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"Motivul şi planul lucrării. Sf. Pavel și Sf, 
Augustin faţă de creștinism, : 

Se poate scrie într'o anumită. formă „istoria universală 
pe baza, nu a faptelor, (ci a cărților. fiindcă fără îndo- 
ială că și cărţile pleacă din ăfiimite fapte, . dar - tot. mai 

„mult faptele pleacă din ideile care sunt emise în cărți, 
| Sînt” și anume fapte. în care participarea ideilor este, așa. 

zicînd, foarte slabă, de oarece are cilieva aface, nu cu : 
manifestarea unei idei, ci cu manifestarea “unor instincte . 
fireşti ale omenirii sau Cu manifestarea unor | nevoi eco- 
nomice ale ei. Atitea războaie „au fost însufleţite de alte “puteri decît puterea ideilor! Acela care-și închipuie. că . | “războiul ! de astăzi al Germanilor a pornit din ideile lui - 
Treitschke sau ale ui Nietzsche se înșeală foarte mult. 

EI a pornit din nevoie de cotropire ale unei desvoltări e- 
conomice anormale din anumite puncte de vedere ;'a: por=' 
nit din tendința unei clase dominante; căreia îi trebuia o . 
situație pe care n'o găsia 'n deplinătatea însușirilor sale în limitele Germaniei: de astăzi, Și a. m. d. ŞI, iarăși, 

“dacă ar crede cineva că "numai pentru „apărarea. dreptu- . „rilor naționalităților: Anglia. a intrat . în războiu, evident. 

1 Războiul european (19141919). N E..
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că poate. să se înșele, “măcar întru citva, fiindcă de sigur! 

“alte scopuri, cu mult superioare, grijei de dreptul filoso- 

„fic. al naționalităților, au: îndemnat. pe aceia. cari dispun * 

de formidabila forță englză “a o arunca în balanța răz- 

boiului european. Fără îndoială că există o anumită serie i 

de fapte, care nu este determinată numai de idei; dar nu 

- există, nu incidente, ci serii de” fapte, desvoltări: de fapte, 

în: care. lucrul ds: căpetenie să” nu fie! influența. unei idei 

„_ stăpînitoare în "acel moment 'asupra vieții . omenirii întregi 

„sau.a acelei părți din omenire, care, joacă rolul provoca- 

„tor, începător: în mișcarea care se pornește. . 

"Evident că și faptele: influențează asupra ideilor. Sin 

anumite teorii. care «apar numai pentru a.. scuza anumite 

fapte. Desigur că ideile” absurde. ale lui Treitschke, - pe 

care le-a criticat Durkheim, într'o broșură foarte bine 

scrisă, tradusă și . în romîneşte, desigur că- aceste idei 

se pot înțelege și. combate altfel. de cum le înțelege și. 

- combate Durkheim. Durkheim "le tratează! ca pe 0 teorie 

” căreia îi opune argumente - menite să sprijine o teorie 0-. - 

pusă. „Dar, dacă-și închipue cineva că Treitschke . a ră- 

sărit: ca filosof "aşa: de-odată în mijlocul: societății: ger- 

mane, “fara ca apariţia lui: să fi fost determinată de anu- 

mite nevoi, nu. de ordin ideal, ci de. ordin faptic, al so- 

ciețății germane în 'epoca lui Bismarck, se, înșeala foarte 

“mult. Teoriile lui Treitschke sînt . așa” de absurde, îucit, 

„dacă niar fi fost o situație” de fapt care să le fi provocat. 

si și îndreptățit, omul ar merita să fie pus alatur icu Nietzsche 

în faza din_urmă a vieţei şi activității lui. - In adevar că 

__ teorii ca aceia că este o- singură putere indreptzțită, aceia 

_a „Statului“, că - „Statul“ există prin el însuși, indiferent 

- de cine l-a- creat și de cine-l represintă,. „Statul“ e-. 

- Xistă înainte de orice;-că el are. toate reptile, că el - 

poate să încheie tractate și convențiuni și poate să le calce, 
că el poate desființa după bunul Ii plac, că el este mai 

--, 
n.



Sf. Pavel şi Sf. Auguștin faţă de creştinism - „5 

presus de morală, mai presus de umanitate, că de un 
singur lucru nu e mai presus, de interesele “sale esențiale, 
de el însuși, evident că astfel de teorii sa condamnă prin. 
ele insele. Treitschke însă nu era nici un farsor, nici un 
nebun ; era un.om foarte cuminte, care datora o teorie 
absurdă unei necesități de fapt. Aa Sa 

„In Germana deprinsă a trăi 'n State” mici, deprinsă a 
fi înnainte de toate o organizație culturală, a pune lucru- 

„rile filozotice, literare, poetice: mai presus de orice, în - 
Germania aceasta, pentru a 'strînge pe toți în “jurul lui 
Bismarck, care nu era simpatic, şi în jurul vre-unui ge- 
neral brutal, și în jurul unui suveran „ascultător de Bis- 
marck ca primul-ministru permanent, pentru. a îndeplini 
lucrul acesta, o minune față de ce era deprinsă Germă- : 
nia să fie pînă atunci, trebuia să se spuie : cultură,  filo- 
sofie, literatură, poesie, toate. acestea sint “lucruri secun- 
dare. Niciodată cultura n'a întemeiat. ceva în istoria ome- 
nirii. Un lucru este mai presus de toate: Statul. Dar o 

fi național, no fi naţional, dar o fi liberal, n'o fi liberal, - 
dar o fi cultural, o îi împotriva culturii, dar o fi moral 
sau imoral, toate acestea: m'au prea mult aface. Statul a- 
„cela a răsărit așa dintr'odată ca Minerva din creierul lui 
Jupiter, și prin urmare Statul este acela căruia” totul i se 
datorește, fiind și singurul care are toate drepturile. 

Lui Bismarck, natural, îi trebuia un om ca acesta : de 
aceia a și cerut el să i se ridice o statuie lui Treitschke, - 
dar Treitschke i-a ridicat un monument de idei mult mai 
folositor lui Bismarck, viu, decît. monumentul de materie 
nevie pe care Bismarck i l-ar îi ridicat lui Treitschke 
mort. : - 7 . 

„Da, sunt unele cazuri, în care faptele influențează teo-. 
riile, le produc, le determină, le -justifică în falsitatea lor, 
în imoralitatea lor strigătoare şi: revoltătoare. “Cu toate 
acestea, dacă este 'să alegem, între fapte și între idei, ce: . 

) 

pl
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este mai înseriinat, vom âjunge la constatarea” făcută la 

începutul acestei. expuneri, că, de tapt, ceia ce există în 

ordinea faptelor pleacă din ce s'a enunțat, din ce s'a Co- Ă 

. dificat și răspîndit, pe deosebite căi, în domeniul ideilor. 

“Pentru ca lucrul să pară mai evident, să ne gîndim: 
la două metode ce s'ar putea întrebuința în urmărirea 
faptelor și a ideilor care constituie, la un loc, ceia ce 
trecutul ne-a lăsat pentru a-l cunoaște, interpreta și între- 
buinţa, întru scopurile noastre. Să presupunem că am avea 

numai fapte. Am puteă noi din fapte să . ghicim ideile ? 

Dacă am avea numai o istorie pragmatică, în care să nu 

ni se spuie decit. ce s'a întîmplat cu privire, de exemplu, 

la 'o epocă mai veche a istoriei, dacă am cunoaște astiel . 

decăderea Imperiului Roman fără să cunoaștem și moti- 

vele acestei decăderi, dacă am cunoaște atacurile barba- 
rilor, căderea Romei apusene, împrejurările - în care Roma 

“răsăriteană s'a menţinut, războaiele lui Justinian ori acelea 
“din care a rezultat o trecătoare biruință a unor Merovin- . 

gieni și a Carlovingienilor în Apusul Europei, stăpînirea 

„lui Carol-cel-Mare, întemeietorul regalității universale în _- 
„Occident, așezarea noilor dinastii pe tronul. din . Con- 
„stantinopol, influenţa diferitelor popoare . în viața Impe- 

riului de Răsărit, pe urmă Cruciatele, stabilirea monar-. 

hiei absolute și tot ce a decurs în timpurile moderne din 

această monarhie. absolută : deosebite războaie, negociaţii 
diplomatice, tractate, instituţii. fundamentale ale deosebi- - 

telor .organizații politice, dacă am: cunoaște “toate . aceste 
fapte, mam putea desluși complect care au fost ideile ce 

le-au determinaț fără să ne coborîm. la cărțile în care 

ele. se cuprind. Mare meșter ar fi * acela : care ar izbuti 

„pe baza-faptelor să reconstituie -ideile ! Dar să zicem că 

mam cunoaște decît: numai: cărțile fundamentale ale ome- 
nirii, începînd cu lățirea creștinismului și: preschimbarea 
lui în religia unei societăţi organizate, bogate, că ne-am
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cobori rînd “pe rînd în. cărțile care, din acest moment 
- de pătrundere în realitățile sociale. ale creștinismului, au 
înfațişat fundamental deosebitele timpuri, că le-am 'cu- - 
noaște deplin și adînc, și ne-am întreba: oare dacă ast- 

“fel de idei erau în societatea epocei care porneşte dela - 
slăbirea, dela zguduirea lmperiuțui Roman, 'ce fapte au 

* putut să rezulte din astfel de idei, n'am găsi foarte lesr:e 
-răspunsurile ? Nu se cere chiar să fie cineva un om ce 
o inteligență extraordinară ca să prevadă pe această c: le, 
bineînțeles nu anul cînd s'a încheiat tratatul dela Verdun, 

„nici coloarea bărbii lui Carol-cel-Mare, - nici talia exactă 
“a lui Hugo Capet — lucruri care nu sunt deloc esen- 

„ țiale —, dar ceia ce decurge mai esenţial! în lumea. fap-. 
"telor, -. 

Acest lucru m'a îndemnat să, încep studii care vor dura 
mai mulți ani de zile, fiind pentru mine o pregătire cu | 

privire la acea istorie universală pe câre cred că aș pu 
tea s'o scriu inspirat de alte idei decit, cele obișnuite" şi . 
avînd, în orice caz, un alt plan decit planul cu-care se . 

„scriu de obiceiu acele întreprinderi de librărie ori testa- 
_mente de profesori. Cari s'au consacrat în tot timpul vieţii 
„lor acestei materii. 

Pentru aceasta m'a “influenţat Și altceva.“ Din războiul 
“acesta ! desigur că o să iasă o sumedenie de lucruri bune. 
Nenorocirea lecuește și întărește ; ea învie, Innainte de răz- 

.„boiul european, epoca noastră suferi dela .un capăt al, 
Europei la celălalt de viciile acelea care făceau antipa- 

“tică societatea franceză a veacului al XVIII-lea. Societa- 
“tea veacului al XVIII- lea. se cufun ase în tot felul de re- 

: E vorba de războiul european (Ediţia l-a a acestul volum - 
-a apărut în 1916 — Vălenii-de- Munte, N. E.) !
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verii, ce superstiții de magii. Nu. erau mese care se miş- 

cau, dar lighene (baquets) care se rotiau. Era vremea 

cutăruia care trăise în Egipt cu nu știu cîte veacuri mai 

înnainte şi de atunci se perpetuase supt atitea nume, așa 

încît în secolul al XVIII-lea putea: să vadă cineva pe d. 

de St.-Germain, represintind “pe contemporanii Faraoni- : 

lor ! Oameni peste măsură de sensibili, îngrijindu-se de 

creşterea în căsuțe speciale a mieilor nevinovaţi, căsuțe 
pe care le împodobiau în tot felul; societate extrem de 

nervoasă. Nu numai femeile, dar şi cogeamite bărbat. își 
„ pierdea firea și trebuia să aibă, ca o datorie de “bună 

cuviință, lacrima în colţul ochiului şi un receptoriu pentru 

a 0 primi şi constata. Așa trăia lumea din veacul al 
XVIIL-lea : toţi simţitori peste măsură, toți slabi 'de fire, 
nervoși, nesuferitori de toate greutăţile vieţii. A venit însă 
Revoluţia franceză și, de-odată, persoane. foarte . debile. 

pînă atunci, îngrijite de buna lor stare fizică, sau de- 

“prins a umbla prin păduri în ploaie şi în frig. Oameni. . 

foarte subțiri s'au învățat a trăi dind lecţii de matema-- 
tici pentru cîţiva zeci „de franci pe lună. S'a înzdrăvenit 

„societatea aceasta "scoasă. mai ieri din mediul. acela factice, 

în care-și închipuia că are nevoi mult mai presus de ne- 
_voile obişnuite și sănătoase. ale societăților omenești. De 

sigur că același lucru se va întimpla și cu societatea 

„modernă, care înnainte de războiul actual nu putea trăi 

“fară poezie simbolistă, fără pictură cubistă. şi fără un 

foarte mare număr de nebuni pe cari ocupațiile .lor lite- 

rare şi artistice îi făceau să nu poată fi primiţi în casele, 

speciale unde 'ar fi fost mai bine locul lor. :Innainte de 

războiu. aşa era: acum, după cura energică de tranște, 

„de gloanțe fără număr, aruncate cu cele mai perfecţio- 

nate mașini ale secolului, - dupâ îngrozitoarele - dureri şi 

„suferințe pentru fiecare, umanitatea va face ce a: făcut” 

societatea franceză din secolul al XVII-lea : se va în-



. 
Sf. Pavel şi sf. Augustin faţă de creştinism 9. 

zdrăveni. Nebunii mor să mai aibă căutarea pe care în- 
nainte de aceasta o aveau. Va fi, credem, -o complectă 
schimbare a lucrurilor, 

Cu toate acestea, deși rezultatul va fi bun, cura ca în- 
săși este atroce, Tot ce se cetește zi de zi nu e de na 
tură să inspire plăcerea de a- zugrăvi marile tablouri răz- 
boinice, Ba Chiar ce se întimplă acum mă face să mă 
îndoiesc. dacă măcar realitatea războinică a marilor ta-. - 
blouri de pe vremea lui: Ludovic al XIV-lea a existat aşa 
chiar cum este represintată de picturile de la Versailles 
sau din alte castele de reședință. 

Avem toți instinctul firesc de'a" manifesta viaţa naţiunii 
noastre, de a cere drepturile ci, de a dori: cit mai Cu- 
rînd ca forțele vii ale acestei națiuni să se manifeste în - 
urmărirea scopurilor firești în această 'luptă. oribilă, dar | 
fecundă, Pe de altă parte însă, dorind acest lucru, oricit . 
„ar fi de grozav, oricit-ar trebui să coste de. mult, simţim. 
nevoia de a găsi undeva în trecut un colț liniștit, în care 
să” avem măcar iluzia că oamenii au fost: “capabili, în alte * 

„timpuri măcar, de altceva decit de. fabricarea celor mai 
perfecte instrumente de a. omori și de teribilul eroism ce 
a înfrunta moartea supt: toate aspectele, în care se poate - 
apropia de ființa noastră. 

Și atunci, cedînd întru cîtva și acestui sentiment, și în 
același. an în care am încercat! să țin un curstde Istoria , 
Franciei 1, care se va tipări 2, ca un omagiu pentru această 
națiune. care împrăștie civilizaţie și lumină pînă în colţu- 
ile cele mai depărtate a ale pămtntului, „m'am gîidit să . 

  

L Curs făcut în anii 1915—1916, (N. E). 
2 Cursul de Istoria Franciei, sub titlul de ? „Istoria Poporului” 

Francezi, a fost publicat de Academia Română:: “Studii şi Cer- 
„ cețări, în anul :919-— — Bucureşti (N. E). .
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ne întoarcem puţin în lumea aceia a ideilor, care și în 

timpuri aşa de grave poate: să servească de refugiu. 

In ce” - privește punctul de plecare, am crezut că e bine- 

să începem nu cu 0 dată, fin: că evul mediu nu poate să 

înceapă la o dată, comp! texul de idei „adinci, esențiale, 

care înseamnă „despărțirea de epoca romană ne? fiind în - 

stâra si fie Cuprins îniro cifră — căderea Romei sau ori 

; care alta —, ci cu clipa accia cînd în ordinea lucrurilor 

spirtiuate sa pa Doizece o foarte mare schimbare, cînd. prin: 

urmare cărțile care vor veiii de acum înnainte Se vor 

deosebi fundamental, în ce” privește esența lor, de cărţile 

„scrise pina atunci, cînd se observă o soluție: de conti- 

nuitate, un progres în ce priveşte. sinceritatea, umanitatea,. 
ET ii 

vitaltatea ideilor Și fecunditatea lor, în ce privește des-. 

„voltarea cugetării. ș şi sentirnentelor. _ omeneşti. Aceasta se- 

daidtâște,” “Cum știe toată lumea: „creştinismului. | | 

- Atunci, se zice: deci să pornim “dela ” începutul. erei: 

- creștine, să începem „dela predica lui Isus sau dela cele: 

" Gintiiu forme literare pe care predica lui Isus le- -a că- 

“pătat și care s'au transmis,. alcătuind dela: o bucată de- | 

_vreme partea esenţială din canoanele Scripturii, Biblia 

“timpurilor noastre... Lucrul acesta” nu |- -aş face. Nu-mi: 

trece prin minte să asimilez.pe Sf. Augustin — Sfîntul 

Augustin al catolicilor, „fericitul“: Augustin pentru noi, 

cari în ceia ce privește sfințenia sintem mai zgîrciți decit”. 

frații noştri întru creștinătate din Apus —, nu-mi. trece 

prin minte să asămăn pe A Augustin, „episcopul. de. Hippona,. 

cu întemeietorul, înconjurat de cultul veacurilor, al reli- îi 

giei creştine, Nu-mi trece prin minte nici măcar să-l a-: 

sămăn în ce. privește importanța cu cel. d'intiiu dintre 

apo:toli —, și aceasta nu din scrupule teologice, ci din. 

punctui de vedere al cîntăririi ideilor, al valorii relative pe 

“care o poate avea marea ideie morală p2. care a expri-



  

St, Pavel şi st, Augustin faţă. de creştinism | MI 

mat-o Isus și ideile filosofice, foarte interesante, dar. care 
erau menite să producă. o revoluție în omenire, pe care - 
le-a enunțat în scrierile sale, foarte numroase, Augustin 
„deHippona. Nu l-aș asamăna pe! Augustin în ce privește. 
importanța lui nici măcar cu: Sf. Pavel, al cărui rost in. 
ce privește. întemeierea. creştinismului, este fără îndoială: 
hotăritor. Căci este o mare întrebare dacă fără-el Creș- 
tinismul predicat de. Isus cu darul, în adevăr dumnezeiesc 
al iubirii de oameni, într'o' vreme cînd oamenii nu se iu- 
beau, nu S'ar fi. stins pe încetul întruni îngust. mediu ne- 
favorabil, ca o încercare nereușită de redicalism iudaic. 

Să ne oprim puţin asupra osebirii, [sus a predicat 'contra 
iudaismului_religios şi a iudaismului politic „naţionalist“, 
așa cum exista după cuserireă de către Romani. A găsit 
cîțiva oameni care să-l. înțeleagă, înnainte - de toate fiindcă 
erau buni și săraci, iar nu fiindcă erau fruntași întelectu- 
ali ai timpului ; pescari sau aparținînd altor categori umile 
de muncitori. Ei nu erau' în stare, în complecta lor ig- -! 
noranță de ce se intinde dincolo de marginile satelor lor” 
sau de marginile Ierusalimului, în totala lor înstrăinare de 

„tot ceia ce înseamnă scriptură și idei, de tot ce înseamnă 
„sistem, să predice ideile lui Isus în mijlocul acelora pe: 
- cari Scriptura îi numește : „neamurile: (entes). _ 

La începutul predicaţiei sale, leus el iisusi sa ferit să 
loveassă -prea mult în religia evreiască ce-i stătea în cale. 
A crezut că poate “păstra tradiţia cucerind această tra- 
diție pentru idealui ncsfirșit, suprem, pe care-l reprezintă. | 

„A crezut că se poate face un amvon de propagandă po- 
pulară dintr'un vechi scaun de arguții în. jurul Vechiului - 
Testament, cum era scaunul de explicație a adevăzului 

- cuprins în sinagoge. Se. întimplă foarte des ca reforma- 
torii, nu atit de frică: — fiindcă cinc are muită frică nu .- 
poate fi. reformator —,-ci din „doriuia_de_a-și_ apropia su-_. 

“fetele oamenilor, de a nu pierde în felul acesta lucruri 

7 
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care totuși S'ar putea păstra, încearcă întii toate mijloa- 

cele pentru a evita o violentă soluție de continuitate, Isus 

a reprezentat meşianismul ebraiz : Fiul lui Dumnezeu co- 

„ borit pe pămînt, întrupat pentru a face să dispară ur- 

„mele păcatului iniţial, el era prin urmare un înfățișător al 

| speranțelor în Mesia, pe care timp de mai multe szcole 

„le hrănise poporul: evreiesc. Să zicem că, în loc să în- 

“"“tilnească” doisprezece apostoli, ar fi putut să strîngă ge- 

 : meralitatea .unei naţii încremenită în formă -veche și mîn- 

dria care rezulta dintr'o. tradiție de exclusivism religios. 
Noi sîntem ai lui Dumnezeu, ziceau ei, dar Dumnezeu 

este al nostru, și mai mult Dumnezeu. este al nostru de- 

cit noi, sîntem ai lui Dumnezeu, fiindcă, dacă noi am-fi 

mai mult ai lui Dumnezeu decît Dumnezeu al nostru, a- * 

tunci, unde ni-am putea pune egoismul religios ? Prin ur- 

mare dacă: în modul acesta exclusivist religios Sar fi 

întîmplat ca generalitatea poporului evreiesc să se adune . 

în jurul lui Isus și dacă mișcarea populzră care:s'a pro- 

dus, din motive politice, treizeci de ani mai tirziu ar fi 

ăvut loc “aturici și poporul, evreiesc s'ar fi strins în jurul 

lui Isus, recunoscînd în el pe Mesia cel adevărat, vestit 

de procroci, și cu dinsul ar fi-pornit pentru a “reforma * 

” dominaţia romană și a stabili Impărăția lui Dumnezeu! 

pe pămîntul strămoşilor. lor, atunci sar fi întimplat, din 

alte motive, același lucru care putea să se întâmple. dacă 

| creştinismul, strîns întrun cerc îngust, fără Sf. Pavel 

-. care să-l ducă mai departe, Sar fi stins pe încetul. în 

marginile acestea restrînse. Va să zică era o dublă pri- 

mejdie pentru: creştinism : una de a se întinde prea puţin 

și atunci peria - din. lipsa de aier, alta de a fi prefăcut 

vechiul monoteim iudaic într'o nouă religie naţională, într'o 
N 

* Asupra sensului acestei Impărăţii şi a rosturilor „Mântuito- 
rului“ v. Revisla Islorică Il; p- 110, .
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religie de revoltă contra-- dominație străine, în care cas, 

după victorie sau înfrîngere, nimeni mar. fi putut să-l - 

- desfacă din cercul acesta. restrins în care s'ar fi închis. 

Fericirea a fost că. s'a ivit St. Pavel, care joacă un rol : 
e 

neasemănat mai: mare: în ce privește desvoltarea__ ideii 
  

- creştine, în “împreună cu toate consezinţele sociale, politice și 

. 

- morale ale acestei idei, de cum l-a jucat Sf. Augustin, cu 

toate scrierile -sale. Sf. Pavel 'a' îndrăsnit să afirme în- 

nainte de toate lucrul acesta, că nova.relipie apărută în 

ludeia' nu este peniru Evrei, că ea primește, de sigur, pe 

toți :Evreii, „dacă vor să vie la dinsa, dar și pe toţi a- 

sia cari mau fost niciodată Evrei și. cari și ei vor săse 
"apropie. de noua religie dorind să se cufunde în această 

iubire către Dumnezeu părintele oamenilor. și să se por- 
nească pe drumul. cel mare al. moravurilor curățite, al. 
omului total renovat printr'o nouă morală. „Li-ar fi spus 

“chiâr mai mult decît atita Sf. Pave Pavel, care . era _totuși un 

„greu ca şi ceilalți, un. Evreu Care se împărtășise. de -cul- 
„tura elenică, dar a cărui basă. în ce privește „tradiția era 

IDG A ei 

, “totuși, baza religiei ebraice. EI ar fi cutezat- să spuie că 

- şi fără "Ticiii Evreu creștinismul ar” fi. putut să «xiste, 
ceia ce fără îndoială pentru desvoltarea ideii ar fi avut un 

efect extraordinar, fiind prefacerea uriei. religii care avea - 

„un caracter mâi larg, pe e basa + moralei. celei noi, dar to-, 

tuși trăia în mijlocul: unui popor. de exclusivism religios, 

într'o religie „care se adresează: către toată lumea „gata să 

- 0 primească și-să o mîntuie.:: 

Dela_Sf. “Pavel _m'avem. decit un. 1 număr. de: “epistole, a-. 

supra cărora Sa exercitat critica filolog ilor germani de” o. 

credință  șovăitoare, — filologi “protestanți din şecolul 

„noir. În scrisorile aceştea nu este nici o filozofie înnaltă, 

nicio nouă pornire către cugetare, niciun indemn către o 

r&voluție politică. Din contră, "Si. Pavel este foarte cru- 

țător. față de tot ce există ca autoritate. EI spune : = fie-.
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care este dator să asculte de oficialitatea pe care Dum- 
nezeu însuși a așezat-o” pe pămint. Şi în felul acesta nu 
era! în discordanță cu învățătura Mintuitorului. lar cînd 
vorbește de părăsirea individualității personale și a celei 
naţionale, ca un. pacifist şi un mîngiietor, ca un îndem- 
nător spre ideal, care amestecă atita filozofie cîtă îi mai 

„rămăsese în minte din incomplecta cultură elenică, el face: - 
uz de ea numai în.mijlocul poporului grecesc, care nu 
putea pricepe fără un, amestec de elemente filozofice noua 
îndrumare religioasă, dar în afară de aceasta a fost, de | 

“sigur, unţpredicator popular ( (în cel mai frumos înţeles al 
cuvîntului. Propaganda lui, atit de” largă, este pe: de-a 
„întregul influențată de spiritul iubirii. El spune: fără iu- 

„„. bire, orice pe lume este zadarnic. Orice Sar întreprinde; 
orice S'ar crede, orice S'ar ști, "fără elementul acela co- . 
municativ care: face pe om “să treacă dincolo de limitele 
personalității restrinse pentru a se confunda esența sa su- 
fletească cu esența sufletească a- altuia, — ceja ce şi este iu- 
birea în înțelesul Sf. Pavel, — orice pe lume, zicem, fără a- 
"ceasta este zadarnic. Este atit de puternic la el elementul: 
acesta, încit nu recunoaștem î în persoana lui nici pe” Elin, nici - 
-pe'.Evreu: Elinul atit de mîndru de învățătura sa, şi Sf. Pa- 
vel care spurie că toată ştiinţa nu înseamnă nimic fără credință 
şi iubire, iar Evreul! care strînge cu amîndouă „miinile în 
sufletul: său toată ' moștenirea părinților, pe care nu înţe- 

„lege s'o împartă gratis cu. nimeni, și Sf. Pavel care zice: 
am Jegea mîatuirii universale. a 3 ” 

Prin urmare partea - cea mare din creștinism, partea a- 
dîncă, scormonitoare de suflete, partea sublimă, învietoare - 
a acestei religii, exista cu mult înnainte de momentul de: 
unde vor pleca aceste studii. Cu toate acestea noi nu vom 
porni nici dela propaganda lui Isus, nici dela Evanghelia 
redactată în secoiul:l-iu sau.al II-lea, după 'răspîndirea -
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“învățăturilor Miîntuitorului, nici dela activitatea Apostoli- 
“lor, cuprinsă, fie în epistolele Sf. Pavel, fie în adaosul 

"la una din Evanghelii, care se numește “Actele sau Fap- 

tele Apostolilor ;. nu vom pleca dela nici una - din aceste 
cărți fundamentale în ce priveşte doctrina sau în ce pri- 

veşte prima organizare a creştinismului. Şi nu vom :pleca 

nici dela acei părinți ai secolului a! II-lea și al III-lea, 
cari au fără îndoială o foarte mare importanţă și uri ca-, 

“ racter interesant,-pe care îl căutăm 'în zadar în opera 

lui Augustin. Augustin nu este un apostol popirar, cum 

au fost cei dintii trimeși ai „veştii celei bune“, ai- „E- 
vangheliei“, nu este nici un propagandist călduros, dibuciu 

și precaut în-ce priveşte manifestarea ideilor sale, precum - 

a fost Sf. Pavel. Augustin, în același: timp, nu are nimic 

din marea. elocvență indignătă, din puternicul avînt de 
apărare, de -apologie a doctrinei. creștine, din spontanei- 
tatea aceia cuceritoare a părinților din cele d'intii secole. 
In această privință el este cu totul inferior: In zadar ar 

căuta cineva la dînsul pagini, cum sunt acelea din Ar- 

„-.nobiu sau Tertulian, în care la fiecare - rind întilnești o 

convingere absolută, o. nebiruită energie” întru apărarea 

“sentimentală, nu raţională, prin chemări la inima omului, 

“iar nu la ideile ce s: „găsesc în raţiunea lui, a „erei- 
nismului. | 

Şi este și explicabil cum nu. se găseşte la el acest 

zguduitor. ton de pasiune, care în adevăr. a cucerit lu=. 

“mea păgînă.. Fiindcă vremea în care trăiau cei dintii a- - 
părători ai creștinismului este și vremea 'celei dintîi mu- 

cenicii, și, evident, altfel scrie cineva cînd în . piața pu- 

blică se persecută representanții ideii, -și altfel scrie: cînd” 

Împărații. au înțeles partea folositoare pentru Stat câre se. 

„poate găsi în această religie, cînd ei sunt gata să pre-, 
sideze sinoadele -creștine, fără ca -pentru aceasta să re-: 
nunțe de a fi pontifici maximi, şefi religioşi ai păgiînis-
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mului mai mult decit- pe jumătate învins. Evident că at-“ 
mosferă de luptă, de fanatism arzător, în ce' priveşte pe:- 
persecutori, atmosfera de ură și de vitejie în ce privește 
pe persecutați, care deosebește cele dintii secole din des- 
'voltarea ideii creștine nu se mai întîlnesc nici pe departe 
în secolul al IV- lea. Creștinismul nu mai era nou, nu mai 
era atit de. prigonit în propaganda sa ca. în primele se-. 
cole," nu mai'eră atit de negativ, -atit de tăgăduitor a tot 
ce există, atit de anarhist cum : fusese pe vremuri. Căci 
creştinismul, din aceste secole avea laturi pe cari noi le-am , 
numi anarhiste, și erau așa. După trecerea de trei secole 
lucrurile S'au schimbat.. Căci. Roma : cucerise atita lume A 
primind zeii tuturor națiunilor, cu „condiţia .să trăiască 

„bine împreună, ea-i: ospătase așa de mult şi pe zeii i greci 
și pe cei asiatici, punîndu- -i -la fel într'o mare clădire, cu 

„condiție ca acolo, să -nu se certe; să nu se pirască,.să nu 
se caterisească, ci să trăiască toți în cele mai bune legături 
între ei și mai ales. să. recunoască pe 'Cesărul care” le-a, .. 
acordat ospitalitatea tuturora: și: cînelui Anubis. din E-.: 
gipt, și zeului setos: de sînge Mithra din -Asia : Mică și. 
Cibelei și Astartei şi [sidei și întregului Olimp al lui Ho- 
mer şi Simplilor “ zei . „ai Casei. din Laţiu. EI, Cesarul, se 
închină, la ei, fiindcă : are. interes” s0- facă, dar și ei trebue 

"să se îachine la: dinsul, fiindcă el este" mai mare decit 
- dînșii., La” urma urmelor, 'și avea: dreptate : ei aveau o 
nemurire: pe -care nimeni n'o văzuse niciodată ; e]: era mu-. | 
ritor, dar tare, și aceasta putea s*o vadă oricine. De al-. 
mintrelea Imperiul Roman. era unul, și toți — fie şi zeii ! — 
trebuiau Să ! fie: supt aceiași autoritate. Deci era natural 

"ca, fiindcă--nu se “putuse, isprăvi altîel o mișcare religioasă 
din ludeia, „să: se. "hotăfască' a se: împăca. Imperiul şi cu 
revoluționarii aceştia, invitind formal pe noul zeu, de care -. 
se auzia că-a fost omorit din greșala unii funcționar, să-și. | 

iea.. locul : în comunitatea zeilor, Niciunul din zeii ceilalţi 
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mavea pretenţia că este 'unul, pe cînd zeul creștinilor era | 
de o intoleranță absolută: ori sînt zei: și nu este. Dum- 
nezeu, ori este Dumnezeu și nu mai sînt zei. 

Atunci își poate cineva închipui că Imperiul Roman s'a 
găsit în această alternativă: ori să poarte lupta cu zeul | 
nou ori. să și-l. apropie, dar izgonind pe toți zeii ceilalţi, 
ca să-l lase. pe ce-l nou care representa şi un neam mai 

"puţin numeros și evident nu foarte simpatic, — fiindcă, 
totuși, creştinii se confundau la început. cu Evreii, consi- 
derindu-se creștinismul ca o afacere” internă a acestora, 
în care Romă nu avea dreptul să se amestece. Zeul gre- 

"_cesc venea cu biblioteca înțelepților; şi a poeților, zeul a- 

. 

siatic venia cu amintirile lui -Cir şi ale. lui Xerxes ;. cu ce 
-venia - noul zeu. din Ierusalim, care nici măcar acolo nu fu- 
sese re-unoscut? Și tocmai acest zeu nou pretinde să iz- 

-gonim Olimpul întreg, în. lacrimile” poeților și învățaţilor, - 
să izgonim pe toți zeii Asiei și ai Egiptului în tinguirile 
atitor credincioși cari nu puteau trăi fără rugăciuni către „. 
Cibela și cînele Anubis ? Căci toată aristocrația făcea și - 
sportul cinelui Anubis, după cum ni- -o spune însuși Augustin. 

ÎN = “ŞI, atunci, de oarece și Cesarul era în' primejdie să-și 
. O piardă presidenţia zeilor ca. și: ascultarea oamenilor, Sta- 

ce Ş Si 
e N 

“tul roman a luat măsuri, Aceste - măsuri w'au fost deli- 
cate. Acum; în general, antichitatea - ma fost” delicată. În 
cutare .oraș de provincie se întîmpla să piară în timp 

de doi ani de zile. vre-o douăzeci de creștini, după tot 
felul de” Stăruințe care se puneau pe lîngă ei ca să con-: - 

„simtă, nu-a recunoaște religia de Stat, ci a păstra măcar 
aparența ei, a nu o ataca în public, a nu jigni interesele 
politice în. legătură cu această religie. Ce se putea cere 

„mai puțin? Imperiului îi era indiferent fondul, dar'era 
inexorabil în pretenţia de a se respecta forma. Și se în- 

| tîmpla - că, după refusuri energice, - creștinii erau provo- 
aţi, în pornirea tînără a noii religii, şi considerau ca.0 

SIBLIOTECA 
CENTRALĂ. , - 

o ccnertini“ CAROLI“/
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ofensă, ma: e pentru Dumnezeul creștinesc să aducă sa- 

crificii, măcar fără convingere, zeilor şi persoanei Împă-. 

ratului ; se. întimpla, deci, ca atiţia creştini să. fie omo- 

riți. Avi murit. mulți. “Credeau așa de puţin în viața de 
aici și așteptau așa de mult”: viața. de apoi„încit nădejdea 
lor se găsea dincolo de viaţa pâminicască. “Atunci o a- 
-dincă mişcare de milă și de interes pentru ideile pe care 
le represintau' aceia cari se suiau pe rug cu zimbetul pe 

buze cuprinse întreaga societate romană. Și oamenii străini 

au plins îaţi de aceste prigoniri ale Statului împotriva. 

creștinilor blinzi și eroici. Cu atit mai mult un sentiment 
- de: mare devotament, de vitejie! în lupta mai departe a în- 

suflețit întreaga comunitate. De aici viersul acela - înflă-. 

cărat al apărătorilor doctrinei celei noi, cari, cu ochii 

încă plini de sacrificiul fraţilor lor, plecînd” dela mor- . 

“ miîntul: unde cufundaseră rămășițele martirilor, luau con= 
deiul în mînă pentru a spune că totuși aici,: nu aiurea, 

„este adevărul, cum,.de obiceiu între oameni, adevărul nu, 

este în aceia care-şi varsă sîngele, ci în aceia cari şi-l oferă. 

Natural că atmosfera era schimbată în veacu [al IV-lea. | 

Crucea pe steagurile armatei ; Împărați pe patul dE moarte, 

ca Sf. Coustantin, îndeplinesc şi ultimele cereri ale creş- 

. tinismului, primind botezul, ca să li se ierte păcatele —. 

“și multe păcate -o fi avut și . Împăratul Constantin ca să i. 

se ierte; — sinoade, pe care oficialitatea - primeşte să le. 

presideze, : și ale căror hotărîri,* dacă'nu le execută pe 

„de a “ntregul, în orice „cas. nu se dă în lături: de 4 pune 

| în practică unele din dorinţele lor; o. religie, care a.cu- 

j'cerit Statul pe jumătate şi -pe care "el a "cucerit- -o pe. tre; “ 

i sferturi —, "aceasta este situația creştinismului în, „veacul 

al “IV-lea. Statul cu filosofii lui, cu aristocrația lui, cu 0- 

fieia tatea lui, cu tot ce- atirna de dinsul, s'a „convins“, 

„primit“ : creştinismul, care nu mai este anarhist, şi 
Împaratul, care nu mai este persecutor, iși pot stringe mina. 

S



Aceasta ar fi însemnat moartea creștinismului, dacă în 
creştinism mar fi existat doi alţi factori, cari aceia . ră- 
min şi atunci cum fuseseră-la început: umilinţa, sărăcia, 
nedreptăţirea socială a celor de jos, al căror creștinism 
se lupta cu. Împăratul, dar nu se. putea împăca niciodată 
cu dinsul, atita vreme cit inegalitațea. în _raporturile _0- 

„.meneşti stăpînia o societate întreagă, Și, pe de altă parte, 
filosofii, pe cari toată lumea aceasta" din afară, cu con- 
cesiile pe cari le făcea și, cu concesiile pe cari Je cerea 

. dela factorii, ceilalți, îi interesa foarte puţin. Oameni, cari, - 
vom vedea, simţiau înnainte de toate nevoia unci vieţi in- 
time, în absolută comunitate, în: necontenită observaţie a. 
sufletului lor propriu închinat lui Dumnezeu, alcătuind Bi- 
serica în care fiecine se închină Dumnezeirii trăind și 
trăiește pentru a se închina. Erau absolut indiferenți, cum 

„am zis, la concesiile Împăratului- -către Biserică și la con- 

ș
-
 

-
_
 

cesiile Bisericei față de Împărat: Dacă mar fi existat ne- 
voia de dreptate a. inimilor celor de jos, de o parțe, și 
Taţiunea setoasă de filosofie | a: intelectualilor, de alta, 
„veacul al IV-lea mar mai fi interesant supt raportul 
creștinismului, Și în zadar am căuta .un , Părinte al Bise- 
Ticii. Ar trebui să urmărită numai în. scrierile legate de 
societatea civică caracterul acestui secol. Dar de oarece 
și jos se păstrează dorința de dreptate, şi sus setea de a- 
„devăr în legătură cu nevoile intime ale sufletului găsim 
în veacul al IV-lea şi Îa începutul celui de- al V-lea acest 
glas puternic de luptă cu sine, de luptă cu alții, . de .în- 

- doială necontenit, reînnoită, de soluții căutate cu desperare; 
de credințe strigate din toate puterile suletului, „care „este - 

Sf. Augustin. - n 

Întru cit caracteristica pe care am dat-o; este adevă- 
rată, vom vedea-o din analisa însăși a operilor sale. 

- ș 
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IL 

> SE. Augustin, 

Pentru Sfintul Auigustin nu vorm înfățișa o singură 
carte, fiindcă acela care a scris atita nu s'a înfățișat în- . 

treg în niciuna din scrierile. sale, Personalitatea . lui tre= 

buie culeasă în opera neobișnuit . de întinsă pe „care a 

lăsat-o. 

ȘI- ar face cineva o idee despre . întinderea acestei 9- 
pere, cînd am arăta .o parte măcar din: totalul ei. Din -: 
cele mai mari, avem. întîiu „Mărturisirile:, al căror titlu 

e dat uneori și ca' „Mărturisire (Confessio) —, lucrare | 
după care s'a luat şi cunoscuta carte din secolul al XVII- 

lea a lui Jean Jacques Rousseau —, apoi , „Cetatea lui Dum= : 

nezeu“: Pe lingă acestea! însă, lămuriri de - multe ori 
foarte preţioase se găsesc în alte tratate. 

Pentru a avea icoana “deplină a omului și sensul acti- 

vității sale, nu e nevoie. să se dea totdeauna biografia și 

- titlurile „cărților. Cu toate acestea citeva cuvinte şi în ce - 

privește viața. lui Augustin și în ce priveşte principalele 

scrieri ale lui nu sunt fără “folos. -. 
Observăm , întiiu că Augustin : a - fost urmărit, după 

mioarte, puţin și din vina lui proprie, “de unfel de legendă 
„romantică, sentimentală. Omul, -la o virstă “mai înaintată,. - 
„sa simțit dator să arate prin cîte a: trecut înnainte dea .



Sf. Augustin | 24 

ajunge lă acea stare cafe era pentru el idealul rostului 
omenesc pe pămînt :. dispariţia totală a oricărei persona= * 
lităţi, a oricărei umanități, confundarea în Dumnezeu, dis- 
prețul față de știința fără Dinsul: „nenorocit omul care:" 
știe toate, iar pe Tine nu, și fericit acela care pe Tine: 
te știe, chiar dacă nu știe acelea 1“. Ajuns odată la faza 
aceasta, tot ce făcuse înainte l-a. mustrat. Inima i-a fost: 
plină de părere de rău pentru toată umanitatea lui tre= 

„cută. Cu furie se aruncă deci asupra ei ca s'o sfarme, 
cu aceiași furie cu care s'ar fi aruncat un sculptor pă- 
gin, care toată viața ar fi cioplit statui. ale idolilor ȘI 
care, ajungînd la chivotul unei religii . care disprețueşte- . 
formele, topind toate într'un spirit încăpător a toate, care - 
este însăşi divinitatea, ar fi luat ciocanul și ar fi sfări- 
mat tot ceia ce mîna - lui inspirată putuse. crea pînă a- 
tunci. Căci, la urma urmei, o statuie, frumoasă sau urită,, 

„mare sau mică, de gust sau fără nici un gust, este viața 
“pe Care ne-o facem fiecare. 

Sfintul care ajunsese la disprețul vieții, la ura împo— 
-triva ei, la condamnarea a tot ce este uman, nu numai 
individual, ci și social, la tot ce porneşte din lumea fap- 
telor și nu se ridică în lumea ideilor sau nu este în le-- 

“ gătură, în întrupare cu Dumnezeu, s'a batjocorit pe sine 
şi astfel a lovit cu ciocanul în viața lui întreagă. Şi, cum 
sculptorul acela ar. spune că” întreaga lui operă de mai 

| nainte este și urită, pe lingă că este contrară ideilor ce 
le are acum despre artă şi divinitate, tot așa s'a sforțat-. 

“şi Augustin să înfățișeze toată viața lui trecută, care nu. 
era mai rea decit a altora, care era chiar mai bună, ca- 
un șir de rătăciri, de păcate, 'crescînd și „exagerînd tot 
ce era de criticat şi de osîndit în trecutul lui propriu. 

:) „Infelix enim homo qui scit illa omnia, „te aiteni nescit ş 
beatus autem qui te scit, etiamsi illa nescit“, 

7
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Cum alţii descriind viaţa lor încearcă să-și impodo- 
bească trecutul, să înfăţişeze numai partea bună din el, 
partea. vrednică de laudă potrivii cu ideile ce și le fâce - 

"timpul despre felul cum trebuie cineva să trăiască, Augus-. | 
tin a procedat în felul. celalt: a lăsat tot ce era bun și - 
-a înfățișat ca detestabil tot ce alcătuise viața lui ca om. 
Aceasta pentru a recomanda Oricăruia să nu mai treacă 
„Prin partea aceasta de pregătire, să nu mai Tătăcească. 
paşii lui începători în lume, să se desfacă din această . 

