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A VIDA DE MARIA FEODOROVNA, A
PENÚLTIMA IMPERATRIZ DA RÚSSIA
IMPERIAL
IVAN, O TERRÍVEL FOI REALMENTE TERRÍVEL?
A INESPERADA MORTE DE RICARDO, CORAÇÃO DE LEÃO

Ivan, o Terrível, foi realmente tão
terrível?
TRADUZIDO

E

ADAPTADO

POR

FERNANDA

DA

SILVA

FLORES

Ivan IV, por Viktor Vasnetsov, 1897

Ivan IV, por Viktor Vasnetsov, 1897.

Hoje, a palavra 'terrível' pode ser usada para descrever qualquer
coisa, desde uma refeição particularmente ruim até um desastre natural
que mata milhões de pessoas. No século 16, quando era um apelido dado
ao governante russo Ivan IV, significava especificamente 'inspirador',
'poderoso' e 'formidável'. No entanto, se examinarmos o reinado de um
dos homens mais paranóicos, sanguinários e imprevisíveis que já
governou o país, talvez a definição moderna de 'extremamente ruim' não
seja tão grande assim? Então, o que exatamente fez Ivan tão terrível?
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Maria Feodorovna, por Ivan Kramskoi, 1881.

Maria Feodorovna, por artista anônimo, 1870.

A vida de Maria Feodorovna, a penúltima
imperatriz da Rússia Imperial
POR

GIOVANNA

RODRIGUES

SILVA

DE

PAULA

No apogeu da Revolução Russa, o clã Romanov foi perseguido pelos
bolcheviques. Além de terem seus bens materiais confiscados, foram assassinados
o antigo Czar Nicolau II, sua esposa Alexandra Feodorovna e seus cinco filhos.
Além de mais de dezessete Romanovs. Porém, alguns membros da dinastia
conseguiram fugir do horror da revolução, dentre eles a imperatriz-viúva, Maria
Feodorovna. Uma mulher que viveu o luxo e esplendor da Rússia Imperial, mas
passou seus últimos dias de forma discreta e com lembranças dolorosas de seu
passado.
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ACONTECEU NA HISTÓRIA: A
INESPERADA MORTE DE
RICARDO, CORAÇÃO DE LEÃO
POR

FERNANDA

DA

SILVA

FLORES

Ricardo, Coração de Leão, por Merry-Joseph Blondel, 1841.

Após ser libertado de
sua prisão na Áustria em
4 de fevereiro de 1194,
depois de um resgate de
100.000 libras de prata
pago pela Coroa inglesa,
Ricardo Coração de Leão
decidiu que uma nova
campanha militar era
necessária.
Nessa
ocasião, ao invés de de
dirigir seus exércitos ao
Oriente Médio, ele os lide

-rou até à França, onde
reivindicaria as terras e
castelos
que
foram
tomados por Filipe II da
França,
o
Augusto,
enquanto Ricardo estava
cativo.
Alguns
historiadores especulam
que se Ricardo tivesse
continuado com sua
campanha ele poderia ter
conquistado
toda
a
França e a história medie

-val teria sido diferente.
No entanto, a morte do
próprio
monarca
impediria esse feito.
Ricardo
seria
ferido
durante o cerco do
Castelo
de
ChâlusChabrol, que protegia a
abordagem
sul
de
Limoges e a rota nortesul
entre
Paris
e
Espanha, assim como a
rota leste-oeste que liga-
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Henriqueta da França, por Jean-Marc
Nattier, 1754.
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