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CAPITOLUL 1 

ITALIENII 

 epoca renaşterii culturale din Europa, nici o ţară nu se găsea 
într-o situaţie atît de favorabilă din punct de vedere  şi  
ca I tal ia  Barbaria nu reuşise să distrugă pînă la rădăcini vechea cultură 
romană. Un cer darnic şi un sol fertil ofereau agriculturii resurse abundente 
pentru hrana unei populaţii numeroase, chiar cu o exploatare primitivă, 
Artele şi meseriile cele mai necesare fuseseră tot at î t de puţin distruse ca 
şi vechea constituţie municipală romană. Pescuitul bogat de coastă 
tuia pretutindeni o şcoală de formare a navigatorilor, iar   
lungul unui litoral întins suplinea, din plin, lipsa de căi de comunicaţii 
din interior. Legăturile maritime şi vecinătatea imperiului elen, a Asiei 
mici şi a Egiptului ofereau Italiei avantaje însemnate în  cu Orien
tul, comerţ care, înainte — deşi nu pe o scară mare  se exercita prin 
intermediul Rusiei, în direcţia ţărilor nordice. Datori tă acestor  
Italia trebuia să ajungă şi în posesia acelor ştiinţe, arte şi industrii pe care 
Grecia le salvase din cultura antichităţii . 

De la emanciparea oraşelor italiene de către Otto cel Mare, s-a 
verit şi aici ceea ce istoria ne dovedise şi mai înainte şi mai tîrziu în atî-
tea rînduri, anume ca l ibertatea şi industria sînt tovarăşi  nedespărţit, 
deşi nu rareori una apare imediat după cealaltă. Acolo unde se dezvoltă 
industria şi comerţul, putem fi siguri că l ibertatea nu întîrzie  facă şi 
ea apariţia  dacă l ibertatea îşi desfăşoară undeva stindardul ei, este un 
semn sigur că industria, mai devreme sau mai tîrziu,  va face  
Căci nimic nu este mai firesc decît ca omul, după ce a dcbîndit avuţii 
materiale şi spirituale, să aspire ca ele să fie garantate, pentru ca aceste 
cuceriri să poată fi moştenite de urmaşii lui sau pentru ca, după ce a 
beneficiat de l ibertate,  închine forţele   ameliora condiţiile 
sale fizice şi spirituale. 

Pentru prima  de la dispariţia statelor  din antichitate, 
oraşele Italiei oferă acum, din nou, lumii, viziunea unor comunităţi publice, 
libere şi bogate. Oraşe şi regiuni se a jută reciproc în ridicarea prosperităţii 
lor, fiind puternic sprijinite de cruciade. Transportul cruciaţilor şi 
vizionarea lor nu duc numai la stimularea navigaţiei, ci oferă şi prilejul 
pentru stabilirea de fecunde legături comerciale cu Orientul, pentru intro
ducerea de noi industrii, de noi procedee şi noi plante şi pentru cunoaşterea 
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de noi necesităţi. Pe de altă parte, opresiunea feudală este atenuată, sub 
diferite forme, în favoarea agriculturii libere şi a oraşelor. 

Alături de Veneţia şi Genova se distinge, în mod deosebit, Florenţa, 
prin manufacturile şi circulaţia sa bănească.  în secolul al X l l - l e a 
şi al X l I I - l e a , manufacturile ei de mătase şi de  cunosc o mare înflorire, 
corporaţiile acestor meserii iau parte la conducerea  şi, sub influenţa 
lor, ia naştere republica. Numai industria  numără două sute de 
liere  80 000 de bucăţi de postav se produc anual, pentru care materia 
primă se aduce din Spania.  afară de acestea, se importă anual posta
vuri obişnuite din Spania, Franţa , Belgia şi Germania, pentru 300 000 de 
guldeni de aur, care, după ce se apretează, se exportă în Levant. Florenţa 
devine bancherul întregii  se numără aici 80 de case de bancă  
Statul are un venit anual de 300 000 de guldeni de aur (15 milioane franci, 

 banii noştri), fiind deci cu mult mai bogat decît regatul Neapole şi Aragon 
din acea vreme şi decît Marea Britanie şi Irlanda din timpul reginei 
El isabeta  