„viaţă, care, chiar trăită de unul ca dînsul, cu gîndul lui 
":şi voința lui, este totuși un lucru atit de netrebnic și de 

întinat. Să -. 
A fost introdus, apoi, în religia creștină prin sfaturile 

maâicei sale, Monica > Se va.vedea' de ce natură erau a- | 
este sfaturi, cît erau de reservate și de ce erau aşa de . 

„Teservate, cit de puţin a fost o impunere 'din parte-i. 
“Monica jucase un rol, care nu este totuși de căpetenie, în 
formarea sufletului copilului ei: a provocat în el simpatii 
"vagi către creștinism. Din causa. aceasta ea trebuie să fie - | 
figura de căpetenie în amintirile fiului. : Va îi fost pentru 

„“el tot aşa de bun și tatăl, care în familie _nu.era extra- 
“ordinar și se distingea prin aceia că eră foarte aspru cu 
“soția sa. Acestea ar fi lucruri atît de comune, de banale ; 
la el însă* nu, fiindcă vezi un suflet omeiesc care se des-. 

„“chide şi vorbește mișcăt de tot ce I-a străbătut. 

- Lăsînd dar la o. parte această, poveste romantică, în-.. -- 
'tenționat, cu tendinţă, țesută a rătăcirilor. lui și a sfatu- 
rilor transformatoare din partea mamei sale, iată ce tre- 
buie. să se reție despre viaţa lui Augustin pentru a-l. în- 

“țelege. Născut la Tagasta (Africa) la 13 Mart. 354, ul 
„unui burghez („municeps=) sărac și âl Mohicăi. Crescut 
. ;pentru a juca un rol în lume, în profesiunile „cele. mai 
răsplătite prin glorie și cîştig. După un șir de ani, cari 

+
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sînt consacraţi mai mult. străbaterii ideilor filosoțice, care 

ajung dela o bucată de vreme.-să se lupte în el, făcîndu-l . 

să dorească ceva nou, dincolo de dinsele, trece ca pro- 

fesor de ret orică la Roma. Este chemat tot ca profesor. 

„de retorică şi la Milan, unde se face, creștin. Ajunge e-. 

piscop la 396, la Hippo Regius (Bone de azi, din Alge- 

„ria). Acolo presidează concilii și joacă un rol foarte mare, 

- din care nu cunoaștem decit partea descrisă de el. Moare: 
la 285 August 430. Atita, în materie de biografie. : 

„ In ce: priveşte cărţile scrise de dinsul, am spus că ti- 

. tlurile singure ar fi în stare să arate, cit - de variate au: - 

fost ocupațiile acestui spirit, dar, pe de altă. parte, supt: 

varietatea aparentă a acestor scrieri, cît de unică e preo- 

cupația ce-l urmărește! - | | 
Un lucru îl putem spune încă de-acum : această uni-- 

„tate stă în faptul că pînă în ultimul moment în ela fost: 

-.0 veşnică luptă. In el a trăit, nu un păgin, dar totuși un 

neoplatonician, mai ales un maniheian, împotriva căruia 

sa luptat cu: învierșunare Ca să- 1 distrugă, dar care ne-- 

contenit,, după fiecare” luptă, ridica iarăși în adincul Su- 

„fletului o întrebare: la aceasta „nu te-ai gîndit! Și pe. 

“atunci întrebările pe care și le punea sufletul omenesc,. 

„ întrebările despre natura așa de misterioasă pentru acea 

vreme erau nesfirșit - de multe și chinuitoare. Dumnezeu. 
este etern. Dar înnainte de: crearea lumii cea fost 2? Cum. 

“a trăit Dumnezeu” înnainte de crearea lumii ? Nu: erau 

„ceasuri, ni! erau zile, nu erau ani! Și el încerca'a înlă- . 

“tura toate obiecțiile : dar atunci. nu erau încă zilele, anii... 

„ secolele, lucruri care sînt toate în legătură cu creaţiu- 

_nea ; înnainte, domnia acel infinit divin, în care nu putem 

“veni noi cu împărțirile noastre de vreme. Sînt multe în- 

„“trebări de acestea care pînă la sfirșit l-au turburat, şi: 

ma fost mulțămit de răspunsurile lui proprii niciodată.



  

"24 » Cărţi reprezentative în viața omenirii 

_ Bătrin, a scris „Retractările“ ; își corecta chiar textele 
p& care le citase.-" - a 

Trebuia să știni lucrurile acestea ca să înțelegem de 
„ce a scris așa de mult. La el scrisul. era o nevoie nea- - 
-părată ; dar a scris mai ales pentru dinsul decit pentru 
alții... Dacă-și închipuie cineva că în Africa lui, unde vre- 
mea era așa de caldă și petrecerile așa de multe, aştep- 
tau mulți cetitori din Clipa. întiiu, se înșală. O lume ve- - : 
=selă, cu alte griji decît ale lui: chiar el arată cum, supt « 
„pretextul de.a onora mormintele -martirilor, venia cite ! 
cineva de aducea vin -de prisos, și, dacă “aducea pentru 
-cei morţi, aducea și mai mult pentru cei vii. Și adauge 
că în' Africa. se. admiteau, nu însă şi în Roma, asemeirea 
practice religioase, supt care 'se ascundeau în vremi creş- 
tine „parentalia“ și alte sărbători păgine. Nu pentru pu- 

- blic a scris el deci toate: lui îi erau „de nevoie. ca să 
răspundă umor întrebări rebele care se ridicau în sufle- 

    

i 

“tul lui şi-l chinuiau. - a 
A scris: un „Soliloquiu“, „Despre nemurirea sufletului: ” 

„Despre' obiceiurile -Maniheenilor:*, „Despre “liberul ar- * 
bitru“ — chiar 'el a ridicat problema liberului arbitru, 

“în lupta .cu Maniheenii, ca să aducă dovada că este un 
singur Dumnezeu și că tot ce e bun pe pămînt vine dela | 
EI, pe când răul vine dela acest liber arbitriu al oame- 
nilor, — „Despre adevărata religie“, „Despre învățătură“. Se 
Despre: două 'suflete“, „Despre credință şi simbol“, „Con- - 

„. <tra_ereziei lui Donati, „Despre deosebite întrebări“, Des- 
Pre micul creştin“, „Despre învățătura creștină“, cărţi cu. - 
„privire la Sf. Treime, la Sfintele Scripturi, pînă la tra- 
tatul „De' bono coniugali“,: „Despre bunul căsătoriei, pe” 
<are nu te aștepți să-l găsești în lista cărților lui, Ba își. 
propusese să alcătuiască și o imensă enciclopedie.
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" “După ce ne-am făcut o ideie, nu de natura acestor 

scrieri, ci de multiplicitatea lor, să venim la însăși. per- 

sonalitatea autorului. Ea trebuie considerată în legătură 
cu societatea, supt toate raporturile ei, apoi cu Statul, în 

sfirșit cu mișcarea religioasă: cu trecutul care este tra- . 
diția păgină, apoi cu pornirile divergente, cu. toate acele 

doctrine filosofice, mai mult sau mai puțin creştine,” cu 
atit mai dușmane creştinismului în fond, cu' cit în apa- 

- renţă il sprijiniau, care- au fost pentru: dinsul adversarul. 
de căpetenie. 

Legăturile cu tot ce este formă în societate. vin întiiu, 

fiindcă- -Și pregătesc pe celelalte, dar-ele au o importanță 

nespus de mică. Pentru un scriitor din veacul al XVIII-lea. 

„sau al XIX-lea felul cum privește el. viaţa familiară „Viaţa. 

socială, “Statul și legăturile Statului cu conștiința lui, cu. 

„religia lui, cu idealul pe care-l urmărește, acestea pot să 

fie lucruri de o foarte mare importanță. Pentru, Augustin, 

ele vor” fi cu totul secundare, fiindcă el :se grăbeşte “să 
treacă peste dînsele, — afară de momentele cînd se duce: 

o polemică împotriva acestor așezăminte politice, cum o: 

va face împotriva Statului roman „în cetatea. lui Dumne- 
zeu“, — peutru a ajunge la singurul lucru,.cu însemnă-: 

tate, cu existență chiar. pentru el, la fondul spiritual al 
vieții omenești și la “ţirita superioară a omenirii, către care“. . 
duce în chip. firesc, după dînsul,. această cercetare a fon- 
dului - moral al fiecăruia. 

Pentru el, familia. din care z a pornit, “legătura liberă pe: 
care a avut-o un timp cu o femeie de care nu vorbește, 
situaţia lui de “tată față de unșubred copil care s'a stins 
în cei dintiiu ani de adolescență, nu „fără a îi plins, joacă - 

un rol din cale afară de mic. Nare un cuvînt de iubire- . 

sau de recunoștință pentru tatăl său ; în ce privește mama, 

aşa de înnălțată de împletitorii de romane în jurul. vieții: 

lui de sfînt, ea m'are de fapt pentru dinsul decit o sin-



- “țărînă a , Cartaginei! - — că sufletul acesta, care nu-i a-- 
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gură importanță: rolul ei “faţă de. creștinism, călăuzirea - 
lui supt acest raport. Incolo, nicio scenă duioasă de co- 
pilârie: vor fi fost, dar ele nu-i plac. Nu zicem „au fost“, 

“ fiindcă sîntem în acel veac al IV-lea -cînd și legăturile 
«de familie ajunseseră să îie o simplă formă, Părerea Mo- 
nicei în ce priveşte viața casnică era câ femeia trebuie 
să asculte de bărbat, în orice - cas!; părerea bărbatului 
era că el își poate permite. orice. Sinceritate între unul și 
altul evident că nu poate să existe într'o astfel de fami- 
lie. Şi, iarăși, familia fiind astfel, „copilul nu poate avea 
sentimentele ce se desvoltă într'o casă unde ' este, în de- 
plină sinceritate, legătura între suflete. Societatea păgînă, 
10 cerea, şi, în faza în, care ajunsese "n veacul al IV-lea 
şi al V-lea, nici nu se socotia de nevoie așa ceva. Tatăl 

„lui Augustin, „burghezul“ sărac din Thagasta, I-a 'dat la 
şcoală ;' mama sa. l-a: ajutat la învățătură cu mijioacele de. 
care dispunea. Și atit. Pe urmă mama dispare Şi se în- 

fățișează | în schimb creştina. 

„ Cînd ea, - Monica, a murit la Ostia, “Sa “petrecut o 

scenă pe care lacsămătorii asupra biografiei lui Augustin 

o înfățișează pe larg „ făcînd din reținuta și osîndita: lui 
„durere Q manifestare "de. sentimentalitate romantică, Dar 

„Confesiunile“ nu spun așa. Din momentul ce născătoarea. 

_” țărînei sale este moartă, cugetătorul creştin, un „heauton 
„ timorumenos*, un, „pedepsitor de eli Însuși“, pentru: ceruri, 

„<rede că este păcat să consacre timpul, rezervat numai 

“lui Dumnezeu, măcar pentru' îndeplinirea . ultimelor datorii 

față de mamă-sa. Il mustră cugetul dureros peftru o la- 

crimă, pentru o părere de rău,.și cere iertare stăpînului 

exclusiv — pare 'că vechiul Moloh ar. îi înviat pe această 

4. 

„Tradita viro, servivit uti domino: „(„incredinţată bărbatului, 
"a unui domn î-a slujit”), E 

4
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parţine lui, ci divinității, a putut să- -și Diardă o clipă cu 
acel lucru al pămîntului, . al materiei, al formei, care este 

„maica lui moartă !. Nu este aici motiv. de sentimentalitate ; 
în zadar. îl introduc biografii, deprinşi cu „scrieri de pie- 
tate“ în sensul nostru: De fapt, este o pagină atroce. în 
biografia lui Augustin; mai mult decit poate cere, nu. . 
creştinismul, ci orice religie de pe lume. E un moment - 
de mare putere tragică în viaţa lui, dar și unul de uma- 
nitate scăzută, violentată, singerată, . 

A avut — am „spus-o — un fiu, Adeodatus; va fi ţi- 
nut la dînsul; ei bine, el nare un cuvînt despre. copilă- 
ria acestui fiu, care, prin împrejurările speciale în care 
se născuse, — nu mai era mama .lui lîngă. el, o ţrime- 
sese Augustin însuși acasă în Africa, se curățise de pro- 
fanarea legăturilor cu frumusețea şi tinerețea ei — în zi- 
Jele triste ale copilăriei lui, trebuia să aibă în acest tată 
şi pe “cineva care să îilocuiască. iubirea ' și îngrijirea de 
aproape a celei ce plecase; izgonită. Copilul nu există - 

„însă nici el pentru acela care se “simte parte supusă din 
Dumnezeul care-l domină. Băiatul era simpatic ; îl intere-. 
sează doar supt raportul convorbirilor privitoare la _reli= 
gia pe care și el a adoptat-o. Tinărul -ma trait multă 

"- vreme; În atmostera aceia. era* Și foarte greu. li trebuia. 
și vigoare fizică aceluia care trecea prin toată această u- 
„riașă luptă morală. Augustin -el însuși era să cadă supt 
povara ce pusese pe umerii săi; om nu prea voinic, plin- 
gindu- se adeseori ' de dureri de Biept ;- în misticismul lui 
fierbinte -era fără indoială și o: influență a- bolii; frenesia 
mistică ce l-a frămîntat îşi găsește o parte din explicație. 
şi în aceste suferințe ale trupului, pe care” găsește locul,. 
într'o expunere. pur Sufletească,: să le mărturisească totuşi,. . 
ca o nouă-osîndă, primită cu aceiași recunoștință. 

Deci: despre tată nici un cuvînt, despre mamă, înna- 
inte de crisa „Creştină, nimic, afară de anecdote care sînt:
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“aproape impii —, căci din ele reiese că ea a fost sedusă 
odată de patima beţie, Dumnezeu .nu cerea poate atita 
obiectiv adevăr ! lar, în ce privește fiul: un individ oare- 
care, plăcut poate, cu care se pot schimba anumite pă- 

"Teri în privința preocupăriior „Sufletești, religioase, care 
singure importă. Aceasta este familia lui, pentru el. . 
„Despre alte familii, nimic. Laudă. pe aceia cari- și pă- 
ăsesc familia cu totul, cum îi pare rău că n'a putut el... 
Însuşi dela “încâput. lată cutare prieten al lui, care fâcea' 

parte din miliția Împăratului şi care stătea la Treviri, în 
părțile Rinului. Erau jocuri de teatru după masă, recrea-" . 
țiuni pentru curteni; creștinii nu voiau să asiste - la ase- 
menea scene, protivnice idealului lor, și ei plecau să se 
primble. In primblarea lor, găsesc în pădure o. căsuță 'n 
care erau adunaţi cîțiva: oameni, pe cari întrebîndu-i ce 
sînt şi, ce fac acolo, ei au răspuns că sînt „călugări. Pe 
masă, cea dintiiu carte de propagandă pentru călugărie, 
Viaţa Sf. Antoniu din Tebaida. Şi, atunci, aflind din ea 
ce este viața monahală, acești ofițiri de Curte își pără- 
sesc toate rosturile și se fac călugări, înştiințind pe lo- 
"godnicele lor să urmeze şi ele la îel. Augustin î însuși pri- 
veşte ideia, pe Care a avut-o într'un moment, de a se 
însura ca un mare păcat și sfătuieşte pe taţi prietenii lui 
să nu cumva să-și lege viaţa de. o“ființă de pe pămint. 
-* Familia în genere, 'deci, pentru. el mare importanță, și 
o explicație care. nu-l face pe dînsul mare vinovat, se 
poate afla: ea îl scoate din cauză. Societatea aceasta că- . 
zuse în forma. goală, și prin acest fapt chiar .îi era lui 
atit de tespingătoare, incit trebuia să se ceară, pentru 
liberarea omeriirii, 'ori distrugerea 'ei, ori renunțarea la 
dinsa. „Fiindcă de-un lucru poţi scăpa' în două feluri : 
cînd nu mai există el și cînd. nu i te dai lui: superior : 

| privilegiu, pe care natura l-a acordat omului, “că. poți
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- birui orica și fără să-l distrugi : i te refuzi sufletește, și 
„atunci el este învinsul, tu, învingătorul. | 

Ca să:ne dăm seama. mai bine de ura această a lui 
Augustin împotriva unei lumi, care, tocmai fiindcăe numai 
formă, prin formalismiul acesta: abject îl desgustă, sa a- 
mintim o carte modernă, „Viaţa' tînărului Walter“ a lui 
Multatuli-Dekker, “scriitor Olandez, din zilele noastre. Ni- 
meni nu S'ar gîndi să. puie. alături această . carte, necu- 
noscută pentru foarte multă lume, cu „Confesiunile“: Si. 
Augustin, dar este de. folos s*o “aminti în para'elă. Au- 
torul ei trăind. în Olanda, unde tn calvinism total usat 
dă vieții morale, în burghezia bogată, numai formă, ne- 
cerînd sinceritate nici în familie, nici în viața socială, și . - 
“ideal nicăiri, prinde o nesfirșită „ură împotriva tuturor a- 
cestor manifestări goale și sterpe, și el, fiind un. om de 
spirit'—" Augustin nu &ra un 'om de spirit, — își bate 
joc de aceste forme într'un mod superior. Socotelile de 
preţ al: cafelei, pe care. le face negustorul olandez în le- 

„ gătură cu cele mai” însemnate și mai sfinte | lucruri din 
"viaţa omului, sînt “de un. comic irezistibil. Și, întrun mo-- 
ment, vorbind el însuși, lăsînd la o parte pe eroul Cărții - 
Sale, scriitorul scoate acest strigăt: Puțin. ideal, . „puţin 
aier, “pentru numele” Jui Dumnezeu, că mă. înnăbuș !* Un 
strigăt care se putea scoate şi în Bucureștii anului 1915, 
care se poate scoate în Olanda lui - Multatuti și. care” Sa 

- putut scoate și în Africa romană a lui Augustin. A, dacă. 
ar fi văzut el altiel de faniilii, dacă ar fi fost și. el cres-: 
cut altfel; desigur că și familia S'ar. îi intaţigat altfel în 

„scrierile lui. 

"Deta familie. s'a , dus la școală. Dacă ar. vrea cineva 
_să aibă o imagine, crudă, dar: reală, despre : scoala, TO- 
mană din epoca aceasta/ s%*0. caute în cărţile Tu Augus- : 
    

n. A avut un: fel: de obsesie: dureroasă, a anilor i de 
. bd 7 
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școală, întocmai ca în societatea modernă de. oriunde : 
câţi nu visează pînă tărziu între visurile lor urîte anii de 
şcoală! Augustin s'a găsit înaintea a două lucruri ab- 
solut antipatice: întiiu, înnaintea acelorași forme, rigide, 
inexorabile, inutile, a aflat „coinstiifigerea ' temută“,. de 
care vorbeşte, și în locul căreia ar fi voit o „liberă cu- 
riozitate“!; s'a găsit înnaintea fotmei pedagogice absolute, _ 
întocmai ca. în zilele noastre, cu programul i, cu profe-- 

-sorii ei, cu lecţiile şi cu notele ei. Fireşte, această formă: 
ha desgustat dela . început... Dar mai era ceva: copilul: 
Ș chiar simte nevoia de a-se vorbi sufletului său despre“ 

lucruri folositoare, roditoare în acest suflet. - Cînd . înce-- 
pură să i se: înfăţişeze deci lui Augustin o mulțime de-. 
lucruri care odinioară aveau un sens, cînd lumea trăia: 

„în simbole, sau cînd lumea avea altă moralitate decit: 
înnainte de moralitatea „divină“ a epocei lui, cînd i se: 
ceti Vergiliu cu patimile lui-păgîne, el: ghici că toate. a- 
ceste [ucruri sunt: nepotrivite cu sufletul lui la virsta lui, 
şi cu ale tuturor copiilor şi cu toate cerințele naturii 0- - 
menești. Pentru el aceste lucruri erau opera unui „quidam“ 
“necunoscut și pe care nu doria să-l cunoască, neavînd: 
„aface cu el; „quidam Cicero“, „quidam Vergilius: etc;, 
Ce-l Priviau toate aceste lucruri, care nu. mai aveau. un'-. 
sens în ele, şi mai ales w'aveau un sens pentru el! . “ÎŞI” 
punea aceiași întrebare pe care Hamleţ,. peste atitea vea- 
curi, era să-şi-o puie din nou şi pe care, gemînd. supt. 
Dalastul tradițiilor, pe care inerția nu cutează să le des- - 

„arce, ni-o punem și noi. astăzi, față de atitea ce ni se: 
"spun și de atitea ce'ni se cer: „Ce-mi este mie Hecuba?* 

Şi Hecuba cel puţin es este o inimă care 'a suferit cea mai 
  

  

„Maiorem habere vim ad discenda ista liberam curiositatenz, 
dai meticulosam necessitatem*, („Are mai mare putere în a. 

- invăţă acestea libera curiozitate decit temuta constringere *). 
. . A 
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teribilă durere omenească, așa cum mau siimțit-o ” multe. 
suflete în' cursul vremurilor,. pe cîtă vreme Vergiliu și 

ceilalți representau” într'o anumită vreme o dibăcie . -poe- . 
tică vie, care, în feluy cum era predată, se prefăcuse a 

cum dintr'o artă vie într'o retorică. sterpă. | 

In aceste condițiuni, Augustin, care m'avea'o familie, a 

urît şcoala, A urît-o pentru pedagogia ei formală, pentru 

îndoparea minţii cu lucruri vane, cu zădărnicii stilistice, cu 

cochetării retorice... Dar mai era încă un lucru care în școală-i 
__era antipatic. Acest lucru era tendința generală a stu-" 

_ diilor. . 

Și în: epoca noastră se întâmplă lucruri. Care se asea- 
mănă și în acest domeniu foarte bine cu ce se petrecea 

- atunci. Şcoala tindea să creieze oameni a căror viață să 
se desfășoare cu cit se poate mai puțină, sforțare, cu cit 
se poate mai puțină muncă, cu cît se poate mai puțin 
devotament, dar să procure cît mai multă notorietate, 
glorie și cît mai bogate venituri sigure. Copilul simţia 

„că e îndemnat necontenit a-și pune cu camătă banul su- 
Aletesc, de: aramă grea, cîștigat lesne pe băncile școlii. 
Și s'a făcut, spune el, fiindcă avea talentul de a vorbi, 
unul din cei mai căutați „negustori de vorbe“ !. Cu cîtă 

„ură vorbește el contra gesticulatorilor, contra. histrionilor 
retorici,' aplaudaţi în zilele sale, dincolo de gestul său de 

- Vorba cărora nu era nimic! Ce repulsivi îi. sunt împleti- p 
torii și despletitorii silogismelor. de- paradă! Venia cutare N 
maniheian de cine „ ştie “unde, — un Faustus —, precum 

“ar fi să vie cine ştie ce. conferenţiar străin în București: 
„lumea dă:năvală, cască gura, admiră frasele frumoase, 
“„împărecherile rari de cuvirite care iese din” gura.- + maes- 
    

„Victoriosara loquacitatem vendebamă („vindeam vorbărie vic- 
orice „venditores grammaticae et emptores“ (vânzătorii şi 

, cumpărătorii de gramatică“)., .
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trului?, dar nimeni nu caută să vadă: oare: vorba aceasta | 
pleacă. dintr'o nevoie sufletească a lui și - răspunde unei 

"nevoi sufleteşti a melc? Așa era și"în Africa lui Augustin. 
Și sufletul drept, setos' de .adevăr,: de realitatea . morală, 

- condamnă lucrurile acestea .cu dreptate, cu convingere și 
; entusiasm. Și aici e acelaşi formalism sec, mort. Aceasta |. 

  

a simțit-o el îndată și, mai tirziu, întruni moment de Cu= 
ragiu, a arătat prin fapta convertirii că-i era rușine. să 
fie şi el un talentat formalist într'o societate formalistă, 
un. „elegant și urban“ vînător "de glorie. și avere între 
alți. vînători de glorie” și avere, fără vre-o legătură între . A 

„oamenii în mijlocul “cărora intrase numai pentru ca am- 
biţiile lui să se încerce, ne: ruțător,: cu ambițiile lor; 

Deci sufletul acesta, care cerea să se devoteze unui - 
scop, fiind pentru el o neapărată nevoie- de viață, l-a 

- căutat unde ? În timpurile noastre poți. să. -creezi 'un i- 
„ deat sotial, un.ideal politic, căruia și “într'o societate stri= 

cată să-i închini toate puterile. sufletului” tău... Oricit. ar fi 
“societatea aceia de decăzută, oricît "de păcătoşită, sînt 

mijloace prin căre un ideal politic, 'social;- poate să ducă - 
pe cineva dincolo de cei sătui, de cei gloridşi, de cei a- 

" junși, să-l. ducă; cel puțin cu. ceilalți, la o “mulțumire Su- » 
fietească deplină. Acest lucru' în Imperiul Roman era însă - 
imposibil. Totul era "încremenit în forme. Cum era zidul 
lor,.care 'nu -pare a fi făcut “din “cărămizi, ci: turnat în 
bloc, o singură dată, tot așa era Imperiul „în acea: vreme, . 

- Nimic nu lipsa celei mai perfecte construcţii de Stat de 
cît. cuprinsul: - un -mare' palat ruinat și gol, avînd însă- 
ușile perfect încuiate pentru oricine mar. fi “ştiut formula 
magică a străvechilor rituri, ajunse total fără sens. 

Cine căuta Roma n'o mai găsia nicăteri. Împăratul? Nu 
minte şi el alături cu ceilalți, cînd ei îşi laudă Împăra- 

“tul! Nu represintă el. „acea putere” fără dreptate care mu --- 

e
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inseamnă decit tiltiărie 1: :2 Şi care Împărat? Împăratul. 

crud şi destrinat, : Împărăteasa - persecutoare a creștini-”. 

“lor, —'ca lustina, care închidea pe oameni în biserici, 

unde trebuia să-și aștepte moartea, cu 'care prilej, cum 
se” ştie. cei din Milan,. ca. să-și mîngiie sufletul în aştep- 
tare, au descoperit. cîntările sfinte ? Împăratul nu-i zicea 

nimic .lui Augustin : el era încă ?n înfăţişearea.. lui păgiînă, 

care se confunda cu o religie dispărută, părăsită de toată 

lumea,. — deși în aparență primită .de această lume, — 
chiar cînd îndeplineau rosturile ei: cele mai intime. Să se 

cufunde m trecutul Romei? SA se. încălzească de zilele . - 
mari ale poporului roman? Să viseze: de “înnoirea. a- - 

acestor 'zile de viitor ? -Nu putea. Simţia osînda cetăţii 

oamenilor pentru ridicarea „cetăţii. lui Dumnezeu“. Nu 
putea, fiindcă și trecutul "Romei fusese confiscat de for- 
malismul retoric al timpului. Și, cînd s2 gindia la figu-: 

rile -mari din epoca eroică, între ele şi dînsul vedea — 
pe profesorul: de retorică. îi 

- Ca și restul, toată istoria pătimia deci prin formalismul i 

școlii prin care trebuia să fie întii introdusă în suflet. Și 

măi pătimia prin ceva: era atit de mult întrețesut tre- 
cutul roman cu religia păgină care ajunsese odioasă prin” 

"formele ei degenerate, asiatice  (cînele Anubis, Magna 

Mater, caraghioşii cei atemeiaţi, parfumaţi, fardaţi cu bu- 

zele roșii, cari, la Cartagena, întindeau mîna în numele - 

marei zeițe, a Cibelei2, sau acei înfăţişetori ai alaiului 
zeiței, cari recitau Ja: răspintii cele mai scîrboase din 

cîntecele care se pot închipui), gloria-romană_este atit _ 

de intim unită cu o credință falșe și atit de exploatată 
a DP A II ORI A 
    

„Rempta itaque i iustitia, „qui sunt regna nisi magna latroci- ” 

nia” 2; Civitas Dei IV, A, 
„Madidis capillis, facie dealbata, fluentibus membris, incessu 

teminco” ; Civitas Dei, VI!, 25.. - 

2
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"pentru. anumite nevoi “ale -unei religii părăsite, încât ea se 

| împărtășia d de discreditul şi de antipatia acestei religii. Ce 

„ar zice “cineva dacă, azi, un energuime, ţinîndu-se -de o 

-. clică decăzută, sar apuca să interpreteze î în sensul ei pe Ște- 

 fan- cel- Mare sau pe Mircea-cel- Bătrân !: Evident că des- 

gustul cu care opinia publică ar. înconjura “clica - s'ar în- 

- drepta cu timpul și asupra lui Ştefa- col- Mare Sau a lui 

Mircea- cel- Batrân ! e 

Prin urinare. Statul « nici în trecut nu putea să: aibă ni- 

mic. atrăgător: pentru un doritor de “apă vie sufletească, 

cum era Augustin: În ce priveşte: religia romană oficială, 

în ultima ei formă, după cele din, urmă anexiuni de zei 

—un-fel de: lagăr de concentrare “ a divinătăţilor . de. pre- 

tutindeni, i această religie ue putem: închipui: că supt 

nici-un rapori nu: putea: atrage un asemenea spirit. În a- 

fară de formalism, era. doar o naivitate. ate. care fusese odi- 

nioară poetică, „creatoare“, în vremile patriarcale, și care - - 

acum devenise ridiculă, Pentru un popor de păstori, fără 

îndoială că se înţelege cun- pentru fiecare act al vieţii, 

fie şi, cel, mai umil, trebuie: să existe un zeu, că se cer: 

toţi aceia -pe cari Augustin îi enumără în „Cetatea lui 

Dumnezeu”: un zeu pentru: semănatul ariului, un: zeu - 

pentru secerat, un zeu pentru “strîns, “un zeu: pentru tre- 

"erat, un zeu pentru măcinat, etc. şi pentru fiecare act al 

vieţei. omenești, un zeu::un zeu care ocrotește copilul în 

leagân, un . zeu care-l ridică în picioare, un zeu care-l - 

învață a umbla, $, .a..m, d, pînă la zeul „care-l învață 

a petrece, pînă la: zeul, foarte serios acela, care-l învaţă 

„să-i pară rău că a petrecut. Toate aceste închipuiri mer- 

seseră foarte bine în timpurile patriarcale. “Dar. să se în- 

fățişeze ceva atît de copilăros întro vreme: cind. dom- 

niau producele unei vechi civilizaţii în decâdenţă, super-" 

 stiția și misticismul, să se așeze divinătăţile: siaple. ale 

R
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“ciobanului alături de animalele “Egiptului sau de iazmele 
monstruoase ale, Siriei, de nălucile Sîngeroase ale Asiei 
Mici, — aceasta putea să satisfacă Statul, care vedea o luptă și o biruință în fiecare din intrușii aceştia, adus. în 
coada unui alai de triumf, dar pentru sufletul credincio= . șilor unei religii: de felul” creştinismului era imposibil. Mai - 
Cu seamă era imposibil după ce și în lumea grecească o” filosofie se produsese, o mișcare de spiritualizare a cre- dinței, o. mişcare către intim. şi către etern, care înseamnă 

„* „întreaga cugetare elenă, dela * Socrate și Pina *, mai 
"departe decit „Platon, prin Plotin și Porfiriu, interpreta- 

- torii neoplatonicieni, „pînă la “contimporanii creștinismului, 
cari duseră mai departe ideile neo-piatonice.: . . e 

Atunci însă, pentru Augustin, s'a înfățișat această în- - i trebare: Oare dorința de intimitate are” nevoie de cre- : "dință ? Oare entusiasmul pentru sacrificiu nu - se poate : satisface în ce este roman ca tradiție sau în ce aparţine -, 
societății elino- latine, fără să recurgă cineva la acea formă 
persecutată a iudaismului, care fusese multa vreme con- 
siderat creştinismul ? - Adecă fără să meargă cineva la 

- “Nazaret nu poate să aibă deplina satisfacţie a nevoii *de eternitate, a setei de intimitate și curăție sufletească; care-l 
tortura și pe dînsul ? Ie Se 

La: o anumită virstă, foarte tinăr, el cetise: o carte a 
„lui Cicerone, pierduta azi,. „Hortensius sau. despre filoso-. „fie? Se înfățișau acolo într'o formă foarte plăcută: deo- - „ sebitele capitole ale filosofiei vechi. Apoi tînărul a cetit . pe Seneca și „Categoriile“ lui Aristotel, - A descoperit şi “alte tratate ale unei cugetări odată înfloritoare, -: 

Filosofia a cunoscut-o el, astfel, în afâră de' școală, „care, satisfăcută de tropi, trohei și silogisme, nu se ames-. . - 
teca în lucruri de acestea. Dar. el a văzut totuşi că nu . 

„poate ciștiga. nimic din hrana sufletească pe care credea  
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că e în stare ai “0, da nişearea filozofică a cugelătoților. - 

“vechi. : 

Si Augustin nu este chiar așa. de. învățat cum își închipuie 

- mulți: învătătura și-a ciştigat- o -pas cu pas, în împreju- 

- rări grele, deși este mai bună: invățătura aceasta decit . 

„îndoparea sub forină de învățatură. EI wa urmat doar un 

curs de istoție a "filosofiei, cari atunci. nu exista, doctri- 

-nele excluzîndu- se și 'Studiarea lor istorică neputindu-se 

închipui măcar. Unul din cei-mai mari filosofi ai“lumii ma 

„ascultat niciodată de pe catredă' expunerea ideilor fiioso- : 

fice şi. nui le-a primit măcar toate gramadă : pînă la sfir- - 

. şitul anului, — gata toți filosofii! Și, de fapt, cum" nu se 

poate citi, o. carte de. poezii decit numai în. părți ce cores- 

pund unor anumite dispoziţii sufleteşti, tot aşa nu se: pot 

primi - 'sisteime: de adevăr: decît numai. în deosebitele fase 

ale traiului și în momentul cînd „sufletul cere pe fiecare: 

“ dintre 'ele.: N are drept şcoala să impieteze' asupra vieţii, 

„i- care, ea, își menține toate- drepturile, școala 'neputind si- . 

i “mula și înlocui” viaţa, cu fenomenele i, care se produc 

fiecare. la momentul său. _ Ă 

Un. învâţat cum înțegeni azi . lucrul, nu era - Augustin : 

" grecește nu știa; „ideile. lui Epicur, ideile Academicilor. se 

poate să le îi primit şi indirect. În ce priveşte creştinis- 

mul, l-a. descoperit tot așa la întimplare, prin ce a găsit 

la Sf. Pavel. Vechiul Testament, Psalmii, Evanghelia, le-a 

cunoscut treptat, “Ia .anunute vîrste, . Sf. Ambroisiu din 

: Milan, venerătul - arhiepiscop şi părinte al. . credincioșilor 

săi, î-a recomandat, astfel, pe Isaia, Și, cu toate 'că în- 

vățătorul zicea că vede în ea. cea mai bună pregătire, lui 

Augustin nu:i corespundea “sufletește, și, deci, el s'a în- 

- „chinat înnaintea lui Isaia și l-a lăsat la: o parte. Vremea 

"noastră a. uitat puţintel că nici Biblia nu ş€ înghite dinir”o 

dată şi la. vîrsta ia care cineva nu este în stare să înţe-. 

„leagă măcar o parte | din” ea. e :
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De „Ce filsofia aceasta, cîştigat personal, cu. trudă, ni 
i-a putut satisface pe. 'dînsul ? EI recunoaște în „Cetatea 
lui Dumnezeu că are:0 deoseb tă - admirație pentru Pla-- 

„ton, că Platon. este cel mai apropiat de ce doria să. pri- . 
y mească. și că de multe ori și el se alipia-la morala filo-. | 
| sofiei idealiste a antichităţii: “Dar iu pentru că sistemul lui” 
Platon nu-i placea supt anume .. raporturi, pentru câ o anu-. 

„mită, desvoltare a "științei despre natură sau o anumită - . - 
nouă prelucrare -a- idealismului făcea câ "Platon să râmiie 

puţin în urmă, nu din cauza această nu s'a oprit el la 
„dinsul, ci din alte motive, pe care-nu le spune. " Adese 
ori va fi- stat uimit -dinnaintea - lui Platon, așa :de înnalt. 
ca sens.și așa de-curat ca imorală | | EL însuși unul din 
acei cari „privesc formele numai 'ca' înfâțişări - trecătoare 
„ale ideilor, de ce nu s'a mulțumit însă cu Platon, care a 
“prefăcut. în dogmă fundamentală acest sențimen: ? Oare 
„pentrucă era .păgîn? . Erau însă și. “forme. intermediare, 
care duceau dela el la creştinism : unii - din urmașii lui 
Platon: știu. să vorbească. și de “Tatăl: prin “urmare era: 
„un fel. "de îndreptare către treinie,: Aţitea din ideile lui Pla- 
„ton! pot să fie asimilate cu- anumite elemente dintre. divi-! 
-nitate ! şi “omenire, mijlozii și mijlocitoare, pe care le po- 
meneşte și Sf. Pavel. Nu pentru aceasta deci's'a rupt el . 
Și din devotaţiunea faţă de Platon, ci pentru altceva, și 
iată. pentru ce: Fiindcă O iileie nu valorează numai î 
prin ce cuprinde; ci şi prin punctul de vedere al ace- : 
luia care a mers s'o descopere; — ceia ce. se simte. tot-. 

- deauna; fiindcă ideile nu se pot înfaţișa decit într'o anu- 
"mită formă, .care € extrem de sensibilă: pentru 'toate nu- 

anțele, și ea descopere, nu, numai concluziile, ci. şi senți- 
- mentele, dela „care sa” plecat pentru a alunge la aceste ! 
“ concluzii. ---- BE 

- De unde. pleca 1 flosotia ui Platon ? "Tot dela tendința a 
 pigineassă de a trece dincolo de. formele poetice și „de Ri 

. 

7
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cu căpitanii lor, se chemau Waudrois, aiurea Esfran- 

gers ; sătenii, les 'compagnons du pays, căutau să-i îm- 

„piedece!. Une ori, ca ai lui Tabary, erau numai pe- 

deştri și lumea ridea de dînșii, fiind săraci”, 

Sentimentul acesta nobil de compătimire creştină 

adirică domină paginile fără pretenţie, în care se oglin- 
dește desnădejdea unei mari şi: frumoase ţeri călcate 

în picioare. Îl aveau, din fericire, şi alții decît asemenea 

cavaleri cari se ridicaseră numai puţin de-asupra popo- 

'rului- apăsat. Tot Pierre de Fânin, gata să primească 

oricînd asemenea manifestații de conștiință, presintă ast- 

fel pe Ludovic de Luxenburg, episcop de Târouanne, 

care, în mijlocul acestor lupte civile, „făcu să se sape 

pe locul unde se dăduse bătălia (de la Azincourt) mai 
multe gropi, în care se adunară din ordinul său toți 

morţii, de o parte și de alta, şi fură îngropaţi; apoi 

el binecuvîntă locul și puse să-l închidă cu garduri tari 

de jur împrejur, pentru a-l păzi de vite“ 5, 

+ Gens qui couroient les champs.., gens sans. pitic,  lesquels 

ranconnoient partout oii ils alloient sans espargnier genţi! ne vilain ; 

on les appelloit en plusieurs lieux les „AVaudrois, en autres les 

Estrangers. 

5 Capitaine de brigands.., „ toison de gens de "picd... dont on 

faisoit grande ris6e pour ce que c'estoient gens de pauvre estat; 

p.. 292, 
$ Louys de Luxembourg, qui estoit Gvesque de Terouanne, fit 

faire cn la place ou la bataille avoit este donnce plusieurs char- 

niers, oi il fit assembler les morts d'un cote et de Pautre, eţ lă 

les fit enterrer; puis il benit la place et la fit enclorre de fortes- 

hayes tout autcur, pour la garantir du bestail; p. 278. 
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Şi maniheismul în diferitele lui aspecte ; de fa 

cărţile. lor fundamentale, osîndite de mult, evitate și dis- 
truse, ci 'numai în formă exagerată, urită, Sluțită înnadins, “ 
Ca să dtsguste lumea de dinsa, a criticilor şi osînditori- | 
“lor. S'a dus mult timp o mare luptă împotrivă-i din partea 
polemniștilor creștini. Maniheismul era foarte puternic, şi era 
natural 'să, fie așa, fiindcă şi Africa romană și Roma şi: 

„Italia întreagă erau invadate dela: o bucată de vreme 'de 
“0. populaţie asiatică, evreiască sau siriană, și aceasta ve- 
mia. cu milenara religie. a Asiei, care se deosebește de re-' 
ligiile europene prin faptul că Europeanul. cere totdeauna 
claritatea logică -a Greciei și are, în simplicitatea romană . 

„a sufletului său, tendința către 'o unitate, pe 'cînd Asiei ÎL 
trebuie lupta între principiile „care-și stau “necontenit -în _ 
față, îi trebuie drama, de care Europa, lirică Sau prac- 
tică, nu are nevoie. . - | a 

În Asia s'a crezut necontenit, în: deosebite forme, că 
lumea, cu „tot ce are, vine dela lupta intre Dumnezeul cel 
bun și Spiritul cel rău. Maniheismul cra răzimat înnainte 
de toate pe acest fapt: că lumea ma făcut-o numai Dum- 
„nezeu, că Dumnezeu a fost somat și silit so facă, și, Cum 

„ „zice vorba veche, „Dumnezeu a umplut. - lumea cu ce-a 
„putut“, tot așa, după maniheieni, Dumnezeu a făcut lumea, : 
"nu cum ei ar fi vrut So facă, ci cum _a. fost nevoit so; 
facă. Decit să lase pe Satana. a 0 crea cut dorise acela 
şi neputind-o crea. nici după dorința: lui, „au căzut la“ în-. 
-voială cele două puteri eterne; dind o creaţiune care să 
nu fie nici a unuia, nici a “altuia, spre a continua apoi în 
cuprinsul ei o luptă care e, dacă nu rațiunea - de 'a fi a 

“ lumii, măcar. condiția. ci meapărata și scusa, păcatelor! ej. 
A ieșit astfel lumea noastră, veșnic chinuită de tot fe-. 

- ilul de rele. În fața Miîntuitorului crestinilor + Marihaienii 

pt, in vea- , 
curile acestea ale lui Augustin el era însă unul singur,. 
Una din aceste superstiții, pe care nu. le cunoaștem prin. 
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pun pe Paraclet, pe. marele Mîngietor, Hristosul care ma. 

fost nicio lată om Și . care, prin. „urmare, niciodată „va 

putut să fie profanat prin umanitatea sa;. ei feriau pe. 

„Mintuitorul“ lor, pur, absolut, coborit din lumile fară 
„nicio pată, fără nicio umbră, fără niciun nor de orice a- 

tingere cu?materia. Şi aveau o. mulțime de. rituri menite 
să. impuie: aveau aleşii lor, pe cari nu trebuiau să-i con= - 

troleze nimeni, dar toți. s?-i asculte. Dacă alesul era silit 

- a“face.un lucru neîngăduit lui, din“ causa calității acesteia 
de ales, altul. era: dator” a- l săvîrși. pentru dînsul.  Ase- 
menea cu aceia “cari în vechea doctrină indiană credeau 

că există o divinitate pină și în buruiana de liagă drum 
“şi-astfel Cruțau natura întreagă, aleşii. maniheismului se 
păstrau buni și blinzi. Şi Augustin spune despre dînşii, î- 

“. ronic :: Aceștia sunt oamenii cari pling de cite or: rup o 
smochină, fiindcă sucul care rămîne în ramură după ce - 

- au rupt-o, ca și "sucul de” pe coada smochinei, sunt la- 
-: crimi care pling. Simţim și astfel că maniheisi-ul era o 

reeditare a religiilor de castă din Asia, fiecare castă a- 
vind datoria unei moralităţi speciale,- potrivită cu rostul 

„ei pe pămiut, față de creştinismul. care impunea “la. toţi 

aceiași mora ă. | 

Împotriva. maniheismului, de care a fost. un timp se- 

vierșunată. Eresia era mai imposantă prin rit, mai bine 
organisata, mai populară prin Asiatici și, — să adăogăm, 
— mai plină. de: filosofie, de o mai veche și mai auten- 
tică filosofie decit 'creşti sismul. Toată viața lui Augustin 
n'a” însemnat altceva deci o eroi.â . silință ca să scape 

contenit : Da, un singur Duninăzeui dar de unde riul, 

' 

„dus, a trebuit să ducă Augustin și ca ceilalți, o luptă în- 

el întiiu de obsesiunea saniheismului, care-i „zicea 'ne- - 

„„ Păcatul, ruina, toate lucrurile urite- și triste de pe pămînt? - 
Și pănă la bătrîneţe s'a luptat el. că să. găsească O ex- 

„plicaţie.. Stors de puteri, s Sa oprit la una. şchioapă : că 
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Dunanezeu a făcut toate“ lucrurile bune, dar ni-a lăsat li- 

  

- berul arbitru, Noi sîntem” deci păcătoși, Şi de acolo, din : 
liberul nostru arbitriu, incapabil de a seconduce pe căile 
bunătății absolute, au ieşit toate lucrurile rele, care sînt 
ale noastre, fără a se  restringe asupra divinității Inseşi 

Un teolog poate primi: asemenea - soluţii. ale cugetări 
ingenioase ; un setos- de credință, un” pasionat de. absolut: 
-nu se mărginește la atit, la semi-adevărul ilusiei sale, EI 
zboară mai departe în fanaticul” său avînt. . Cugetarea e 

- „la mijloc între el și acel principiu etern pe care: Inimește. 
Dumnezeu.: O bătaie de. aripi desnădajdită ] va a du: se deci .. 
„dincolo de cugetare, .. . * 

- Fiindcă lui îi trebuje ceva care să- | cature depti, Ceva . 
"care să umple întreg sufletul acesta neogoit - în cerințele 
sale :ce nu se puteau satisface :cu fârîma de_pîne seacă a 
filosofiei, a apucat-o înjiainte- către misticism. “Aici Și-a 

“odihnit aripile, în siguranța mai” presus de 'probe;. în tri- 
umful instinctului revelator: Sufletul este al lui Dumnezeu ; 
nimic nu există înnainte, pe lîngă Şi. după Dumnezeu. Și 
Augustin, nu este panteist, fiindcă. panteisinul . se ține de: 
lucruri materiale: de o formă, de un corp, și. el le ura, 

- în patima-i de'a trăi numai în' lumea curată a Spiritului. 
Dumnezeu 'nu se poate amesteca întrun lucru, „oricare sr 

fi el; el nu este, ca buretele care să prindă înlăuntru a-. 
pele creațiunii Aceasta. însăşi nu este deci o: străbatere a" 
materiei cu: deosebite elemente de. divinitate, fiindcă atunci. 

