ypraw a Andrzeja 11., króla W ęgierskiego,
tudzież Cesarza Frydryka II...................................... 4 1 6
Krzyżowa wojna Ludwika IX. ( 1 2 4 8 ) ..................... 421
Krzyżowa wojna Ludwika IX. ( 1 2 7 0 ) ...................... 425
Zakon Św . Jana J e r o z o lim s k i e g o ............................... 430
Zakon T em p lary u szó w ................................................ 431
Zakon K r z y ż a c k i .......................................................... 4 3 2
Zakon Kawalerów M ie c z o w y c h ..................................... 43 2
Ważniejsze wynalazki w Średnich Wiekach . . . .
434
Odkrycia Morskie w XV. i XVI. w ie k u .......................... 436
Reform acja L utra i K a lw in a ..........................................45 2
Zakon J e z u itó w ................................................
471
Wojna Trzydziestoletnia
................................................ 473

615
Stronica.

Wojna o następstw o H iszp ań sk ie................................... 4 8 4
Wojna o T ron P o l s k i .......................................................491
Wojna o następstw o A u stry a c k ie .................................. 496
Wojna S iedm ioletnia........................................................ 501
Rewolucya F r a n c u z k a ................................................ 509
Cesarstwo F r a n c u z k i e ................................................ 56 0

Chronologia p a n u ją c y c h ............................................... 600
Zbiór p y t a ń ..................................................... ..... . 598

616
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Do stronicy

1. Mapka pierwiastkowych siedlisk ludów najeżaniczych G ie r m a ń s k ic h .....................
2. Francya w VII. w i e k u .....................
3. Francya na prowincye podzielona . .
4. Niemcy na Księstwa podzielone . . .
5. Niemcy na Cyrkuły podzielone .
6. A n g l i a ................................................
7. Hiszpania w XI. i w XV. wieku
8. Turcya i G r e c y a ................................
9. Ruś na księstw a podzielona . . . .
10. Polska od Mieczysława I. aż do Bolesława Krzyw o u s t e g o .....................................
11. Polska za Poniatowskiego . . . .
12. Mapka do 1-ej wojny Krzyżowej . .
13. Mapka do wojny siedmioletniej . . .
1 4 . Mapka do bitew Napoleona we Włoszech

2
10
16
53
78
103
127
214
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335
375
392
505
544

Do tego dzieła należy osobny zbiór Tablio genealogicznych.
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