Astfel, în secolul al X l l - l e a şi al X l I I - l e a , vedem Ital ia deţinînd 
toate elementele de prosperitate  a ţării şi avînd, din punct 
de vedere comercial şi industrial, o mare superioritate  de toate cele
lalte naţiuni. Agricultura şi industria ei au servit drept model şi stimulent 
pentru celelalte ţări. Drumurile şi canalele ei sînt cele mai bune din Europa. 
Lumea civilizată ei îi datorează băncile, busola, construcţia îmbunătăţită 
de corăbii, cambia şi o mulţime de uzanţe şi de legi comerciale dintre cele 
mai utile, precum şi o mare parte din instituţiile sale municipale 
şi de stat . Marina ei comercială şi marina ei de război sînt cu mult cele 
mai însemnate din mările sudice. Comerţul mondial este în mîinile sale, 
căci, cu excepţia circulaţiei încă neînsemnate din  nordice, acesta 
se limitează la Marea Mediterană şi Marea Neagră. I tal ia aprovizionează 
toate ţările cu articole de lux şi cu produse din zona caldă şi este apro
vizionată cu materii prime de această zonă. Un singur lucru îi lipseşte 
ţării pentru a deveni ceea ce este Anglia din zilele noastre şi, pentru că 
nu are acest lucru, pierde totul  î i lipseşte u n i t a t e a n a ţ i o n a l ă 
şi forţa care izvorăşte din aceasta. 

Oraşele şi magnaţii Italiei nu se consideră ca părţi ale unuia şi ace
luiaşi corp, ci se războiesc şi se distrug unii pe alţii, ca şi cum ar fi 
puteri şi state independente. Pe  aceste lupte din afară, fiecare 
oraş este supus schimbărilor provocate de luptele interne dintre democraţie, 
aristocraţie şi monarhie. Aceste lupte, care distrug bunăstarea, sînt alimen
tate şi întărite de puteri străine şi de invaziile acestora, precum şi de către 
o teocraţie indigenă şi excomunicările ei, care dezbină oraşele între ele 

 în două tabere ostile. 

* D e    ei  vicissitudes p. 23, 26,   213. 
        Italie. 
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Cum se distruge singură Italia, ne arată în modul cel mai pregnant 
istoria forţelor sale maritime. Mai întîi vedem    (din secolul al 

 pînă în al  mare şi puternic  Corăbiile sale acopereau 
mările, şi toţi banii care circulau în Ital ia şi Levant erau din  

 avea cea mai bună legislaţie maritimă şi dreptul său maritim era 
adoptat de toate porturile mediteraneene.  secolul al X l l - l e a această 
forţă maritimă este distrusă de P i s a  la  ei, Pisa cade sub lovi
turile G e n o  e i şi însăşi Genova, după o luptă de o sută de ani, 
trebuie să se supună  

Căderea Veneţiei apare şi ea ca o urmare indirectă a acestei politici 
mărginite.  confederaţii de puteri maritime italiene i-ar fi fost uşor 
nu numai să menţină preponderenţa Italiei în Grecia, în insule, în Asia 
Mică  în Egipt, dar ar fi putut chiar s-o extindă şi s-o consolideze din ce 
în ce mai mult, să oprească invaziile şi pirateriile turcilor şi să se lupte 
chiar cu portughezii pentru drumul pe la Capul Bunei  Aşa 
cum stăteau însă lucrurile, Veneţia nu numai că era redusă la forţele ei 
proprii, dar ea era paralizată şi în afară, de către celelalte state italiene, 
ca şi de puterile europene învecinate. 

Unei confederaţii bine organizate de puteri continentale italiene, nu 
i-ar fi fost greu să apere independenţa Italiei împotriva marilor  

 1526 s-a încercat să se întemeieze o astfel de  dar numai 
 moment de pericol şi în vederea unei apărări momentane. Indife

renţa şi trădarea membrilor şi conducătorilor ei a avut ca urmare subju
garea Milanului şi prăbuşirea republicilor toscane. Din vremea aceea 
datează decadenţa industriei şi a comerţului Italiei  

 vreme, ca şi mai tîrziu, Veneţia a vrut să constituie, ea 
singură, o naţiune. Atît timp cît a avut de-a face, în Ital ia , numai cu naţio
nalităţi divizate sau cu o Grecie lipsită de viaţă, nu i-a fost greu să-şi 
menţină supremaţia industrială şi comercială în ţările de pe coasta Mării 