“am cădea în maniheism, ne-am; infecta de aceiaşi. cre-- 
- dință în dualitate care i stătea lui necontenit în. față 
„pe care căuta s'o dărîme. Unitatea, nerealizabilă prin ar- 
 gumente, se: "cucerește prin strigătele de pasiune “mistică, 
n „ce adcrm rațiunea. a - 

- Şi e foarte interesant că, 'din. tot ce a. Scris- Auguisțin, 
în Răsăritul nostru un lucru „Singur a, „prins. Publicul do- 

N
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ritor de problemele psihologice de. astăzi ceteşte |, Confe- 

- siunile“ ; dar nu e vorba de curiositatea, adesea bolnavă, 

a omului modern, care vrea să ştie mai mult cum a gre- 

şit cineva” decit pe ce cale s'a. mîntuit, ci despre 'ce a... 

„prins într'un alt” fel de suflet creștin decit al amatorilor :- 

de psihologie. extraordinară. 
A prins această “parte de fierbinte și, am zice, de fu- 

 rioasă pornire mistică. -Sa tradus astfel şi în romîneşte 

o operă alcătuită din deosebitele scrieri. ale lui, „Kekra- 

garion“, care a apărut din tiparele mănăstirii Neamţului 

pe vremea marelui. Mitropolit Veniamin Costachi: Și n'au 

greșit aceia cari au resumat, pe-: : Augustin în „Kekraga- 

„rion“, fiindcă, de fapt, chinuit. de furtunile filosofiei, el a -. 

abordat definitiv și s'a adăpostit aici, la limanul suflete-" 

“lor, confundăt, pierdut, topit. în misticism, „Strigînd către 

Domnul, „ca în Psalmii Profetului. _ 

“ Lumia: 'rămînăa în “urmă; trăsnită” de! osttida * care tre- * 

_buie să-'atingă orice insuficiență, orice. nedeplinire, ca o. 

profanare adusă principiilor Celui veşnic și absolut bun. 

- Dar oameni. cari au trăit în alte împrejurări decit ale 

lui şi au avut un creștinism . mai puţin torturat decit at 

lui, își pun faţă de “dinsul și de cei ce'i-au urmat, ace- - 

"astă “întrebare: Odată ce ființa. omenească - este creată 

pentru a trăi, cu-ce drept vine cineva și în numele lui 

Dumnezeu "creatorul, singurul creator, îi refusă drepturile. 

vieţii ?



    

II. | 

Sf. Paulin de Nola. .: 
Un represintant tipic a] spiritului public din veacul al 

» V-lea este Sf. Paulin de “Nola. EI interesează, nu atita în 
„ce priveşte” personalitatea 'sa desfăcută de personalitatea : .. 
celorlalţi, ci prin. faptul că într:însul se poate observa un : 

" aspect comun al Părinților din acest timp. Deși în legă- 
"tură și el cu aspectul; atit de interesant, superior de in- - 

teresant supt raportul filosofic; al lui Augustin, el se deo-. 
sebeşte cu toate acestea de. dinsul în ce privește și felul 

-de viaţă și tot .ce: se desface fireşte din felul acesta de 
viaţă. Putem zice că fără cunoşiința “lui Paulin: Augustin 
„se poate înțelege cu totul; este însă cu neputinţă” să în- 

ţeleagă cineva pe Paulin, dacă. nu are înnainte de toate “ 
„cunoștința largi și îndrăzneţii filosofii, chinuită de tot fe- 
“ul de întrebări, pănă 'la sfirșit, şi luptîndu-se necontenit . 
„Cu acesie întrebări, a: lui: Augustin însuși, Aceasta. fărăsă . 
- asemănăm marea figură a acestuia cu chipul, foarte inte- - 
. resant, distins din multe puncte de vedere, al acelui preot 
și episcop italian care a fost Paulin. Ei au stat, de altfel, | 

„în legătură unul cu altul: Augustin i-a scris lui Paulin și 
Paulin -i-a răspuns lui Augustin, considerîndu-l'.ca pe 

„ maestrul cel thai însemnat al. cugetătorilor bisericești din epoca: sa. | A a a 
..
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Întii citeva incidente de. .o : mai : mare - însemnătate în 
viața acestuislalt - scriitor Bisericesc — „și_ce_era cultura. _ 
atunci_în_afâră de_ biserică 2:—, pentru ca pe urmă să-l 

considerăm supt * mai multe raporturi, care, pornind dela- , 

scrisul lui, juminează | viaţa unei i întregi societ: 5 

Sf. Paulin din Nola, născut la 353 ori 354 — numele 

lui întreg este Pontius Meropius “Paulinus,. — .se cobora - 

dintr'una din cele -mai mari familii romane. Paulinii juca- 

caseră-un' rol.în viața Romei, cel puțin în secolul. din. 
urmă ; erau senatori, și nu senatori de provincie, căci a- 

Cum „senatori nu mai însemna participarea la desbate- : 

- rile. uni a iunări centrale, ci numai un grad superior în. 

organisația socială a timpului și onoarea particulară care, 

înconjura -pe. aceia cari făceau parte: dintr'o familie sena- *. 

torială. În. Roma 'avea' legături foarte întinse, de care şi - 
- “vorbeşte în operile lui, pînă într atita, încât atunci cînd a : 

voit să părăsească lumea și societatea, să uite pe toți aceia . 

"cari avuseseră pînă atunci legături cu dînsul, ei nu- -| pă- 

- răsiau. Cînd venia la Roma.— şi venia -din cînd acolo, 
ca să-și îndeplinească anumite “datorii pe care le cohsi- 

dera ca sacre —,eij era astiel inconjurat de o foarte mare : 

mulțime de vizitatori (frequeitatores) 1, de multe ori su- 

părători pentru dorința lui de isolare şi: reservă, Rămiîne 

un aristocrat, prețuit și iubit, chiar” după ce se desfâcuse , 

„'de toate legăturile pământești. . 
Trece ca tinăr în provincie, în Galia, de care era + le-, 

gat prin aceia că se nâscuse la Bordeaux (Burdigala) şi 

„avea legături şi 'cu atitea familii din părțile acestea. După | 

:căsătoria „sa cu 6 nobilă foarte bogată, Terasia, el merge 

"apoi în Spania, și” acolo, cînd îi moare fiul; ne mai a-: 

1. Epistola 17. 
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vîni altă legătură de aproape decît cu soţia sa, se face 
călugăr și'preot. la Barcelona, — :preot 'de-a dreptul, 
fără să treacă prin ordinile inferioare, ceia ce a. provocat” 
nemulțumirea Papei, cere nu era pe atunci încă şeful re- 

cunoscut și ascultat al Bisericii catolice, ci un episcop între 

- iepiszopi și une ori pe departe, nu dintre cei dintii. . 

petrece cea mai mare parte din viață.. Apucă, în "vîrstă 

de vre-o 50 de ani, vestita invazie. distrugătoare. a lui A- - 

Jaric, luarea Romei de către regele Visigoţilor,-acea ca: 

„tastrotă care a inspirat lui: Augustin“ „Cetatea lui Dum- 

nezeu“ pentru a dovedi că nu creştinismul a adus osînda 
„Urbei“, ci că el i-ă cruțat unele. din cele mai grozave 

nenorociri. 
-A mai trăit pînă la 431. Moare. închipuindu- și că vor- 

„beşte cu Sf. lanuariu, unul din fericiţi cei mai bogaţi în 
“minuni pe cari-i venerează Italia de astăzi, San Gennaio * 

al. Napoletanilor, şi cu, Sf, Martin, marele făcător de mi- 

nuni al Galiei,. patronul vieții politice şi sociale a acestei. 

“ări “timp de secole” întregi. Stingîndu.se în mijlocul, a- 

cestor. viziuni care: represinfau pentru el cea mai înraltă 

- fericire — coborirea imaterială a cerului lîngă dînsul ca 

să-i aline cele mai mari suferinţe şi să-l. ducă spre! cul- 
mile unde "răul nu mai există, — e îngropat în biserica - 

„San Felice. 

zi 
e - “ 1 A . „- , - i 

S4 vedeai acum ce: se. poate culege din scrierile Sf. - 
„Paulina de. Nola pentru a înțelt ge spiritul epocei sale. 

El n'a lăsat opere de o mai. mare întindere. Cantitatea 
  

“enormă, nu numai în ce priveşte proporțiile materiale; dar . 
și mulțimea de idei, care se cio:nesc, care fierb, - se lă-. - 
muresc, se înualţă, a „scrisului Sfintului Augustin, nu se. 
va găsi la acest om de. distincţie intelectuală, care ma |. 
fost însă nici un fulosof, nici un erudit comentator. 

|. Revine în Italia și e ales episcop de Nola, unde își va 

z
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st. Paulin de “Nola £ avea cu totul altă pregătire; care 
nu-l. făcea capabil de' lucrări filosofice. Înnainte de a i 
călugăr, pecetluind creștinătatea sa sincera și devotată * 
prin desfacerea de lume, -el: fusese.un om de sozietate, 
foarte bine primit din cauza nașterii sale, a bogăției sale, 
a relaţiunilor sale, a situației înnalte la care ajunsese — 
a. fost consul și favorit al Împăratului —, dar și un poet 

„al. cercurilor alese, meșter în a face versuri. El a încer- 
cat deci verva și arta sa pînă la sfirșit, de și bănuia că 
este un. păcat în persistența lui de a continua ceia ce nu- 
mește, cochet și despreţuitor : „cîntecele prostiei sale 1“, 
reminiscențe. vinovate ale, unui trecut ce .trebuie - uitat: 
carmen. crimen. - 

- Doar că-şi alegea subiectele din rosturile creştine. Și 
se poate spune că mai mult „decit în poemele altor cîntă- 
reţi, totuși creștini și ei, uri Venantius Fortunătus; un Sul-. 
picius Severus, cu cari și era în legătură, la el se. întil- 

„neşte clar” ideia ca și- simțirea creștinismului > din acest 
„timp, 

Păstrînd figurile, structăra întreagă, toată legătura ma= 
“_terială a scrisului păgin, el revarsă într însele esenţa al- 

tui suflet. 
A lăsat apoi un număr de scrisori care . sînt suficiente 

„pentru a ni da imaginea vieţii sale şi a mediului de care 
era înconjurată, - . 
““Supt ce raport: trebuie întrebat și cercetat. acest mate- 

-rial? Pauliri nu este, ca Augustin, un codificator al creș- .. . 
tinismului, un apărător al religiei celei nouă prin lupta 
împotriva .eresiei sau a.acelei filosofii care cuprinde în ea. 

: „residuurile, oricît de. purificate, ale vechiului păgînism. În 
“el de la . început pînă la Sfirşit nu se observă nimic din 

  

! : „Naeniae insipientiae : meae“; epistola 32, 
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luptele marelui: său înv Aţător și prieten. Pentru dinsul, - 

pentru sufletul său - creștinismul este fixat odată pentru 
“ totdeauna; el stă-afară de: întrebările care sc” pot deş- 

tepta” în -legătură “cu credința. Credința lui este o credință 
simplă, sigură şi definitivă; Latura morală a acestei . - 

| credinţe îi mulțumia înnainte de. toate. și deplin.. “Ea ex- 
„zista ezclusiv pentru, dinsul.: Creștinismul e o religie care-l - 
linişteşte și care trebuie să linişteașcă - înipreună cu dînsul 
epoca lui întreagă, o. religie .care dă pace şi siguranţă | 

" sufletelor. Această religie va fi, fără” îndoială, desvoltată 
în ce priveşte elementele ei teologice de oamenii cari au 

cunoștințele și che marea specială. . Pentru. dinsul, sufletul “ 

ales, dar făra. nevoia unei cugetări personale “particulare, 

acestea toate rămin de o parte. Se închină lui Augustin, 

Sar închina oricui gltuia ar contribui la fixarea filosofică 

a creştinismului, dar nu-și. simte. nevoja de: a:colabora la... . 

opera lor. Şi ar înţelege la rigoare creștinismul și fără 

marea activitatea de desbateri și “lămuriri- “a filosofilor 

credinței celei nouă” Căci, pentru. el,. creștiiisînul este, în- 
nairite de toate, -desfacerea deplină * de lume: şi tendinţa 

E către eternitate, către puritatea absolută, dincolo “de mar-. 

genile acestei lumi De: aceia, dela început, de cum a 
părăsit păginismul, a părăsit și tot” ce 'avea înnainte în - 

păgînism.. Corpus et. mundum - -configere .cruci, „a: pune 
“pe cruce trup şi, lume “; disrumpere  omuiâ. vinculă „a 

rupe lanţurile toate“, 

„Pentru ca în apele acestea ale lumii.să înnot' mai u. a 

- şor către mântuire; am aruncat - toate. poverile care . mă 

reţineau,,. Om foarte bogat; și-a părăsit ' întreaga lui a- 

“vere: a vîndut casă, moșii, s'a ușurat de' greutatea Și 
piedeca stăpînirilor sale: din această lume, în acelaşi mo- 
ment cînd- abdica onoarea grea a unei cariere întrerupte 

pentru “totdeauna. Nu va mai fi nici senatorul, nici pro= 

prietarul, “stăpînul de robi, exploatatorul de pămînt, —ni- ”
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Mic, Toate: au 'rămas în urmă. El e acum Singur, curat, 
libăr, putînd vedea față în faţă - pe Dumnezeu care :nu 
este nici Dumnezeul - onoturilor, * nici Dumnezeul: averilor, 

“Scopul lui e. cura spune însuşi, numai și numai să. fie al 
crucii. .- : -- - 
„„Adevăratele Tucruri: „ spune el, lucrurile cele sigure se - 

găsesc numai acolo unde sînt eterne“. “Deci tot ce este 
în “legătură cu lumea" aceasta trecătoare, mare - pentru el . 
nicio valoare. Rude, prieteni, toate Jegăturile de pînă a- 

-tunci le rupe, și nu-i pare "rău decît că le-a avut, că 
I-au: reținut. | A 

Forma pe care O găsește pentru a exprima aceasţa e 
fără îndoială "din: cele mai frumoase ce se pot găsi la 

„cei dintii scriitori creștini. „Urăsc, spune el „ceia ce sînt, 
şi nu sînt ceia ce aș dori să fiu! «“ Aiurea : „Murim. din 

* cauza elementelor acestei lumi“ 2. Și, mai departe : “„Cine 
este mai dușman decit carnea care, contra spiritului, pof- 
tește spre moarte 32%, De aceia hotărirea: luată în legă- 
tură cu aceste preferinţe : „Saccum togae et monasterium . 
senatui“, „preferă . îmbrăcămintea simplă a călugărilor, to- 
gei de. minăstire, Senatului. Fericirea .cea mare el o gă- 
sește în această - părăsire a tot ce leagă de luine. „Cine . 

a iubit lumea, cu dinsa va peri î.& Şi vasele de lut din 
care-și iea simpla hrana-i plac mai mult decit argintul, 
căci li e rudă, după lutul: lui Adam”. Lu N 

d 

Și el i ÎȘI - găseşte și tovarăși în societatea timpului, d - 
"puri care frăiesc pri semnalarea î în scrisorile. lui, perso- 

  

' = + Epistola 30: „Odi quod sum et non sum qizod amo“, 
1 Epistola 44; „Morimur ab elementis huius mundi€, 
3 Epistola 23: „Quis inimicior nobis quam caro, quae adver- 

"sum spiritum pro interitu concupiscit 22, 
i Epistola 25: „Qui mundum dilexerunt, cum pso et peribunte, 
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- nalități romane pe care le-a . cunoscut — cum vom ve- 
dea. — și Sf. Ieronim, altfel de tovarăș pentru ele. Astfel 
e Melania, femeie foarte bogată, în legătură cu lumea cea 
mai: bună din Roma, care părăseşte întreaga ei avere, 

“ împărțind. o bucată de vreme piîne la: 5.000 pe călugări 
şi care, cind se încearcă rudele a o face să părăsească 
hotărîrea ei nestrămutată, se suie pe o corabie și pleacă, | 
În zilele Împăratului Valens, cînd; au fost prigonirile Arie- o 
nilor împotriva: ortodoxilor, ea -li iea ” apărarea.: Cînda a- - 
părut la Nola, ca să visiteze pe. Paulin, un spectacol in- . 
teresant. s'a desfășurat înnaintea mulţimii: o întovărășia 
toată lumea de care ea ar fi vrut. să se desfacă, dar care . 
înțelegea: să păstreze încă relaţiile cu dînsa.. Și atunci, 
zice Paulin, vedeai deo parte matrona simplu îmveșmin- 
tată, călare pe un măgăruș și, după dinsa, în căruțele 
“acestea. bogate sau călări pe cai împodobiţi, rude, prie- 
teni, așa încit toată, calea Appia strălucia de lumina po- . 
doabelor. „ȘI am văzul“, spune el, „confusiunea aceasta 
a lumii îmbrasate în purpură Și mătasă' aurită urmînd, — 

| „ supunindu- li-se, va să zică, —" unor: haine vechi şi 
' negre 1: 

Melania se întorsese, în. momentul acela dela Ierusalim; ” 
fiind una din cele dintii femei care au cercetat Locurile 
"Sfinte. ȘI Paulin ÎNsUș, . care trăiește . într'o lume de mi- 
„nuni, care găseşte; în ea însăși poezia noii vieți pe care 
a căutat-o, poezie, nu de' vers, nu de sunet,-ci de înţeles, 
întățigează cileva din cele mai frumoase. legende miracu- ii 

N 

1 Epistola 29: „Macro inăm et viliore asellis burico sedentem, 
carrucis natuntibus, phalerantis equis, auratis pileatis et carpen- - | 

” tis-pluribus gemente : Appia atque fulgente... Vidimus dignâm Deo: “ 
“ huius mundi confusionem pur puream sericam âuratamque sup- 
pelectilem veteribus pannis et nigris servientem... Crassam illam 
velut spartei staminis tunicara et palliolum”. . . 

..
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loase în legătură cu. descoperirea. lemnului Crucii. La le- | 
rusalim, cînd a fost vorba să se. caute de către . Împără- 

-  teasa Elena, mara lui Constantin, locul unde - fusese în-... - 
mormântat Mintuitorul, acest loc se vădi Singur prin aceia 
CĂ era singura bucată de pămînt se nu s'a lăsat acope- 

„rită cu nimic, ci a continuat să înfăţişeze numai verdeaţa 
câmpului. gol, simplu și sacru, în mijlocul” marmurelor cu 

„care se -clădia-de jur. împrejur edificiul bicericii celei mai 
sfinte. După acâia, spune -el, Crucea, .strămutată la Cons- - 
tantinopul, păstră acel dar, că, cu. cît Se lua mai mult din 
ea, cu atita se refăcea mai iute -la “loc, „așa încît biseri- 
“cile unei mari părți. din. creștinătate au putut să primească 
elementul. acesta indispensabil atunci” pentru sfinţirea -al- . - 
tarelor, fără ca însuși : Lemnul Crucii din - cetatea “lui” 
Constaritin să îi scăzut întru, citva ?. 1 . . 

Lucrurile. acestea. ni.se. par. naive; -este”g. poesie cre- : 
“ dincioasă și încrezătoare, pe care foarte puțină lume o: - 
poate admite ca adevăr. Evident că. Dumneznu ma. creat: 

„elementele de logică eternă ale, acestei lumi pentru ca el: 
„însuși să “înlăture jocul'-lor: firesc. Dar pentru un om 'din - 
„epoca lui Paulin era firesc, ceia ce: ni se pare. -nouă ab- 

- surd, și ceia ce ni se pare.nouă natural era absurd. Mi- 
. nunile acestea, pe care păginătatea romană, legală, nor=.. | 

mală, riu- le-a cunoscut. de. loc, erau necesare, nu numai: 

pentr întemeierea Bisericii, dar și pentru mulţimirea su- 
„ fletească, pentru: satisfacerea coriștiinței. Ele alcătuiaiu un 

"element moral indiscutabil pentru o lume, car -îu-stare— 

_ sufletească —eobișiiuită, avea” TI5VorE ȘI de Tnomene ne- 
obișnuite .ale-naturii, care să corespundă acestei stări de . 

“spirit. Minunile nu vin astfel din natură . către: suflet, ci- 

- vin din - suflet - ca să se reverse asupra naturii. Bogăția. 

! Epistola, 32. 
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, sufletului acestuia prins de o nouă credință. făcea acum 

ce făcuse odinioară bogăţia spiritului antic în vremea 

cînd izvoriră toate legendele străvechi greco-latine. . Și 

atunci sufletul omenesc învia natura prin simbol, şi în 
- forma aceasta ridicat mai presus de sine, el dădea o viață 

particulară neobișnuită naturii prin_ minunile pe care el! 

însuşi le credea, — și le credea fiindcă le crea. 
Evident că unui astfel de om ca Paulin de Nola. nu ise 

poate cere nici o aderență serioasă la mediu, nici o con- 

vingere rodnică față de formele: sociale sau politice ale - 
timpului. său. Întreaga societate romană îi. este odioasă. 

- Sînt rînduri în scrișorile lui care: cuprind batjocora părții - 

„morale ca şi a părți materiale din păginătatea veacurilor 

al IV-lea, și al V-lea. Tot ce scriu poeţii sînt versuri fa- 

„ buloase ale lor, tot ce-'aicătuiesc filosofii represintă. nu-! 

“mai fantasmele fi'osofiei. Și el „opunea la tot ce alcătuia 

frumuseţea și.„ideia“ epocei sale, cu” absolută hotărire, 
adevărul profeților și martirul apostolilor !. Căci în aceș- 

„ta singuri sufletul său află liniștea de mult dorită. 

Și scrisorile lui sînt. pline - dela un capăt la altul de ex- 

trase. din deosebitele părți ale Biblici, care pentru Au- | 

gustin, pe încetul inițiat într'insa, e numai o temă filo- , 
"logică si un sprijin „filosofic pentru a- -Și crea el. religia sa. - 

Biblia o stăpînia Paulin însă așa de. desăvîrşit, încît e . 
greu să putem desface din. legăturile atestea dibace. ele- 

mentele pe care le'adauge el și. acelea pe care le-a găsit 

în Scriptură. Într'o epocă. în care intelectualițatea' nu se 

sătura cu puţin, el găsește forme de stil care să se poată 
potrivi atit de bine cu formele textulut sacru,. încît să al- 

cătuiască împreună, citația. și interpretarea citației, un sin- 

sur corp de frasă. 
e 

„Fabulosa poetarum omnia, ptilosophoruma pbantasmata'; ; 
egal 13, - 

> - - . „.
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Umbla” îmbrăcat. ca lumea săracă de pe vremea lui, 
după ce-și lichidase . toată situația materială. Căci trebuie 
să spunem că aceste secole: represintă, în același timp, şi 
0 „mare. mișcare. . „de democraţie egalitară. “Astăzi ea se 
creiază prin forme constituţionale sau parlamentare, prin . 
adăugirea deputaţilor de Colegiul al treilea, represintanţii 
sărăciei şi apăsării,: lături de represintanţii Colegiilor I-iu 
și al I- lea, represintanții vieții publice reale și ai bogă- 
iei sau înlesnirii, dar. cine crede că ajunge un fel de fi-: 

 lantropie' oficială .ca să facă oameni de o potrivă unii cu 
alţii, acela este un mare naiv, mai naiv decit Si. Paulin 
din Nola cu lemnul său'al: crucii” care se înmulțește pînă 
la -infinit, cu cît cineva iea mai mult din el. 
"Un: mare naiv, deși un. naiv fără poesia pe care o avea 

Sf. Paulln din Nola și care-l împodobește, il înnalță.. E- 
- galizarea -Omenească. poate să plece numai din lăuntrut 
sufletelor: pot: să fie legile celei mai proaste, organisaţia | 

“cea mai nenorocită interpretația- umană a normelor unei * 
societăţi este singurul . lucru care prezintă valoare. Căii. 

“în sufleiul, omenesc se găsește totdeauna, mijlocul de a 
eluda. și> formele cele. mai perfecte de construcţie, apos- . 

„tolică și îngerească, pentru viața unei societăţi; -de aceia 
toată piedică” formală a filosofici că și toztă opera for- 
mală a legiierării cedaseră pasul, dispăruseră se prăbu- 

" şiseră, la cea dinti ascultare a unui. glas Simplu, mer- 
gînd către toate sufletele pentru'.a .le transforma de o 
potrivă. 
„Tot luxul societăţii romane îi! repugna deci _iui  Paulin. 

în cel mai înnalt grad. El prefera: pe aceia care sint îm- 
brăcați în asprele cilicii acelora cari poartă. toate formele 
rafinate :ale modei, întrebuințind pentru dînsele cele mai: 
scumpe elemente -ale bogăției. „ȘI“, spune el; „faţa și 
hainele, păna și mirosul acestor 4 oameni, , Cășunează des- 
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gust, pentru că la dînșii este mirosul morții, în loc de 

mireasma vieţii 1.“ 

Nu-și ascunde, in radicalismul său, că societatea CON 
timporană trebuie distrusă 'n întregire, ; „Căci nu se poate 

clădi dacă nu se, distruge vechimea“. — „vetustas“, tra-- 

diția 2. Dar, el știe că după aceasta chiar, după. indepli- 

_mirea operei acesteia, mai rămine ceva de făcut. Ai dă- 
rîmat casa, dar. sub casă vei mai găsi încă, între alte-. 
lucruri care trebuie înlăturate, și cuiburile viperelor . care: 

„Sau ascuns. acolo în temelie, şi rădăcinile. copacilor. care - 
împiedecă de a se clădi.din nou. Şi atunci, spune. el, sînt: 

| două mijloace de a le înlătura ': mijlocul legii, care taie, 
Și m'jlocul- credinței, care smulge 3. După ăceia. numaipe 

pămîntul ajuns neted Cu desăvirșire - se, poate zidi -ceva 

MO gi ă 

“La. dinsul „nu este insă bucuria distrigerii. lucrurilor a. 

căre, nu trebuie, să fie; nu se află acea manifestare cri- 

minală,; acea furioasă manie de a nimici tot ce. numai: . 

era decit q formă: nepotrivită penru credința “nouă. EI . 

“vrea să se dea omeniiri acelaș_locaș _Jiminos__și pur pe: 

care pentru el însuși îl şi aflase. Natural 'că cel, crezînd. 

- astfel, nu putea să aibă pentru nimic din trecutul sau “ 
„din. present, nici un “fel: de respect. Aici, se întîlnește cu. A 

Augustin. : Acesta râspunsese . în „Cetatea. lui Dumnezeu“ 
acusărilor aduse de păgîni, că de aceia a venit Alariccu. 

Goţii și a „prădat Roma, fiindcă. se părăsise păgînismul,. 

cu magia lui, cu zeii lui cari „apărau lumea romană, și 

“se înlocuise cu nevolnicul Dumnezeu al creștinilor, fiind 

deci. o răzbunare : a divinitaților. părăsite: această distrugere: 

: » Epistola 22. " 
„Neque enim aedificari potest novitas nisi i destruatur vetuis=.- 

tas“; epistola 40, 
„3 Epistola 23,
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Și despoiare a cetății. Atunci se ridică “Augustin și, ară- 
tind că, din potrivă, dăâcă s'a salvat ceva din! Roma, e 

| pentru că aceia dintre barbari cari erau creștini au res- 
pectat elementele creştine din. orașul cucerit, sălile, bise- 

„“ricile, tot ce se ținea supt orice raport de cultul lui Dum- 
nezeu cel adevărat, arătînd, zic, lucrurile acestea, ei ataca 
întregul trecut-al Romei. Era un act sacrileg pentru orice 
„patriot' roman din vremea aceia, un act de o violență ne- 
"obişnuită și uimitoare, călcarea în. picioare a elementelor 
celor mai sacre care: alcătuiau patriotismul | pagin al Ro- 

” Şi creștinul zicea : - Roma s'a întemeiat odinioară 
Ă i pentr apărare, după. aceasta s'a. desvoltat mai departe 

din dorința de onoruri, din dorința de glorie, pentru ca, 
da urmă, să nu însemne altceva decit posesiuns, dominație. 

Precurmi, astfel, nimic: din ceia ce făcuse. strălucirea Ro- . 
„mei și legitimarea dominaţiei romane nu găsește “milă î în- 
-naintea condamnării aspre -a lui Augustin, de aceleași 
sentimente e însuleţit şi 'Si. Paulin' din Nola. Roma. nu-i. 
amintește nimic ; doar locul unde sînt atitea nor minte de 

"Sfinți, unde cineva aleargă. să îngenunche și săvirşească 
anumite acte de recimoştința. Atit ! 

Și așa "de mare este ura'lui împotriva autorităţii TO-: 
“mane în vremea veche, încît “10 admite nici în forma 

“ nouă a Papei, care ar .voi să succeadă; cu dreptul de a. 
“orîndui lumea, Împăratului. Laturea aceasta împărătească, 
“laică, dominatoare din autoritate papală nici nu vrea s'o 

“ştie. EI este ucenicul Sfintului Ambroisie dela Milan, Care 
.a'fost, de alminteri,' învățătorul atitora, și a lui Augus-. 

“tin. E îndestulat sufletește de el însuși, de ce a- înnălțat 
„în el, oriunde Sar gasi, iar de Papa din Roma nu-i | 
pasă, cum nu-i pasă de Împăratul. Odată întrebuințase 
talentul său: poetic pentru a face lauda lui Teodosiu-cel- 

- Mare, care a-avut apoi conflictul său cu Ambrosiu, oprit 
“find de acesta la ușa bisericii, fiindcă vărsase sîngele Su-
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puşilor săi. Şi Paun protestă : mam laudat pe Teodosiu Si 

Impăratu!, ci pe Teodosiu creștinul, și pe “dînsul numai: = 

atit cit e. creștin.în fapta lui !. 
Precum trecutul nare nici un farmec și nici un “merit: 

„pentru el, presentul” care este o continuare a acestui tre- 

“cut, strîns legată de dinsul, nu găseşte nicio iertare. În--! 

ir'o scrisoare a lui către un prieten soldat, care dusese: 

o viață foarte curată și se gîndia să lase lumea pentru; - 

a intra în rîndurile oamenilor devotați nutmai lui -Dum=- 

-nezeu, el aţiță la părăsirea Împăratului . și îndeamnă la- 

la retragerea aceasta în oasa aceasta de puritate morală . 

"a socetăţii monahale. Ceia ce spune el este o manifestare- 

“de violentă . și radicală: anarhie în “formele blînde ale gra- 

“iului unai poet de. credință nouă. Pe cit e de dulce forma, ÎN 

pe atit de grozav e fondul, „de negațiune, „de. dărîmare. . 

„Nu poți servi lui Caesar: mai, departe. „Te vei luptă, vei: 

"vărsa sîngele. semenilor tăi, şi atunci ești un ucigaș. Şi 
cine este la urma urmei, Cesarul însuși, decit un “rob al: 
lui Hristos 2. Și atunci, da ce, în loc să serve şti pe rob,. 

m'ai servi pe stăpînul “robului 2: Cesarul e un biet repe p2-. 

un colț.de pămînt, pe “cînd Hristos are stăpinirea - lumii 
“întregi. Lui, prin urmare, trebi uie, să i te închini cu „de-: 

„săvirşire ?. 
- Evident că sfatul lui ă fost urmat. Și în atitea casuri... 

la asemenea glasuri au - răspuns acte asemenea; .Numai 
- cînd. cercetează cineva lucrurile acestea, își poate da samă: 

pe: deplin de putinţa. transformărilor politice așa de mari 

în veacurile al IV-lea şi al V-lea. Era cu neputinţă: să: 

"cadă Inaper iul "Romani. numai din. Causa barbarilor. Bar-- | 

„bari erau prea puțini, prea rău organisaji, prea lipsiţi de: 
p 

A Epistola 25, 

"? Epistola 25. 

e
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4 e a - N : ” „ambiţie“, prea trecători supt toate raporturile, pentru ca 
să îndeplinească această opera. Societatea romană -m'a | 
fost,o societate distrusă prin lovituri - de catapulță împo- 

;. triva păreţilor ei, ci una căreia i-a alunecât temelia. Şi ZE 

* In€etăţii“. în eternitatea imperială, . credința aceasta era la 
+basa edificiului roman. Ea a alunecat Și predicile creşti- 
„Mismului : sînt cele care au: adus această alunecare. Pă- 
„reţii, de sus pînă jos, s'au prăbușit atunci într'o singură * 
"- clipă. lar barbarii au “apărut acolo pentru a lua. în: stă- 

__ “Pînire locul lăsat liber. de această societate, care se dă- , 
„ Timase. prin ea însăşi. Ei, ca și stăpinii de odinioară ai 
„- casei, s'au adăpostit multă vreme: în ruine, neîntrăznind 
- săcreeze o nouă construcție: măreață cu materialul care li 

stătea la îndemină. 
Am putea: face o' comparaţie foarte potrivită cu împre-. . 

jurările îu care Turcii au intrat în Europa. Se crede de 
obiceiu, de mulți cari nu cetesce în de ajuns, că ei au ve-. 
nit. că o “vijelie teribilă, învîrtind iataganelc și tăind ca- 
pete. de. creştini în dreapta. şi ?n stinga. “Turcii. nu erau. 

. Însă nebuni, ci oameni foarte practici, cari căutau pămînt 
şi robi şt riu tăiau deci decit unde trebuia, unde erau si- 

„iţi. Lumea își închipuie -puhoiul cel mare “al „păginilor*, 
„mii de mii de oameni, cari îneacă tot.. Dar Turcii “lui 
Urcan erau doar o .biată bandă. Și atunci. de ce socie- | 
tatea bizantină a căzut? Pentru.că a fost zdrobită ?. Nu. 

viu, — în chip fatal; viaţa, și în cea mai mică proporție, 
distrugînd moartea, și în. cea mai uriaşă manifestare a 
ei... Turcii au” intrat: în Galipoli în urma unui cutremur. 
Nu ei:au dărimat îusă zidurile, ci. cutremurul pămintului, 
Şi barbarii, cari stăteau afară ca niște cete de lăeți, dar 

1 

bi mmm m e mt am et fe ae aan amo 

| temelia unei societăți este totdeauna credinţa: pe care s'a. 
*întemeiat.. Credinţa. în sfințenia, în necesitatea absolută a 

Ci: pentru că ea" însăși, fiind o simplă formă, Sa. dări- : 
mat de: sine la atingerea cea mai mică cu un'element .        
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înarmaţi, intrară înlăunteui și se instalară- în pieţele: iprac| 
Șelor. ale căror. ziduri căzuseră dela 'sine. Tot astfel Sa a, 

îi barii germâni în secolul al: IV-lea și al V-lea sau int 
lat în pieţele pustii ale "cetăţii romane. de - odinioară, al& 

tă cării. zidari morale căzuseră prin Cutremirul „provocat de . 
; Crisa creştină. - 

„Cetind paginile de negaţiune învierșauiată, “turbata | ale . 
lui Paulin, se va înţelege acest lucru. Cind în public se - 
pot spune astfel de lucruri, cind toată lumea Ie crede, 

“este nemăsurat mai puternic decit cine se: îndărătniceşte 
în tradiţie, fie și în forma frumoasă a respectului față de 
Stat. În asemenea cas, societatea se dărimă cu siguranţa. . 
Nici vrăjile gicitorilor, nici meșteșugul oamenilor de știință 

“cînd toată lumea urmează pe acela care:le spune, acesta -. 

   
   

Şi al filosofilor, nici apărarea armatelor, nici înţelepciunea i | 
Ș „ oamenilor de Stat, nimic n'o poate menținea. Ie: 

Dar întrebarea se Dune Societatea aceasta, am spus-o, 
„se dărimasa. | Negaţiunea creștinismului o prătușia. Ce pu-" 
neau oamenii aceștia îe lo:, îndată după opera de dări- 
mare care se îndeplinise prin voia vrerhurilor şi la în- 
demnul lor ? Fiindcă e un mare păcat să rupă cineva le- 
găturile obișnuite” ale unei societăți fără să le poată în: 

locui, imediat, prin altceva, destinat să nu: lâse individul | 
uman isolat în adevăr. O teribilă nenorocire pentru o so- 

+ 

cietate și un strașnic chin pentru fiecare din membrii săi, - 

| Ei bine, nu era acesta casul pentru creștinism. Partea 
de sentimentalitate blîndă, partea de senin “îndemn “către 
îrăție, concepția lui Dumnezeu părinte și â oamenilor fii 
de o potrivă îndreptăţiți, adecă avînd a: selași ocrotitor, — 
această credință faţă de Dumnezeu, această Viaţă _stăpi-" 

„nită de o asemenea „credință, creau imediat o altă ordie, 

lu atunci cînd legăturile, fie și „cele. inai rele, S'au distrus Și 
„omul se găsește singur în faţa cu alt om.
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Siau mai bine ordinea aceasta „exista d'innainte, dar ea . 
apare acum la suprafață, îndată ce ordinea oficială, for. 

„-mală, filosofică, militară, imperială, se înlătură. Era ca 
acțiunea spontanee a pămîntului în zile de priraăvară, - 
“cînd “supt tot ceia ce. a rz:;nas dintr”o întreagă - vegetaţie 
veche, căzută,” putrezită, răsbate colțul slab, și totuși atit 
«de puternic prin uimitor de răpedea. sa desvoltare; al Ce- . 
„lor dintăiu fire de iarbă care strbat pămîntul. Ele eXis- | 
tau și înnainte, potențial; potențial exista și în societatea 

“romană . ordinea” cea nouă... Nimeni nu e în stare ca.pe 
| “vastele cîmpii să înlăture tot ce a lăsat ca putreziciune 
-. anul: trecut, și. cu. toate „acestea, în cîteva săptămîni 

„se frământă toate cu părtatul, servind ca hrană pentru 
. vegetația . cea nouă care apare. Și, cum „colţul acela . de 

- „iarbă. proaspătă are, am zice, un aspect. imaterial, sufle- 
:tesc, pe care. nu-l vei mai :întîlni pe -urmă în planta care 
„a crescut, s'a hrănit de soare şi a prins în ea toate ele- 
mentele materialității triumfătoare, tot așa cea d'intăiu or- 

| jganisaţie a societăţii creştine în aceste secole al IV-lea şi 
'al V-lea este răzimată exclusiv pe îrăţia., „poetică“ din 
-timparile apostolice. 

“Scrisorile lui Paulin: de Nola. sîni indreptate către. A- 

“mandus, “către Deltinus, către Sulpicius Severus, către A- 
„Per, etc, toți. fruntași ai societăţii creştine. Acum, din ei, 

“unii erau învățați, alţii mai puțin învăţaţi ; unul fusese con- . 
“sul odinioară, celălalt nu avuse niciodată în trecutul său : 

0 situație superioară celorlalţi membri ai cetății. Unii din 

"ei eraw capabili de cea mai înnaltă cugetare filosofică ; 

alții . se mulțămiau cu” îndeplinirea “devotată a datoriilor 

:care i reveniau în „organisația creștină. Inegaiitatea dintre 

" -€i era enormă ; "cu toate acestea ea mu. se mai observă 

de loc. Cînd: incearcă Papa Urbiciisdsă- și - arăte față de 
„_. Paulin, repturile autorităţii sale superioare, epis:opul nu 

mumai că. se „revoltă, „dar acţiunea această. a Papei i-se 

a IO ne Dia i 77 ai anca 
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pâre curioasă, și el vorbeşte cu indignare de asemenea 
pretenţii, care vin să-l atingă pe dînsul în libertatea _lui,. 

- dincolo de, datoria, singură și sacră; a bunei frății reci- 
proce. Papa, Anastasiu; de care-vorbeşte aiurea, i se în- 
fățişează ca. un frate de o potrivă cu ceilalți !. Dacă” 

- poate să biruiască cineva în organisație episcopală pri-. 
mitivă, dacă poate să se impuie, aceasta o face: numai 
prin mai multă desinteresare, prin mai. multă iubire, prin. 

“deplina lepădare' tocmai a acelor elemente,. câre, de obi- 
ceiu, aduc impunerea și: dominaţia. Cine lasă mai mult, 
acela stăpînește mai mult; cine 'cedează mai mult, acela 

E cucerește mai solid ; cine dă inai mult altora, capătă cu: 
dobindă de la dinșii; fapta lui bună îl ridică de-asupra 

. 

„. celorlalți. Era o oposiţie absolută față de lumea păgînă,. 
de păginismul roman de atunci, ca și faţă de păgînismul' 
nostru de acum, care: ridică pe om cu cit iea mai mult, 
cu cît ţine în căngile- lui ihai mult ce a luat, cu cît în-. - 
trebuințează ce a intrat în ghiarele lui mai:exclusiv pen-. 

E tru propria lui persoană, pentru partea cea mai. vrednică: 
de dispreţ de manifestarea personală omenească. 

Şi nu e o amiciţie ca a ucenicilor lui Platon, ca a ve- 
chilor legături. militare. IN 

“Intilnim acum frase pe care anticitatea nu le-a cunos-- 
cut, în ce privește legăturile de prietenie. Prietenia vine. 
ce mai sus, și explicaţia ci, ca şi scopul, rămîne acolo, 

„Cum se poate, să nu' fim prieteni, 'cînd.avem .ace= - 
- lei Dumnezeu ?.:: Ori: „Cel mai bun leac pentru inimă 
este prietenul, și,. cînd. doi. -se. găsesc laolaltă, Hristos se. 
află în mijocul lor 2, Prieteniile . acestea “nu .sînt: numai , 

. între oameni „de aceiaşi condiţie, de aceiași ocupaţie, ci. . 

! Epistola 20, o] i 
? (Ammicus enim bonus medicina cordis est et, bene duobus ins 

unum coactis, Christus interestă : enistola către Victricitia
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Sa 

și între oameni de condiţii . foarte. deosebite, Și această 
"viață în prietenie și, numai” în prietenie, această viață al 

cării chiag întreg îl formează. prieti nia perfectă; suprave- 

| -ghiată, orînduită de Dumnezeu, înlgcueşte: pînă și. legătu- 

rile de familia; Din momentul cînd Paulin s'a făcut creș- 

“tin, nevasta lui, Terasia, rămîne împreună cu dânsul, dar 

ei sînt de acum înainte numai prieteni, împărțindu-ș -Și „rOS- 

“turle “gospodăriei, în așa fel, încit el să poată 'avea grija... 

datoriilor către Dumuezeu, iar ea să îndeplinească acele. 

puține datorii către lume” care sînt necesare totuşi, pentru. E 

„. ca; măterial, amîndoi să existe. Scrisorile: sînt trimise şi 
în numele lui, și în numele: ei, care se. intitulează împre- 

ună: : „Paulinus' et Terasia, „peccatores“.. „Şi din altă fami- 
„lie, care sa dșezat și ea pe noile base “apostolice, Creș- 
“ine, de renunțare - la tot ce lumea poate: oferi, vine ae- 

lași răspuns iarăși, în numele: tovărășiei de freție Căre a - 
“înlocuit : și căsătoria,” | 

. î 

: lată ce” fămîne atunci cină dispare : societatea cea 

veche Lucrul acesta nu-l putem “vedea din “Augustin. El : 

- -S6 mulțumește a predica” asemenea societate. - În scrierea 

lui de "căpetenie | chiar, el 0 pregătește numai, “0 'recoz 

- mandă, o. dovedeşte necesară, arată că -o: crede posibilă. : 
“Trebuie” să apară Paulin cu.  supţirele lui glas de pasto- . 

„""rală “pentru ca, din micul său oraș al: Campaniei, „să ni! 
-- arate că, o astfel de societate poate să existe și ce poate 

:“*-da o societate întemeiată pe âsemenea base. Dar societa- 

„tea această, dela început. Și. din” ce în ce: mai mult, avea „ 

nevoie. și de+ egătu- ru mai Strînse decit .o îrăție centimen- . 

“tală, care nar. fi resistat poate ispitelor Şi. primejdiilor 

vremii. Bt > 

- Atunci, “după predicatorul, “după: doveăiiorul de adevă- 

“ zuri filosofice care este. episcopul “dela Hippona, : după . 

realizatorul în blinda pastorala al învățăturilor, filosoiice 
e. 
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date „de cellalt care este Paulina; “trebuie sa vie. noul Pa- 
- “vel, rioul răspînditor de credinţă, întemeietor ' și suprave- 

i ghietor de Biserici... Pe acesta îl vom întâlni în: persoana.. 
bărbătească, luptătoare a Sfintului leronirh. 

-. '
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Figura lui leronim. se deosebește foarte marcat de figurile 
celorlalţi Părinţi ai Bisericii creștine în vecurile al IV-lea şi , 
al V-lea supt o. mulțime de raporturi, dintre care unele. - 

nu-l fac fără îndoială mai simpatic decit dînșii. Pentru , 

„întăia gară vom găsi intre represintanții noii ere de cre- 

dință pe cineva care se simte în lume, care trăieşte pen- 

tru lume; care și are 0 viață - “şi înțelege ca prin viaţa 

lui Să influențeze asupra celorlalți. De aceia biografia, 
„care la Augustin e indiferentă, -care la Paulin .de Nola .. 
este nulă —, la leronim are, de la început pănă la sfir- 

şit, un rost de, luptă rodnică în fapte: întru. cît se împăca 

aceasta cu ideile care.călăuziau pe toți repesintanții Bi- 
- sericii creștine. în aceste veacuri de la început, aceasta ' 

se va vedea pe urmă. Nu în zadar a rostit cîndva acea 
frumoasă” maximă: romană: „Nemo athleta site sudore - 

„coronatur“, „niciun” atlet nu va primi cununa fârâ. să fi 
"vărsat sudori în luptă“. Această viață “este întreagă -un 

simbol de credință, în care . cuvintele sint. înlocuite: prin 
fapte. Şi simbolul -cellalt se -poate învăța pe de rost de. 

--oricine, chiar de aceia cari nu-l înţeleg, dar simbolul de 
"credință alcătuit din fapte, acela este cel mai greu lucru 
pe care-l cunoaşte ființa, omenească, şi el creiază cuiva    
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0 atit de mare “superioritate, în cât își. poate ajunge el în-'- 

suși, ca unul ce nici nu mai este el însuși, ci tot ce a. 
îost. în.stare să îndeplinească. Ă 

Să privim deci viața lui Ieronim, nu în sensul în care 
este înteresant zbuciumul unui aventurier sau sînt născo- 

-cirile unui om curios,. ci pentru că această anormală viață 
de muncă, prin care a ajuns: la virsta cea mai înnaintată, 
este în adevăr o nouă apariţie în mijlocul societăţii cre- 
știne, fiind, în acelaşi timp, și o lecţie de mare avint, de. 

„statornicie îndărătnică, bine întrebuințată totdeauna. 
“Augustin «ste un african: în accen ele Sale: lirice, vor-. . 

bind drept către Dumnezeu, pe care-l coboară puţin; de 
mult - ce-l iubeşte, este - și ur „africanism: în veşnica 
ebuliţie, şi în vastele” lui perspective sterpe de altă iu= 
bire decit a luiminii eterne sînt și nisipurile din pustiul 
“lui, în Paulin” de. Nola, un blând enervat, puțin cam 
stors de personalitate, bucuros că, dacă oamenii cer cuiva . - 
socoteală de ce face, Dumnezeu se mulțumește cu un de- 

- votament care 'nu. trebuie să .fie' dovedit prin fapte ” n fie- 
care moment, în acest hesihast, care crede c4 devota- 
mentul, credinţa, devoţiunea. absolută, pierderea în divi- 

_nitate — abandonarea, nu. confundareă violentă, ca la Au- 
- gustin, — ajung, se simte, dacă nu-patria lui, căci era din 
Roma. și a fi din Roma “nu însemna în 'veacul al IV-lea 
să aparție cineva unei nații, fără. îndoială însă: omul cla-, 
sei sale aristocratice sătulă și extenuată. 

leronim (născut în 346) e insz, în nație, un Dalmato- 
„- Panonian, iar în ce privește clasa, un viguros 'țerân, năs- 

cut într'o localitate care. nici iu se găsește pe harta Impe- 
riului Roman: Stridon, undeva, între Panonia. şi i Dalmația, 
unde energia rămăsese ncbiruită, trupește . și “sufletește... 
-Vine curînd la-Rotna. Niciodată ur. om *mai lacom n'a: 
primit într'o mai scurtă „vreme. atita învăţătură, Ne-am 

putea, întreba dacă ina era ceva. de cules pe “lingă tot . | 
ce secerase el. Lista de autori, care se dă. „de obiceiia -
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pentru ca să- şi poată da samă cineva de cunoşhințele spe-_ 

ciale ale unui cărturar, este absolut inutilă în. casul lui. 

Pe toţi îi străbătuse; “în toate sistemele filosofie, era, ini, 

țiat. În această privință între el Şi Augustin: este tn sim 

plu : învățăcel, care primește întimptător deosebitele lu- 

cruri 'ce contribuie. la - „crearea. puternicei sale “intelectuali- 

-tăți logice; ceia-ce logica Îui cere imperios pentru a- Și 

„continua desvoltarea seriilor, acel lucru îl prinde. E ast- 

* 

-! 
ee 

fel un colecționator, ori un lucrător care apucă dintre -. 

” toate uneltele care-i stau la îndemînă numai pe aceia care 

este. destul de tăioasă, destul de sigură, destul ce potri- 

vită pentru ceia ce, în momentul acela, vrea să  între- 

prindă, iar pe celelalte le lasă' de o parte. leronim e ast- -.- 

fel; el adună şi. toate lucrurile care? i-ar. putea servi și 

multe care.nu i-au servit niciodată. I-au trebuit însă toate 
'ca să sprijine „pe cea mai vastă basă de lectură convin- 

„_gerea sa ca în păg înism nu este o lume nouă, un: îsvor. 

- recreator, nu este vraja prin care poate cineva înnoi lu- 

mea. A cetit pe toți scriitorii latini, şi din cetirea aceasta 

i-au rămas simpatit chiar pentru aceia ale câror idei e-“ 

rau diametral opuse ideilor sate. 

O carte foarte frumoasă a „n întrebuințată des în Bi- 

serică, prin vremurile vechi, De Virs iilustribus. “* Sint 

acolo figuri, medalioane toate îngrijite şi precis văzute, 

“care cuprind scriitori de samă, cugetători adinci, dind un 

resumat al desvoltării scrisului și gîndului în anticitate, 

o — practică istorie a literaturii, aşa cum mw se face a- 

cuma. Dar. el wa învățat toate lucrurile acestea ca să 

scrie Da Viris Iilustribus“, ci din seiea de a pătrunde în: - 

fiecare colţişor al cugetări antice. Vedea valoarea reală 

a unei astfel de orientări complect: creştin:smul. nu Scă- 

pase insă de” eresie; trebuiau s: să se ducă „încă lupte şi. 

lupte grele cu CSganismul mistic, cu anumite - secte reli- 

. gioase nouă care răsăriseră pe vremea “aceia “în Italia, în: 
N
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' Roma însăși. Pcatru a respinge aceste idei falșe, rată 
cite, nu ajunge. numai autoritatea, încă „nesigură, a Ro- 
mei, ci pe lîngă. autoritatea Papei mai trebuia. o: demon- . 
strație filosofică în stare să arate care „drum este râu Și. 
nu trebuie apucat, ” 

Ceia ce i s'a întâmplat 1a Roma este în adevăr foarte 
interesant, nu numai din punctul 'de vedere al. pătrunderii 
creștinismului pe ruinele | vreniurilor - păgîne, al Împros-. 

- pătării aierului” moral al vremii „prin curentul nou și viu 
al unei credinţe adevărate, ci cu " raportul oricării pă- 
trunderi de curent nou în odaia; multa - -vreme închisă a 
unei cugetări, a unei literaturi,. a. unei arte vechi. . Dacă 

"astăzi, cum zicea un impiu- Spiritual, „Mântuitorul, apărînd 
-în. mijlocul unui mare'oraş european, ar fi poftit. întiiu la - : 
“masă și rugat să facă o „conferință; pentru ca“a doua zi ' 

, 

după aceasta nimeni să nu se. mai gîndească la: ideile lui, 
în Roma era un sport al. .credinții, şi el avea nobilii lui. - 
Nu” trebuie să credem, judecând după scrierile” Părinților, 

„că toți sămănau cu figurile de sfinți. pe care ei le-au zu- 
.. ““grăvit. Era o simulare - și era. o caricatură, şi doctrinele . 

„nu mor prin: combatere, ci prin adoptarea lor “exterioară. 
“Cînd o doctrină e primită de: toată lumea sau, mai bine, 
cînd se “face toată lumea 'a '6 primi, fără ca ea, să se 
sălășluiască cu adevărat în inima” nimănui, această doc- * 

| trină este moartă: ȘI, fiindcă la Roma. era; ceva de felul 
„ acesta, leronin a simţit-o răpede, și, desgustat, a alergat. 

-. Curînd în locuri unde vintul deșertului, căldurile strașnice 
- ale climei sud- asiatice, primejdiile necontenite ale barba- 

rilor din - vecinătate nu permiteau să: se considera viața 
altfel decît în toată severitatea - Şi cu toate sacrificiile” ei. 

S'au fost strîns la Roma o mulțime de persoane în ju- 
„rul lui cerîndu-i - “explicația Scripturii. Unii cu adevărat 
doriau-să li se dea. această explicaţie. N'am crede cît ce 
mult simţiau nevoie oamenii. din veacul al IV-lea să tră- n rai 

” 5
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iască absolut în lumea Bibliei. Ceva asămănător S'ar în-. 
țilni doar în Anglia veacului al XVIl-lea, în Anglia lui. 
Cromwell, „cînd el susținea în Parlament cu pasagii: din 
Biblie părerile sale politice, Pe atunci se “trăia, de fapt, 
în aceste idei biblice, și prin urmare ceia ce și cel mai 

bun credincios” de. astăzi privește totuși în oarecare pers- . 
„pectivă. de trecut, cu un. oarecare. nimb de poezie, pentru 

- dînşii era. simpla realitate imediată. 

eronim însuși spunea, ca și toți ceilalți: Ce mă inte- 

resează- pe mine tot ce au. cugetat filosofii, „tot ce. au. 

„scris poeţii; un singur..lucru există: Biblia. Şi “el, care 

era' o minte bogată în resurse, .a găsit chiar Chiar mijlocul să 

intereseze mai adinc chiar pe criticii 'cei mai rafinați ai. 

oricărui Tînd al. Scripturii. Biblia arată el, în bogate și- 

savante cometarii, are. două: îsţe: una peritru simplii, că- 

rora li spune dulci povesti, și altă față, abstrusă, pentru 

aceia cari sînt în stare să-i înțeleagă sensul. De aceia a 
întreprins opera de. interpretare a Bibliei, ridicînd astfel, 

“şi fără=voia,: mai presus de cuvîntul Sacru însuși, inter- 

pretarea - “lui. Lucruri ps care aceia cari au compus Bi- 

blia nu s'au gîndit niciodată să le ascundă supt frazele 

acestea, atit de aproape: de inima oricărui om, *biruiau 

acum în subtilitate rafinăriile cele mai înnaintate ale cu- 

getării eline. Omul” cel mai învățat al tipului a. întrebu-" 
ințat: o viaţă întreagă pentru această interpretare, pe care 

: posteritatea ma 'reţinut-o, fiindcă nu are aceiași: nevoie de 

a filosofa asupra cutărui sau cutărui verset din Scriptură. 

Este . şi o: parte puţin cam naivă în uriașa încordare de 

voinţă a lui leronim, care răstoarnă munții ca să dove- 

dească lucruri. de cara, mai la urmă, nici creştinul n'are 

„nevoie, căci îi ajunge credința, nici Hlosoful, care le are 

"întregi de “aiurea. : Căci creștinismul nu era decit, prin 

simplicitatea lui umană, acel lucru imens, care e ultimul 

adăpost, limanul desperătilr pentru aceia cari au trecut 

a 
m
o
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| prin toate doctrinele, gustindu- le 0 clipă spre : a 1 simţi 
o viață întreagă zădarnicia. 

“Revenind la acele zile de. „vogă: îni Roma, se cre- 
aseră în jurul acelui care nu era încă un sfint cercuri de 
„mondeni“, dintre cari unii l-au. părăsit cînd a plecat din 
Capitală, dar alții au mers cu el, cerîndu-i să [i explice 
și mai departe taina mîntuitoare a Scripturii. Era, și un 
număr de matroane Și fete din Roma între aceşti ascul- i 
tători nedespărțiţi, cărora li-a scris adesea pe urmă, re- 
comandindu-li felul de viaţă pe care trebuie să-l ducă în 
noile împrejurări date de soartă. Dar, cum .am spus,' de 
la o bucată de vreme. leronim și-a dat samă că a sămăna 
pe marmura unui bazin elegant sămînța “credinței. lui 
Hristos nu este ce: poate asigura o mai bună recoltă. Şi,. 
atunci, întro bună dimineaţă, s'a lepădat cu. toiul de 

" toate: a fugit. 

Intiiu a făcut o călătorie în Galia. Galia nu i-a plăcut. 
De cite ori vorbeşte el de „coturnii Galiei:, aceasta în- 
semna o desaprobare. .EI, care ținea la stilul frumos, dar 
simplu, sincer înnainte de toate, admitea tot așa de puţin 
ca anuimite subtilitați grecești întorsăturile acestea retorice 

ale frasei galice, pompoasă, fastuoasă din veacul al IV- 
lea. A fost. pe malurile Rinului. A" trecut: apoi un timp şi * 
pe, acasă, „pentru, ca dela Aquileia să se, , îndrepte spre 
Orient, . 

„_ Vremea aceasta, cînd” pentru întiia oară sa dus acolo 
în Orient, fără să rămiie;-a fost, o vreme foarte fecundă 
pentru dînsul. Credea și el că nu. putem înțelege” nici 
“Scriptura, — cum nu putem înțelege poesia . -veche, — fără 

- a vedea locurile înseşi unde s'a desăvirşit toată povestea 
tragică a Vechiului Testament, precum. și idila : “reforma- 

E toare a Testamentnlui Nou. Cum îmi trebuie, spunea .el, 
pentru Virgil să rătăcesc ' pe mările unde: -și poartă el e- ” 
roii, așa îmi i trebuie pentru a cunoaşte cretnismul de-a



8 -, Cărţi representative în viaţa omenirii 

dreptul, în eseiița lui intimă, să cale pe acolo unde s'au 

| purtat pașii "Mintuitorului. ȘI. leronim, care “este-un mare 

"scriitor, are pasagii foarte îrâmoase, cînd vorbeşte de a- : 

ceastă lume ebraică, pe. care -a: cunoscut-o, nu numai supt 

raportul ei. creștiriesc, dar şi supt cel biblic: „Unde te - 

„întorci, plugarul, ținînd "coarnele plugului, cînta aleluia ; 

asudind secerătorul se mîngiie în psalmi şi, tunzînd vița 

cu cosorul, vierul' cîntă cîntece davidice“ !. , 

„A stat acolo un timp. [i plăcea viața dela țară. O spune 

și altă” dată, recoinandînd' părăsirea Romei: „In locurile . 

acestea răzlețe, unde primăvara” umple "de îrunze noi Şi 

„cîntece tot cîmpul,- acolo se pot cînta mai bine Psalmii“, 

cîntecele religiei celei noi?..  _- - 

Dar gîndul lui nu eră să 'se retragă, sa se . adăpos- 

tească pe. uride. oamenii nu pot pătrunde, nici să: se piardă 

_într'o singurătate care. nu îngăduie altceva. Gindul lui era 

"să se întormeze, - să înveţe lucrurile pe care nu le știa 

încă să meargă la: izvorul tuturor curentelor care agitau 

şi nfiorau societatea din timpul său. În” felul acesta a fost 

“la Antiohia, a fost: la Alexandria, a străbătut regiunile 

Egiptului. unde. trăiau călugării după cea mai veche datină, 

“a cunoscut cele trei clase ale ; monahismului egiptean, pe | 

„cere le și descrie "cu amănunte precise, Şi, după ce și-a 

făcut toată . cultura : aceasta, după ce şi-a dat seamă de 

. viața care Sar, “putea petrece în deșert, de toate” jertfele 

și suferințele fizice. pe care le-ar cere această viață, s'a. 

întors la Constantinopol. A “cunoscut acolo pe. Grigorie! 

din Nazianza, unul, din. cei mai vestiți scriitorii ai Bise- . 

  

Quocumgue te verteris, 'arator stivam tenens “aetuia” de- 

căt Sudans "messor: Psalmis se avocat et. curta. attondes 

_vitem falce vinitor -dliquid davidicum canit“: epistola 46. a 

3, Epistola 43: „Secretum arboris. umbră. strata- supter folia. 

Vere ager floribus pingitur ct inter “quaerulas, aves Psalmi dut-... 

cius cantabuntur“ .. _ PIE -
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ricii orientale; a cetit, pe lîngă Eusebiu, pe Origen, îm- 
potriva. ideilor eretice ale căruia a purtat o viață întreagă . 
luptă învierșunată, ca ostaș care 'nu voia să-i ruginească 
“sabia, ca străjer neadormit, gata să lovească, : al credinței 
celei nonă. - 

Revenind la Roma, a fost foarte prețuit și” de pe urma 
“acestei largi experienţe, cum .n'o mai avea nimeni, de Papa 
de pe vremea aceia, care nu sămăna de loc nici cu Papii 
Renașterii, călărind pe caii lor. bogat împodobiți, cu tot : 
felul de persoane mai mult sau' mai puțin a admisibile subt , 
raportul bisericesc în jurul lor, şi nici cu Papii politici, 
“închiși în cetățuia lor, din timpul nostru. Episcop. ca Și 
ceilalți episcopi, dîndu-și samă că. învățătura lui este 6 
învățătură mai modestă, că puterea lui este o putere mai 
slabă, Damasus recunoștea bucuros că are nevoie de in-: 
formatori. EI însuși, ca și Siricius, urmaşul lui, nu odată 
s'a adresat astfel lui leronim. Acesta - văzuse însă prea 
larg lumea răsăriteană, el se prinsese de un . prea mare 
dor de dinsa, călugărimea Egiptului pusese prea -mare 
'stăpinire pe sufletul său, ca să poată rămămînea în a- 
ceastă societatea, prea bine: cunoscută criticelor sale. Și. a- 

“tunci sa hotărit iarăși să rupă cu lumea, — data aceasța 
“pentru totdeauna. 

Tînăr încă, părăsește „Urbea:. Sia adresat către toață 
-.. lumea „mondenă“, întrebînd cine. merge cu el, nu. pentru - 

plăcute. excursii, - ci. pentru a petrece o viață întreagă de -, 
„“lucru în depărtatul pustiu. Și atunci s'au găsit, firește, 

foarte. puține persoane care să-l imeze. Cu acele per- - 
soane, cu Paula, o. luminoasă figură de Romană, plină de 
:energie constructivă în credința ei absolută, cu fata Pau- 

"lei — căci ea avea mai multe fete, cărora” leronim li a- 
dresează' cele mai frumoase ' scrisori ale lui —, cu Eus- ? 

tochium,. se, îndreaptă el către Locurile: Sfinte. Se făcu- 
„seră a pregătiri — doar și funeţionarii romani „din regitt-
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"nile âcestea îşi cunoșteau datoria! — pentru sosirea Pau- 
lei, care se număra în aristocrația Romei: primire cu lic- 

“tori, gazdă la pretură... Toate acestea au dispărut; lexa - 

înlăturat prietena lui leronim și şi-a ales 'o umilă. celulă. 

După ce s'au. așezat aici, ea.a creat apoi trei mănăstiri 
de călugăriţe în pustiu, lingă Betleem." leronim, din par- 

te-i, sa oprit în mănăstirea de călugări . fundată. de din- 
sul, în locuri pe care. le descrie într'o formă de toată: 
frumuseța: Marea nebună înfuriindu-se de stânci! în ju- 
rul chiliuțelor de adăpost ale: ostenelilor sale. Pe urmă a 

-“+recut la Betleem, şi, iarăși, va descrie aspra lume, oa-- 
meni și lucruri, de care era încunjurat. | 

. Atunci, fiindcă. și rugăciunea lasă momente în care Ssu- 
fletul obosit caută a se prinde de altceva decit de infi- 

. nitul care nu poate „cere .în fiecare moment . sforțările i- | 
mense către dînsul, leronim a căutat ceva din lumea a- 
ceasta .de care să se poată. prinde pentru totdeauna. A. 
început să înveţe limba ebraică,- lucru foarte greu pe vre- 
„mea aceia, cînd Evreii considerau limba lor, cu cărţile: 
scrise în ea, ca -un fel de. sfint și misterios patrimoniu. 
transmis de înnaintașii lor, şi ascundeau cărţile de pe care 
învățau. Pe furiș ele erau strecurate deci - din sinagoge- 

” către celula lui. Cu toate că. graiul : acesta i se părea în 
cele d'intăiu timpuri tot așa de greu de deprins, tot așa 

| de aspru pentru urechea iui romană, care deprinsese de- 
„la început sunetele dulci, rafinate ale limbii elenice, cum 

"i se părea lui Ovidiu pe vremuri graiul scitic sau getic 
al strămoşilor noștri, totuși a învățat evreiește perfect. Și, 
atunci, pătrunzînd opera sacră în autenticitatea . ei primi- 

"-tivă, el a întreprins să revadă Scriptura, “care” exista în 
forma latină. și grecească, după originalul ebraic; pentru 

* Totam circa insulam fremit insatium mare ct sinuosis mos 

tium illisum scopulis aequor reclamat“.
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Testamentul Vechiu, Opera aceasta presinta dificultăți de | 

nebiruit la început; aceste greutăți a isbutit el însă înce- | 
iul cu încetul să le înlăture. 

A apărut, prin urmare, mulțămită lui, o nouă Scriptură, 

Scriptura de:control, de verificare, care a supărat puţin 

“spiritele conservative. În special -s'a .ridicat unul care supt 

raportul acesta era -mai conservativ decît dînstil, care și 

el îl întrecea în conservatism supt alte raporturi ; s'a ri- 

dicat Augustin cu argumente de bun simț. Însă argumen- - 
tele de bun simţ mau niciun fel de putere: asupra entu- 
'siasmului de care este: prins învățatul, eruditul, care des-.. - 

copere lucruri mouă. A fost o ceartă îndelungată între 

cei doi mari Părinți, cu vorbe puțin cam acre, Augustin 
înfățișîndu- şi argumentele mai pe, acoperitele, recunoscînd 
şi dreptul adversarului, Ieronim însă - răspunzind cu psi- 

hologia lui particulară, aspră. „Eu sînt“, „zice el!, „ca 

boul cel bătrini care, cînd pune piciorul jos, Sfarmăte, .Era 

un avertisment pentru Augustin. Africanul a încercat o, 

împăcare, și ultimele lor scrisori: cuprind chiar un fel de 

" prietenie. ! 

În fond, Augustin a avea dreptate. Ca „teolog, avea drep- - 

tate el, dar ca om de Știință, "cercetător, erudit, avea 
dreptate Ieronim. -: . 

Augustin credea că, decit sar face astfel de traduceri 

din .evreiește, . care să dea o altă: formă singurei Biblii. 

: admise, mai bine Sar. traduce din grecește lucruri „pe 

care literatura latină încă nu le are și pe care nimeni: 

nu le-ar putea face mai bine decit adîncul, cunoscător al 

limbii elenice care lucra acolo în. pustiu 2. „Căci, dacă se 

“traduce Scriptura veche după original, iată ce se întîmplă: 

evreiește, știe doar Jeronim și Evreii din lerusalitn, și, a- 

' „Bos lassus fortius figit ceceni; epistola 10, 
„3 Epistola 56 Cf. şi epistolele 101, 103.
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tunci, dacă se vede o divergență între . forma veche, a- 

doptată de două secole și la care poporul ţine mai mult 

și între forma cea, “nouă, cine să dea lămuririle 2? Și -Au- 

gustin aimintește cum, la el, lumea sa ridicat în “contra 

formei celei noi și, episcopul ' fiind rugat . să explice, a. 

trebuit să recurgă la un Evreu. Și iată, prin urmare, un , 

Evreu arbitru în lucruri care privesc creștihismul! Argu- 

““mentele de bun simţ ori de, teologie ale lui Augustin nu - 
puteau, de sigur, să fie, răspinse, dar. nu. poate admira - 

„cineva în'de ajuns imensa operă de răbdare neînfrînta' în 

„care şi-a întrebuințat leronim' viața : întreagă, diîndu-ni o - 
basă de autenticitate 4 Scripturii în părţile ei mai întu- 
necate, pe: care nimeni nu era în stare s'o dea. 

EI singur ni zugrăvește la bătrînețele lui rămas singur 
” în pustiu, unde zace luni întregi, în căldura frigurilor, pe 

cînd afară soarele verii arde totul supt razele “sale; ni 

se zugrăveşte „dictînd la o candelă mică cu ochii întune- 
caţi de vristă“: ad (ucernulam dictarecaligentibus ocu- 

“ is. senectute. Așa era cînd a murit, lăsînd cel mai mare 
" monument de învățătură care s'a ridicat în cele d'intăiu 

„secole ale erei creştine. | 
Acum, dacă, după ce se cunoaște : această viață, care 

este: însăși o carte — și se poate întreba cineva dacă a- | 

„ceastă carte nu este superioară Chiar. minunatelor cărţi pe . 

„care alături de această. viaţă ni le-a dat leronim, — se 

va întoarce cineva la scrisorile care cuprind, sincer, În- 

treaga lui cugetare, el va fi pătruns de același respect. 

Spiritul mare nu -ascunde nimic; tot ce găseşte în sufle- 

„tul lui se înfățișează direct. În unele părți e un soliloquiu “ 
în altele explicația învățatului către aceia cari-l întreabă ; 

“în cele mai muite casuri este însă o conștiință care vor- 

„beşte de-a dreptul, fără sfială şi fără mila, către alte 
suflete. . 

Dacă e vorba să vedem care sînt elementele de perso-



Sf.- Ieronim . „73. 

* 

nalitațe ce se desfac din aceste scrisori, vom zice, pen- 
tru a cuprinde toate într'un singur cuvânt, că leronim este, 

“cu mult mai roman decit ceilalți. Mai roman, deși nu s'a 
" născut-la: Roma, deși a trâit numai -0. mică parte din - 

viaţa lui în Capitala Imperiului. Și, ca să 'mţelegem de ce, 
„trebuie să desfacem sufletul lui în elementele din care se 
alcătuieşte, — romane toate. 

i Ieronim nu [este un inovator ; aceia ce au zis innaintașii 
și contemporanii lui, el o acceptă, Vom avea-deci aceiași 

* condamnare a lumii, nu numai în găteala, * - ci- și în fru- 
“museţa ei, nu numai în rafineriă, ci și în puritatea - ei, în 
simpla grijă de. sine însăși. Și el ca şi Paulin — Augustin 

„eva mai puţin, — -preferă omul nepieptânat, nespălat, 
rău îngrijit, dublind a desgust față de lume; Icoana nu 
este simpatică, dar, pe vremea 'aceia, ideia maniheiană a 

„„oposiţiei dintre” bine și rău. stăpîniă prea mult chiar sufle- 
“ “tele care totuși o osîndiau, pentru ca partea materială, a' 

__ Satanei, să poată afla îndurare." Și pentru „el sentimen-" 
„tele de familie, de care totuși vorbeşte de. atitea ori, sînt - 
de o potrivă vrednice de osîndit ca şi manifestările cele 

- mai bizare ale luxului 1. „Nu cunosc“, strigă el, „pe ma- 
„ma mea dacă displace lui Dumnezeu. Prietenilor li spune; 
„Lasă lumea! Dacă o să- -ţi plingă nepoțelul din . pragnl 
casei, dacă o să-ți poruncească părintele, dacă mama o: 
să-ți arăte sînul ce te-a hrăpit, nu-ţi pese ; treci înnainte?“ ! 
„Per, calcatum perge patrem, 'siccis Gculis ad »vexillu 

„Crucis evola“ » „Călcînd în picioare pe părintele. făt, .cu 
ochii 'uscați zboară către steagul crucii“. Şi el e gata să 

1 Pentru lux, scrisorile 22,'38, 40, 52, £4, 77,107, 117, 129. ! 
3 „Licet parvulus ex ore pendat'nepos, licet sparso' crine et. 

'scissts vestibus ubers quiubus te nutrrerat mater ostendat, licet . 
în limine pater iaceat, per calcatuni perge patrem, siccis oculis -
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ardă moștenirea literară și artistică a antichităţii păgine. 

„Cîntecele poeţilor. ? Hrana dracilor !“ lar, în ce priveşte 

elocvența, iudecă așa: „Este mai bune să spui cele ade- 

vărata rustic decît să întrebuințezi cuvinte retorice pom- 

poase fără înţeles“. 

Știa doar, dacă nu datoria de a iubi, dreptul de a pline, 

şi, întrun rînd,. cînd moare Blesilla !, una din tinerite lui 

prietene, căreia-i impusese la o vârstă foarte: fragedă. 

“toată asprimea vieţii călugărești, aşa încît lume-l acusa 

„că el a omorit-o, în complicitate cu mama ei, care pri- 

mise sfaturile aspre, îl vedem adînc miîhnit și emo- 

" ționat, şi cele mai frumoase cuvinte ale lui sînt acelea în: 

care ni înfățișază pe” fetiță „Șovăindu-i- de boală paşii şi 

„gâtu-i subțirel abia putind sprijini fața palidă și tremură- 

toare, și totuși ținînd “totdeauna în mîni sau pe Profet 

- Sau. Evanghelia 3, “ “după învățătura lui către fetele lui Isus, 

„greieri. de noapte“ : „ținînd cartea, somnul să te prindă 

și pagina sfintă să-ți cuprindă: faţa care cade 32, Dându-și 

seamă că are și o parte a lui în această moarte, care 

. şi-a coborit prea de curind întunerecul, el adauge apoi: 

7 

„Flevit et lesus Lazarum, quia amabat illum“,. „a plins 

şi Isus -pe Lazăr, fiindcă l-a -iublt“. Dar mila lui cea 
mare nu e pentru durerea. celor ce se smulg astiel de la: 

„Dumnezeu, ci pentru aceia cari în durerile. lor îi samănă 
lui Hristos sărman Și prigonit «. „Fiul omului“, strigă-el 

bogăților, , „năre unde “să-și plece_ capul, și “tu mături 

! iv şi capitolele 39, 45. Sa 

„Vacillabant aegrotatione gressus et pallentem ac trementenr . 

faciem vix collum tenue sustinebat,-et tamen aut Prophetam 
aut Evaagelium semper în manibus tenebat.€ 

» Tenenti condicem somnus obrepat et cadentem faciem pa”. 

gina. sancta suscipiat... Esto cicada noctium€, 
“+ Dar cf, ;Mens îsta quae plansit, sericarum * vestium est.“ 

(«Mintea aceasta care a plâns, e a hainei de mătase”). - 

N ÎN
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porticela vaste și umpli spațiile largi ale palaturilor tale! 1. 

Şi aiurea, câtre cei ce împodobiau cu, devoțiune” Scrip- 

„tura: „Aurul scînteie în litere, cu pietre scumpe se acopăr 

cărțile, și gol înaintea ușilor lor Hristos "moare 2!*. 
Dar în concepția-i se amestecă - și- un element care-i 

âparține -numai lui, care nu este al celorlalți. Ar crede 
cineva că supt masca de 'aspru. călugăr a lui: Ieronim 

se ascunde figura ironică, gata de neiertătoare, de miloasă 

satiră, a lui luvenal. Căci el este fără îndoială luvenalul 
creștin din veacul al IV-lea. Dacă vrea să vadă cineva. 

Roma din.acel timp în toate greșelile, în toate lipsurile 
„ei de gust, în toate escesele ei față de bunul simţ, în 
întreaga ei caricatură, tragică sau vrednică de batjocură, 

să-l cetească pe leronim. N'a uitat pe nimeni. lată ce 
spune în ce privește pe călugărințe: ',.Se chiamă că sint 

călugăriţe și după o masă îndoielnică ele visează apostoli 13 

Cu părul pe umeri ridică pe stradă fețele impudente.“. .: 
Apoi vin la rînd călugării cari stau pe la oameni bogați, . 

îngrijindu-se. ştrașnic să nu cumva 'să se îmbolnăvească 

gazda lor şi să maibă cine li da de mîncare, călugării 

de societate, „scioli“ „ foartă „învăţaţi, i“, printre femeile de 

obiceiu tinere. „Caută preoția și diaconia ca să vadă mai 

slobod femeile 42. Avem societatea romană, cu visite și 
discuții zădarnice, cu tot meșteșugul de a-și. pierde | 
vremea : , „Se, vorbește degeaba, se strică vorba, se sfișia 

 „Filius hominis non habet uhi caput reclinet, et i amplas 
porticus et ingentia tectorum spatia meteris“; epistola 14, 

„Aurum liquescit în litteris, gemmis codices vestiuntur, -et 
nudus ante fores earum Christus emoritur“. - . 

„Castae vocantur et nonnae. et post coenam dubian Apos- 
tolos somniante, 

„Presbyteratum et diaconatum - "ambiunt ut mulieres licen- 

tius videaat . -
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- cei absenţi, viața străină se. descrie, și, mușciudu-ne unul 
pe altul, unul pe altul ne consumăm!*, . - 

Avem prin el pănă și alinăturile falșe ale cenaculelor | 
la. modă, miorlăituri - ca ale: „Senatului 'de matrone“: . 
„miereă mea !“, pentru a arăta deosebita iubire față . de 

cutare sau cutare, așa' de prietenă pînă se închide ușa 2. . 
Aceasta este de sigur la Ieronim o parte-romană. Dar 

sint şi altele. Este şi una care a folosit-foarte mult Bi- 
sericii : constanța absolută, plină de abdicare în ce privește ă 

. gîndul, față de „catolizism“, de „ortodoxie“. EI nu discută ; 

este mulțumit cu ce i s'a dat. Are ta foi du €harbon- 
nier.- „Bătrin, voiu ţinea credința în care ca tinăr am 

fost renăscut*“. Odată fixată, credinţa îi ajunge. N'a fost 
om care să urască mai mult eresia pentru îndrăzneala ei, ' 

pentru obrăznicia ei, pentru pretențiile ș şi absurditatea care - | 

se ascund în ea decît leronim. Și desperat, în anii de 

 bătrîneţe striga : „Eresia nu vrea să moară!“. Cînd se 

împacă, atunci, cu Origenienii: de la lerusalim, el-spune :' 

„Am unit mînile noastre, ni-am dat pacea, dar n'am 

primit eresia ; am “făcut aceasta ca voi să fiți. catolici, 

iar nu noi eretici 4:, Și. mai departe: „Oricine ești, adu- 

cător. de dogme noi, te rog să. cruți “urechile romane... 

-Să cruți credința, pe care principele apostolilor a aşezat-o 
„şi a întărit-o cu garanția sa,. gloriosul Sfîntului Petru. 

| Roma hotărăște !*. Și altă dată: „Nam avut vre-odață 
altă credință decit aceia pe care am _eXpus-0: „mai Sus, 

„tur în verba, sermo teritur, lacerantur absentes, vita aliena 

dese et, mordentes învicem, . consamimur ab invicem” ; - 

epistola 43. , . 

: , Epistola 52, - ' 
„ lillam senex tenebo tidem în - qua puer renatus 'sum&, 

“Dexterasi iunximus, pacem dedimus, oon haeresim recepimus. 
ue vos essetis catholici, non ut essemus haeretici“: , 

n
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st. Ieronim 

e 

N adecă pe. care Biserica Romană . și -a- Alexandrei și a 
noastră a Aquileii o predică, și la Ierusalim se laudă“ 

Cum. vechii- Romanii se ţineau de legislaţia. caborată 
_în desvoltarea seculară a societăţii, așa se, ține el, şi de 

„Spirit, și de literă 2. Retusă, chiar îl” numele ” celei mai 
înalte filosofii, chiar în numele eredinţei celei “ mai în- 

„dreptăţite,, să facă a merge cu un pas înnainte, care: lui 
"Sar părea un pas în lături, credința care s'a fixat înnainte! - 
de dinsul. Este evident .că' dorința. aceasta de o autenti-, - 

- citate fixată odată „pentru totdeauna 3, înfigerea. aceasta a 
| credinţei lui, asemenea cu felul cum. se " înfigeau temeliile 

- unui monument roman, veste un element cate aparține 
"Romei păgine. Orientul nu se mai sătura: de discuţii ; 
"Galia nu se mai sătura de elocvenţă, indiferent. dacă prin .. 

- elocvenţa aceasta contururile - credinței se slăbiau puțin prin 
: coloarea retorică 4. Lui nu-i trebuie aşa „ceva. E! are. 

, 
odată o piatră de temelie. Și no. părăseşte pentru -nimic 
în. lume. a - 

+ „. 
_- E - . - a i - * 

„Dar partea e care. este desigur mai simpatică la dînsul | 
după felul nostru de a. judeca şi. simţi este și” partea cea | 

"mai romană din întreaga lui” “psihologie, Înțelegem foarte . 
bine cum creştinul urăște trecutul “-păgîn al . Romei,. în-. 

. țelegem pe Augustin, „Cînd după prada Romei . de către 

; 3 Quisquis es 'aserţor iovorum  dogmatuti, „quaeso - te ut 
parcas romanis auribus&, Ct;; „Urbs Roma quam princeșs Apos- | 

-  tolorum,.. fide sua confirmavit, gloriosus Petrus... Ego enim .- 
" pragter hanc fidem quani supra exposui, id est. quam Romana 
Ecclesia et Alexandrina et Aquileiehsis nostra quaequd leroso- 

sunt: epistola 146. , :i 

„Aliud littera, -aliud mysticus sermo:, 
a V. epistola 7I. Pa . 

V, epistolele 37, 125, 

= 3 II 
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a
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„Iymis pracdicatur; “aliam non habui: unquarm,. neo. habeo, în 
Christi nomine, nec _habebo“, Omnes.  -apostolorura Successores |
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Alaric, la acusaţiile păgînilor că din causa creștinismului 
S'a. făcut acest lucru, că, dacă templele ar fi fost. cerce.-, 
tate, dacă tradiția de odinioară: a Romei, dacă patriotis- 
"mul legat de. cultul strămoșilor s'ar. fi conservat, niciodată 
puhoiul acesta barbar nu ar fi trecut peste. scările mo-. 

"“numentale ale . templelor, „înțelegem cum el răspunde 
bătindu-şi joc de credința Romei păgine în “părţile ei îm- 
prumutate de conrupție, de. nerealitate şi de : nelogica ei. 

E. ușor.ce făcea Augustin, dar e și urât. Trăia încă î în 
credinţa - aceia primitivă atita poesie: simplă, atiția oameni - 
muriseră crezind lucrurile acelea naive, copilărești ! În ce | 

“făcea el, e:un fel de. „desgropare a. morţilor cu cuțitul 
logicei și de aruncare! a oaselor iubite și plinse. 

La Ieronim nu este. așa. Pănă la sfîrşit el a rămas 
Roman, $ și tragedia vieții lui a fost aceasta: ÎI durea 
inima de Roma depărtată şi el nu lăsa - Betleemul.  Cită 
deosebire între dînsul- și : Ovidiu, „care, aici, -la Tomi 
regreta numai luxul și destrăbălarea Romei, fără ocupaţie, 
“pe. cînd; în ocupaţia Tiui absorbantă, leronim regretă ceia 
ce dusese în, suiletul lui din Roma. Și el poate spune că 
"Roma este pedepsită pentru. păcatele. "sale, şi o şi spune, 

- dar. o. spune plingînd. Şi durerea lui: pentru : toate sufe-— 
rinţele Romei, jalea lui pentru steagurile Romei. plecate 
totdeauna, i-au “stişiat inima în anii lui de bătrîneţă. Cele” 
mai frumoase rînduri. ale. lui. „sunt cele consacrate acestei 
“intime simţiri. - . y 

„Văd căsuţele pe jumătate dărîmate, care au scăpat 
„din mânile barbarilor, aud de adormirea multor îrați și 
multor surori I:; „Precum la început ma fost nimic mai 
tare și: mai! râsistent decit Imperiul Roman, astfel la sfir- 

„Românae urbis obsidio multorumque” fratrum ac sororum 
, dorea Atque ita consternatus obstupeo, ut nihil aliud dietim 

.. ac noctibus nisi de salute omnium cogitarem*, S 

!
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şitul lucruiilor nimic nu este mai slab, căci în' rzzboaiele 
civile și contra deosebitelor națiuni am ajuns să avem - 

nevoie de ajutorul altor neamuri **.' Roma” însăşi în cen- 
trul ei se: luptă, nu pentru glorie, ci pentru viață; ba 

mici măcar prin luptă, ci cu aur și cu toată averea ei îşi: 
"” răscumpără viața 2“. „Lumina cea mai . puternică de pe. 

pămint s'a stins, ba s'a tăiat chiar capul Imperiului Roman, 

pierzîndu-se Roma: Ca să zic mai bine, într'un singur 
; - oraş a pierit lumea toată3“. Și înfăţişează pe aceia cari 

” “cerșiau, supt ochii lui, căci barbarii — Hunii dela 3944,— 

prădascră pănă la diusul: „După nevoile acestei vremi 

crude, și. fără amestecul săbiei destul de bogat este și 

i acela care nu cerşeşte... Ni este țară care să nu cuprindă 
astăzi pribegi, romani. Copii ştiu Jacrimile mai curind de 

„e cît rîsul5*. „Auritul Capitoliu este. acoperit ce murdării, 

de funingine și de pînză de păianjen &*, „Lutmea - se 

mi din. sălașurile sale... Să ni depărtăm puțin urechile 

„Sicut enim - în principio” nibil Romano Imperio fortius et 

durius îuit, ita în fine rerum nihil imbeciilius, quando et in 
bellis civilibus ct adversas : diversas nationes aliarum genitum 

barbarun indigemas auxilium&, 

„ Roma în gremio suo, non pro gloria, sed pro salute pug- 

nare. IMmo' ne pugnare quidem, sed auro ct cuncta sdpellectile 

vitam redimens.., Quld salvum est, si: Roma peri? epistola 
123. | . N 

„Clarissimum terrarum omnium “lumen extinctum, est, imo 

Ron: Imperii truncantum capul, et, ut verius dicam, în una 
Urbe totus. orbis înterit?. 

„ Epistola, 71 - : 

„Nobiles qQuondam utriusque sexus atque omnibus divitiis 

affluentes suscipit mendicantes. Satis dives est qui pane non 
„ indiget... Urbs inciyta. et Romani Imperii caput. uno hausta est. 

î , incendio ; nulla est regio quae non exsules” romanos *  habeat... 