 ş i a Mării  Cînd  naţiuni î n t r e g i ş i p l i n e de 
 au  pe scena politică, s-a văzut că Veneţia era numai un 

oraş şi că aristocraţia ei era numai o aristocraţie municipală. Cucerise, 
 multe insule şi provincii întinse, pe care  guvernat însă 

totdeauna ca pe ţări cucerite, şi astfel,  mărturia tuturor istoricilor, 
fiecare cucerire a slăbit-o şi mai mult, în loc s-o consolideze. 

Tot atunci, în interiorul republicii se stingea, încetul cu încetul, 
ritul căruia ea îi datora gloria. Puterea şi bunăstarea Veneţiei, opera unei 

*   50 000 de  în epoca  sale  Flavio Guio, inventa
torul busolei, era  al acestui oraş. Cu ocazia jefuirii oraşului Amalfi de către pisam 

 sau  s-au găsit  acea carte veche care a fost mai tîrziu a t î t de dăunătoare 
libertăţii şi puterii Germaniei. 

 Astfel  al  a fost acela care a distrus comerţul şi industria Italiei, după cum 
 distrus-o pe cea din Olanda şi din Spania. Cu el a apărut nobleţea întărită prin scrisori, ca şi 

concepţia că este umilitor pentru nobilime să se ocupe de comerţ şi  care a 
c i tat o influenţă dezastruoasă asupra industriei naţionale. P înă atunci dominase ideea   
cei care aparţineau Casei de Medici încă se mai ocupau de comerţ, chiar după ce, de mult, erau 
suverani. 
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aristocraţii patriotice şi eroice, provenită dintr-o democraţie  şi 
iubitoare de l ibertate,  menţinut şi au crescut at î ta vreme  
tea a întreţinut energia democrată şi  vreme aceasta a fost  
de patriotism, de înţelepciune şi de spiritul eroic al  cu cît 
însă aristocraţia a degenerat într-o oligarhie despotică, care a distrus 
toată l ibertatea şi energia poporului, cu atît mai mult au pierit 
nile puterii şi bunăstării, chiar dacă crengile şi coroana au mai continuat 
să înflorească o bucată de vreme  

 naţiune căzută în robie  spune    mai 
mult să păstreze ceea ce a  decît să  una liberă, 
potrivă, caută mai mult să dobîndească decît să   La această 
observaţie, plină de adevăr, el ar fi trebuit să adauge    aspiri 
doar să păstrezi, şi nu să  eşti sortit  căci fiecare naţiune 
care nu progresează decade din ce în ce mai adînc şi pînă la urmă trebuie să 
piară. Cu totul departe de a-şi extinde comerţul şi de a face noi descoperiri, 

 nici măcar nu le trecea prin minte să tragă foloase de pe  
descoperirilor făcute de alte naţiuni. Că prin descoperirea noului drum 
mercial, atunci  aceasta  făcut, ar fi putut fi excluşi din  cu 
Indiile Orientale  la aceasta veneţienii nici nu  gîndit. Ceea ce toată 
lumea vedea, ei nu voiau să creadă. Iar cînd au început să simtă 
ţele  ale schimbării de situaţie, au căutat să menţină vechiul 
drum, în loc să participe la avantajele create de cel nou  au încercat ca prin 
intrigi josnice să menţină şi să obţină ceea ce ar fi fost dobîndit  
înţeleaptă folosire a condiţiilor schimbate, prin spirit întreprinzător şi 
vite j ie . Şi cînd, pînă la sfîrşit, au pierdut ceea ce  şi cînd  
Indiilor Orientale şi Occidentale  se scurgeau spre Cadix şi  în 
loc să intre în porturile lor, ei, ca nişte naivi şi risipitori, au recurs la 
chimie  

 epocile de propăşire şi înflorire a  înscrierea în cartea de 
aur era considerată ca o răsplată pentru merite deosebite în comerţ, în 
industrie sau în serviciul statului şi în război.  felul acesta şi străinii aveau 
acces la ea, de exemplu cei mai de vază  de mătase imigraţi  
Florenţa  Cartea aceasta s-a înschis însă atunci cînd distincţiile onorifice 
şi veniturile statului începuseră a fi considerate ca  ereditare ale 
patricienilor. Mai tîrziu, pentru că  recunoscut necesitatea de a se reface 
clasa patricienilor, sărăcită şi degenerată, această carte a fost din nou 