„Ante lacrymas scitura quam risum*. |, 

! „Auratum 'squalet Capitolium, fuligine et araneârum telis . 
. onunia, Romae templa cooperta' sunt“; epistola 106. 
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ca să nu .se audă osînda sîngelui și să nu plingem su- E 

- fletele celor uciși“. „Între „Conștantinopol și Alpii lulieni 

zilnic se varsă . sîngele roman... Prin . păcatele. noastre. 

barbarii sînt tari, prin . viţiile noastre e “învinsă astea 

romană 1“. Și la venirea veștilor rele. ji se opreple.. 
glasul și plânsul: întrerupe vorbele, .lui când. dictează * 

„Tu, oraș care ai “fost "odată . cap al lumii, eşti acum 
mormîntul poporului roman“. 

Și de aceia iubim mai mult pe jeronim: fiindcă n'a 

creat o prăpastie” între lumea; tuturor. datoriilor. de: pe 

“pămînt şi între. lumea tuturor ainintirilor de dincolo de 

morminte, închizîndu- se. în cetatea unui nemilostiv crești-, 

nism, cu abdicare 'de la viață “şi „desertare, de. la pairie-! VER 

m —— 

jInter Constantinopol”. et Apes ulias quotidie romanus 
sanguis eifunditur*; epistola 60. Ă - 

„Nostris peccatis barbari fortes sunt, nostris vitis romanes ” 

superatu exercitus€:. ibid, 
„Terribilis de Occidente “rumor affertur obsideri Roniam ct. 

“auro salutem -civium redimi spoliatosque rursum ' circumdari, 

ut -post substantiam. vitam quoque perderent. Haeret vox et sin- . 

gultus intercipiunt- verba . dictantis.. Capitur :urbs- qua totum 

 regit' orbem, imo îame perit” antequam glașio pauci qui cape- 

rentur inventi sint, 

»Urbs tu, quondam abis caput,, romani „populi sepulcrum - 
„est; „epistola 130. 

Ss



  

creştinătăţii, în Orient avem una, pe Sf:'loan Hrisostomul. | 

- st, | loan” Hrisostomul, 

Cei trei lepresintanţi-ai spiritului creștin. din veacurile 
al IV-lea şiial V-lea cari au fost, înfățișaţi pănă acum 
aparțin Părinților latini, Părinților apuseni. Trebuie, deci, 
ca, față de dinșii, să.se cerceteze ” și un represintant al _ 
Părinților cari aparțin Bisericii Răsăritului. Vom înfățișa 
dintre ei. pe unul singur, şi nu fiindcă am crede că lite- 
ratura. bisericească din Apusul Europei este superioară în 

sericească. latină. o figură care “Să represinte. în toate ele- 
inentele ei viața religioasă a acestei părți occidentale -a 

E oriental, nu numai prin locul unde a îndeplinit cele 
mai înnalte funcțiuni “arhierești Şi prin acela unde și-a . 

-„Sfirşit zilele, ci prin firea sa, întreagă. Doar și leronim -» atiţia ani a stat supt același soare și el sa despărțit cu. 
„+»totul de Apuseni,: așezîndu-se în chilia lui de la Betleem, 

„așa încît S'ar putea crede că într'însul se descopere legă- .. . 
“tura dintre literatura bisericească a Apusului și literatura 

bisericească, a Răsăritului. Ne-am înşela însă foarte mult ; 
"nu faptul-că un om se “desparte de pămîntul său şi se 
„așează. în alt pămînt îl face Să - părăsească în același 

"acest timp literaturii din lumea răsăriteană. Ci pentru că, -. 
dacă e imposibil să se înfăţișeze din toată literatura bi- *
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timp şi tradiţiile pămîntului de unde a venit pentru ale. 

pămîutului unde se așează. - 
De fapt, Ieronim a rămas, în spiritul său, în natura | 

ocupaţiilor sale, în direcția acestor ocupații, pănă la sfir- , 

şitul vieții sale un înstrăinat. Mănăstirea lui din Betleem, 

ca și cele. trei mănăstiri pe care le-a. întemeiat Pauia, 

sînt niște oaze ale spiritului “apusean în această regiune 

a Orientului,- Câlugăr, schivnic fără îndoială, dar de o 

călugărie avînd cu totul alte rosturi decit: călugăria ră- : 

săriteană și de o schivnicie care- -și înțelegea altfel mi- 

siunea de cum o înţelegea aceia care,se găsiau ici-colo şi 

în regiunile acestea răsăritene? Călugăria lui de organi- 

sare, de disciplină, de luptă, nu “este fără .îridoială un 

prudus al Orientului. Spiritul combativ, tendința de a căuta 
“la adversar anumite puncte împotriva cărora să se în- 

drepte toată furia polemicei. sînt iarăşi lucruri caracteristice 
pentru Apuseni, dar străine cur totul lumii orientale. 

Aici, în Răsărit, cum se va vedea la Sf, loan Hrisos- 
„tomul, este un fel mai larg de a. vedea lucrurile şi, 

ce priveşte sentimentele, un fel mai - adinc de a le ter 

preta. Anume formule în adevăr romane ale lui leronim 

sînt inimitabile ; darul de a reda în cîteva cuvinte legate 
cum este piatra monumentelor antice, nu numai o cuge- 

tare, dar esența unui întreg șir de cugetări, nu-l găsim . 

în Răsărit niciodată. Dar aici 6 să răsuflăm o atmosferă 

mai umană, o să simțim o căldură mai prielnică. sufle- ; 

„tului, ne vom găsi într'o apropiere cu mult mai mai mare 

și cu mult mai mișcătoare de toate suferințele, de toate 

nevoile și desnădejdile omenești. In această privință fără. 

îndoială că Părinţii Răsăritului, care- și găsesc expresia 

lor cea mai deplină în Sf. loan Hrisostomul, sînt supe- să 
„riori celor din Apus. 

Deci din elementele de' explicaţie c care au fost date cp. 

privire la leronim, mai nimic nu poate servi pentru. înte= 

,
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Nera spiritului, nu complex! dar foarte: puternic, care 

mare Părinte din Răsărit același sistem” ca pentru Apu- | 
senii 'studiați pănă aici: anume de a presinta. întăiu ca- 
riera lui ca om pentru a ajunge. pe urmă la scrierile lui - | 
şi a căuta spiritul care domină aceste scrieri? La această 
întrebare trebuie să zicem: nu. Dacă este unul la care 
să nu se, poată întrebuința * procedeul, așa de. comod, al 
istoricilor cugetării Și literaturii, adecă de a tăia o biată 
viață omencască în bucățele și a le „eticheta cu numere 

-de ording, trecînd de la unul la altul fără o altă lega- 
tură decît succesiunea capitolelor, esfe. de sigur marea - 
personalitatea religioasă, și în același timp Și personali- 

- tatea politică, umană, care e Sf. loan Hrisostomul. Dar, 
pe cînd la leronim viața a dominat scrisul, dincoace tre- 

buie să urmăm calea opusă, fiindcă la : dînsul scrisul a -: 
dominat viața: Atita vreme cît a fost: “scriitor, orator, ma „ 

avut o viață. Cînd scrierile lui încetează, cînd comuni= - 
caţia cu publicul imens care era în legătură cu el este 
tăiată. prin lovitura dată de împăratul, atunci viaţa lui . 
este cu mult mai importantă decît activitatea lui de cu- 
vîntător. Cea dintăiu activitate încetează odată cu catas- 
trofa constântinopolitană, | cu căderea : din Patriarhie, Cu > 
trimiterea în exil, cu îndelungatele „Suferinți care au înto- | 

„vărășit acest exil Și S'au imîutuit cu moartea lui silnică. 
Prin urmare să începem de la sentimentele dominante 

ale vieţii sale, punînd: în legătură viaţa lui cu dînsele, 
pentru ca pe urmă să se atingă, într'un chip - mai pro- o 
nunțat biografic, ultimii ani din viața lui. 

N'ar trebui să se creadă însă că între Sf. loan Hri- 
sostomul și între contimporanii lui apuseni nu este nicio 
legătură, Evident că interpretarea “personală este alta la 
dînsul. Această interpretare personală corespunde altui .. 

li
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cer, altui soare, altor împrejurări, altei rase. Oniul acesta, 
născut în regiunile asiatice, purtînd adînc pecetea deose-. | 

bitoare..a Asiei, omul acesta: născut (la 347) lingă An-: 

tiohia, unde și-a petrecut cea mai mare parte din tinereţa . 

lui, el care acolo a căpătat desvoltarea. strălucitelor în- 

- sușiri de vorbă, este altfel alcătuit în țesătura fisică şi în 
: esența morală a personalității sale decit aceia pe cări 

“n&-am învăţat a-i cunoaşte, Altă natură, alt. „sînge, alte . 

împrejurări de viață. Prin ele deosebirea dintre. dînsul și. 

ceilalți e netăgăduită. Dar, iarăși, nu trebuie să-și ascundă 
cineva elementul comun. între “acest represintant unic, de- 

plin, al scrisului și al cuvîntării bisericești în Răsărit şi 
între. aceia cari-i corespund cronologic î în părțile apusene: 

acest element comun este interpretarea" ultimă a vieții care 

"se  întiinește și la unii și la celallt. Și el ca şi Sf. Augustin, 
„oricît, s'ar lupta-- pentru . unitatea divină, exclusivă a lui 

„Dumnezeu supt raportul - dualist, . vede | viața ca o luptă. 

între Dumnezeul cel bun și Dumnezeul cel rău, pe care, 

Biserica -l-a îmbrăcat: în piele neagră, izgonindu- -l în lad, 

 Persecuția aceasta, 'obsesiunea „aceasta a diavolului. — 

Paulin,. ca” și lerohim, întrebuințează terminul popular de: 

zabolus: pentru; „diabolus*, — este unul din caracterele. 
dominante ale scrisului lui Augustin. Până la sfirşitul vieții - 
lui el'.se străduieşte să înlăture partea mai pronunțat ma 

niheiană din această - -oposiţie între cele două puteri prin 

care se. ţine lumea, să facă prin argumentele sale un rost 

mai mic :zeului. celui rău, să- și strîngă dracul la părete. 

„Izbutește și. nu prea. Se vede că ar voi să dea mai mult 

lumea lui Dumnezeu 'și, cu toate acestea, la fiecare colţ. 

ai cugetării sale, întilneşte , „dușmanul“, S'ar putea aștepta 

cineva, dat fiind caracterul particular de impresionant al 

zeului negru, ca el să joace un rol cu mult mai mare în. 

cuv întările Sfatului loan Hrisostomul. Căci fericirile ce- 
rului sînt fără îndoială ispititoare şi pentru omul obișnuit,
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care nu-și dă osteneala să cugete prea mult, ispitele. ce- 

"reşti sînt. puternicul argument . pentru a-l îndrepta pe o 

“cale bună, dar Iadul, cu focul lui veșnic, cu chinurile lui 

“neîncetate, cu străjerul lui neadormit, ladul acesta tot- 

deauna a impresionat enorm ascultătorii. Spre. cinstea: 

Hrisostomului, care dă în felul acesta-o dovadă de, bun 

gusi, el vorbeşte mai rar de cum s'ar aștepta cineva de 

la un predicator către mulțimile cele mari, către oamenii 
fără cărți, fără filosofie, mai rar de cum s'ar aştepta. de 
la un cuvîntător deprins a vrăji înaintea auditoriului fi- 

guri și scene impresionante, de la un Răsăritean fierbinte, . 

trăit în atmosfera caldă a Asiei, — de diavol, care, cum: 

zice rl, „vicleană fiară este și nesățioasă“ !.- 
Inţilnim apoi, în afară de rămâşiţa aceasta * de. mani- 

Hieism netogăduită, care consistă în a atribui spiritului - 
celui rău un rol de necontenită concurență în rosturile. 

lumii —= și spune într'un loc Sf. loan Hrisostom că „puţin 

de i sar fi dat diavolului un loc. mai mare, lumea nici 

mar fi putut să se ţină pe temelic“ și deci Dumnezeu l-a 

redus, pentru-că făptura sa, care este lumea, cu toți oa- 
menii şi vieţuitoarele din ea, să poată trăi, — încă un 

„„. element care, este comun între Augustin şi Sfintul loan . - 

Gură-de-Aur. La Augustin una din. preocupările de căpe- -: 

tenie e fost originea - răului. EI nu voiă ca răul .să fie 

divin nici întrun Chip; în bunătatea nesfîrşită a lui Dum- 

n6zeu nu se poate amesteca această pată, care. este răul. 

„Nu voiă să vadă în Dumnezeu un osînditor, care hotă- 
-. răște ca' o lume întreagă să trăiască nenorocită, doar 

pentru a căpăta din nenorocirea: ei o armă “împotriva: 

acelora cari ar fi dispuși să meargă și dînșii tot împo-- 
triva voinței sale. Vechea şi îndelungata problemă a .ori-. | 

1 Traducerile sint cele vechi romăneşti din Mărgăritarele ai 
jitor Greceni: (1691).
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ginii răului îl preocupă şi pe Hrisostom. EI însă' nu este 

“un. filosof, ci un cuvîntător înnainte de toate și; mai mult 

decit atit, o mare inimă -duioasă, în stare să biruiască 

toate primejdiile lumii, să părăsească orice, viața însăși, 

de mila celor săraci și apăsaţi. Prin urmare la acesta, 

care este om înnainte de a fi scriitor și cuvîntător, care 

“fiind scriitor și cuvîntător, amestecă numai atita gînd cît - 

"îi trebuie, date fiind tendințele vorbirii şi ale scrisului lui. 

“şi lumea specială către care se adresă, la dinsul este. 
„matura! ca' problema care exista în sufletul lui, care-l 
"chinuia și pe dinsul, să apară mai redusă. O soluţie ori- 
ginală de sigur că nu putea să deie, soluția lui Augustin 

fiind. singura posibilă, că, adecă, răul există numai fiindcă “ 

“i-a introdus omul în lume, iar nu fiindcă Dumnezeu l-a 

lăsat să fie. Ți:el va zice: „pentru 'bună voia lui fiește- 

cine se face, au bun; au rău“, 

Să văzut în analisa operei lui Paulin de Noia rolul“ 

-cel mare pe care-l joacă “la acest liniştit dărîmător 

de societăți și nimicitor de State, la acest dulce negator. 

Și Sfărimător al trecutului întreg, elementul prieteniei,. al 

legăturii libere dintre oamenii cari au aceleași credințe și 
înțeleg a-și organisa viaţa pe basa lor, sentimentul idilic, 

| așa cum îl. întâlnim într'o formă mult mai rafinată și de 

“loc religioasă, în secolul al XVIII- lea, acea prietenie. care . 

și ea formează unul din caracterele deosebitoare ale ce- 

lor. d'intăiu veacuri „apostolice. | 

Ei Bine, și la Sf. loan Hrisostomul, de și el nu este 

dominat de nevoia comunicaţiei neconienite cu prietenii ' 

“săi, de şi nu-și revarsă sufletul înnainte de toate în scri- 
sorile sale; care sînt și târzii, din anii de nenorocire, în- 

“tâlnim totuși o foarte frumoasă apologie a prieteniei: 

„Mai bine iaste să umble omul întru întunearec decit să 

maibă priiateni“. De multe ori și în. visuri îi vedem şi 

“vorbim cu dînșii. ci și numai cu pomenirea priiatenului
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„se bucură neştine şi are 2 veselie... Mai bine iaste rioao s 
nu lumineaze soarele decit să ne despărțim de priiatenii | 
noştri“, Ba găsim și Ia dinsul, cînd e vorba de pierde- 
rea unui prieten sau a unei rude, acea . fișiere de inimă 

pe care Augustin n'o îngăduie nici la căpătiiul mamei 

„sale indarte, scusîndu-se înnaintea lui Dumnezeu pentru 

durerea "care-i frământă ființa în acest moment, şi pe care: 

leronim o iartă numai pentru că „și Isus a plins pe La- 
zăr, căci l-a iubit“. Găsim și la el ca şi la Paulin, pe 

"lingă condamnarea durerii care uită de Dumnezeu și de. 
„soarta cerească a celor cari au plecat dintre oameni, a- 

- cea reservă înduioșătoare, sprijinită pe însăși “atitudinea 

Mintuitorului în ceasul. cînd Lazăr a plecat de lingă el. | 
Ni este îngăduit să plingem, „Cum au lăcrămat Şi: Hris- 

tos pentru priiatenul Lazăr”, 
De alminteri toată partea relativă lă cei inorți este la . 

Sf. loan Hrisostomul de o duioșie și o frumușeță care nu 

se. întilnește la niciunul din scriitorii timpului, nici în A-. 

pus, nici în Răsărit. lată ce zice: el într'o predică consa- 

crată numai răposaţilor şi. amintirii lor: „leșit-au fără - 
veaste ș'au.zburat ca niște rindureale cu Dune glasuri,. 

zburat-au ca niște turtureale pustnice şi prea curate, Des- 

părțitu-s'au de turma noastră ca niște "miei. Mutatu-s'au 

den staol, - și suspină oile, - Lăsat-au cuibul nostru, și-i 
'strigăm ca niște pui ai lor mici... Că voao. vau' fost și 
de folos moartea, iară. noao .ni- -ați făcut mare  scîrbă“. 

Şi înfăţişind ceasul mare al omului care se. sfîrșește, el 

„zice: : Pre care văzîndu-i, noi alergăm și plîngem, . și 
ținîndu-i i de mâinile lor, îi rărutăm și-i udăm cu lacrimi, 
Şi șteargem sudorile feaţei lor și li sărutăm ochii'*. lar 

însuşi acela care se desparte de lume este făcut să. vor- . 

bească astfel: „Ce am văzut, am crezut, și cum am lu- 

crat,. am dobindit. Ducumă și nu cunosc unde merg... - 

„Că ce-mi aprindeți luminări, fraților, că eu nu mi-am a-
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prins făclia sufletului . mieutee, ȘI, „mai departe, despre 
- dînsul: „lată trecu și se duse, conteni Şi tăcu; cel mare: 
“și viteaz, cel tiran şi silnic, cel înnalt Și spre toţi groaz- , 

" NIC zace ca.Q oaie'“ îngenunchiată. „Cel: mult decit mulți 
Se > mdeu ca nimenea, cel ce lega se: leagă, și iată Că- 1 

“ Şi vorbesc prin graiul lui aceia cari au fost: „ŞI 
„noi i casictud în lume ne- am trufit Și ne-am. împodobit, și 
"cu mirosuri ne-am uns, și- -am iubit, și ne-am bucurat, Şi 
ne-am destătat“ 

Toată partea aceasta, “dar, este un €lement comun În-, 
" tre- literatura Apusului și literatura Răsăritului. Mai sînt . 
'. poate: și alte elemente comune, dar nu între foati lite- 

ratura : : Apusului şi între scrierile Sfântului loan Hrisos- 
tomul. Este partea de satiră. În acestă privință fără în- 
doială: că el samănă cu leronim. . Este însă foarte mare 

„deosebire între el și acesta, chiar atunci cînd satira u- - 
nuia ca şi a: : celuilalt atinge aceleași păcate omenești şi 
aceleași «categorii de oameni chiar, “aceleași contrafaceri 
ale creştinismului, greșeli în care unul şi altul vedeau de . 

"e potrivă o caricatură a vieţii, biser cești „pe care” ei o 
voiau deplină şi curată. Numai cit sensul criticei unuia și 
sensul criticei celuilalt se deosebesc. Adese ori descope- | 

“rim la leronim pasiunea personală, duhul de răsbunare 
“Cineva l-a provocat ? Îi răspunde. Cineva i- -a adus o jignire?. 

O răsbună, Este, „totuși pe lingă sfint, omul ; omul care. 
- înfruntă, alt om, "voința omenească, ce caută să zdro- 
bească în. luptă - altă voință omenească; Este, dacă se 

„poate. întrebuința acest termin, este în acest om sfint şi 
-" puţină răutale. Răutatea. lui, şi o răutate „de împrumut. 

E un cetitor al lui luvenal, un cetitor al marilor poeţi” 
„ Satirici ai Romei. Îi place să întrebuințeze” versurile lor 
zu dibăcie, le amestecă în scrisorile sale și ni dă . astfel 
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o  literatără mușcătoare” asemenea cui literatura mușcă- 
“toare a păgînilor. 

Sf. loan Hrisostomul este de altă părere ; el spune: . 

gură accasta nu ni s'a dat ca să mușcăm, cum mușcă 
ciinii. Și, potrivit cu acesta, înfățișează, fără îndoială, 
excelente scene din viaţa contimporană, zugrăvite cu a- 

dincă pătrundere și cu o însușire deosebită de a carac- - 
terisa. Dar se vede foarte bine „că. el aacă o întreagă 

"categorie socială, un singur defect ăl ființei omenești, fără 

ca pentru aceasta să amestece înlăuntru reminiscențe sau 

să satisfacă răsbunări. Dacă n'am avea un alt izvor pen-. 

tru a cunoaște lumea bizantină din vecul al IV-lea și-al - 

V-lea, am.putea să recurgem cu deplină încredere la 

Sfintul loan Hrisostom. Nu este de loc tipic, cum sint mai : 

„toți scriitorii bisericeşti, împumutînd de . la alții, spunînd» . 

„în același fel cum au spus înnaintașii aceleași lucruri, de 
un caracter moral indubitabil, dar care: nu înfăţişează . 

colorat viața contimporană. aceia pe care.o caută -istori- 

“cul, supt toate raporturile. Viaţa contimporană se presintă 

însă la dînsul pentru a fi condamnată, senin, impersonal, 

în totalitatea ei: și la: Antiohia, cînd era un simplu pre- - 

dicator — au vrut să-l facă preot, şi a refusat” această o- 
* noare;"'desvinovăţindu-se pertru că nu primește —, şi la... 

| Constantinopol, cînd imensele aclamații ale mulțimii l-au 
chamat în fruntea Bisericii Romei, celei nouă, cînd a a- 

“juns Patriărh, cînd o lume neînirînată se îngrămădia în 
jurul lui, așteptînd de la dinsul. noi îndrumări către .cre- 
dința cea adevărată,—ceia ce a 'simţit-o și Împăratul Și 
sfirşitul vieţii lui a fost determinat tocmai. de acest an- 
tagonism fatal. Căci nu cu anecdote de felul aceleia că 
Împărăteasa Eudoxia s'a supărat pe el pentru cutare Sau . 
cutare moliv se cuvine a se explica lucruri care sînt - în 

" legătură cu curentele cele mai mari, cu luptele hotăritoare 
„ale unei epoce. Nu, ci toată societatea aceasta o cunoștea. 

. e. 
r pf E a.
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adinc, și o ură. O ură în luxul ei, o ură în minciună ei, 

"o'ură în prefăcătoria ei, în talentele ei,.în toate. Și chema 

„pe toţi săracii lumii, mii și mii de oameni, ca să-l spună = 

ura lui, pe care numai un Singur lucru o putea desarma: 

“dispariţia tuturor păcatelor vieţii „ exterioare într'o viaţă 

nouă, interioara, înlăturarea acelei, contraziceri, scanda- 

loase pentru cugetul său drept și pentru credința sa a- 

dîncă, între ceia ce omul pare a fi și ceia. ce este în 
realitate, între misiunea care-i este dată pentru foți cei- 

lalți ca și pentru el, și între misiunea pe care și-o atri-. 
buie el însuși, numai pentru persoana sa. E 

Nu este nimic din ce se petrece în lumea această bi- 

zantină care să nu fie atins de biciul lui de foc. Avem 
pagini întregi consacrate petrecerilor timpului, pe care le 

«condamnă, în sentințe naive, nedrepte. Condamnă teatrul 
“supt. toate înfăţişerile lui : „ceia ce fac chipurile păgînilor - 

"şi-şi schimbă fcaţele lor şi glasările și joacă, ceia ce se 

îmbracă cu haine femeiești. „„“ . Aiurea biciuește alergările - 

-de cai și pe toți „sportsmen“-ii- epocei lui, mustrînd . și 

lumea care se îngrămădește acolo. El spune: în biserică | 

"nu. veniţi, 'unde este și. acoperișul material și acoperișul 
rhoral, dumnezeiesc, și vă îngrămădiți, ori de o îi vreme 

bună, ori de plouă, în bătaia vântului, prin locurile unde 

sînt alergările de cai? 

"Căci nu era amabil nici cu publicul lui; 'de loc. S'a 

- întîmplat întrun rînd că a venit cineva să aprindă lu- 

minările în biserică. şi, cum e. omul, capetele se întorceau 

“spre aceia care umbla cu lumina. Şi atunci el [i-a zis: 

“Eutihie a. căzut de pe fâreastră în momentul cînd vorbia 

” Apostolul în biserică, și cu toții erau așa de mult cuprinși de 

“cuvîntul acestuia, încât moartea lui Eutihie însuși nu i-a 

„putut cutremura. Li făcea observaţii serioase în ce. pri- 

vește zăbava venirii la biserică.. Numai cîteva ceasuri din 

:zi veniţi şi vi E pierdeţi gîndindu-vă la lucruri” care -  
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sînt străine de biserică !: în biserică vă petreceți toată 
vremea, spune el, „căsciînd şi dormitind“, „Scărpinîndu-vă. 

- şi căscînd la rugăciunea noastră“. „Te leneveşti și caști, 
şi-ţi schimbi. picioarele unul peste altul, „Stai la bisearică 

- Şi la frumuseaţe striină priveşti“. 
Prin urmare viaţa 'publică în marile ei manifestări îi. 

era antipatică. Cînd trecea atletul pe străzile Constantino- 

polului cu lume în jurul lui, în aclamaţiile mulțimii care-l 

urmăria pretutindeni, trupul frumos, care represinta bi-- 

ruința prin încordarea puterilor fisice, i se părea Sfîntu- 
. lui o jignire a credinții creștine, a vieţii care decurge din. 

această credinţă. În glorificarea. acelui corp omenesc, el 

nu vedea decît idolatria tinei. Şi n'avea dreptate, fiindcă. 

Dumnezeu nu l-a creat doar acest "biet trup omenesc 

„pentru ca să nu-l îngrijim, ca să-l lăsăm să se prefacă. 

din viu în tina de care vorbeşte Hrisostomul şi la care: 
în mod fatal va ajunge,-dar la vremea lui, iar, atita 

timp cit m'a fost prefăcut-în tină, și cel este sacru, ca. 

parte nobilă a, Creaţiunii. Cum nimeni nu 'azvârle cu pie- 

"tre în florile copacului de primăvară, fiindcă ele vor. fi. 

„peste citeva zile praful veşted. pe care vor călca picioa- 

rele trecătorilor, tot astfel nu trebuie să' se arunce pia- 
tra batjocurii. împotriva corpului. „Omenesc, în. frumuseţea. 

„Şi puterea căruia se înfățișează dumnezeirea, întocmai aşa 
'Cum se manifestă în Simțirea cea mai înnaltă în jertfa. 

cea mai. desăvirșită. Fără îndoială este o gravă greșeală 

a ascetismului asiatic, Fiindcă lucrul acesta vine mai. de. 

departe decit Hristos; vine. din vremurile de chinuri ale: 
păginismului din Siria și ale părții Dinecuvîntate de Dum-- 
nezeu cu mult soare și blăstămate cu, acest - supliciu o- 
menesc, trecut din veac în veac, al ascetismului.  - » 

- Îi e -necaz și pe cei cari-și.pierd vremea şi nu cetesc. 

cărțile. ce stau aruncata într'o ladă. unde nu umblă * mâi- 

- nile niciodată. Îi e năcaz pe cei mândri, ce-şi ridică: sprin--
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cenele și. - se “umflă în piept“. Îi înfăţişează trecînd cu 

alaiu, călări,— lumea sau, cum zice traducatorul romin, 

„Ciocoii“ lor,—lăsîndu-li calea, „ca să aibă loc larg să 

treacă dobitocul.cel cu patru picioare“, „ca și cum ai 

umbla asupra văzduhului, și, de ai putea, ai face aripi 

să nu calci pe pămînt“. Dar „toate acestea sînt cilți a- 

priași, " bășici pe apă“. . 

lar aceia cari. umblă continuu preocupaţi de înfăţişarea | 

lor, sînt pentru el „rimători carii caută tot jos la pămînt 

Și se tăvălesc în gunoiu“. Toate podoabele și petrecerile 

vieții sînt înfierate: „cei cari cu timpene și cu jocuri beau 

vinul, ceia- ce. zic: să mîncăm și să bem, că miine avem 

să murim, cei cu zicături, cu așternuturi moi, cu perine 

„cusute cu aur, cei cari chiamă la boli vrăjitori și des- 
cîntători“, aceia cari au îmbrăcămintea lor zugrăvită „cu 
bălauri și aspide“, „cu mîneci pănă la deagete și cu 

„ gulere. Tate, să cate la proorocul - Ilie „cu cojoaca lui 

„cea veche“, Femeile care-și pierd vremea ducîndu-se la 

„„Zlătari“ '— argintarii timpului — și, care ' stau prea a- 

proape de zlătar „ca să nu li se fure irma“ din hai- 

„ele lor, să cugete la martirele despoiate. Pănă-şi î îngro- 

pările solemne îi displac : „făcliile: ceale poleite  ale_ po- 

„ pilor, tulburarea muierilor împreună cu a. organelor“.. 

Și, în fața. acestei vieți artificiale, rafinate, care des- 

„gustă pă nă la. Sfirşit pe oricine, în fața acestei falșe vieţi, | 

- “el presintă alta, simplă și adevărată:  presintă. și. viaţa 

pustie a ascetului,-dar şi o. viaţă din lume mai bună - 
decît dinsa. Se poate zice că 'dintre toți. Părinții biseri-: .. 

„cești. n'a fost unul care să iubeașcă mai adînc natura, . 
s'0 înfăţiseze cu. o mai încîntătoare sobrietate de stil de- 

cît el: natura, pe care o cunoştea de acasă. ca. și natura 

"teribilă în mijlocul căreia a fost -trimes în - surgun, lo- 

„curile. acelea ' din Caucas, în care şi-a petrecut, în „odaie 

„afumată, anii de prigonire, . 

 



  

si loan Hrisostomul | | 93 

„De vei să ati ţa mîngiliere în Sufletul tău, nu. 
mearyge “la sbor şi la jocuri ; numai mergi la grădini, la 

| -riuri, la bălți și Ia. livezi şi la pometuri de ascultă pe 
greieri carii “cîntă toată 'zioa: .. Pagini asămănătoare cu, 
paginile, „citate, din leronim. , 

În. acelaşi timp cînd condamnă toată această lume, el 
“dă ceva în loc. Îi trebuie o societate de oameni sinceri: 

și simpli, de oameni cari să aibă: conştiinţa * zădărniciei, 
lipsei de sens a acestei vieți. Îi trebuie numai o comuni- 
tate frățească între acești creștini adevăraţi, și-i trebuie 
înnainte de toate, în această comunitate. frățească, o ne- 
stirșită milă pentru omul de jos. Nici într?o literatură, a- 
tară doar de unele pagini ale vechii 'scripturi budiste, nu 
este cultul acesta al sărăciei. Era împotriva bogăţiei sterpe, 
împotriva sufletului care nu înțelege în bielșugul - lui SU:- 
ferința celuilalt, a celui ce nu iartă Și nu iubește. 

Cînd e vorba de dușmanii de aici, el zice: „Să ni a- 
ducem amirite de, vrăjmiașii noștri şi pănă sînt vii, și după 
moartea lor să ne rugăm pentru dînșii, şi încă mai. vîr- 
tos pentru ceia ce ni-ar fi făcut multă: pagubă și rău“. 
lar, în ce priveşte viaţa săracilor, și datoria celor de sus. 
şi celor bogaţi față de ei, el se-exprimă în formule ca 

„acestea: „Să. nu zicem că iaste om bun acela care nu 
" face nici, rău, nici bine... Pre săraci, nici ca pre cîiriii tăi 

nu-i ai*. -,De mulie ori — aici vorbeşte. Mîntuitorul în- - 
“Suși, pe care-l aduce înnaintea ascultătorilor, — „de 
multe. ori. am venit la casele voastre” în vreame de iarnă , 

"- stare şi grea, şi am fost gol și desculț, Și nici a grăi mu. 
- puteam de” greul frigului” și. al, gerului,: “ară voi im'aţiscos | 
- afară, şi m'aţi gonit, și m aţi ocărit, și nici ca-pe un cîine: 

nu” nvați socotit“. „Pe. cîini îi hrănești“ spune EI, „caii îi 
- îngrășaţi, "dobitoacele grijați, și vă era- aminte de oi ŞI, 
„de porci și de măgari, iar mădularele meale,. carii sint i 
„săracii şi 'Dolnavii, nici cum nu i-aţi “miluit.: 2 Mulţi.
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murit de foame și de seat şi 'de frig... Eu sint îmbrăcat 
în lumină ca într'o haină“, — urmează Isus —, „iară 
numai. cît vei îmbrăca tu pre un gol, şi eu îndată simt. 
căldură și :mă încălzesc... Că în tot locul și în toată lu- 
mea sînt şi mă aflu, și i ajut celor din nevoi. și. din greu- 
băț 

Își poate. închipui cineva că a vorbi astfel înnaintea u- 
_nei imense mulţimi apăsate, violentate, cufundate în' întu- 
nerec, de care nimeni nu avuse milă veacuri întregi, a-" 
ceasta însemna să-și cîştige 0: dragoste mai adiîncă decit 
aceia care se poate căpăta prin orice alte mijloace. Îm- -. 
păratul însuși nu era încunjurat de. ostașii lui. cu mai 

„multă credință, cu mai, mult. devotament decit omul acesta, 
care aducea în fiecare zi laudă suferinței oimenești și pe-- 
depsirea, prin cuvinte de foc a. trufiei, | 

Era lucru firesc dar ca Sfîntul Ioan Hrisostomul să nu 
ție de loc iubit în toată 'lumea - cealaltă. Nu numai la 
Curtea: Împăratului, nu numai între cei d'intăiu demnitari. 
ai lumii răsăritene, nu numai între bogații cu imense a-! 
veri ai Constantinopolului aceluia 'de miserie “Şi de înfri- 
coșătoare boli, dar nici între membrii, , ierarhisați, casaţi. 
în "bogăţie, îndreptați spre cariere ambițioase, ai clerului 
său propriu. De la cel din urmă diacon pănă la Împărat - 

„era astfel o singură ură împotriva lui. . 
Și aveau dreptate să hrănească această ură din punc- 

tul lor de vedere, cîni ne gindim la felul cum vorbia. el. 

E “Si ca inţelegere a Scripturii, cl preferă pe cei săraci şi ne- 
, luminaţi : „Luaţi la întimplare pe unul din acei oameni cari tră-- 

„iesc la ţară şi cari par să nu cunoască decit sapa şi plugul, şi 
întrebaţi-l despre marile adevăruri cu privire la care filosofii pă- 

"gâni.nu,pot, cu toate cercetările lor şi lungile lor. discursuri, să 
ni deie' un răspuns mulţămitor, şi el-o să.ni răspundă cuo pre- 
cisie rară şi. o mare înțelepciune, Să -adăogim - şi : aceia, spre. 
landa lor, că-şi conformeaz ă viața cu credința. 
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de toate autorităţile acestei lumi, care nu'se mai: i sprijinia 

pe nici o credință și care nu mai îrideplinia 'nicio datorie, 

care; prin.urmare, în această vreme, cînd lipsește credința 

la basă și datoria ca scop, merita toate 'condamnările. 
“Întrun loc spune :. „Acestea le zi şi Împăratului, și nu te 
teame de coruna lui, și nici de îmbrăcămintele lui ceale' 

- de auri. „Dregătoriile și stăpînirile aceastea toate nimică 

nu se osebesc den umbră și den vise“. „Cine iaste Îm- 
3 » 

| păratul și cine cel prost după moarte 2... Mulţi tirani și . * 

Împărați puternici s'au pus goi în pămint !* într o pagină, 

care trece dincolo de autoritatea - Împăratului şi de toate 

autoritățile ce pleacă dela el, el osindește întreaga mani- 
testare a puterii de Stat în societatea 'n mijlocul căreia. 
trăieşte : „Căile se vămuiesc, pămîntul se: împarte, apele 
se stăpinesc, vintul se cumpără, zeciuitorii și hărăcearii . 

țin orașele“. 

Cine se gîndește la teribilul regim fiscal :pe care se 

“răzima întreg Imperiul, Roman în veacul al IV-lea şi al 

V-lea, cine se gîndeşte că acest Imperii Roman nu mai 

„datora nici măcar opere de utilitate publică pentru toate 

"imensele sacrificii pe care le „cerea de la toate clasele so- 

ciale, cele de sus furişîndu-se însă pentru ca toată'greu- 

tatea să treacă la clasele de 'jos, va înţelege că această 

declaraţie, care este — am zi:e astăzi — anarhistă, cu- 

“ prinzînd refusul de orice serviciu Statului, e 'o declaraţie 

de războiu formală față de instrumentul de hrăpire și u- 
„Surpare.: 

Cesarul' însuși nu era — cruțat niciodată în cuvântările 

lui : „Ceia ce-se împrietenesc cu Împăratul, și vorbesc 
cu dînsul, și au multă cinste de la dinsul, nu : priimesc, 

„nici sufăr. să grăiască cu oamenii cei mai de jos Şi să- 

raci“. Și, vorbind de ruina cutăruia dintre stăpînitorii s0- 

cietaţii “bizantine, de căderea năprasnică . şi impresionantă 

a cutărui ministru al Curţii împărătești, pe care l-a atacat
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într'o omilie întreagă înnaintea' mulţimii. din Constantino- 
“-pol,'a doua -zi după pedepsirea . lui, el spune: „Vezi ca- 

sele și curţile boiarilor cum sînt surpate şi pustii; numai 
turnurile se văd, și cîntă păsările ?n ele&, - 

Evident. că după astfel de atacuri îndreptate. împotriva. 
societăţii: politice bizantine, această. societate trebuia să se. 
apere. Și s'a apărat. S'a apărat întrebuințînd cu. dibăcie . 
contra acestui” om de Biserică formele Bisericii. Erau a- 
tiția nemulțămiţi ! Toţi colegii lui de: episcopat din Con=- 

_Stantinopol îl” invidiau pentru - strălucirea. talentălui său ” 
şi-l brau pentru cruzimea cu care desceperia defecte care | 
erau ale societății -- clericale superioare întregi." Atunci - 

- Curtea bizantină ma avut decit să sgindărească puţin a- + 
„+ ceastă nemulțămire. ca să aducă mișcarea de răsturnare - 

a Sfintului. „A venit deci de la Alexandria... “Patriarhul de” 
acolo, cu care Hrisostomul trăia în termeni răi. În scri- 

-.soarea pe care acesta a -adresat-o episcopului. din Roma, 
în care.nu recunoștea un superior, după cum pretind tra- 
ducătorii catolici ai operelor sale, ci i'se. adresă numai 
fiindcă mavea pe cine-altul să se sprijine, în acest stri- ..- 
găt de ajutor el -spune că "venirea - Patriarhului . din Ale- 
xandria la Constantinopol a fost considerată .de el cuin- - - 
diferență." Patriarhul acela el însuși era acusat, și Hri-. 
sostomul credea că a. venit să se: “desvinovăţească la . - 
“Curtea împărătească. Presenţa acestuilalt şef al creștină- :: 
„tăţii a dat însa un sprijin întregii agitaţii de clerici care . 

se formase. împotriva libertății de - cuvînt a lui loan, îm- 
potriva talentului său ca și împotriva radicalismului - său 

"de îndreptător al societăţii contimporane. Încetul - cu în- 
„cetul, fără 'să fie nevoie a 'se urmări aici firele acestei 

intrigi, mișcarea a crescut. Curtea, pe care o. ataca, deși 
nu în actalitatea ei, în individualitatea ei,. aşa cum se | 
înfzțișa în acel moment, ci în generalitatea oricări auto- ţ- 
rități supreme, Curtea a suflat în foc, Hrisostomul nu vrea 
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s'o spuie. Și este foarte de laudă pentru dinsul oposiţia 
între tonul cu care vorbeşte de autoritatea împărătească, 
şi de orice autoritate abusivă pe lume, pînă în momentul 
catastrofei, și între atitudinea pe care a. avut-o faţă de Cesarul său după lovitura care l-a scos diri scaun și l-a 
trimis în pustiu. Ar fi putut acolo, în colțul său de Asie, 
unde nimeni nu-l controla, — căci venia doar cutare 
preot care se întorcea avind cusută în haină scrisoarea de 
mustrări pe care fostul Patriarh o trimetea către prieteni » — să vorbească cu toată durerea înfrîngerii sale, cu . 
toată invierșunarea împotriva nedreptății, să fulgere pe: 
Arcadiu, Împăratul persecutor, care cedase intrigilor u- 
nor influențe casnice, dar înnainte de toate temerii că 
Imperiul se poate dărima prin astfel de atacuri. Ei bine, 

„nu; rămîne tăcut, cruțător față de persoana dușmanului 
înnalt și puternic, cărtiia avea drept să-i atribuie toată 
nenorocirea lui. Doar el însuși spusese: „Să ni aducem 
aminte și” de vrăjmașii noştri Şi pănă sînt vii şi după 
moartea !or să ne rugăm pentru ei, și încă mai virtos. 
pentru aceia ce ni-ar fi făcut multă pagubă și rău“. 

Se cunosc împrejurările în care i s'a dat lovitura de 
pe urmă. L-au smuls din biserică și Sau încercat să-] 
trimeată dincolo de margenile cetăţii. Au fost siliți însă 
să-l aducă -înnapoi.! Pe urmă,cînd în jurul lui să strîns - O puternică oaste de popor, alcătuită Du numai din băr- 
baţi, ci din întreaga populație, cu femei, cu copii, făcîn- du-i zid de apărare, atunci, fără a invoca numele Împă- ratului, însuși pretorul a intervenit cu ai sâi și, lovind cu săbiile în această mulțime, umplind de sînge biserica, l-a luat pentrii a-l sui pe O corabie și a-l trimite . în exilul . . a i 2 fa . -f. o... „veșnic. Și, în vălmășagul acela ingrozitor, mulțimea fiind 
îrică striusă împrejurul bisericii, în credința “că poate îm- piedeca ieșirea Patriarhului iubit, 'biserica însăși s'a *a- 

7:
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prins, și corabia mică în care pleca exilatul, a fost 
luminată de flacările cele mari ale lăcașului sfînt care _ 

ardea, ca de focul pe care el îl. avuse, o viaţă întreagă, 

în sufletul său. | . pr 

După trecere de cițiva ani de. zile, Curtea a găsit apoi 

"că bătrînul acela de șeizeci ani era prea sfâtos în locul 

său de aşezare, și atunci l-au pornit pe jos în regiunile 

Caucasului. Fără să-i acorde măcar cea mai mică odihnă 

pentru corpul sdrobit de oboseală, l-au îndreptat către un 

loc şi mai depărtat. Stirșit cu totul, s'a oprit la o bise- 

rică din drum, şi-a făcut ultimele rugăciuni și, pentru a 

vorbi! ca dînsul, „a ieșit din .viaţa și din furtuna lumii“. 
(407). 

Rare ori o viață, un graiu și un Scris au fost mai strîns. 

unite într*o personalitate vrednică de respectul tuturor 

timpurilor. 

n. d. 
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Și-ar face cineva o ideie foarte incomplectă despre cu- 
„getarea şi simţirea omenească în aceste veacuri de la în- 
ceputul evului mediu dacă ar cunoaște numai pe repre- 
sintanţii, de o importanță netăgăduită, și în calitate de 
filosofi, de-cugetători, și în calitate de scriitori sau ora- 
tori, ai Bisericii. l-ar scăpa astfel o mulţin:e de lucruri. 
Să căutăm dsci o personalitate care să nu fie legată, ca 

„personalitățile religioase, de formele Bisericii, a czrui cu- 
___“getare prin urmare, fără să aibă caracterul sentimental, 

„puterea mare de impresie a unei convingeri absolute, cum 
este aceia ce derivă dintr:o religie, totuşi prin propria sa putere, prin îndrăzneala spiritului său 'neingrădit de vre-o 
dogmă și neîmpiedecat de vre-o formă, să se ridice pănă 
la cele mai înnalte culmi ale gîndirii. 
„ Am ales pentru aceasta o carte care foarte multă vreme” 

a fost în mîna omenirii, de Şi în vremea noastră, de mult, 
nu se mai cetește, ca și, de alminterea, atitea altele care 
odinioară formau. basa pregătirii sufletești a umanităţii. 
Caci cine se îndreaptă. astăzi în momentele grele ale 
vicţii la acea admirabilă carte religioasă, fară dogmă, 
dar plină de credință, care este „De Consolatione Phile= 
sophiae“ a lui Boeţiu? |
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înnainte de a vorbi de Boeţiu însuși,-de împrejurările. 

in care a fost adus să-și scrie cartea, care oglindește o 

“ întreagă stare de spirit, cîteva observaţii de caracter ge- 

neral. S'ar putea pune întrebarea dacă, afară de o rafi- 

nată aristocrație; căutind Și în creștinism sport și modă, 

„în afară de complicatele minţi, de o superioară elabo- 

raţie prin discuții și prin lecturi, și în afară de mulțimile 

acelea, care, mai ales în Răsărit, unde legea nouă era 

mai populară, mai generală și mai întinsă, credeau fără 

să discute teologie, prin întreaga manifestare convinsă și 

devotată a ființei lor, dacă în afară: de aceștia nu erau 

şi alții? în societatea aceasta 'contimporană, din lumea 

păgînească nu mai rămăsese oare nimic afară de cîte un 

represintant curios al spiritului de împotrivire ? 

"Cum, păgînismul acela care dăduse p2 Platon, care în 

ultimul timp produsese o întreagă mișcare în legătură cu 

teoria ideilor lui Platon, gi o filosofie care era aproape 

o religie atingind multe inimi și care, prin nobleţa ei ne- 

contestată, prin puritatea absolută a idealismului ci, prin 

serviciile pe care le-a adus desvoitării spiritului uman,; 

merită de sigur un loc 'de cea mai mare cinste în des- 

voltarea spirituală a speței noastre, păginismul acesta fi- 

losofic nii lăsase el nimic? A fost de ajuns predicaţia 

aceia simplă, aşa de bună, de străbătătoare, deci, pentru 

ca.tot ce era artificial în cugetarea păgîră să dispară ? 

„Ar fi fără îndoială o mare preșală să se creadă că legea 

creştină a distrus întreaga" gîndire antică, afară doar de 

elementele care au pătruns în ea însăși și s'au transformat 

după cerinţele ei morale ca și după doctrinele ei cosmo- 

gonice, sau în afară de elementele acelea care. puteau să 

dea creștinismului cel puțin “arme de -luptă, filosofia pă- 

gînă fiind de sigur foarte: utilă creştinismului, ca una ce-l 

ajuta să-și apere propria lui doctrină.. Se putea ca, înlă-
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turîndu-se artificiile, adevărurile fundamentale să se ducă 
și ele? - 

Dar încă o întrebare se poate. pune. În afară de gloria: 
lui, care pentru Augustin insemna foarte puțin: lucru, dar 
pentru leronim ceva mai mult, Imperiul Roman mai lă- 
sase și altceva: un lucru esenfial ș și permanent, care trăiește 
încă în sufletele noastre, care ne împiedecă, și azi, în 
năvala aceasta de doctrine. noi, de a transforma socie- 
fatea omenească întrun periculos lboratoriu de 'neconte- 
nite și vane experiențe sociale, în care bunul simţ n'ar 
putea opri realisarea pripită a unor lucruri menite să fie - 
foarte bune, dar se pot mîntui și prin cea mai teribilă 
catastrofă. Acest lucru mare și scump lăsat de Imperiul 
Roman era elementul de ordine instinctivă pe care Roma: 
l-a coborit pentru totdeauna în sufletul umanității. Afară 
de cîţiva nebuni, de cîțiva fanatici desperaţi, de cite ori 
e vorba de d trece, de la teorie la faptă, simțim în noi 
frîul acesta secular al ordinii romane care ne reține, 

Pentru a căpăta ilustrația acestor . lucruri, să- ne co- 
borîm în acea sănătoasă operă.de cugetare antică, trans- 
pusă în mijlocul noitor tendințe religioase ale creștinismului, 
Sare este „Despre mingiierea Filosofiei“ a lui Boeţiu. 

Dacă. mar cunsaște cineva nimic despre personalitatea 
aleasă -a filosofului, ar putea să fie lămurit pe deplin 

“prin elementele chiar care sînt cuprinse în opera sa. Vor- 
- beşte despre înnaîntașii lui, despre el însuși, despre creş- 
terea pe care o.primise, despre legăturile pe care le 

-avuse cu societatea, despre cariera pe care izbutise să 
și-o facă, despre serviciile pe care. le-a putut aduce, despre 
bucuriile, suferințile, isprăvile și zdrobirea, finală a Vieţii” 
sale publice. * ? - 

Știm astfei că în familia lui era -un fel de ereditate 
“ fatală, cum a. fost. ereditatea Brincovenilor Ia Noi —,
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patru generații mau murit. de moarte bună —, ori aceia 

care urmăreşte pe Habsburgii din. Austria. Bunicul 
lui Boeţiu — care și el era să fie omorit, împreună cu 
socrul său, Symmachus, din ordinul regelui got Teodo- 

ric — fusese executat prin sentința Împăratului Valenti- 

nian, chiar în cuprinsul palatului. Tatăl * moare de cu 

vreme în împrejurări necunoscute : oricum, nu era urmarea 

liniştită, normală a .unei familii. Copilul (născut după 470) 
rămîne în sama tutorelui său, „care-l trimete, se spune, 

să-și desăvîrșească -studiile. Ajunge un ajiînc cunoszător 

al filosofiei greceşti, într'o vreme în care Augustin putea 

să spună că nu e capabil să întrebuințeze izvoarele eline, 
fiindu-i foarte greu să cetească în această limbă. Şi este - 

'cu atit mai vrednic de observat acest fapt, cu cît Augustin, 

trăind numai pînă la 430, avea posibilitatea să cunoască 

li:ba grecească mult mai bine de cît Boeţiu, contemporan 

al lui Teodoric, om din secolul al VI-lea, cînd legături 

mai existau cu Constanţinopolul, dar schimbul cultural 

era mult mai slab. 

A scris, afară de opera de care ne ocupăm aici, tratate 

foarte complecte, de care numai specialiştii se ocupă: un 

tratat de musică, un tratat de aritmetică, — matematica: 

de atunci însă ducea la filosofie. A tradus pe Pitagora, 

pe Arhimede și pe, Ptolemeu, ca şi pe Aristote!e, pe 

Platon. 
Întors înnapoi la Roma; face. carieră. Însurat de : două 

ori, — se zice — odată iea, după tradiţie, pe fiica lui: 

Festus, Elpis, o nobilă. siciliană. Și aici iar constatăm fa- 

talitatea care era legată de persoana lui și care se în- 
tinde și asupra acelora., cari-l încunjoară. Elpis moare: 

. "foarte 1înără. Boeţiu se însoară din gou, cu fiica lui 

Symmachus, Rusticiana. | 

„A avut doi fii, cari au fost proclamaţi consuli chiar î în 

momentul. în care el, după ce vorbise in For, lăudînd pe



  

-roman și-l corduceau. Fi guvernau, iar: nu Împăratul 
care era c simplă. formă, ca “regele merovigian de mai. 
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regele: Teoderic, era dus în triumf de mulţime. Şi “de 
“sigur că pentru un om care avea 0 viaţă: exterioară; 0 
viaţă politică, nu putea să fie 0 mai, mare "satisfacţie decit 
acest dublu triumf. Pe urmă şi-a luat o misiune “politi: ă - 
pe care: Teodoric mo putea admite. Și, pentru ca să în- 

felegem de ce natură este această misiune, - trebuie să 
spunem citeva cuvinte. despre . însăşi: dominația „acestui 
rege ostrogot în Italia. 

Roma căzuse la 476. „Căzuse“ e un simplu cuvânt. 
De fapt și pănă atunci barbarii stăteau lîngă Împeratul 

Lă 

terziu, tirit în căruța cu boi, supt ochii majordomului 
războinic. Și, atunci, “s'a făcut Şi la Roma ceia ce tre- 
'Duiau să facă apoi Carolingienii în dauna Merovingieni- 
lor. Un barbar a avut francheța să trimeată pe tinărul 
"Cesar într'un adăpost oarecare al imperiului şi el însuși: 
să rămiie în locul lui. Odoacru sau Odovacar — acesta - 
era adevăratul lui nume —, înlocuitorul, era tot numai 

şi atit. Nu rege al Italiei, ci al barbarilor săi, în 
locu armaţei imperiale alcătuite din alți barbari. Era 

„rex“ în Italia, şi nu rege asupra Italiei. Elnu- și atribuia, 
i de alttel, niciun fel de autoritate superioară. Recunoștea 
bucuros că este un, stăpinitor legitim: Împăratul, care ră- . 
măsese acum numai la Constanţinopol. Acestuia îi trime- 

„_sese el de la Roma insigniile, rămășițele -pompoase ale 
Imperiului de Apus, pe care-l destiințase. „Dacă-i trebuie, : 

"ţie-și-le! Odoacru mavea nevoie de. ele ca să fie rege în 
toată puterea și cu toată energia sa, 

Dacă-și închipuie cineva că sa plins după Romulus 
Augustulus, cel din urmă stăpînitor legitim, fie și prin 
voinţa unui. barbar, căci voința barbarului era aceia care 
ptoiectă pe părete maiestoasa și vana figură: imperială, — 
mu cunoaște pe Romanii din secolul al V-lea. S'a pro- 

e
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cedat: față de Odoacru ca și” față de Împărații ceilalți. 
Doar mai fuseseră lăudaţi atiţia barbari ca oameni mai 
puternici pe lingă Împărați fără însemnătate! Și atunci 

retorii au ţinut discursuri pentru regele cel nou, poeții au 

cintat îmnuri pentru dinsul, iar cugetătorii zu căutat: în 

elementele cugetării antice tot ce trebuia pentru a legi- 

"tima această “dominație. . ' 
E adevărat că toaă Italia, în îrunte cu Ennodius, unul 

din lăudătorii lui Teodoric, a salutat, după trecere. de 

citeva decenii numai, pe regele ostrogot care venia de pe 

malurile Dunării, de la noi sau din preajma noasiră. 

Avindu-și scaunul' de stăpinire şi locul de adunard al oș- 
tilor sale la' Novae “(Siștov),.pe Dunărea bu gărească, în 
fața șesurilor noastre, Teodoric căpătase totuși o educaţie 

| strălucită la Constantinopol ; el știa foarte bine latineşte 

şi o zeşște și se iniţjase în literatura vremii. Dar se în- 

„t  secu dubla personalitate a barbarului pe care cultura 

„îl atinge numai la suprafață, fără să schimbe elementele: 

i esențiale ale personalității lui. Cind, cu mandat imperial! 

bizantin, -el a întrat în Ițalia, mulțimea l-a aclamat, nu 

“pentru că ea: ură pe Odoacru, ci pentru că el Diruise pe 
acesta. Asupra lui au căzut laudele și imnurile .„.cetățe- 

tenilor“ postulanţi, cari formau lumea politică a timpului. 

Teodoric s'a instalat. | 
Se zice că era om cuminte. A știut să dea regalității 

"sale un = speci imperial, dincolo de care wa cutezat să. 

“treacă —, aşezînd însă pe barbari de o parte, pe Romani 

de alta, și tratind pe fiecare după obiceiurile sale. N!a 

putut confunda - aceste două societăţi, și nici m'avea planul 

- ori interesul să le confunde. Dar, dacă mu le-a putut 

confunda, a făcut alt lucru mare: le-a ţinut liniștite una 

  

- lingă alta. Veniau astfel șafii goți să =sculte discursurile. 

care se ţineau în: latineşte după normele îndatinate spre | 

lauda rezelui lor, care din Dietrich se pretă + se în Theo=



  
” ori 926). De ce a fost'învinuit acesta ? O spune. însuși 
în această carte. A fost acusat-că ar îi călcat un jură- 
„mint în interesul carierei sale. Dar el -tăgăduieşte. Cari- 
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doricus, iar Romanii înnălțau panegirice şi imnuri întru 
Slava lui. De fapt însă ordinea cea nouă nu era încă de- 
plină, și ni spune și Boeţiu că Teodoric era, de fapt, pre- 
venitor numai fâță de Romanii cari erau strîns legați de 
interesele lui. politice. i 

Și iarăși ştim, din alte izvoare, că Teodoric -nu ajun- 
sese să împace pe, barbarii săi cu Romanii, că aceștia e-: 
rau foarte recunoscători cînd monumentele lor erau lăsate 
în pace de locu torii, încă sălbateci, ai lagărelor. Cunoaș- 
tem legăturile lui cu Biserica catolică, de și era un Arian 
după datina din Răsărit, din Constantinopol, unde-și fă- 
cuse studiile, dar din anumite vieți episcopale se deslu= - 
“Şește și de ce natură erau aceste lzgături. Bisericii. nu 
Știu dacă-i profitau, lui însă, cu siguranță. Cînd, în îi- 
lele lui, Burgunzii năvăliră în Liguria și prădară toată 
acea strălucită Riviera, de unde locuitorii. mai toți fugi- 
seră, țara putîndu-se socoti aproape ca despoporată, Teo- - 

“doric s'a adresat unuia din episcopii catolici Și l-a trimes 
la regele burgund să-i vorbească. Episcopul. s'a dus, și 

--a fost-primit bine de acestălalt rege, care la cel d'intăiu - 
semn al omului Bisericii, capabil să atragă fulgerele lui 
Dumnezeu contra insultătorilor săi, a dat drumul fugari- 
lor Liguriei. Teodoric biruise. Şi el iubia pe episcopii ca- 
toiici. Oricine-și iubește instrumentele, - . 

“Scade puţin Teodorie și pentru moartea lui Boeţiu (52 

? 

era lui cra așa de înnaintată, încit-se întreabă cineva de 
ce ar fi fost nevoie să-și calce jurământul. : 

De altfel, pe acusatori nu-i auzim, ci auzim numai a- 
părarea lui, o apărare discretă, fiindcă el era încă în 
momentul acela la îndemîna lui Teodoric, care-l irime- | 
sese în închisoare, la Pavia, de unde, amenințat în, fie-
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care moment cu moartea și expus pedepsei pierderii a- 
“verii sale întregi, el și-a scris carţea despre filosofie. 

Dintre capetele de acusaţie este unul însă care-l înnalță 

pe Boeţiu. Teodoric avuse multe neînțelegeri: cu diferiţi 

membri .ai Senatului și, de oare ce pare-că se cam re- 

pstau casurile, el ajunsese a crede că în contra lui se ri- 

dică, nu oposiția catolicilor față de eresia lui ariană, și 
nici oposiția Romanilor față de barbarii cu cari venise și 
în fruntea cărora, ca ostaș măcar, stătea, ci o altă opo- 

siție,. de care se temea mai-mult: a vechii libertăţi ro-- 
mane, a drepturilor Senatului împotriva tiraniei lui regale. 

Şi, atunci, printre cei învinuiți a fost şi Boeţiu. EI răs- 
pinge această invinuire, dar sufletul roman din el strigă: 

„Și dacă totuși am fi avut noi această speranță i“! - 

Și, astiel, părăsit de toți, în ajunul morții — a și fost exe- 
„cutat după cităva vreme, împreună cu socrul său Symma- - 

chus,cele mai curate energii romane de pe vremea aceia—, 

în această singurătate a lui îi apare Filosofia, în forma 

„unei uriășe și nobile bătrîne, al cării cap nu numai că 

atingea bolta, dar o sfâritma. trecînd printr'insa. Și a- 

ceastă imensă figură liniștită a. filosofiei care i se pre- 

sintă, îl întreabă despre -starea în care se gâsește. Era 
departe de prietenii lui, -departe de familia lui, departe de 

tot ceia .ce-l încunjurase pînă atunci, de luxul ales care 

„ fusese pentru el un farmec al vieții, de bibliotecile de 

fildeş cu geamuri de cristal în care se odihniau comorile 
de cugetare și simţire ale antichității. Acum e Singur şi 
trist, cu moartea în faţă. N | 

Răspunsul său la întrebările zinei va însemna cum pri- 
. 

„Nam quae sperari reliqua libertas posset ? Afque atinara 
osie ulla pr
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veşte rostul vieții în sine și rostul vieții omenești în - 
“nijlocul naturii. N 

Pentru un creştin, socoteala ar fi fost foarte - ușoară. 
Ar îi spus: este pedeapsa lui Dumnezeu pentru greșelile 
mele. Și, cum creștinismul este foarte aspru și ține samă, 
nu numai de greșeli!e săvirșite, dar și de cele care au 

- trecut numai prin gînd, fie Și după neapărata lege a an- 
tinomiilor ce se presintă simultaneu, le-ar fi pus în so- 
coteală și pe atestelalte, care Sînt, totdeauna, destule. + 

Şi s'ar fi bucurat de suferință fiindcă Dumnezeu pe- 
depsește sau, mai bine zis, încearcă, pe acela. pe care-l 
iubește, suferința fiind astfel singura Şi *dulcea lui răs- 
plată. lar, de oare ce această lume este trecătoare și lu- 
mea cea adevărată se deschide dincolo, pentru eternitate, 
ce nu S'ar putea sacrifica din ale acestei lumi de.zădir- 

, Dicie ? 

Cartea unui creştin supus m'ar'avea însă același interes 
ca această carte de filosofie pură' care, ici şi . colo, este 
luminată de raza credinţei în Dumnezeu, — dar nu de 
aprinsa lumină, umanisată, a creștinismului, ci de o de- 
părtată lumină siderală. Căci este tot atita deosebire între 
ideia divină luminind astfel în opera lui Boeţiu și între” 
ideia divină strălucind în opera unui Augustin sau a unui 
leronim, cîtă este-între soarele oprit la amiazi într'o stră- 
lucită zi de vară și între ideala lumină din mijlocul nop- 
ţii în regiunile îngheţate: ale Polului. E mai calăă lumina 

„aceasta pe care o cunoaștem, dar totuși afli un farmec 
unic în raza de stele răsfrîntă pe luciul ghieții. Și astfel _ 

a „2 | Cercetarea operei acesteia ni arată că tendința de a 
proclama zădărnizia lumii şi de a căuta un refugiu ab- 
“solut. și etern aiurea: se găsește, de fapt, în lumea aceasta 
de Ja începutul evului ' mediu, și pe alt drum, deci, întru



108 . „Cărţi representative în viața omenirii 

citva, și în altă formă, decit pe drumul creştinismului: 
Și aceasta contribuie să o-facă mult mai vastă de cum 

am înțelege-o ca o consecință a singurului creștinism, 
Deci era în adevăr o nevoie a tuturor sufletelor, și a ce- 
lor ce nu erau creștine, să-și închipuie această viață, cu 

tot ceia ce duce cu dinsa, ca o zădărnicie, din- sfărimă- 

turile căreia se. poate ridica apoi cineva sus către ceruri. 

Este o foarte frumoasă pagihă a lui Boeţiu, în care “el 

vorbeşte de giganții de odinioară, cari îngrămădiseră Pe- 

lion peste Ossa ca să escaladeze cerurile şi cari, trăsniți 
de lupiter, căzuseră din înnălțimi ; şi el adauge: giganţi 
aceștia au făcut în toate timpurile lucruri” mari, fiindcă ei -. 

au arătat, de și căzînd, că este un drum spre ceruri, 

Și să mai semnalăm un element dominant, care n'a 

fost observat de ajuns, în opera lui Boeţiu. Este i nposi- 

bil să fi cetit cineva Psalmii, să se fi inspirat de litera- 

tura biblică, mai ales din Vechiul Testament, mai măreț, 

mai epic decit Testamentul Nou, este imposibil să fi trăit 

măcar cîteva clipe din viața sa in sumbra realitate stin- 

coasă a Bibliei, fără ca un anumit sentiment de infinit să _ 

 mu-i fi cucerit sufletul. Acesta este și farmecul cel mare 

al. Psalmilor, lectura cea mai iubită pentru” întreaga so- * 

cietate din acea vreme, căci prin Psalmi s'a cîștigat iu- 

birea către Evanghelie, nu prin Evanghelie iubirea câtre. 

Psalmi. Ei bine, și la Bosţiu este acest sentiment al infi- 

nitului ; dar el pleacă de aiurea. Nu poate . să se consa- 

cre Gineva științelor în afară de om, fără ca, atunci cînd 

-el are, nu numai o inteligență “superioară, dar și una- 

dînc devotament pentru aceste știinţi, cînd ele fac parte, 

am zice, din el, parte 'esenţială a vieţii lui,.să nu ajungă 

„de la o bucată de vreme la o filosofie specială, în care. 
„infinitul este familiar, EI va aduce astfel un vast senti- 

ment al generalităţii. Știința lui va fi străbătută de. un 

fel de filosofie ciștigată, nu împrumutată, pe cind filoso-
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fia literaţilor e foarte adesea de împrumut, dintr'o carte 
sau din mai multe, fie și dintro bibliotecă întreagă. 

„Această filosofie de infinit a reieșit și din matematica 
lui Boeţiu. Ce sîntem noi, strigă el, în „lumea- nesfirșită 
a stelelor 2 Ce poate fi acest punct, care e pămintul? 

Și, în acest punct care e pămintul, ce înseamnă mica 

parte locuită ? Și tu, ființă omenească, pierdută între mii 
şi mii de alte ființe omenești, rătăcind pe bucăţica aceasta de 

pămînt, imperceptibilă față de dimensiunile lumii, ce poți 

să însemni, cu toate elementele care-ţi îrămîntă sufletul ? 

„În faţa Filosofiei, a apărut, însă, pe lingă Musă, pe 

„lingă Poesie, căre se înlătură repede, „stricate persoane 
teatrale“, „scenicae meretriculae“, puțin potrivite pentru cea- 

surile din urmă ale vieții, — Norocul. Şi Filosofia-i spune 

prietenului ci: În viața ta, o parte este.a lui. EI ţi-a a- 

dus prietenii, şi, cînd pleacă, îi iea cu sine; el ţi-a - 

adus darurile, și, când, pleacă, le duce cu sine. Acum ai 

rămas singur înnaintea mea. Și atunci, după ce se arată 

osinditului cit de zădarnice sînt lucrurile pe care le-a 

pierdut, — înșirîndu- -le pe unele solemn, pe altele copi- 

lărește, potrivit cu spiritul timpului, — după ce se amin- 

teşte că puterea regală, că orice putere și demnitate pe 

lume, că bogăţia, prietenia, toate nu preţuiesc în ultima 

instanță nimic, fiind frînturi trecătoare rupte din absolut 

și permanent, care el singur poate să aibă pretenția 

de a exista, i se dă celui nenorocit taină fericirii, 

Fericirea este seninătatea desăvârșită, “Toate celelalte pe 

care le-ai avut și le-ai pierdut, care pot să -se întoarcă 
din nou pentru ca iarăşi să fie pierdute, toate pe care nu 

le duci cu tine, cum nu le-ai adus cutine, sînt numai tul-. 
burări, ca norii cari trec pe albastrul cerului și din cari 
nu se alege nimic decit ce lasă jos pe pămînt ca bogă- 

„ţie, ca . binecuvintare, rămiind sus - albastrul desăvirşit, 
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fără pată. Înlăturînd tot ce a fost uman, cutondă deci 
acest biet suflet, necontenit, în maiesiatea paşnică a infi- 

nitului ! 
N 

Aceasta este partea întiiu. A doua e interesantă dintr'un 

punct de vedere mai mult filosofic decit uman. E vorba 

acum de Dumnezeu, de rostul lui divin, de o răsplată 

care ar fi undeva, Lui însă nu-i sînt necesare ladul și 

Raiul creștinilor. N'are nevoie de Dumnezeu și de duş 

manul acestuia. Despreţuiește glosele puţin cam naiv scrise 

cu o mînă stingace pe margenile albe din viața omenirii 

ca să asigure omului viaţa pe care el este chemat s'o 

ducă, fiindcă e singura potrivită cu demuitatea umană. 

Şi aceasta-i ajunge. ” , 
Și acum el începe să cerceteze înseși rosturile morale, 

a căror explicaţie tortura atitea minţi omenești. Dacă e 

un Dumrezeu, de ce ș$ și răul 2 Dacă este răul, de ce ar 

fi și un Dumnezeu ? Întrebarea pe care și-o puneau, de la 

început, Augustin ca și toți ceilalți, şi-o pune și acest 

păgîn ori creștin tirziu, formal şi rece. Și ajunge la sin- 

“gura conclusie la care se putea ajunge şi pe această cale: 

că omul a fost creat bun și că umanitatea hui i-a adus 

de la o bucată de vreme, în anumite împrejurări, — care 

„rămîn totdeauna pentru orice filosof, nzexplicabile,—par- 

tea netăgăduită de răutate. 

Şi la el ca și la creștini. se mai ridică astfel în “acel 

moment și teribila problemă a răspunderii omeneşti. Dacă 

Dumnezeu prevede toate, fiind bun, el prevede și pe cele 

rele. Dar de ce pedepseşte cele rele, atunci cînd le-a - 

prevăzut ? Ce însemnează legi, usanje, cînd lucrurile a- 

cestea trebuiau să fie, și nu slăbiciunea noastră, condam- 

nată dela înzeput, ar îi fost în stare să oprească înde- 

plinirea lor ? : 

Întrebare culremurătoare, ce trece arin toate scrierile
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tuturor acestor oameni de conștiință chinuită. Răspunsul 
va fi la el tot așa de puţin desăvirșit ca şi la alţii, căci 
şi este mai greu să se găsească o explicaţie pentru toate 

îndoialile din sufletul omenesc decit a se da lămuriri pen- 

tru cine știe ce ființe străine, dintr'o altă planetă. 
Proyidența divină, zice €l, nu trebuie înțeleasă cu a- 

ceste rosturi ale noastre omeneşti: Noi judeczm în timp, 

ea .judecă în veșnicie, — ochiu etern deschis asupra lumii 

întregi. A prevedea nu înseamnă deci a porunci și a 

purta astfel răspunderea pentru lucrurile cari se vor în- 

tîmpla. Să' ridicăm problema aceasta a binelui și a răului 

dincolo de margenile umanității noastre restrinse, pentru 

ca încă odată, în concepția infinitului liniștit și împăciui- 
tor cufundînd şi această problemă, să - biruim, în ceasu- 

rile hotăritoare, și ultima zguduire a îndoielilor. 

Era, ca şi la Augustin, satisfacerea întrebărilor minţii 
trecînd dincolo de hotarele ei.. Dar aici, în locul stilpului 

de piatră al credinței de care s'a prins raţiunea naufra- 

giată pentru a trăi, e liniștita cufundare în valuri, cu sen- 

timentul că desfacerea din margenile . înguste ale vieţii, . 

_reîntrarea “în infinit e singura adevărată și definitivă libe- .. 

rare. Si în filosofie deci lumea antică fără creștinism n'a- 

vea altă. soluție decit: sinuciderea, socială sau individuală, . 

Oamenii filosofiei, ca Boeţiu, nu se > despart de socie- 

" tatea în mijlocul căreia s'au născut Şi căreia i-au servit 

înnaintașii lor. Faţă de creștini, ei sînt mult . mai reali, 

mai practici, mai frămîntaţi cu viața. Creștinismul putea 

cere o îndepărtare totală de rosturile lumești ale existen- 
ței, filosofia se mulțămește cu mai puțin; ea nu, e așa de 
pretențioasă cum e credința. Cineva poate să: rămînă, 
cum a rămas Boeţiu, cea mai mare parte din viața sa în 

atingere cu lumea, poate să capete situaţii, poate să facă | 

o anumită politică, să urmărească o anume ţintă ideală—
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am văzui-o la el: tendința de a trezi libertatea romană 
impotriva regelui barbar Teodoric —, fără ca pentru 
aceasta să dispară din sufletul său partea largă închinată 
filosofiei. Numai cît nenorocirea bate la ușă, . Și, -cînd 
moartea se apropie, zguduirca ei duce dela o viață. plină 
de fapte la sentimentul vanității absolute și, cel mult, 
printr'o supremă sforțare, la acela al renunțării,



VII, 
” 

Casiodor, 
Aj 

Să vedela acuma pe unul care nu interesează decit 

numai prin relaţiile lui cu viața, pe omul retoricei și al 
operelor, pe Casiodor, marele ministru roman al re- 

gelui ostrogot din Italia, Teodoric. | 
Este însă oare nevoie ca, după- figura aureolată la 

sfîrșit de nobleța: unci morale -curate a lui Boeţiu să 

înfâțișăm pe cineva care e un individ vulgar supt alt 

raport decit “al îndemnării la vorbă, la scris? 
Este da nevoie, măcar pentru câ oameni cu îndemă- 

nare a vorbei și a scrisului, oricit ar fi de seci în mintea 

lor și oricit de lipsiți de orice sentiment. adevărat în. 

inimă, sînt totuși mai adesea „oameni mari“ ai deosebi- 

telor timpuri. De sigur că pe vremea lui Casiodor se va 

îi crezut de contemporanii admirativi că secole întregi 

umanitatea se va întoarce la discursurile pe care le ţinea 
întru lauda lui Teodoric, gata de alminterea să laude pe 

_ oricine. 1 se va fl spus de aduiatori că, de cînd există 

elocvența romană, niciodată n'a fost un Om asemenea cu 
acest represintant al curtenirii faţă de Teodoric. Dar 

„ este şi un alt motiv: noi voim, să dăm impresia societă- 
ților, formelor de societate, care sau succedat, potrivit 

"cu caracterul lor complex și deplin, prin oamenii cari li
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corespund şi prin cărțile care-i înfățișează pe dinşii mai 
bine. Și oamenii mau trăit doar toți şi numai pentru. 
manifestarea cutării credințe, sau pentru propagarea cutării 

„direcţii filosofice. E. natural ca un scriitor bisericesc să 
aleagă din toată literatura timpului pe aceia ceri înfăţi- 

şeaza mai bine spiritul creștin și să neglijeze restul, chiar” 
dacă-l crede bun, dar nu-i poate servi anume pentru : 

presintarea fesei sale. Şi iarăși evident că sint atiţia 
pentru cari filcsolia aceasta creştină nu este atit ce sim- 

-patică precum li sînt rămășițile de- credință filosofică, 

platonică, în societatea timpului: ei ar lăsa. la o parte 

„pe Părinţii Bisericii din Apus ca şi din Răsărit și ar 
urmări în ntoştenitorii sufletești ai lui Boeţiu linia prin- 
cipală de desvoltare morală a omenirii. Dar noi sîntem: 

în situația lor de exclusivism. Nouă ni trebuie toți, cu 
aspectul lor deosebit. Și e bire și aceia: să arătăm că: 
în toate timpurile au fost oameni cari aveau un foarte 

mare talent, dar l-au întrebuințat cînd într'o direcţie, cînd 
într'alta, menajindu-și rosturile particulare, și supt ra- 

portul vanităţii, și supt al unui interes mai puțin vrednic 

decît dinsă, şi că au lăsat şi cărţi, foarte prețioase, dar 

de care nu este legată și amintirea .unui caracter. . 
Pe lingă aceasta e folositor. să se înfăţișeze un om 

cum este Casiodor și din alt punct de vedere. În cele 
dintaiu' veacuri de la începutul evului mediu s'a petrecut: 

un puternic amestec: între lumea romanică și lumea ger- 

mană. Părerile 'în ce privește pariea pe care a adus-o 

noul element și partea represintată de elementul cel ve- 
chiu variază. Sînt unii, pentru” cari lupta din Pădurea 

Teotoburgică, unde bandele germane ale lui Arminiu au 

- distrus legiunile lui Varus, represintă o dată foarte im- 

portantă în istoria omenirii. Dar sînt și alţii, cun a fos - 
Fustel de Coulanges, cari au dovedit că basa vieții ulte- 
rioare a provinciilor peste care s'a întins într'un- anume: 

7
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: moment stăpinirea Germanilor trebuie căutată totuși și în 

societatea romanică pe care au găsit-o năvălitorii. Cum 

este și natural, ca fiind cea mai: bine fixată, cea mai 
înrădăcinată în solul naţional, păstrătoare a unei tradiții 

care isprăvește totdeauna prin a înlătura .sau a asimila 

toate lucrurile, — foarte folositoare de sigur și ele, findcă 

provoacă reazțiuni şi duc viața unei societăţi mai departe, — 

dare se adaogă pe urmă. 

În ce privește Italia lui Casiodor, problema e şi mai 

interesantă, pentru că din împrejurările în care sa 

săvirşit acest amestec sau în care s'a presintat această 

conlucrare a Germanului cu Romanul, ma resultat o con- 

topire, nici măcar o formă de Stat care să -dureze ne- 

contenit mai departe, ci procesul s'a terminat printr'o 

eliminare în folosul a/fui element barbar, care nici acela 

ma fost în stare ca p2 pă nântul acesta deosebit de altele 

să așeze ceva trainic. După ce nu s'a putut face conto- 

pirea între bandele, alminirelea așa de restrînse, ale 

- Herulilor, Scirilor, Turcilingilor cu elementul roman și 

Odoacru a fost înlăturat de Teodoric cu Ostrogoții” lui, 
însuși Statul: întemeiat la sfirșitul veacului al V-lea de 

acesta e cesființat de armatele Împăratului lustinian pe 

la jumătatea veacului următor - și armatele bizantine sînt . 

apoi și ele înlăturate, la 568, de Longobarzi. Şi Longo- 

barzii n'au stat nici ci mai mult decit două veacuri, ca să 

fie, la rindul "lor, înlăturați de cucerirea francă, inca- 

pabilă ea însăși de a “aduce un aport de populație barbară 

-în stare să creeze un popor mixt.. Fiindcă, afară de 

anumite comune longobarde în Nordul Italiei, -unde s'a 

păstrat limba germană, populația italică represintă o 

amestecătură, o foarte veche amestecătură, în care însă . 

mu se poate descoperi înir'o măsură apreciabilă sîngele 

german. 
ŞI, atunci, dacă ne ocupăm de Casiodor, ministrul lui
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- Teodoric, acela care a redactat toate scrisorile acestuia 
scrisori în formă romană pură, dar - alcătuite pentru a 
cuprinde intereselă regelui barbar pe care el îl servia şi-l 
“lăuda, putem avea într”o personalitate unică vădirea celor 
dou2 curente care existau în societate. Casiodor e chiar 
însuși conflictul dinire cele două lumi, alături cu necesi- 
tatea pentru ele de a.merge alături într'un  n;omenț al 
desvoltării lor. - 

Deci, su atitea raporturi, acest Gen, care nu este 
simpatic, care nu e interesant din punctul de 'vedere al 
ideilor sau al sentimentelor Sale, este, din punctul de 
vedere istoric, foarte representativ.. 

În primul rînd să facem biografia lui, să dzm cîteva 
indicaţii bibliografice, peniru a ajunge pe urmă la analisa 
părţii celei mai expresive din tot ce a scris. 
„Nu s'a născut în regiunile vecine din Roma, ci pe un 
pămînt aproape italic numai, la Scylax, pe la 468 ori 
480, așa încit n'a apucat alte. vremuri decit vremurile 
lui Teodoric, fără a servi pe Odoacru, cum a fost casul 

pentru Bocţiu, care, cu toată filosofia lui, trecuse pe la 

"-doi stăpini. A murit lao vristă foarte înnaintată Şi aproape 

neverosimilă, după ce se . închisese într'o mănăstire tundată 
-de dinsul. 

Am zis că era prea tînăr ca să servească pe Odoacru 

intro situaţie Superioară, dar nu era prea tinăr ca să 

fie introdus în oficiile de administrație încă în zilele cînd 

soarta Italiei era la disposiția regelui herul. În toată 

vremea aceasta, el a făcut parte din „comitiva privato- 

“rum ab epistolis“, biroul secret al regelui, unde se scriau 

„epistolele, ordinele secrete către şefii deosebitelor provincii. 

Supt Teodoric a fost însă un om mare: questor, patriciu, 

Cunoştinţiile lui foarte: întinse l-au ajutat să servească 
în diferite domenii pe marele rege barbar. Avea cu toate 

7
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acestea destul răgaz ca să scrie în domeniile cele “mai 

deosebite. A compus o geometrie, a disertat despre geo- 

grafic, a redactat explicaţii cu privire la Sf. Scriptură, 

a_făcut socoteli în ce privește datele serbătorilor, a scris 

“un tratat „De Anima“, a compilat douăsprezece cărți 

despre istoria Goţilor şi, în afară de aceasta; a ingrijit 

cea mai mare parte, nu numai din scrisorile lui Teodoric, 

„dar şi dinale urmașilor lui pe tronul Ostrogoților din Italia. 

În nicio ramură nu se poate zice însă că ar fiun iîn0- 

vator sau că ar introduce elemente care să-i aparţină lui 

în propriu. La urma urmelor, geografie și geometrie 

laolaltă, aceasta o făcuse și Boeţiu, și se gindise și Boeţiu 

în opera lui la toate lucrurile privitoare la suttet. Lui 

„De anima“ a lui Casiodor îi răspunde deci dincolo, - 

biruitor, cartea, vestită, «De consolatione philosophiae”. 

Scrisorile lui sau păstrat în mare parte, iar „Istoria 

gotică“ mo cunoaștem direct, ci printr'o lucrare ceva mai 

tărzie, făcută de un scriitor fără niciun fel de talent în 

rinduire sau stil, de lordanes sau lordandes, în zilele ui 

episcop de Ravena. 

__ Casiodor e un retor, un mare retor, dar numai un retor. 

Și ne putem întreba cum s'a putut grân: ădi atita interes 

în jurul unui. retor după ce se dăduse, un veac întreg, 

așa de aprigi atacuri impotriva formei î în societatea romană. 

Cum se poate 'ca după aceasta totuşi să întiluim o formă 

ațit de stăpină: pe spirite, creînd o carieră, provocînd 

aclamaţiile mulţimii, dînd, mai mult decit toate celelalte “ 

lucruri, caracterul unei feri, + unei socieţați” întregi. la un 

„moment dat? - 

Au fost, de fapt, o mulţunze de retori cari, Sau căit. 

Una din scenele cele mai frumoase în Augustin e aceia 

“din „Confesiuni“ cînd Victorin, de la care învățase atita 

lume elocvenţa la Roma și care-și “avea statuia în For . 

a



. 

118 - Cărţi representative în viața omenirii 
  

încă fiind în viață, el pe care toți retorii vestiți ai Romei îl recunoșteau ca pe învățătorul lor cel mare, avind și 
-el crisa lui de conştiinţă, simțind şi el zădărnicia tuturor lucrurilor .la care se închinase Și primind creştinismul în 

" “sufletul său, refusă botezul discret, ascuns, ce i se pro- punea și, înfruntînd pe toți și trecutul său întreg, vesti 
Însuși tuturora, în Forul gloriei sale de: pînă atunci, pe 
-omul cel. nou. 

.. În afară însă de aceia cari crau în stare a face actul 
lui Victorin și a-l face în asemenea condiții, au fest o mulțime cari și-au continuaț viaţa ca și mai înnainte. 

„Prin ci și pentru ei pînă într'o epocă așa de tirzie se 
păstreaza acest respect pentru forma retorică și pentru 
forma literară care-i corespunde. Călugărul frances din vea- “cul al XI-lea Radulphus (Raoul) Glaber (Spînul) semnalează . 
între alte eresii Și aceia care Tăsărise în Italia, de pe 
urma unei visiuni. Unui scriior:din Roma i se ivise prin 
Ssomi ui Șir întreg de figuri literare din trecut, spunîndu-i : 
„Noi sintem zeii cei adevărați; zeii Romei au murit. Şi 
noi, poeții, sîntem mai buni decit zeul creștinilor, la care » vă închinâi cu toţii“. S'a creat atunci un fel de restrînsă 

„- religie estetică în această Romă, plină încă de toate ră- 
măşiţele artistice și literare ale trecutului. Acesti „daeimones 
poetarum* -nu muriseră, de: fapt, niciodată, și sufletul lui -Casiodor i-a aparţinut totdeauna. 

Scrisorile lui, partea cea - mai însemnată -din ce .ni-a 
lăsat, sînt deci întiiu o operă de formă. Nu se. putea . ajunge pentru lucruri mai indiferente şi une ori mai ne- 
trebnice la rafinări de formă mai perlecte decît acestea. 
Unele din ele nu valorează nici stilul cl mai Simplu. S'a 
Tecurs Îa toate artificiile pe „Care le învăța Quintilian, la 
“toate metodele pe care le. dădea “Cicerone ca să se- Te- : p i | 
«dacteze un ordin al regelui Teodoric pentru a schimba 
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boii din” Alemania cu boii din Noric, fiindcă aceștia sînt * 

mai potriviţi pentru transporturi. Cutare altă s:risoare: - 

privește o chestie de teatru și face pe larg etimologia 

cuvîntului „theatrumi“. Altă dată secretariul regal com- . - 

pune pentru niște lucruri de circ. Avem o scrisoare despre 

teoria” ceasornicelor,, alta despre” citarezi, cîntăreţii din 

citară. Și să nu se. creadă că se pot culege amintiri 

istorice, nota contimporane ; totul se ține într'o lume vagă 

__de generalităţi, aplicabile la orice “epocă. Astfel ele au şi 

putut trece de-a dreptul în formularele pe care ile între- 

buinţează veacurile viitoare. 

Totuși scrisorile acestea sînt foarte interesante pe alo- 

curea, și anume atunci cind realitatea este așa de pu- 

ternică încît le năvălește. lată anumite casuri. Teodoric 

moare lăsînd o fată, "Amalasunta, casătorită cu Euteric ; 

fiul lor — Euteric murise — e Atalaric, Acest fiu fusese re- 

comandat de Teodoric pe de o parte Goţilor săi, iar pe de 

alta Împăratului de la Constantinopol. Fiindcă să nu se 

creadă că Teodoric ar fi fostun usurpator obraznic ; nici el 

avea vre-un fel de pretenție de a îi regele Italiei, re- 

“gele de.drept al Romanilor, atirnînd, de fapt, de ierarhia 

ideală din Constantinopol. 
Atalaric se şi așeză. pe tron. Autoritate personală. fi- 

-reşte că wa avut şi nu putea s'o aibă un copil de vris- 

sta aceia. El și moare foarte curînd. În ce. priveşte pe: 

Amalasunta, Istoria gotică a lui Casiodor aminteşte că la 

Goţi nu era admisibil ca femeia £ă guverneze. -Astfel, ea- 

"a fost silită îndată după aceasta să se mărite” din nou. 
A luat pe fiul unei surori a lui Teodoric, care nici a- 

cesta mavea dreptul la tron, fiind imposibilă trasmisiunea 
moștenirii politice prin femei: pe Teodahad, în latinește, 

Theodatus, El a căutat să scape de Amalasunta, să _iea. 
“puterea pentru dinsul.. Atacat apoi de oștile lui lustinian, 

"care nâvăliră întăiu în Sicilia şi după aceia atinseră ' șii
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continentul Italiei, Goţii mau mai avut încredere în el. 
Li S'a părut că prea e amestecat cu cultura romană, că 

“nu poate să aibă astfel virtuțile sălbatece 'ale neamului 
său, şi l-au înlocuit cu un simplu general, ' Vitige. Pe: 
urmă au venit Totila, „rex Tautilas“, cu monede de aur 
ca ale Bizanțului, și Teia, cei din urmă luptători. pentru 
stăpînirea ostrogotă în Italia, cari au fost total biruiți de 
armatele bizantine, stabilindu-se era romană, pentru ci- 
teva decenii, în Italia. IE 

" Casiodor sa găsit, — am Spus — și în serviciul A- 
malasuntei și în a lui Teodat și în a lui Vitige chiar. A 
fost silit,.el, Romanul care pănă atunci se mulțămise cu 
O formă ambiguă, sa înfățişeze în stilul sau Superior sen- 
timentele elementare ale “neamului gotic, care, în lupta lui 
pentru existență, lepădase acum toate veșmintele romane 
pe care le așternuse peste haina de luptă și care-l] îm- 

" piedicau în mișcările lui, și se manifesta în toată sălbă- 
ticia lui dela început. Fără îndoială este un moment foarte 
interesant, nu numai în viaţa lui Casiodor, dar şi în a- 
tingerile dintre societatea romană. și cea germană. 
„Încă în:r'una, din scrisorile din epoca lui “Teodoric „se 
„Spunea în sens „Național“ german că între Goţi și Ro- 
mani: dreptul este comun; dar este totuși și o deosebire: 
anume aceia că osteneala războinică pentru folosul .tutu- 

„Tora o au Goţii, iar Romanii păstrează libertatea de a se 
„desvolta în linişte fără a lua pe umeri niciun fel. de po- 
vară î. Chiar în constatarea aceasta era, fără îndoială, 
față de spiritul timpului, o jignire pentru elemenţul TO- 
man. De alminterea, de cîte ori'se mai vorbeşte de Goţi 
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şi de Romani, Gotul trece înnainte. Ar zice cineva că este: 
o degradare, voită a Romanului. Nu, dar Teodoric avea 

„nevoie înnainte: de toate de Goţi. Aceștia erau oamenii lui, - 

ei se coborau din luptătorii de odinioară ai strămoșilor . 

ui; Goţii represintau forța şi siguranța, pe care se spri- 

jinia. De aceia, mai apropiat de Goţi, mai doritor de ser-— 

viciile lor, el face a-i pomeni în rîndul intăiu. 