*     au  de verser  sang pour la  au    
 des victoires et de  par des  plus     

tager des  on dut se demander pourquoi  y avait huit ou  cents  de Venise  
se disaient  de toute la   Histoire de   IV,   

 Montesquieu,  des  p. 192. 
 Un şarlatan ordinar, Marco Bragadino, care pretindea că deţine arta de a face aur, a 

fost luat în braţe de aristrocraţie ca un  Daru, Histoire de Venise,  I I I .  X I X  
 Veneţia, ca şi mai tîrziu Olanda şi Anglia, folosea orice prilej  atragă meserii şi 

capitaluri din ţări străine.  urma impilărilor tiranului Castruccio  din  
un  considerabil de fabricanţi de mătase a venit la Veneţia şi de la  unde încă din 

 al X l I I - l e a confecţionarea de catifea şi mătase era in mare ascensiune,  
Histoire de   I, p.  
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chisă. Dar condiţia  pentru a fi înscris în ea nu mai erau, ca 
dată, serviciile aduse statului, ci bogăţia şi naşterea din viţă nobilă.  
aceasta onoarea cărţii de aur decăzuse atît de mult, încît timp de un secol 
a rămas aproape în zadar deschisă. 

Dacă întrebăm istoria asupra cauzelor decăderii acestei republici şi a 
comerţului ei, ea ne răspunde  decăderea este provocată, în primul rînd, 
de nebunia, lîncezeala şi laşitatea unei aristocraţii degenerate şi de apatia 
unui popor căzut în robie. Comerţul şi industria Veneţiei ar fi dispărut,  
nu  fi găsit calea pe la Capul Bunei Speranţe. 

Apoi, cauza decăderii, ca, în general, la toate republicile italiene, a fost 
lipsa unităţii naţionale, atotputernicia străinilor,  cleiului 
ton şi apariţia, în Europa, a naţiunilor mari, puternice şi  

Dacă examinăm, în special, politica comercială a Veneţiei, ne 
gem de la început  politica modernă a puterilor comerciale şi industriale 
nu este decît o copie a celei din Veneţia, la o scară mărită, adică pe plan 
naţional  restricţiile în navigaţie şi taxele vamale la import favorizează pe 
proprii navigatori şi pe industriaşi faţă de cei străini, şi încă de multă vreme 
exista principiul de a importa, cu precădere, materii prime şi de a  
mărfuri industriale  

De curînd s-a susţinut că, în favoarea principiului libertăţii absolute 
a comerţului, cazul Veneţiei ar trebui examinat în lumina acestor  

 aceasta  amestecat puţine adevăruri,  multe erori. Dacă examinăm, 
 părtinire, istoria Veneţiei, găsim că aici, ca mai tîrziu în marile  

libertatea şi restricţiile aduse schimburilor internaţionale au fost, la epcci 
diferite, favorabile sau dăunătoare puterii şi prosperităţii  
bilă a fost republicii l ibertatea absolută a comerţului în primele epoci ale 
ascensiunii sale. Cum ar fi putut altfel un sat de pescari să ajungă o  

 De folos i-au fost şi restricţiile, atunci cînd a atins un  
nivel de putere şi bogăţie, căci cu ajutorul acestora s-a ridicat la o 
maţie industrială şi comercială. Restricţiile au început să-i fie dăunătoare 
numai cînd puterea ei industrială şi comercială a ajuns la apogeu, căci  
aceasta s-a eliminat emulaţia cu celelalte naţiuni şi  alimentat  

 deci i n t r o d u c e r e a restricţiilor, ci menţinerea lor, după ce de mult 
dispăruse cauza care  introdus, a fost dăunătoare  