Acum, după moartea lui Teodoric, ca să se asigure: 

" această comunitate goto-romană, se ceruse Romanilor . să” - 

facă jurămînt Goţilor și Goţii să facă jurămint Romani- 

lor. Cită vreme Teodat a stăpînit, tradiția lui Teodoric - 

Sa mai păstrat încă, de oare ce carz"terul exclusiv 

german al Statului luptător nu se manilâst:se, A tre- 

buit desperarea supremă a unui învins, pentru “Ca acest 

strigăt de sinceritate politică să se audă: noi sîntem Goţi, 

“luptăm după datinele gotice, ca Goţi am întrat în pă- 

mintul acesta, ca Goţi, manifestind toată vitejia rasei: 

noasi?t, vom isprăvi, dacă trebuie să isprăvim... Și, într”o - 

scrisoare a lui Casioior,. Vitige se exprimă astfel: ,Pă-. 

rinții noştri goți între săbiile gata de luptă pe scut își 

așezau regii. Tot aşa, după obiceiul strămoșilor noștri, mi 

s'a acordat mie demnitatea regală, pe care .0 voiu păs- . 

tra prin luptă“. Și mai departe: „Nu în i îngustă, 

ci în cimpul cel lat am fost eu ales, să știți 1... Şi nu. 

între conversații le. delicate ale lingușitorilor, ci. în zingă- 

“mitul armelor am fost căutat pentru domnie 2.*. 
4 

„Dar Casiodor Fi scris Şi storia Goior, care nu ni s'a” 
    

„Parentes nostros Gothos inter procinctuates gledios More- 

„maiorum scuto Supposito regalem nobis contulissc, „praestante- 

Deo, dignitatem,* 
„Non enim in cubilis angustis, sed in campis late patentibus. 

_electum. me essa noveritis, nec inter blaudientium delicata col- 

loquia ...sum quaesituş. o e o



122 , Cărţi representative în viaţa omenirii 

păstrat în întregime, după ce în Italia „pe ruinele Statu-. 
lui. lor a venit un alt regim. Cărți de acestea de lin-- 
gușire nu trăiesc decît atita vreme cît trăieşte sistemul 
politic căruia pot să-i servească. Cînd nu mai era marea 
figură a lui Teodoric şi măcar succesiunea pe care o 
lăsase urmașilor. săi, păstrarea și cetirea unei asemenea 
cărți ajunsese o ocupație zădarnică, periculoasă poate. 
Veacul al VI-lea nu Ssămăna doar cu timpurile noastre, 
Noi păstrăm orice mărturie istorică fiindcă dorim a fi. - 
informaţi, fiindcă avem noţiunea ştiinţei și necesitatea unei 
tradiţii istorice sigure, Dar istoricii mau scris ca să ne in- 
tormeze pe noi, ci în cea mai mare parte ca să înde- 
plinească un serviciu politis față de unul sau altul, față 

- de o nație sau față de o clasă, sau ca să : manifeste o . 
„patimă: Chiar atunci cînd o scriere istorică se înfățișează 
cu aparențe; de obiectivitate, încă trebuie să se caute ex- 

".plicaţia ei în toate rosturile personale și sociale ; dar încă 
în veacuri aşa de vechi! 

Aceasta este explicaţia pierderii cărților lui Casiodor 
și a alcâtuirii acelei prescurtări făcute după aceste cărţi 
de Iordanes. Cartea lui Iordanes însă nu ni dă decit. o 

"ideie foarte depărtată despre-lucrarea senatorului, cum, 
îi zice prelucrătorul, care 'se laudă că numai „trei zile“ a 
avut în mînă cartea înnaintașului său, Trei zile, — şi a: 
"mai adăogit dela dînsul, spune el, pe ici pe colo, la- în- 

““ceput, ia mijloc şi. la Sfirșit 1. Anumite lucruri sînt de 
sigur de la Casiodor. Dar, fără îndoială, cartea nu pleacă . 
de la intenţile lui Casiodor. 

EI înţelegea să fi făcut înnaite de toate o carte închi- 
„“nată rsarii figuri a lui Teodoric. Nu l-a servit o viață 
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întreagă, în toate rosturile administraţiei, lui, pe eroul care 

a trecut și în legenda germanică, fără ca în cartea care-i 

fusese de sigur cerută și care era menită să exercite o 

influență asupra populațiilor germanice, să nu facă din; 

Teodoric figura centrală. Și în Iordanes cît de slab se: 
înfăţişează tocmai Teodoric, pierdut cu desăvirşire între: 

regii adevărați și închipuiți, între figurile de cintec po-- 

pular, de legendă, cu care porneşte expunerea istoriei 

Goţilor ! Nu este măcar în acest resumat foarte prost, de- 
o pedanterie extraordinară, o pagină largă consacrată 

marelui rege. A scâpat doar ici colo cite o expresie mai; 

energică decpre. presidentul de pe vremuri al vieții mili- 
tare. germane. „În tot Apusul:, ni se spune, - na fost neam,. 

care, atfta vreme cît a trăit Teodoric, să nu-i fi servit, 
fie prin prietenie, fie prin supunere 1. Frasa aceasta fru- 
moasă vine fără îndoială de la mcdel, de la Cesiodor,. 
și nu de la prelucrătorul său. Aiurea, în descrierea lup- 
tei din „Cimpiile Catalaunice“, în care Goţii uniţi cu Ro-. 
manii au zdrobit oastea lui Attila, am crede că, de Şi lu-- 
crurils privitoare la regele hun sint imprumutate de la: 
scriitorii bizantini din secolul al V-lea, pierduţi în cea. 
mai mare parte: Dexip, Priscus, totuși Casiodor e încă vi- 
sibil. După ce se arată'cum Attila a fost găsit mort intr'o di-- 
mineață de după nuntă, cum l-au îngropat în sicriu de- 
fier, cuprins în cel de argint Şi acesta. într'unul de aur, 
în pusta Panoniei, omorîndu-se aceia cari-l înmormânta-- 
seră, se adauge: „S'a reservat aceiași moarte acelora. 
cari l-au coborit în pămînt, îngropîndu-i împreună cu. 

“cel îngropat?*. Iordanes pare: o personalitate prea Ștearsă: 
pentru ca să poată găsi răsunătoare formule istorice, TO-- 
mane. ca aceasta, 

„Nec fuit in parte occidua gens quae Theoderico, dum vi- 
verei aut amicitia, aut subiectione non deserviret.€ 

3 „Emersitque spontanea mors sepelientibus cum sepulto,*:
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Putem intrevedea chiar din cartea lui care fusese sco- 
pul și planul lui Casiodor. El voiă să dovedească roma-. 

“nităţii un lucru: că Goţii sirit foarte vechi, amestecați cu 
tot trecutul o:nsnirii, câ nau fost barbari, că au luat 

„parte la toate rosturile lumii civilisate, că âu dat Împă- 
rați romani și că prin urmare ceia ce se” vedea acum în 
Teodoric nu era decit fasa din urmă din desvoltarea u- 
nui popor glorios. Cam aceasta „se întimplă la toate na- 
țiile: au astfel de“ ambiţii. cînd ajung la o Situație emi- 
nentă. Cind Turcii au cucerit Constantinopolul, ei au pus 
pe Critobul din Imbros să facă biografia lui Mohammed 
al II-lea, cu genealogia poporului cuceritor, care ar fi fost 
Troienii înviaţi, iar cucerirea lor o răsbunare tîrzie, slabă, 
pentru fapta lui Agamemnon. Cînd Grecii au ajuns: să 
aibă la noi tronul, Nicolae Mavrocordat ' sa grăbit. să 
facă a se redacta o cronică în care se înfățișa coborîn- 

. du-se din Alexandru-cel-Bun, 

„Același lucru vroiau să-l] facă Goţii. Teodoric nu putea 
„să rămiie străin Romei .dotninate de el. Nu vă speriați de 

Toi, părză că zicea el în scrisul, lui Casiodor ; noi sîntem 
„vechi tovarăși ai voştri. Ce erau Geţii de 'Odiaioară ? 
“Goţi. Și, odată ce s'a ajuns la indentificarea aceasta a 
„Goţilor cu Geţii, se deducea : triumfal că și Dăcebal și. 
toți șefii poporului geto-dac nu erau decit Goţi mai vechi, 
Zamolxes fiind enciclopedistul cpocei lor de cultură de- 
părtată. 

Pe urmă tot ce ss găseșta pa teritoriul getic . li apar- | 
ține Goţilor. Toţi Împărații din vremea de anarhie a 
veacului. al III- lea -Cari s'au născut în aceste regiuni sînt 
puși în sima poporului got. Și Casiodor,- prin ecoul lui 
Iordanes, pare că strigă: Nu pentru întăia oară prin ur- 
mare stâpînește asupra Romanilor un individ de origine 
gotică. Ba Încă. Teodoric mare pretenția de as fi Împă- 

N    
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rat, dar alții înnainte de el, tot așa de Goţi ca: și dînsul, 

au fost Cesari. ! 
ȘI, pentru a avea și mai mult, se recurge întăiași dată, 

la întrebuințarea legendei populare. Erau, atunci, cintece 

gotice, care s'au pierdut. Poemele acestea gotice au fost 

„utilisate de Casiodor, și nu de lordanes, care-şi amintia. 
doar că a avut și el un bunic got, p2 care-l chema Pe-. 

ria. Şi tot Casiodor e acela, care, dar nu din îndemnul -- 

lui propriu, desăvirşise tabloul, înşirind genalogiile acelea 

care se găsesc la toate popoarele barbare avind o di- 

nastie bucuroasă de a se pierdz, prin, fundatorii ei, în ă 
lumea divină. 

Cum se vede, e însuși sistemul întrebuințat de anoni- 

mul regelui Bela pentru a povesti Ungurilor de pe la 

1200 împrejurările în care a trăit neamul lor în vremile 

fără scriitori ', 
„ 

Abdicarea societăţii romane de la principiul ei de exis- 

tență, prin propaganda creștină, mo dusese întreagă prin - 

mănăstiri. Cei rămași în lume.au căzut la piciarele bar- 

barilor învingători, oferindu- li prirosul culturii antice, care 
- mu perise. 

. 

Aceasta avea însă și o parte bună. Barbariţ! erau a- 
doptaţi, prin însuși omagiul care li se aducea, şi ci în- 

șii erau bucuroși de această adoptare. 

“Asttel s2 pregătia umanitatea viitorului. 

- 

= 

"1 Iordanes pare a fi avut şi un scop particular în prescurtarea - 

la Constantinopol. unde s'a măritat cu fratele. lui Iustinian, Ger- 
manus, Din acestă căsătorie sta născut un al-doilaa Germanus, _ 
care trăia atunci, şi episcopul nostru i! cunoştea. Pentru această 
Dăreche princiară va îi lucrat. . - - 

„lui. O nepoată a lui Teodoric; Mathesunta, a fost prinsă şi dusă |



  

VIII. 

O carte de cetire peniru Răsăriteni. Lauda 
"Împăratului Anastasiu. .. 

De A filosofii și retorii veacului. al V-lea și al VI-lea 
să ne întoarcem iarăşi în Orient. 
" Am mai. afirmat că nu trebuie să se desconsidere, în 
cîntărirea Răsăritului față de Apus, cel d'intăiu. Lumea 
răsăriteană de atunci nu trebuie asămănată citu 'Și ce puțin 
cu acea lume răsăriteană tărzie, calomniată îndestul supt 
unele raporturi pănă mai dăunăzi; nu trebuie să se con-: 
funde societatea orientală pe care 0 vom cunoaște aici 
cu aceia care a existat pe urmă. S'au scris! istorii ale. 

".. Imperiului de decaderiță, „Bas Empire:, pretinzindu-se că 
„Bas Empire“ este tot ce s'a petrecut în regiunile Orier- 

ă tului din veacul al V-lea ori al VI-lea înnainte sau măcar 
„de la decăderea Imperiului, schimbat în rosturile lui de 

lust nian. Se credea cîndva că societatea bizantină se re- 
duce la Constantinopol și că acest Constantinopol în- 
seamnă doar lumea * bină, puternică de acolo: Curtea, 
„dregătorii, intriganții și conspiratorii, anume cercuri bise- 
ricești, care, în ce priveşte viţiile lor, ccrespundeau lumii 
profane. Prin urmare în afară de uneltiri, de crime, de 

pr 

acte de barbarie, de desfrinări zilnice, de o literatură - 

+ 

x. 
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care. nu poate progresa și de « o artă încremenită nu şe 

găseşte nimic în tot Orientul. 
Întiit, însâși judecata care: cade așa de necruţător 

asupra părții centrale a societății bizantine, laică și reli- 

gioasă, e în mare parte greşită. Bizantinii. erau mult mai 

buni de cum ni-i închipuim noi.. Şi se poate găsi în Apus: 

cel puţin tot atita stricăciune ca în. lumea răsăriteană, și 

tot atitea barbarii și uneltiri. Cutare conte de Flandra din 

veacul al XI-lea, Carol, a fost omorit în biserică după 

îndemnul uiei rude a lui, fiu nelegitim și preposit: l-au 

lăsat să îngenunche și, în momentul cînd se ruga, uci- 

gașul i-a tăiat capul dintro singură lovitură. L-au în- 

gropat acolo, încuind ușa bisericii. lar, pe urmă, cînd 

regele Franciei a intervenit ca să pedepsească această 

odioasă crimă unită cu o profanare fără păreche, miiloa-" 

'cele care S'au întrebuințat pentru pedeapsă sînt mai ori- 
bile decit tot ce mintea noastră își poate închipui: unul 

din vinovaţi a fost rupt pe roată după ce i se scoaseră 

ochii și faţa toată-i fusese mutilată, iar un altul a fost legat 
cu un cine, care, necontenit torturat, îi smulgea carnea, 

"Prin urmare cîrd„astfel de lucruri le “poate înfățișa 

Apusul, nu înţelegem cu ce drept se “taxează Imperiul bi- 

zantin, în întreaga lui desvoltare, care e plină și de urîte 

vicii, dar și de mari virtuţi, ca un mediu. de “sălbătăcie 
și. de degenerescenţă. Să studieze cineve puţin și viața - 

familiară a regilor franci și chiar francesi ! Citare Tegi 

ai Franciei în veacul al XI- lea si al XII-lea supt raportul 

vieţii de familie pot fi comparaţi cu cei mai păcătoși 

dintre Împărații Bizanțului. Da, „Bas Empire“, fiindcă 
scriu Occidentalii: însă, dacă ar fi scr;s mai mult Orien- 

_talii, ar fi fost curios să se vadă cum S'ar fi calificat de 
dinșii ararhia și lipsa de sentiment. al vni ății, zbuciurul, 

" neastimpărul: perpetuu al celor!alți. 

Intre aceste două lumi esie un antagonism de concepții : N ,
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nu 0 deosebire ce-grad al virtuților, ci un antagonism 

principal. Ele nu s'au-iubit niciodată; S'au despreţuit, 

nu fiindcă una, sau alta ar fi fost vrednică de despreț,_ 

“ci fiindcă una apărea vrednică de despreț în ochii celei- 

Jalte, Pentru un Turc din timpul lui Soliman-cel-Măreţ, 

fie şi tinăr, plin de inteligenţă şi putere, rostul vieţii era 

să se așeze în umbra unui copac, ferit de lumina soa-. 

relui,. avind aproape un izvor răcoritor, şi să întindă ușor 
mîna pentru a-și procura liniștitul chef autentic, după 

care sufletul lui rivneşte. Și, în schimb, cu cît merge 

cineva mai departe în Apus, cu atita întilnește mai mult 

voia omului de-a se distra, nu .prm întreruperea zbuciu- 

- mului, ci prin învierșunarea "lui, cu tot zgomotul și risipa 

de puteri pe care o aduce după sine. 

Vitalitatea Apuseanului cuprinde îndemnuri, sforţări ne- 

“contenite și cît se poate de variate; chiar dacă i se pare” 

ci întrun moment a atins fericirea, cu „toate acestea încă 

prelungire monotonă a acestei: fericiri este pentru dînsul 

“un chin, şi el se aruncă in necunoscut ca să găsească, a 

prin oricite silinți, o formă nouă a fericirii. Cum să se 
înțeleagă „deci o societate avind înnainte de. toate idealul . 

quietismului cu cealaltă societate care găsia în beţia miş- 

cârii, a cheltuirii puterii trupului îndestularea dorinților 

sale? De aceia nu se înțelegeau unii cu alții; de aceia 

"se calomniau r+ciproc, Răsăriteanul părînd totdeauna leneș, 

murdar, lipsit de orice îndemn către. manifestaţia perso-_ 

nalz în viaţă, Occientalului, și Occidentalul părind ne- 

suferit, zurbagiu, lacom, arosolan, Oriertalului. | 

Oricine studiază Orientul, nu după caricatura dată de 

Occidentali, nici măcar. dup2 o anume parte a literaturii lui, : 

ci după întreaga-i viață —, îşi va formă o altă concepție. » 

Este imposibil ca mili»ane de oameni trăind-în țerile cele .- 

mai binecuvîntate de Dumnezeu, -supt cel mai fericit cer, 

întrun loc unde natura dă cu amindouă minile toate binc- 

PP 

Li
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„ facerile frumuseţii și rodniciei sale, e. cu neputinţă ca 
aceşti” oameni al căror:soare scînteie în mintea lor ca in-  - 
ieligență și căror” binefacerile naturii li se prefac în forțe, 

“ca. acești moştenitori ai celor mai. vechi și mai strălucite”. - 
tradiții ale omenirii să fi fost interiori faţă de o parte mai 
săracă a omenirii trăind mai. în greutâte și. sărăcie. , 

- Orientul va continuă și mai departe să :ne' intereseze, . 
şi mu odată vom trebui să-i recunoaștem Superioritatea supt 
atitea “raporturi, În. imobilitatea lui politică tra mai multă 
legimitate tradiţională decît în mobilitatea veşnică a celor-. 
lalţi ;. în imobilitatea culturală a' lui se cuprindea o mai 
largă morală instinctivă,. care aceasta este şi cea mai 
sigură, căci, dacă fiecare âr analisă principiile moralității 

Sale, nu știm unde ar ajunge 'societaleă îmreaga. | | 
Imperiul de Orient. formează, - de “fapt, pentru secole 

” întregi din evul „mediu, "fenomenul politic principal, iar 
„ contrafacerea de Imperiu din'Apus, Stintul Imperiu Roman 

de nație gerinanică, și regalitățile care se desfac! cu greu— 
și cui greu se și menţin.— din: acest Sfint liiperiu în 

, “Apus sînt: numai forme barbare stingace,: năive, pline de - 
viață, fără” indoială, dar necoordonate Și nearmonisate 
încă. a aa a 
„Si ne apropiem “deci de Bizanțul acesta cu interes. Cu 
mai mult-interes: decit „Curiositate.: Şi el ni va Spune atunci 
multe” lucruri. Ea 

-. 

- po. . : 
Pănă, acum nu S'a făcut aici deosebireă între Occident ? 

și Orient fiindcă ea nu exista; nu faptul că. Răsăritul 
vorbia mai mult. grect şte — dar. în unele părţi se, vorbia 
limba” siriană, limba armeană, — nu faptul că Occidentul 
vorbia limba latină — și în unele părți dialecte! germa- | 
nice — nu-aceasta constituia încă osebirea. În veacul al" - „IV-a exista numai 6 lume răsăriteană care era mai mult. 

2 “grează, în ce- priveşte limba, cultura, amintirile locale, mai |
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ales constantinopolitane, și exista o lume occidentală care 

prin limbă, prin cultură, prin anume amintiri -locale era 

mai mult latină. Dar romane sînt înnainte de toate a-. 

„mirdouă. lozn Hrisostomul ştia, de sigur, latincşte; limbă 

"dreptului era și in Orient încă limba latină; pe medalii, 

-pe monede; pe anime forme ale manitestaţiilor. publice” 

ale Imperiului limba latină se păstrează şi pănă în se- 

“colul al Vl-tea, în vremea lui lustinian ; doar. opera cea 

mare de legislaţie a acestuia e alcătuită în cea mai mare 

parte, nu în grecește, ci în latinește. Și, dacă Răsăritul 

a părăsit de la o bucată de vreme limba latină pentru 

cea greacă, ma făcut-o din „preferință - pântru această 

limbă; ci cu părerea de rău că nu mai putea întrebuința 

limba latină: cu același sentiment care a fost și la noi 
“cînd am părăsit limba slavonă, nu din naționalism, ci cu 

sentimentul de adincă umilință că nu - mai putem între- 

buința limba savantă în Biserică și în viața de Stat. 

Prin urmare, într'o vreme cînd era atita latinism în 

Orient, cînd, pe de altă parte, în Occident: călugării din 

Britania, cum. era Beda Venerabilul, de care ne vom 

ocupa pe urmă, cetesc opere grecești, -cîad “socotesc că 

onoarea cea mai mare pentru un cărturar e “să cunoască 

limba elină, cînd Părinţii Răsăritului sînt cunoscuţi, înțe- 
- leşi şi imitaţi. în- lumea aceasta. occidentală, cînd atiţia 
negustori orientali: greci, 'sirieni, evrei, umpleau, toate re-: 

giunile Apusului, evident că o deosebire nu se făcuse încă. 

Pentru ca' această deosebire să se facă, au trebuit atita 

lucruri care $au petrecut numai pe încetul; și nici în- 

aceste” veacuri al VI-lea și' al VIlelea de care: ne ozupăm 

      

acuma, 'ele tu erau pe deplin săvirşite. Cind lustinian-a - 

cucerit Italia împotriva Ostrogoţilor și Roma a salutat. 

din nou o armată romană, atievăratul popor roman cîrtia 
despre calitatea etnografică a acestor Romani noi; îi 

zicea: Greci, Sirieni și se arăta jisnit că soldaţii lui Be-:



: 
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lisariu și ai “lui Narses voiau să treacă drept: Romani . 
de cea mai absolută autenticitate. Dar nu criteritil popo- 

.Tului, nu satira vulgului hotărăsc un lucru, ci concepția 
Superioară pe care o au. cărturarii Și Oamenii politici, Pe 

„vremea: aceasta: restaurarea Imperiului roman prin cuce- 
rirea lui lustiniau în Italia și Roma pu era socotită ca un - 

“fapt curios. Ne gîndim noi oare ce impresie trebuie să fi 
avut oamenii despre aceasta ? Impresia pe care ar avea-o 
proprietarul care a clădit o casă după gustul: lui, 'a mo- 
bilat-o” după “concepția lui proprie, a stăpînit-o o mulțime 
de Vreme : acolo i-au murit părinții, i Sau născut „copiii, 
de ea sînt legate atitea” și atitea amintiri Și ovede năvă- 

„ lită de-odată, în furia cine știe cării sile; de niște adver- “ 
sari obraznici, murdari, zgoniotoși, cari stau. cițiva an 
acolo, iar, duipă aceia, normalitatea legală reîntrînd în 
drepturile sale, proprietarul adevărat se întoarce în tasa 
lui. și inima-i e împărțită între-indignarea față de toată 
stricăciunea şi profariarea pe care a găsit-o şi față de 
maiestatea și duioșia amintirilor care se ridică din. toate 
colțurile stăpînindu- -i sufletul. Aşa trebuie să ți fost se i 

„timentul pe care l-au avut Bizantinii - atunci cînd; au ajuns _ 
să stăpincască din nou Italia. 

- Dar această. stăpînire italiariă ma durat mult, ȘI. înna-. 
inte de 600 a „trebuit să se producă renunțărea definitivă 
la dominaţia generală „asupra Italiei. Căci veniseră, în- 

- nainte de a schimba. veacul, Longobarzii, cari, cu Alboin, 
întemeiază un nou Stat bacbar. Dar pănă la părăsirea a 

- -ceasta a Italiei recucerite de ustinian legătura dintre RI 
„sărit și Apus rămîne întreagă. 

Si 

_ Alegem pentru această vreme un. produs: literar fără 
- cine „Ştie ce mare importanță, dar caracteristic pentru lu= 
mea răsăriteană, de oare ce aparține unei epoce cînd pro= 

„cesul de separație între Răsărit și Apus S'a-săvirșit acum, 
E o carte din veacul al VII- lea. -Şi, al doilea, e o carte
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| caracteristică supt alt raport: corespunde spiritului popu- 

„lar. O carte de cetire pentru lumea cea mare, săracă, cu 
mai puţină carte, scrisă într'un delicios stil grecesc, care 

samănă numai cu caracterul transparent, plin de umani- 

tata, ușor de înțeles,. care deosebește forma grecească a 

Testamentului Nou. Filologii 10 iubesc, dar o. lume în- 

treagă s'a mingiiat de dinsa. Erudiţia puriștilor samănă | 

cu apa din cisterne care în Orient se culege din umidi= 

"tatea cerului de se adună cu îngrijire în vase de piatră: 

"acei cari 'străbat drumul negustorilor, conducătorii de ca-. . 

ravane, știu unde e cisterna și se. folosesc de.dinsă, dar 
de jur. împrejurul ei rămîne tot nisipul pustiului ; pe cînd 

dincolo, unde apa poate pătrunde în: pămînt, se ridică, în 

toată strălucirea și puterea ei de viață; o oasă în stare 

să adăpostească pentru mai multă vreme. Şi. să îndemre 
“la drum pe călător. - 

Această carte pentru popor se chiamă Limon sau Li- 

monrion, deci o „Livadă“ de învățătură. E ca o serie de 
tablouri de viață umană, de spectacole morală care pot 

să distreze .pe oameni și în același timp să li înnalțe su-y 

fletul, să ji îmbunătățească inima. Lucrarea e datorită u- 

nui anume loan. Moschos Eukratăs (578—602), fără im- 
„portanță deosebită ; cărțile acestea poartă doar totdeauna 

“un nume, dar autorul nu e numai acela care dă stilul u- 

nei lucrări, ci acel care creiază din viața sa proprie o i 

viață nouă ; și oameni, de aceștia cari: scriu cărți pentru i 

popor nu sînt decît glasuri prin care vorbește societatea 

întreagă : atita, mai mult nu. Individualitatea mu e ad- 

misă ;: chiar dacă autorul ar avea-o, trebuie s'o lepede: 

e toată lumea care vorbește către toată lumea. 

- Cea d'intăiu impresie pe care o “produce acest |, „ Limo- 

n arion“, care a fost foarte. apreciat pe vremea lui, fiind 

radus și în latinește, ar fi că avem a face cu.0o carte 

pentru călugări pentru oamenii cari trăiesc în piistiu, pă- 
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ăsind toate legăturile lor cu lumea fără a mai voi să știe . 
„de societate, de partea rea ca și de partea bunăa ei, oameni 

cari n'au nevoie de alţi oameni, ba nici măcar de întregul 

lor individ, căci au. aruncat, împreună cu haina lor laică. 

şi toată partea din suflet care era în oarecare corespon- 

dență cu aceasti haină: voința lor, curiositatea.. lor, acti- 

vitatea lor. S'ar putea crede că, de oare ce „Limonarion“ 

ne poârtă de la o mănăstire la alta, de la cele din con 

tantinopol “la cele din Capadocia, la Locurile . Sfinte, 

părţile de către pustiu, lingă muntele Sinai şi la vestul 

Jăcaș Raiti din aceste părţi, e doar o carte. interesantă 

„pentru arheologi. : 

„Dar sa vorbeşte înnainte de toate: de călugăr fiindcă 

el eşte un tip representativ, o icoană de idealitate a vre- 

mii, către desăvirşirea isolată și sacrificată supt raportul | 

uman “al căreia tinde toată lumea. În afară de mo- 

“ nahi erau însă atiția alţii : orașele erau încă pline. Pare decit 

să compare cineva -cartea- noastră cu un alt produs literar, | 

cam din aceiași vreme, cu lauda Împăratului Anastasiu, 

atribuită lui Procopiu din Gaza, produs/literar foarte in- 

-teresant și acesta. Va “vedea de acolo că, viața urbană era - 

încă înfloritoare, zgomotoasă, petrecătoare, gata de ra- 

“voltă, ca în Antiohia cu “turbulentul trecut; Cesareia, le- 

rusalimul, Alexandria erau foarte „bine locuite şi: foarte 

„mult. frecventate; și Împărații luau măsuri ca să ușureze - 

„viaţa acestor orașe. Veniau necontenit spre centrele bi- 

zantine negustori din părţile adinci ale Asiei, Persani, n- 

dieni, ceia ce presupune un comerţ foarte: vast și -toate 
” avantagiile pa care un astfel de comerț le poate procura, . 

Se lucra cu energie gospodărească în viaţa. publică, 1r- 

- “mată. după datine romane, reale și-practice, mult mai mult 
"decit în Apus, unde ordinea. veche "dispăruse - pe. alocuri - 

mai cu: totul. Lauda lui Anastasiu îi pune în samă cu re- 

| “cunoștință apeductul pe care l-a făcut, operele de utilitate 

. d
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publică ce i se datoresc, zidul de apărare împotriva: 
barbarilor "pe care. l-a înnălțat în Tracia, reformele în. 

„sensulide asigurâre economică .şi de ordine: politică în 
regiunile de lîngă: Dunăre. Se vede în toate lucrurile a-- 

„cestea o societate activă și vioaie, în care şi individul îşi 
_are rostul, în care el ține samă, nu: numai de datoriile 
“sale faţă de Dumnezeu, - dar și de cele față d. vameni.. 
Oamenii își proclamă dreptul lor la plăcere. Panegiricul.. 
Împăratului condamnă aspru pe cei mulți c-ri se îmbată . . 
de 'zgomot și de ameţitoarea “dulceaţă a: petrecerilor. Se: 
văd ambiţii - -desvoltându- se, pe orice cale: a lui Anastasiu - 
însuși, care, un moment amestecat în viața religioasă, întră 
în anume legături cu Împărăteasa, soție a lui Zenon, care-i: 
asigură tronul.. Între călugărul din pustiu Și parvenitul de 
„această spață, utilisînd aceste mițloace, e totuși 0 deose- 

» bire,: Era, firește,. și o mulțime de lume săracă, cu atâtea 

imposite apăsînd asupra ei: între altele „hrisargirul“ mun- 

citorilor, o adevărată dare. „pe sudoare şi -pe durere“. 
Banul își avea viața lui; dinte însul izvora, pe lingă atita 

ușurință în legăturile dintre oameni, și atitea nedreptăţi şi 
apăsări, atita desordine socială în formele celei mai ab- 

soluta ordini.exterioare: o | 

Erau toate acestea, Dar, totuși, dacă ai fi intrebat pe. 
oricine ce trebuie 'să facă, el ar fi răspuns cam “așa cum, 

- răspund eroii umili, desbrăcați de propria lor ființă, în- - 
chinați cu desăvirșire. vieții singuratece, din „Limonarion”, 

Totdeauna în oin sînt două ființe deosebite : cel care “tră- . 

iește cum S'a deprins: sau cum l-a silit fatalitatea și cum 

Iaşitatea lui îl. împiedecă de a se liberă de anume. lanţuri 

| moștenite, „impusă de. societate ori resultind dintr'o “gre-. 

șeală primordială a lui cu îndelungate urmări, și, pe lingă 

el, este, mai în adînc, alt om, mult mai bun decit cellali; 

cu veșnice mustrări de cuget, cu hotărîri pe care! adese 

ori ware curagiul de a le îndeplini. Și cu: ce drept înlă- 
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tură cineva dintr'o ființă omenească, prin urmare și din 
toate fiinţile care constituie o societate, și pe acest om.. 
care nu se vede, dar care influenţează şi pedepsește de 
„atitea ori pe .cellalt ? Ei bine, și. omul cel de-al doilea din 

societatea pe care o înfățișează lauda lui Anastasiu, era 
„real, și el domină o carte cum este „Limonarion“,. 

Venim acum la această cărticică însăși. De sigur n'avemn. 
:a face cu un tratat de. filosofie. E—sa văzut —o alcă- 
tuire de mici povestiri" religioase, morale, în legătură cu 

călătorii prin deosebite provincii, cu viaţa deosebitelor 

clase sociale, - Într'o prosă populară ! se înfăţişează toate 
aspectele vieții timpului, Din toate însă se desface, spiritul 
comuin, care se poate analisă supt anume raporturi gene- 
rale. Părerea cu care 'se încheie e, neapărat, aceja că . 
în ea, însăși viața mare niciun preț, că timpul nu edecit un 
«element zădarnic. Oamenii aceştia trăiesc. cu toții în eter-" 
nitate ; răsăritul, apusul, miezul zilei, toate acestea nu se 
„deosebesc în ochii lor: au ajuns a nu le deosebi. Silinţile 

" noastre, ale modernilor, stăpiniți de ideile occidentale, se: 
-cheltuiesc. toate. pentru a individualisa şi colora . fiecare 
moment din viaţa noastră ; silinţile lor se îndreaptă toate 
spre. a confunda toate zilele într'un fel de vastă așteptare, 
„de vagă pregătire pentru 1iemurire. Noi avem  ceasoarni- 
-cele noastre precise care ni arată minutele și secundele : 
acestea au pentri un American din secolul al XX-lea mai 
multă importanță decit aveau lunile Şi anotimpurile pentru - 

“cineva din Orientul veacului al VI-lea. Călugărimea ! a- 
-ceasta se aşezase, de altminterea, în locuri de acelea unde 

-. deosebirile dintre anotimpuri nu sînt așa de netede, ca -la 
noi, în care, prin urmare, vara şi iarna, primăvara și 
“toamna nu formau: capitole distincte din marea viață, ne- . 
«contenit repetată din an în an, a naturii. Erau. lipsiţi de 
«n mijloc exact de a socoti timpul, Și, chiar. „dacă el ar . 
i existat, l-ar fi aruncat, căci nu-se uitau la ceruri ca să |
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socoată timpul după cursul stelelor, - ci .ca să. se piardă 

în eternitatea și infinitul lor. .Se -poate“ zice că .ei trăiau 

“ înnaintea priveliști. morţii, desfăcuți, “Chiar dacă ajungeau 

la optzeci de ani,-nu numai din. lanţurile vieții, dar și din E 
simțul continuității, socotită pe zile și clipe, a acestei vieţi 

omenești: . 

Societatea petru dinşii m avea niciun sens; ” ori” de lo-! 

cuiau în: mănăstiri și schituri, „ori. de se p'erdeau în schiv= 

nicii, ori de se aflau. în mijlocul orașelor. Pentru lumea. . 

: călugărească unificată în toate manifestaţiile sale, potrivit 

și omulții din lăuntru al celor cari trăiau în societate, ea.. 

«nu era doar decit o: formă vană de profanire și zguduire. 

zădarnică, de. care trebuie să scape cineva cu orice preț. 

s „Fugiţi de - oameni“, zice într'un loc „Limonarion“. „Și 
aiurea: „lubiţi goliciunea de toate . lucrurile și “stăpînirea 

de si*. În: altă parte se condamnă, ' în afată de exis- 

foita însăşi, acele îngrijiri igienice care pentru! noi în- 

ssamnă 0 datorie faţă de-.trup: „Părinţii noștri odinioară 

” nu-şi: spălau nici măcar ochii“ : spălarea trupului era-so- * 

„“cotită deci: ca un mare păcat, ca timp furat lui . Dumne- 

zeu. pentru- această operă a Satanei, pe. care-t: pedepsiai 

- neîngrijindu-și trupul și. făcîndu-l odios* în. ochii tutulor. 

Unii dintre dinșii despreţuiau patul, dormiau pe scaun, 

îşi interziceau să. aibă orice fel.de plăcere" odihnă : dacă 

- -vedeau o biserică în drum; credeau că ar fi.o profanare: | 

să treacă fără a întra îalăuntru... „A nufjura, a nu ride;.- 

a nu minţi“ era pentru : unul : idealul vieţii ; „pentru . altul 

„a. posti. mult, a. veghea mult, 'a- munci mult“, — ceva mai 
bine: decit celalt. - - : | 

, „Ca să: vadă cineva cum se- înfățișa casa, - eospodariă | 

"unuia din aceștia, cari —: încă odată. o. spunem — se pot 
găsi îutr'o mănăstire sau într un Schit, dar și în cutare 

- oraş, vom, cita un pasagiu din „Limonarion: : „În. toată 

casa. luj nu vedeai decit cărți și scaune și “un pat și o. 
2?
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- “masă, şi avea voie oricine să înrebuințăze cele ce „erau | 
de folos" și să ceteascaă. NE ' 

 Moariea e socotită de intreaga această societate ca 
scopul spre care tinde viața: Ea nu întrerupe și nu dis- 
truge ; ci desăvirșeşte, pecetluiește. Niciodată wa fost mai 
mult decat în societatea aceasta setea nespusă de moarte. 
Cutare călugăr visează că s'a încununat și s'a făcut rege; 
Cităva vreme după aceasta e omorit. jnterpretarea visului 
este aceasta: da, într'adevăr s'a făcul rege, fiindcă moar- 

_ tea însăși nu e. decit: o încununare, 

| „Erâm la drum“ — se spune despre unul dintre diînșii — 
„Și înnaintea mea. tinere făcînd horă jucau, zicînd: bine 

“ai venit Sofronie. ȘI. hora. se învîrtia, și Sofronie s'a în- 
cununat“, — a murit. Evident, cînd moartea nu apare ca 

- întunerecul mormintului cu toate grozăviile ce. se săvir- 
şes acolo și, înnainte de toate, cu pierderea individuali- - 
tăţii la care am lucrat atita vreme cu atita rivnă, atit de 
îngăduită, ne întoarcem . la” seninele concepții .ale antichi- 
tății' despre o simplă purificare a vieţii dincolo de mar- 
genile unde ea pare că s'a oprit ca să sa desăvirşeaseă 

" mumai.. 

- De alminteri, ea, moartea, este pentu dinşii, supt atitea 
raporturi, numai 'aparentă. Moartea trăieşte — ca să zicem 
„aşa — alături cu viaţa. Omul viu este atit de mult ames- 

tecat: în fiecare moment cu acei cari „au murit, există o 
“comunicație așa de strînsă între: el și ci, încît moartea 
mu mai apare ca. hotarul între cei 'cari se chinuiesc „cu : N 

Aceștia și dovedesc că nau murit? îvindu-se în” visuri, 
Cutare Papă care a îndeplinit, o faptă bună vede pe un 
mare înnaintaș al lui care-i - apare pentru a-i mulțămi, 
Cutare care â uitat să- și îndeplinească datoriile din urmă 5 
se ridică în biserică, spune cuvintele pe care nu le pu-.
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tuse rosti și adoarme din nou. Semne misterioase fac pe: 

cei vii să simtă chemarea şi voința celor morţi. Cutare: 

drumeţ vede undeva 'o lumină pe “vîrf de munte, se duce: 

într'acolo, străbate într'o peşteră și află pe schivnicul. 

-care murise de multă vreme, dar nu fusese încă înmor- 

mintat.. Şi lumina se arătase călătorului tocmai pentru ca 
el să dea odihna cerută de lege celui adormit. Une ori - 

„un astfel de călător găsește totdeodată şi inscripția. mor- 
mintului pe care el îl va săpa, pomenind numele celui care 
a murit, viaţa lui, durata ci și momentul cînd s'a stins. 

Şi îngropătorul e atit. de mult stăpînit de sentimentul 

sacru al morţii încunjurate de tot farmecul minunii, încit. 

nu se poate notari a se întoarce în viață, ci sapă un al 

doilea mormînt pentru dînsul și se îngroapă lingă: acel - 

pe care- l-a dat pămintului. 

Ceia ce e în ordinea” naturii separaţia dintre : fiinţile 

care vorbesc și. lucrurile care. nu pot vorbi, între acei. 

„cari înțeleg şi acelea fără darul înțelegerii, între cugetarea 

manifestată prin cuvinte și instinctul care nu găseşte CU-- 

vinte ca să se exprime, la ci nu există; Precum viața e 

“străbătută de moarte, precum moartea nu e decît forma 

superioară a vieții, tot așa și în ce privește raporturile 

dintre deosebitele -domenii ale naturii, este o pertectă co- 

munitate, am zice: sufletească. Sufletul e pretutindeni, și 

el se manifestă după voința, după îndemnul unui element: 

de coordonare supremă care este Dumnezeirea însăși. Nu 

e piatră mută, nu e mormint pecetluit, nu e copac din 

pustiu care:să nu poată șopti în urechea trecătorului a- 

nume cuvinte ; nu există nimic neînsuflețit în natură care. 

să nu poată servi divinității pentru a se vădi. Și în felul: - 

acesta natura fără suflet e pusă alături. cu omul; fiindcă 

„omul însuși nu -există prin el, ci numai ca încă o mani- 

festaţie a divinității Viaţa lui, de și durează. mai mult 
de și se vădeşte” neconlenit, nu e de altă esenţă decit 

4
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- viaţa -pe care voința lui Dumnezeu o poate” da într'un 
moment, cînd e de îndeplinit o faptă, pietrei din cale, 
copacului din oasă. sau animalelor necuvîntătoare ale pus- 
tiului. . 

- Animalele din fabulă sînt istețe prin morala pe care o 
fac; animalele din legendele sacre îndeplinesc şi ele, 
dar pe altă cale, un rol de poesie etică Superioară. 

“Cele mai frumoase pagini din „Limonarion“ sînt acelea 
in care intervin astfel de elemente minunate în viața oa- 
menilor, comunicînd voința lui Dumnezeu și împărtășin- 
-du-se astfel, o clipă, de rosturile umanităţii. Se aleg și - 
animalele cele mai înspăimîntătoare pentru: aceasta: leii | 

- pustiului, cari stau în legături zilnice, aproape în frățești 
legături zilnice, cu oamenii. Cutare “păstor. a aruncat în 
drum pe un călător care-i cerea adăpost. Drumeţul a fost 

„ sfişiat de fiare, Păstorul e plin de mustrări-: de cuget și 
intră în călugărie. EI își impune să trăiască împreună cu 

„fiarele acelea cărora îi dăduse cu atita cruzime pe oaspe- 

4 

tele său. Va dormi- împreună cu leii. Și cea mai mare 
“bucurie a lui este cînd găsește leul care-l sfișie,” pedep- “ 
sindu-l pentru păcatul pe care l-a săvirşit și, astfel, iz- Dăvindu-], | Aa 

Cutare leu ascultă de exorcisarea, de vraja ermitului și 
nu se mai hrănește cu cârne; de atunci el apare zilnic 
la fereasta omului: care-l hrănește. ȘI, cu multă naivi- 
tate, legenda se termină prin trista declarație a călugă- 

-Tului:- astăzi n'a venit. leul, şi înțeleg de ce: a: greșit și 
"a mincat carne. 

De altminterea, - alţi “călugări își împărţiau hrana cu 
păsările și furnicile, şi parcă -am ceti un capitol din viaţa 

Sfântului Francisc,' întemeietorul/ ordinului serafic.. * 

Să dăm, in toate “incidentele ei, una din aceste legende: 
Un leu-avea sarcina de a păzi măgarul unei mănăstiri, 

care. mergea la izvor şi aducea în amfora lui apă bună.
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Într'o zi măgarul ma mai venit. Călugării. trag la răs- 

pundere pe leu: tu ai mîncat pe măgar! Și, fiindcă ei 

erau drepți, i-au spus: "de acum înnainte, tu “vei: aduce 

apa. Leul și-a dat sama că era o nedreptate, căci nu-l 
mîncase, dar s'a dus, zi de zi, sălbatecul animal al pus- 

tiului, ca să aducă apă pentru gospodăria fraților. 

Pe măgar îl furaseră Arabi din“deșert, trecînd cu ca- 
ravana. Sa strecurat-o bucată de vreme și hoțul “a venit 

pe la: mănăstire. aducînd lucruri pe care le vindea la 

lerusalim. Între animalele care duceau marfa era și mă- 
garul. Şi atunci leul a apucat cu de-a sila și pe om și 

pe măgar şi i-a dus înnaintea călugărilor, denunțind pe 
adevăratul făptaș. 

Leul rămase și mai departe servitorul cel mai bun a! 

mănăstirii. și, în special, sentimentul lui de reverență deo- 

sebită se. îndrepta către un bătrin. Într'un rînd îl găsește 

pe călugărul său mort și îngropat. Se duce Ia locul mor- 

mîntului, rîcîie pămîntul, găsește pe stăpiîn și moare ală- 
turi de dînsul. 