Apoi, argumentul acesta păcătuieşte prin aceea că nu ţine seama ce 
apariţia marilor state naţionale, conduse de monarhia ereditară. Veneţia, 
deşi stăpînă pe provincii şi insule, totuşi numai un oraş italian, avea în faţa 
ei, în epoca ascensiunii sale ca putere industrială şi comercială, numai alte 
oraşe italiene, şi politica ei comercială exclusivistă putea să fie eficace numai 
atîta vreme cît nu i s-au opus naţiuni întregi, cu forţe unite. De îndată ce 
acest lucru s-a întîmplat, ea nu şi-ar fi putut menţine supremaţia decît dacă 
ar fi reuşit să păşească în fruntea unei I tal i i unite şi  extindă politica 
comercială asupra întregii naţiuni italiene. Nici o politică comercială însă 
nu a fost îndeajuns de înţeleaptă ca să menţină pe un timp mai îndelungat 
supremaţia comercială a unui oraş izolat în faţa unor naţiuni unite. 

* Sismondi, Histoire des  italiennes partea  p.  



 C A R T E A   I S T O R I A 

Din exemplul Veneţiei, în măsura în care vrem  invocăm în zilele 
noastre, împotriva politicii comerciale restrictive, se poate deduce — nici 
mai mult, nici mai puţin — că un popor izolat sau un stat  nu poate 
ţine şi opune, cu succes, acest sistem statelor şi imperiilor mari şi că o putere 
care, cu ajutorul restricţiilor, a ajuns la o supremaţie industrială şi comercială, 
după ce şi-a atins ţelurile sale, revine iarăşi cu folos, la principiul libertăţii 
comerţului. 

Ca pretutindeni  se pune chestiunea libertăţii internaţionale a 
comerţului, ne izbim de o confuzie a noţiunilor, produsă de  1 i b e 
t a t e, confuzie care a produs deja multe erori. Se vorbeşte despre l ibertatea 
comerţului, tot aşa cum se vorbeşte despre libertatea religioasă sau civilă. 
De cele mai multe ori, prietenii şi apărătorii libertăţii se consideră obligaţi 
să apere l ibertatea sub toate formele ei şi  a devenit populară libertatea 
comerţului,  s ă s e   distincţia între l i b e r t a t e a  

 ş i  aceea a c o m e r ţ u l u i  cînd deo
sebirea dintre ambele, prin natura şi efectul lor, este ca de la cer la  
Căci,  în comerţul interior restricţiile sînt numai în puţine cazuri com
patibile cu libertatea personală a cetăţenilor, în comerţul exterior, nivelul 
cel mai înalt de libertate a comerţului poate coexista cu un nivel ridicat de 
restricţii. Ba este chiar posibil ca nivelul cel mai înalt de liberate în comerţul 
internaţional să aibă ca rezultat subjugarea naţională, cum vom arăta mai 
tîrziu acest lucru cu Polonia.  acest sens a făcut şi Montesquieu afirmaţia  

  este nicăieri supus la restricţii mai mari ca în ţările libere, şi 
nicăieri nu este mai liber ca în cele guvernate   

CAPITOLUL 2 

HANSELE 

Ajuns stăpîn în I tal ia , spiritul industrial, comercial şi al l ibertăţii a 
trecut  a străbătut Germania şi şi-a clădit un nou regat pe ţărmurile 
marilor nordice. 

Chiar Henric  tatăl eliberatorului municipiilor  a încurajat 
aşezarea noilor oraşe şi expansiunea celor vechi, care, în parte, se ridicaseră 
chiar pe locurile vechilor colonii romane şi pe domeniile imperiale. 

Aşa cum, mai tîrziu, au făcut regii Franţei şi ai Angliei, el şi urmaşii 
lui au considerat oraşele ca cea mai solidă contrapondere a aristocraţiei, ca 
sursa cea mai bogată a veniturilor statului şi ca o nouă bază a apărării na
ţionale. Ca rezultat al relaţiilor lor comerciale cu oraşele italiene, al întrecerii 
cu industria italiană şi al instituţiilor lor libere, aceste oraşe germane au 
atins, în scurt timp, un înalt nivel de bunăstare şi civilizaţie. Traiul comun în 
societate a dat naştere spiritului de progres în arte şi meserii şi aspiraţiei de a 
te distinge  bogăţie şi întreprinderi, în timp ce bogăţia materială a atras 
după sine dorinţa de a forma şi ameliora condiţiile politice. 
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