Întro astiei de carte poate fi vorba numai rare ori de. 

Împărat, de Stat, de societatea politică. Toţi Împărații: 
sînt, în chip firesc, iubitori de Dumnezeu, evlavioși, vred- 

nici de rugăciune. Rude de-ale lor trăiesc și ele în so- 

cietatea. acestor călugări, ca acele nepoate ale: Împăratului 

Mauriciu, adăpostite într'o mănăstire. Statul nu se discută 

şi. nu s2 combate, afară de un singur cas: cînd el calcă: 

„legea lui Hristos, fixată. de schoare. Atunci întreaga so- 

cietate se ridică. împetriva lui. Dar, -cînd Statul observă 
ortodoxia, pecetluind hotărîrile” sinoadelor ecumenice, e! - 
nu se critică în rosturile lui fatale, dar nici nu 'se spri- 
jine. 

Şi aceasta a fost causa cea mare a dărim?rii societații 

orientale, causa pentru care atitea milioane de oameni in-. 
_- 

 



  

O carte de cetire pentru răsăriteni Ia ZT 
  

teligenţi, voinici, plini și de moralitate mau fost în stare 
să susțină Imperiul bizantin, și, astfel, citeva mii de Avari 
sau Slavi,: mai tirziu de Arabi, erau în stare să pustiască 

toate îniloritoarele provincii care se uitau la vi:elie ca la 

o pedeapsă, ce nu se va înlătura, a lui Dumnezeu. Un 

Stat nu se poate susținea în astfel de condiţii, și e o în- 

“trebare dacă și cea mai desăvirşită moralitate poate să 
mai trăiască după ce întreaga ordine socială s'a prăbușit, 

dacă, deci, nu e o legătură, pe care: exageraţia propa- 

gandelor radicale nu.o vede, între moralitate şi această 
cristalină ordine a unei societăți bine stabilite, în care se 
cuprinde totuși și voința. lui Dumnezeu manifestată în do-. 
meniul acesta al moralității și pietăţii pure. - 

Așa a fost şi in Apus. Dar “acolo veniseră Germanii, 
a!t material umân decît Slavii si decît Asiaticii. Veniseră 
Germanii cu furia lor de viaţă, care. de la o bucată de 

vreme intră adiic și în această lume a isolării, a indi- 

„vidualismului dest: cut din: legătura politică şi sacrificat 

lui Dumnezeu. Energia primitivă a acestei. rase, numărul 

copleşitor al elementului uman pe care-l cuprindea au 

permis întemeierea și desvoltarea noii societăţi. În Răsărit - 
însă, Slavii au fost 'răpede asimilați în societatea bizan- 

-+ină, Avarii, Hunii erau popoare turanice, incapabile de 

asimilare și condamnate a fi. distruse, cum au și fost cele 

mai multe; cîțiva. hoţi asiatici sau Arabi ai pustiului, cari 

aveau în însuși sîngele, lor aceleași tendințe călre quie- 
tism, nu puteau reforma o societate. Și de aceia la ca-. 

„_pătul progreselor acestei doctrine așa “de frumoase, așa 
de pure, aşa de umane, străbătute de o simţire și “milă” 

„care cuprinde tot ce se vede şi se, simte în le, va îi 
sfărimarea sau aţițarea . fără deşteptare a' unei societăți 
întregi, care, altiel, merita o mai bună: soartz.



IX. 

Beda. 

Personalitatea representativă despre care. e vorba aici: 

a fost cel mai învăţat om din Apusul Europei în decursul 

veacurilor al VIl-lea și al VIll-lea (672—735). Beda, zis. 

” Venerabilul, nu e un om de pe continentul . european, ci 

“din acel colț retras de lume, care încă de pe vreme a- 

ceia ajunsese, prin mișcările de populaţie germană de pe 

la 500, o Anglie. Era el însuși, în această țară cu veche 

basă etnică bretonă, un Anglo- Saxon de sînge, şi chiar, 

-cum se va vedea, principalul represintant al naţionalităţi 

anglo-saxone în această nouă patrie. Căci,. de fapt, acest 

Om, care resumă rasa. “Jui în culmea triumfului ei politic, 

religios. și cultural, este cel. d'intăiu dintre barbari care 

poate fi mîndru, nu de regele său, nu de armata acestui rege, 

nu. de “cuceririle care au fost îndeplinite supt steagurile” 

şi în numele lui, ci de însăși naționalitatea sa, Pentru în- 

- tăia oară în. evul mediu, — și deci în lume, căci anti- . 

chitatea ma cunoscut acest. sentiment —, se vede o min- 

drie de rasă, în afară de Stat, aproape cu ignorarea şi 

"desprețuirea Statului. Este cel d'intăiu scriitor. care. pre- 

sintă, în dezvoltarea iteraturilor medievale, un exponent 

naţional. 

Un Anglo-Saxon, și nu un  Engle, căci nația englesă se
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“va formă după -şi prin năvâlirea normandă "din 1065, ca. 

popor mixt, mai ales în ce privește sufletul. Beda a fost, 

de la inceput pină lâ sfirşit, de cînd a prins condeiul. în 

mînă şi a exprimat un gind al său pănă ce oboselile l-au 

sfirșit în cea mai blindă dintre suferinți, vorbind aproape 

și în clipa din urmă cu ucenicii săi, un simplu “calugăr. 

în mănăstirea lui dela Jarrow, lîngă Durham. Nici wa do- 

rit să fie altceva decit un călugăr. "Ambiţii” episcopale ori - 

alte rîvniri i-au fost cu totul străine. Chilia lui, cartea 

lui, condeiul lui, rugăciunea lui, în acestea se resumă toată 

viața lui Beda. Un om care mare biografie fiindcă. n'a 

„vrut. Innaintași ai lui, pregătire pentru ruperea legăturilor 

- lui cu lumea nici nu există.: Biografia lui, chiar pentru cine... 

ar. dori să-i dea mai mult spațiu, nu sc: poate scrie. Căr-" 

țile lui, spiritul care se desface din ele, acesta este Beda. 

Scrisele lui sînt multe. Întăiu lucrări imitate - după ale 

Sfintului Ieronim, „adecă explicaţii ale Sf. Scripturi. Inter- 
pretarea Vechiului Testament a fost în acea epocă un 

„lucru care a tentat multă lume, cedînd și nevoii de a da 

"acestor pagini aspre și. crude g. interpretare potrivită cu 

morala nouă a altor timpuri, de a. introduce puţin din 

blînda suflare evanghelică în norii aceia. de fum, ridicați 

de pe ierta singeroase, cari sînt partea ebraică, exclusiv -- 

„îngust și crud ebraică, a Bibliei, 
În afară de aceasta Beda a scris istoria mănăstirii sale, 

a redactat vieţi de sfinți. Viaţa Sfintului Felix, compusă 

în versuri de Paulin, el a prefăcut-o în prosă. A tradus 

slab — el însuși o spune — din grecește viața Sf, Anas- 

tasiu. A alcătuit un martirologiu. Ca şi” “Boeţi a scris și 
cărți de știință. 

Ce ne interesează aici. e_ însă numai Istoria Aug de 

la început pînă în timpurile sale, carte alcătuită după iz- 
voare, cu o. prefaţă, dedicată unuia din regii -anglo- sa- 
xoni. . sa
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E o sinceră mărturisire, căci, după însăși „spusa .lui, 

„descrie lucrurile care. s'au întîmplat în adevăr și care » 

sînt vrednice de laudă şi care pot să fie. spre folosul ce- 

titorului 1%. «El spune vorbind de eresii: „a dispărut ten- 

“ dința acelora despre 'cari vorbesc, dar, cu. toate acestea, 

- ca istorie, nu se poate să nu mă ocup de aceste lucruri 

întimplate și si nu studiez atitudinea morală a cuiva față 

de mișcarea din care a făcut parte”. 

| Cineva care cugetă în felul acesta despre istorie, na- 

tural că va căuta să, se informeze bine. Şi în. adevăr că 

Beda s'a Și informat din bielșug. Trăia. pe vremea aceia, 

„pentru a-l lămuri şi îndrepta, un abate Albin, care .era 

el însuși ucenicul: arhiepiscopului. Teodor, și al abatelui 

Adrian, personalități foarte însemnate prin predicaţia lor: 

şi transformările aduse de dinsa. Fără aceştia Beda nar - 

fi scris niciodată opera sa și nici cultura întățișată în- 

insa mar îi existat. Se poate zice că toată partea în - 

care Beda tratează despre cei doi înițiatori — partea de 

căpetenie în: concepția jui-— e luată din povestirea ur- 

-_mașului lor încă în viață. ŞI, de oare ce el admite legă- 

turi între Anglo- Saxoni şi Scaunul roman încă de pe vre- 

mea Papei Grigorie Dialogul, a trimes pe cineva — €X- : 

traordinar lucru în acest secol! — tocmai la Roma .ca 

să caute documente; de aici pretiride că i Sau adus scri- 

sorile care Sar fi schimbat: între Papă și creștinii din in- 

'sulă. Dacă--aceste. acte, care-i folosesc așa de mult pen- - 

tru tesa-lui — originea. romană -a Bisericii “anglo-saxon: 

— sînt său ba autentice, e rieapărat, altă chestie. A în 

trebuințat, în afară de aceasta, fel de fel de opere sacre 

  

1 Pentru latina lui Beda citaţiile originalului se . impun. mai 

puţin decit pentru frumoasele texte - clasice aie celor d'intăiu 

părinţi medievali. Le şi lăsăm deci la o parte pentru uşurinţa 

cetirii, 
.
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şi profane. Catise pe Sf. Vasile, pe Cesar, „de Bello Gal: 
lico“ ; cunoştea pe Eutropiu, pe Sf. Augustin, pe Sf. Pros- 
per: de Aquitania, pe -Gildas, jăluitorul. peirii preione (+ De - 
excidio Britanniae' liber querulus“), 

- Căci acest om foarte învățat, care riscă ctimologii, es- 
plică anume termini germanici şi face jocuri de cuvinte, 
simte nevoia de a presinta opera sa în forma în. care a- 
semenea opera. sa presintă ?n “antichitaţea clasică. 

Va face întăiu cadrul geografic,- arătind ce au fost și 
„sînt Insulele Britanice. După paginile, de introducere, ur- 
mează antichitățile din Britania- Mare, timpurile "romane, 
întru cît putea să le știe cineva pe la anul 700, pentru 

viața bisericească a Angliei supt raportul, legăturilor . „Te- 
ligioase. :. 7 

în. certea aceasta, ca și în celelalte, Beda 6, fireşie, ca 
și scriitorii ana)isaţi pănă acuma, un umil servitor al lui 
Dumnezeu, care atribuie divinității tot cec bun în om, 
care e gata să primească pedeapsa cerurilor peniru, tot: 
CE se amestecă rău în viața. Trăiește și el. în lumea plină 
Și pentru dinsul -de evenimente supranaturale și așteaptă 
glorioasa linişte. a celor de după moarte. În: pagini care 
Sînt un fel de: prevestire a Infernului . şi . Paradisului lui 
Dante, e! povestește ce a găsit 'un om oarecare dintre ai 
săi dincolo de temutul hotar pe care trebuie sa-l trecem. 

prinse de ghețurile cele, strașnice, : care se răpeziaui în 
E pentru ca de acolo să: fie aruricate din nou spre ghie- 

i. Apoi dintein git de cuptor -ieșia necontenit -un foc 
iti cu miros înnăbușitor, și strigătele necontenite ale | 
acelora cari se chinuiau : înlăuntru . arătau că în adevar a- 
colo este” locul celor mai mari suferinți omenești. După 
ce încetează suferința, în lumi mai fericite, sînt livezi ad- 

„ca pe urmă să intre în însuși miezul lucrării sale, adecă . 

7 

„ Coborîndui-se spre lad, acel om a văzut întăiu ființe cu-" 

mirabile, în- care oameni îmbrăcați în alb se primblă. 

19
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- Dar Raiul este mai departe, căci aici stau “numai aceia * 

pentru cari: ne rugăm încă. În locul tără: samăn de unde- 

se înnalță cîntări de slavă dintre florile. cele mai îru- 

moase, cu mirezmele cele mai dulci, acolo este Raiul. 

Beda nu rîvnia decit să ajungă la mijloc, - în cîmpiile- | 

care încep a. inflori pentru aceia a căror desăvirşire su- 

Îletească nu e dușă pînă la capăt. Se înfăţişează totdea-. 

“una ca un rob al lui Hristos și ca un smetit preot. În 

sufletul lui — am spus — nu e nici o ambiţie. În casa 

lui mare nici o avere. Înnainte de a muri; lasă ucenicilor: 

“săi doar, într'o tutiuță, piper, tămiie și cîteva cărți de 

rugăciune... Ultimele lui cuvinte cuprind aceiași nesăţioasă 

„aspirație către confundarea cu Dunmiiezeu, care represintă:. 

ultima expresie a silinților sufleteşti din acest timp. „Cu-- 

pio dissolvi et esse cum „Christo” , „doresc să mă imprăş-, 

tiiu și să fiu cu. Hristose. | 
Totuși, în această liniștită, “senină și împăcată cu sine 

5 cugetare a ui se ainestecă elemente de. critică faţă de 

so ocictatea contimporană. Observă ironic “că: “era odată 'v.- 

vreme -cînd oamenii viețuinu așa cum Înv ăţau pe alţii. Altă 

dată pomenește că pe vremea aceia ei nu trăiau pentru 

_mincare, ori că preoții erau primiţi pretutindeni ca robi 

ai lui Dumnezeu, fiindcă întreaga lor viața cra întrebuin- 

ţată pentru răspindirea credinţei: „Atunci aveau bogății 

oamenii: decit cu de-a sila. Cutare regină de: odinioară 

uu suferia hainele de in și băile calde, ci petrecea toată 

vremea în biserică; mînca odată pe zi, şi, murind de du- . 

reri de git, a recunoscut că i se cuvenia, fiindcă purtase 

prea multe lanţuri scumpe în jurul aceluiași. git. Îi pare. 

rău după vremea cînd episcopul trăia cu clerul, său și a-- 

batele stătea împreună. cu călugării. Vorbind de mănăsti= 

rile de femei care. au fost pedepsite cu foc, el arată cum 
căsuțele acelea, făcute pentru rugăciuni și pentru cetire, 
se prefăcuseră în lăcașuri de petrecere și „călugărițele:
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fesca haine 'Supțiri, şi împodobite „Și aceasta în mare 
parte din causa unui lucru care se chiamă prietenia băr- 

_baţilor de afară“. Dar spiritul lui rămîne blind și natura 
sfîntă îl face a uita de fatalele neajunsuri ale omului „ 

În prefața geografică pomenită găsești, în adevăr, în- 
cîntătoăre tablouri. „Sint așa de frumoase, de limpezi, de 
lucide, nopțile de' vară la noi, încît te întrebi dacă a ră- | 
mas ceva din lumina serii sau mijește cea intăiu lumină 
a dimineţei.“ „În Irlanda“, adauge el, „iarna este umedă 
și caldă, aşa încît nici nare: nevoie cineva să. taie fin 
vara! pentru iarnă, nici 'să deie adăpost vitelor“. Și, între 
poesiile luii răzlețe, avem. o bucată delicioasă, dialogul . - 
dintre iarnă şi primăvară : „Zăbavnica iarnă, totdeauna 
gata să doarmă“, spune: „Să nu vie cucul, căci: acela. 
aduce munca la cîmp; el trezește repaosul, “el împrăștie 
liniștea iubită, el tulbură tot pe pămînt și peapă. lar eu, 
iarna, am bogăţie, eu am veselie, mese întinse, eu am li- 
niștea dulce și ţin foc în sobă:.. Și primăvara,. de. din- - 
colo : „Dpresc să vie cucul mieu, "pasărea cea mai iubită: 
veniat cuculus, mihi carissima avis. Vie cucul, păstoru- 
lui dulce prieten, şi. pretutindeni să izbucnească pe dea- 
lurile noastre. din nou ierburile 'nnalte, și ramuri verzi să 
dea umbră celor obosiţi și să vie caprele :cu ugerul plin 
în staul, și pretutindeni să vie dulcea iubire, oaspete foarte» 
plăcut tuturora.“ E 

Faţă de autoritățile constituite, am zice noi, îață de pu- 
terile lumii. își poate cineva închipui « care e atitudinea lui 
Beda: Ea' este condiţionată de actele regilor, şi de ale a-" 

"- celora cari poruncesc alături cu dînișii,; în raport cu mo- 
rala creştină. Regele bun, -regele care ni: se luptă, -care 
iartă, care se jertfeşte,- regele gata de moarte, acela este . 
“stăpînitorul iubit de Beda.. Lingușiri asămănătoare cu: a- 
;celea : pe care Casiodor. le îndreaptă « către Teodoric, toată
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„acea -retorică ingenunchiată a ltalianului, gata să sărute 
haina stăpinitorului întocmai ca robii din Stambul mai 
tîrziu poala Sultanului, sînt cu totul necunoscute acestui 
îndrăzneţ spirit liber, acestui călugăr în care trăiește un 

ostaș, cu toată nobleţa și vitejia lui. Povesteşte cu indig- 
“ nere faptele regilor.păgini, cari relusă să primească pe: 

“răspînditorii credinței creștine, cărora nu li înţeleg rostul, 

și cari, la împărţirea nafurei, strigă să li se dea și lor, 

cu toate că nu sînt creștini, amenințind pe apostoli că-i . 

aruncă dincolo de graniță, dacă nu vor. Laudă pe regii 

aceia pe vremea cărora era așa de mare liniştea, încît: 

“o femeie cu un copil în braţe putea să meargă dela un 

capăt la altul al Regatului. În tablouri. frumoase ni se. 

infațeaza regi de felul lui Osvald, care ședea la masă 
i, cînd la- poartă i se înfățișau săracii, îşi întrerupea os- 

sul, lua bucatele lui simple și le împărția evanghelic 

flămînzilor de pe pragul lui, care nu se mulțămește însă 

cu atita, ci, — superior acelui rege frances care fură din 

casă dela el lucruri ca-să le împartă celor lipsiţi de a- 

vere şi, simțind cum i se taie podoabele “scumpe de pe- 

îmbrăcămintea lui, de cutare hoț sărac, îl lasă să facă, 

„Superior zic, acelui rege, însuși Osvald sfarmă în bucăți 

talerele scumpe de argint și împarte fragmentele lor. la 

cerșitori. Atunci, de lingă. dînsul, un "cleric “cu cuvîntul 
făcător de minuni spune: „Mâna aceasta să nu putre- 

zească niciodată“. Şi, în adevăr, elcade în lupta. cu duș- 

„manul, tot trupul lui se taie în bucăţi, dar mîna rămine 

întreagă, neatinsă, —. moaște ale regelui sfint și bun. Îi 
plac regii cari înnaintea unui episcop cad. în: genunchi, 

“ pocăindu-se fiindcă întraseră în casa unui excomunicat, 

pe care-l iubiau, Îi plac regii cari călătoresc la Roma; 
cari rămîn acolo, cari se fac călugări, pe ale căror mor- 

minte figurează modeste nume creștinești : „călugărul Pe- - 

tru, care a fost.cîndva rege al Angliei“. Îi plac regii în-
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vațaţi în Scripturi cari sprijină numai . creştinismul, aceia 

cări'sînt mai mult episcopi decît Domni, precum se bu- 

„cură că, „în vremea noastră, mai curînd se face cineva - 

. călugăr. decit ostaș“. Un David, așa trebuie să fie șeful 

încoronat al Anglo-Saxonilor. 

Să venii acum la sensul-operei lui Beda. Ce a vrut 

el cu această carte și cum .se oglindește — peste ce a 

vrut să spuie și peste tot ce vrea șă ascundă, —- ade- 

vărul în ce priveşte cea mai veche viață din Britania- 

Mare în epoca anglo-saxonă ? 

Ce se observă întâiu la Beda este, cum spuneam dela 

început, marea lui iubire pentru Anglia sa și poporul con- 

ceput de dînsul ca unic; cu toată împărțirea politică, ac- - 

- cidentală, în şeapte regate, care locuia în această țară. E 

un „naţionalist: dela începutul secolului al VIII-lea, o sa- 
vantă cugetare cuminte, care, fără niciun interes personal, 

„înţelege că totuși teiielia lucrurilor omenești se reduce, 
în ce priveşte. pe oameni şi aspirațiile lor, mai mari de- 

cît dinșii, la iubirea unei bucăţi de pămînt şi a fraţilor 
“cari trăiesc pe bucata aceia de pămînt. A scris el însuş 

versuri în limba anglo-saxonă. Și un biograf al lui, 

care-i povestește moartea,. spune: „și în limba noastră 

anglică a alcătuit poesii“, reproducînd chiar unele din ele” 

ca următoarea: „înnainte de sfârșitul firesc nimeni nu 

poate fi socotit înţelept și prin urmar: rebuie să se aș- 
tepte vremea aceia ca să se hotărască rostul ultim al 

unei vicți omenești“: A tradus pentru credincioșii cari nu 
ştiau latinește Evanghelia Sfintului. loan. Vorbește de le- 

pile regelui Ethelred așternute în limba poporului. şi ni 

înfăţişează întrun frumos capitol pe călugărul poet în 

limba națională, Cedman, care a scris cu talentul pe care 
Dumnezeu i-l dase cînd graţia Lui s'a coborit asupră-i. 

Îngriţia de caii mânăstirii și cinta ; călugării ceilalți s'au -. 
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„minunat cînd" au văzut cum acest om " despreţuit, fără 

“nicio învățătură, cîntă așa de. frumos lucruri neauzite până 

atunci, și el a mărturisit atunci binecuvintarea de care 

“fusase atins. „Ar îi bine“, urmează povestirea, „să se re- 

producă - asttel de cîntece ale lui, dar „cîntecele, „oricît de 

bine ar fi alcătuite, nu se pot preface dintr'o limbă în: 
altă limbă fără stricarea frumuseţei lor și a demnității - 
„cuprinse într” insele“. Și alții au luat model de la dinsul“, 

incheie Beda, „și de aici nainte Sau tot făcut poeme 
“religioase în neamul. Anglilor.: 

Anglia” lui însă el o. știa - că ma fost dela începuţ așa 

:supt raportul național, Mai știa că pământul - acesta al 

Britaniei Mari, ca și insula vecină a Irlandei și alte in- 

sule mai mici, din împrejurimi, a cuprins altă rasă cîndva. 

Catise cartea lui Gildas despre peirea acestei rase. Rasa 

-aceia mo iubia.. Și, cum face de. obiceiu un om care „n îu- 

beşte, el atribuie celui urit sentimentele pe care el: însuși 

“le are față de dinsul. Nu ne iubesc Celţii, zice el, Bre- 
tonii creștini şi-au ascuns creștinismul de noi; față de N 
„Auglo- Saxoni ei m'au avut decit despreţ. 

„Se crede. că Anglo-Saxonii au fost chemaţi de indigeni, 
:dar, oricum, nu ca -să rămiie. Ei ar îi venit supt Hengist 

“Și Horsa, a căror existență. este astăzi pe dreptate con- 
testată, fiind. persoane legendare, izvorite din poesia po- 
:pulară, cum li dovedesc și numele. Oricum, coloniştii răz- 
“boinici, „chemaţi“ - șrovisoriu, au rămas aici și s'au luptat 

„multă vreme cu rasa indigenă.. Această-rasă plină de : 
„.pdesie, de o nemărgenită credință în lucrurile misterioase, 

-de o evlavie adîncă și nelămurită încă pentru noi față de 
„ ascunsurile naturii, rasa - Druizilor, filosofii din pădurile. 
"Sfinte, pe cari: cucerirea i-a desființat foarte: răpede, ma 
'tost în stare să se.apere de friul greu,. aruncat cu. mînă | 
tare, al năvălitorilor, Era dar imposibil” ca în veacul al 
VII- lea şi represintanţii rasei biruite: să tubească „pe aceia 

e a a
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cari se stabiliseră'pe partea cea mai largă și” cea mai În- 

 floritoare „de pe pămîntul lor. De aceia şi Beda- -i urăște, 

— cum am spus —, şi la fiecare pas îi denunță. - 

Căci Bretonii nu dispăruseră politiceşte cu totul, Încă 

după 500 anume şefi ai lor se folosiau de discordia dintre 

Anglo-Saxoni, se ridicau împotriva cutărui rege, se: lup-: 

tau cu el, îl biruiau, îl «ucideau. De cîte ori. apare cite: 
unul din aceştia, Beda înseamnă „tirania“ bretonă, „cruz 

zimea:: bretonă, Cuvintele cele mai aspre din vocabulariul “ 

său latin servesc ca să critice pe ultimii din rasa indigenă, 

cînd se revoltă împotriva rasei cuceritoare. “Toate îavo- | 

rurile talentului său și toată binecuvîntarea chemării sale 

sfinte le revarsă, exclusiv, asupra Anglilor săi.. 

„Dar din mediul acesta breton. s'a ridicat ia un anume: 

moment o înnaltă învățătură. În Irlanda s'au întemeiat 
mănăstiri foarte simple, pe care Beda. le zugrăvește pio3,. 

mănăstiri făcute din lemn și acoperite cu papură, cu totul 

- deosebite de clădirile mai tărzii ale Englesior, de modă 

romană, din piatră. sau cărămidă. În mânăstirile acestea,. 
aşezate priii locuri singuratece, uneori. în insule, se gră- 
ipădiau călugări cari duceau o viață potrivită cu timpurile 
apostolice. După Tebaida de nisip a Egiptului era aici o 
“Tebaidă de neguri.. Ossian wa existat niciodată: numele 
lui a slujit doar talentului lui Macpherson pentru a scrie | 
lucruri frumoase, dar, dacă ar îi existat lumea lui Ossian,. 

““-ea ar fi sămănat cu tablourile acestei vieţi, monaştice, 

Trăiau supt un abate: „abbasf, și acesta era”cel mai ve- 
 nerabil titlu pentru Irlandesii „din evul mediu. Era 'ca un 

rege, un represintant al lui Duririezeu pe pămînt. Cu toţii. 
formau astfel o 'societate de sfiinţi, o „insulă a fericiţilor.« 

Cum S'a ajuns ca 'în mănăstirile irlaridese să pătrundă 

"o așa-de curată știință a limbii latine, o. așa de largă 

cultură, aceasta 0  injelegem numai. cînd ni dăm. sama de- 

o.
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: desvoltarea pe .care.o luase comerțul grație căilor rămase 

. 

libere, pe Mare, în veacurile:al VI-lea și al VII-lea. Cu. 
"toate acestea rămîne și o parte misterioasă. Monahii aceștia 
aveau mari biblioteci, - tradiții școlare vechi: se “trimetea . 
din Anglia, ca. să înveţe la ei, copii cari stăteau. timp în-. 
delungăt, primind ştiinţa cărţilor şi învățături morale prin 
care se întorceau transformați. Erau' așa de vestite lăca- 
șpurile - acestea Ir andeze, încît din Galia însăși, care nu 
se. poate zice că, - pe vremea Merovingienilor, era 0. 
țară incultă, veniz cineva ca să îngtnunche 'ca un umil-: 
ucenic pe pragul de pămînt al chiliilor irlandese, 

“Lui Beda. nu-i plac nici Irlandesii, alți - Bretoni. Nu-i 
poate condamna, nu-i poate. critica ; „erau creștini așa de 
buni, niște învățători așa de generoși, Încât nu puteau să 

“fie” tratați ca un. șef sălbatec de luptători, care varsă .sîr- 
gele sacru al: regelui anzlo- -saxon. Dar el insinuiază îm- 
potriva lor. Viaţa „lor totuși nu era canonică. Trăiau .ca 

“înnainte de “Sfinţii Părinţi, ca în Evanghelie. Noi amzice: 
cu atit mai bine, cuvîntul fiind „mai presus și de cit au- 
toritatea, datina, legea, Și călugării aveau Și un alt păcat: 
nu serbau Paștile în aceiași zi cu ceilalţi, urmînd ritul * 

Sfintului loan, și nu al Sfintului Petru. : 

- Obiceiul lor trecuse şi în Britania Mare. De doilă ori . 
întrun an se serbat Paștile în același .regat, -dacă, să . 

zicem, regele era creştin de doctrină romană; papală, i 

regina de doctrină irlandesă, scotă, hiberniană. . Caustia 

aceasta a Paştilor joacă uri rol foarte mare la Beda, cal- 

culatorul; mateimaticul epocei sale. Și et o resolvă în 

sensul roman, de și cu alte argumente desit acel rege an- 

glo-saxon, care convocase un sinod pentru împăcare și 

aderenţilor Sfîntului loan. li-a pus. întrebarea “următoare : 

” dacă acestuia i-a spus Hristos; că „tu ești piatră și pe 

această piatră voii” clâdi Biserica. meas, adăugind: Dar,
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“cînd “mă voiu 1 duce, pe lumea cealaltă, Sf. Petru nelăsîn- . - 
“du- mă să Întru, îmi va „deschide poarta Sf, loan? , 

“Dar pe lingă forma aceasta de. creştinism vechiu, im 
“portat, vine în Britania Mare” și influenţa: creştină . din. 

- Galia Merovigienilor. Era: „un -mare. avint către. sfinţenie: 
în Galia aceasta. Se aflau și acolo mânăstiri înfloritoare. 
„Beda însuși ni spuns 'că anume regi își trimeteau. fetele. 
Ca să înveţe morala creştină, ba ca să și rzmiie” în lăca- 
“Șurile din Galia, la Chelles, la Andilly,: Care au cuprins.: 
un destul, de mare număr. şi din aceste principese anglo- 

"saxoane.. 

Prin Galia se. făcu: şi i legătura, Insulelor Dritanice cu 
Roma. Regele Pipin însuşi a fost. un'mare ocrotitor. al-! 

acestor călugări cari plecau din' Anglia: un Wilibrod, un - 
- Winfrid şi alţii, ca să predice la- Frisoni și 'la Germanii. ? 

| DE păgini de dincolo de margenile Statului tanc. -Şi Beda 
spune lucrul acesta” cu recunoștință, “Pomenind de autori- .- 
tatea” adevărat regală: a . lui Pipiii îl numește, „prea-glo- 
riosul duce al Francilor“ Ba, la un moment -dat, TECil- 
.noaște. și „Imperiul Francilor=. A avut! legături personale . 
“cu: Scaunul. din. Arles. Î : 

2 - Precum se vede, cra: un curent pulceriic. și din, această 
„parte. Nici' aceasta însă nu i place lui Beda. Nu petru 

că ar fi fost- și aici încă „un curent celtic, — Galia fiind .. 
- germanisată. şi, înnainte de toate, rotmanisată, ci. pentru “ 

că independența insulară a Marii Britanii ar fi fost atinsă - 
“în desvoltarea ei istorică - dacă Sar fîi- atribuit. înrîuririlor. 

: venite din Galia un “rost hotărtlor în ce privește primirea 
creginismuli. , 

, ae - 
- 7 | Da . 

Atunci, fiindea: vedea numâi . religia . creştină, dar a 
rămas toată viața lui; Anglo- Saxon, el. trebuiă „să aducă * 
de altundeva * acest „Creștinism. ÎI va. aduce. de-a dreptul 

- 
. - 

. . 3 ci i Și , . N Ia
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din Roma. Și vrea să-l aducă din vremuri foarte vechi. 

„De aici indoiala ce se naşte şi -în ce privește autentici- 

tatea corespondenței Papei Grigorie. Dialogul cu regele 

din Kent. E foarte cunoscută. povestirea lui: Papa ar fi. 

“văzut. cîndva „pe o piață din Roma niște robi cum nu mai 

ntilnise : albi, cu părul blond, foarte frumoși. l-a întrebat 

„ce sînt. — Sintem Angli. — Angli, prin' urmare angeli 

(ingeri). Din ce ţară sînteţi ? — Din Deira. — „De ira*.? . 

„Deci sint chemat să vă. scot din această „minie a lui. 

- Dumnezeu.“ Oamenii de atunci gustau : foarte mult aceste 

apropitri verbale, 

Se hotărăște ca Papa să trimeată pe un, evangelisator. = 

Alege pe Augustin, călugăr benedictin din Bari. Misio- 

„narul, sosind pe acele coaste: reci, întilnește pe regele 

“*Ethelbert; care avea de soție o creștină, “francă, "Bertha. 
„di anunță că a venit să predice o religie nouă. Regele se 

* temea însă grozav de vrăji. Nu-și poate închipui cineva - 

": puterea pe care, o exercita vraja în ţerile acestea nordice, 

de întunerec, de furtuni, de ceață. Ethelbert. declară că 

"nu va sta subt un acopereimiînt cu străinul, fiindcă acesta-l 

-vrăjește.. Sau - întîlnit în aer liber, şi barbarul a auzit 
„+ Crezul. Ne ţinem, "a spus el, de “multă vreme de'altă re- 
'ligie, totuşi religia voastră .nu ni este necunoscuţă. Dar . 

zreştinismul apusean ştia să răsbată. Sădit:pe un colţ de. 

„de coastă, el pătrunse încetul cu încetul, pănă ce a trecut “ 

_. din bisericuța celui d'intăiu ceas la marea biserică. de la 
* Canterbury. 

„Acesta ar fi și cel Gintăiu sîmbure al unității naționale . | 

anglo- Saxoue, după expunerea - lui Beda, care vrea ei, 
în patriotismul său, acest lucru. La început ar fi „fost. 

o unitate religioasă pentru ca :pe urmă să vie şi uni- 

tatea politică. Și expune. cu „cită greutate Papa a cucerit. 

„pe acești regi, unul cite utul, la „distanţe de atiteă de- 

4 . 
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cenii, și de cite ori, după moartea. cutărui rege atras la 
creştinism, a venit alt rege, păgiîn, de cîte ori din ctitare 
colţ rămas necredincios, s s'a stirnit o puternică reacțiune, 

„care a măturat toâte urmele religiei celei nouă. 
Poate însă că şi. Scaunului roman îi trebuia un singur. 

rege, gata să plece genunchii înnaintea Sfintului .Petru. 
Dar predicaţia a mers tot înnainte.-Cutare” apostol format - 

în această școală a pătruns prin regiuni depărtate, ca în 
Ă Northumberland, unde regelui Edwin,—și el soț de creş- | 
tină, — i se face propaganda creștină „de apostolul: re- 
ligiei celei noi în aceleaşi împrejurări. în care s'a făcut 
această propagandă lui Clovis Francul. Regele era în răz-- 
boiu, -şi-i- trebuiau aliați. l'se părea lui că zeii cei vechi: 

| . slăbesc, se clatină” și în locul lor voia un . zeu puternic, 
în stare să deschidă porţile biruinței, —Dacă-mi merge bine, 
spune el, îmi botez fata — avea o “fată —; dacă-mi merge 
Și mai bine, ne botezăm și noi. Văzînd că Hristos se ține 
tare față de zeul păgin, e] convoacă un sinod de' înțe- * 

“lepţi. Este — întreabă numai el'— bună sau ba religia. 
aceasta? Și un. “înţelept, răspunde : „Așa mi se pare, rege, 

„Că viața oamenilor acestora de .pe pămînt, în comparaţie 
cu timpul - care ni.esie necunoscut, este ca și cum, stînd 
tu la cină cu vitejii şi dregătorii tăi pe vreme de brumă, 

„Şi aprinzînd focul din mijlocul căminului, și cald fiind: în. 
odaie, pe cînd afară Se înfurie pretutindeui - “vîrtejurile .- 
ploilor, de iarnă ori ale zăpezilor, o -pasăre zboară iute. 
prin odaie, și întrînd pe 0 ușă, iese. îndată pe-alia. În: 

"acea vreme chiar cît este înlăuntru, ea nu se atinge de 
vremea rece. Însă, după ce într'o clipă a străbătut acest 
„prea-_ mic spaţiu senin, îndată, întrind din nou, 
iarnă, piere din ochii tăi. Aşa această viață a oamenilor 

0 clipă apare. Cîţ de puţin însă Știm măcar ce urmează 
și ce a fost. înnainte ! „Deci, dacă această nouă învățătură. 
aduce „ceva mai sigur, _pe „drept ea trebue să fie urmată, &.
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“lar preotul bătrîn, care servise o viaţă întreagă zeilor, nu 

voi să lase nimănui altuia dreptul de a-i distruge. 

Totuși, cu toată predicația aceasta asiduă în toate ccl- 

țurile, Biserica nu. era 'pe deplin organisată. Și atunci iată 

că se trimete la Roma, în a doua jumătate a veacului al. 

VIl-lea, pe la 660, de doi regi, dintre cari unul € ener- 

gicul Oswin, o misiune pentru a se aduce un arhiepiscop. 

-Acum ne găsim în plină autenticitate. Teodor din Tars şi 

un Hadrian din Nisida trec astfel, cu greu, prin. Gallia, 

unde erau bănuiți că au scopuri politice, în Anglia, aducîad ” 

cu dinșii o învățătură înialtă : de metrică, de astronomie, 

„de aritmetică și, în același timp, o. cunoştinţă perfectă a 

limbilor atină și greacă. - 

* Cultura anglo: saxonă pleacă din acest moment. Și îm- 

_preună cu :cultura pleacă și un sentiment de unitate. 

Biserica fiind unitară, alcătuită supt un arhiepiscop, și 

Statul trebuia să se modeleze unitar, după forma care a 

căpătat-o Biserica. Acesta este actul cel rai mare. din 

istoria Angliei. Incep timpuri cu totul deosebite de trecut. 

“Teodor ține. Sinoade. La unul din ele asistă regi din Nort-: 

humberland, din Mercia, din Kent, din Estanelia. Teodor. 

se intitulează „din grația “lui- Dumnezeu arhiepiscop al 

Angliei și al cetății Canterbury“. * Impune. sinodul ca mijloc 

de guvernare al Statului. cere din “Roma, de la Papa - 

Agathon, cîntăreți, şi i se trimete loan arhicantorul. Cînd 

- regii se ieau la luptă; el intervine şi li impune pacea. Șepte - 

episcopi stau în jurul lui și-l ajută să hirotonisească. Cînd 

moare, la 692, el lasă o altă Anglie, în ordinea culturală “" 

ca şi în ordinea” politică. Ciţi au venit: pe urmă, l-au 

imitat târă să-l poată ajunge. 

În adevăr este o altă Anglie. E interesant să se vadă 

în documentele auglo-saxone din această vreme cum se 

“respecta cuviința grecească, „pelasgică“, precum zice Beda,



  

"pănă şi în formsle de stil ale documentelor. bizantine: Căci 
primiseră tot odată şi iubirea . către unitatea politică ro- 

“mană în forma Bizanțului. La fiecare moment Beda spune 
cine era . Împărat la Constantinopol, — căci. acum depar- 
tata Anglie se îndreaptă în ordinea politică “după schim- 
bările de “stăpînire întimplate la capătul lumii răsăritene. 
Un rege se numește astfel „basileus“, — titlul împăraților 

"din Bizauţ. Cutare. alt rege își zice „monarchus“ (sic), - 
tot după datina orientală. Și episcopii, găsind numele lor 
prea banal, îl prefac de- Și .zic „catascopus*. Unul din ei 
confundă, — cum contundau Vladicii - noștri din Ardeal 
rostul arhidiaconului, arhimandritului cu al Mitropolitului 
sau 'şi Arh:mitropolitului, — episcopul cu „arhimandritul“. 
Şi toată forma actelor englese în acest timp este a can: 

| celariei bizantine. O deplină transformare culturală, și. 
această transformare culțurală, - factor esențial - al curen- 
telor care vivitică istoria universală, va avea o influență 
şi asupra culturii Carolingienilor, contribuind poate să 
deştepte în mintea regilor franci din- secolul alVIIl- -lea 
ambițiile imperiale pe! care le-au căpătat. și din Roma, 5 
dar poate și pe aceastălaltă cale. , | 

Prin ceia ce cuprinde, ca și prin ceia ce:: pregăteşte 
--acea cultură anglo-saxonă, cartea de căpetenie a lui Beda, 
care e. expresia -ei sinoptică, merită să fie aşezată între 
„cărțile. representative: ale omenirii *



  

Ă. 

Paul Diaconul. 
> 

La alți barbari stăpinitori nu vom întilni însă. figuri ca 

a lui Beda, creatori și represintanți ai unei conștiințe: na- 

ţionale, sprijinită pe. cultivarea unei limbi și tinzînd [a rea- 

Jisarea unei durabile unităţi politice. Lăsînd pentru un 

moment la o parte Galia, în Italia tradiția care se va con-: 

tinuă va fi a. lui Boeţiu. din zilele de .. serviciu la Curte, 

a lui -Casiodor în cursul vieții lui întregi. | 

“Cu această deosebire, esenţială, că acum, — ca . în 're- 

facerea lui Casiodor, — va vorbi barbarul însiiși. Dar va. 

„vorbi de -la: sine, fără a nai copiă, prescurta - și preface 

„pe înnaintașul roman, de la care a păstrat însă, dacă nu 

romanitatea, măcar sentimentul, adînc, al vechii . ordini 
de Stat. - Pr : 

7 

După Paulin, Romanul. creștin, după Boeţiu, “Romanul - 
filosof. servind pe barbari, după Casiodor, retorul romati 

oglindind pe regii săi goți, avem acuma. pe Paul Warne- 

 fried, diaconul care cuprinde în cartea. “sa povestea de 

luptă a .Longobarzilor fără ca ta să provoace în sufletul 

lui - ceva superior unui simplu instinct: și fără ca să fie 

umbrită de dinsul conștiința legăturii sale “cu Biserica. DE 

Dominația longobardă în Italia, care ţine două secole, 
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are un caracter particular. Ea se deosebește limpede de 
acea stăpinire gotică pe care o sfărîmase intervenţia bi- 
zantină. Longobarzii mau fost distruși sistematic, mau perit 
într'o luptă îndelungată, cum a fost casul pentru _Ostro- 
goți. Aceștia din urmă au fost o populație nimicită pe pă- - 
“mîntul pe“ care-l cucerise ; toate 'silințile de apărare ale . 
unui neam au fost cheltuite: acest popor la urma urmelor. 
nu era decit o armată, și, cînd un popor este o armată, 
necontenit întrebuințată, usată și împ uținată, natural că 
înfrângerea după o lungă resistență înseamnă dispariţia. 
Pentru Longobarzi, căderea nu s'a petrecut așa. A fost 

0 transmisiune, dela dinşii la Franci, de la regalitatea'lor 
“din Pavia la coroana regală, devenită apoi imperială, a 

lui Carol-cel-Mare. S'asi luptat în deosebite colțuri. și în 
“deosebite timpuri, dar n'a fost la dinşii. catastrofa unui 
popor întreg. Pocsia modernă 'a simțit-o aceasta : pe cînd 

"pentru distrugerea altor : barbari din: Italia” s'au alcătuit 
- drame care înfățisează într'o formă zguduitoare 'sfirșitul 
unui neam, — „Der Fechter von Ravenna“ a lui Halm, - 
drama gotică din Trilogia! lui Sudermann —, simţul di- 
'vinator. al poeţilor i i-a făcut să se depărteze de ultiniul 
act al stăpinirii longobarde în Italia. - Totuși e foarte in- 
teresant să ni dăm: sama ce s'a putut petrece. în sufletul 
oamenilor cari trăiau în această. societate amestecață; "de 

„O parte romană, de altă parte longobardă, în acele două 
secole și mai bine. 

„ „Un suflet italian unitar. evidenţ ca în vremea aceasta 
„u mai exista, sau nu exista încă. Un. suflet modern se va 
alcătui mai tirziu, din ar lestecurile vechi și din ameste- 
£uri noi care se vof adăogi, dar ceia ce nu: mai există, | este sufletul unitar Troian. Acest suflet s'a "pierdut, Oa. | meni cum era Boeţiu, ridicîndu-se până. la cele mai în- "nalte culmi ale filosofiei“ în timpul dominaţiei ' unui rege barbar : și pâstrînd, nu? numai cunoștința antichităţii, nu
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numai stilul antic în “toată puritatea sa, dar, în acelaşi 
timp, şi un sentiment al libertăţii și demnităţii antice, 

oameni de aceştia. nu se îmai aţlă în secolul 'al VIII-lea. 

Îi va “moșteni cineva ;. ordinea aceasta romană de odi- 
"- nioară va fi moștenită de unul tot 'roman în esența auto- 

„zității sale, de Papă. “Pe-la 7CO însă episcopul - roman mu. . 

„„. vorbește 'de Ia sine ; puterea lui nu este destul de consti= . 

tuită și consolidată - casă provoace opera literară menită . 
să-i exprime “conștiința și idealul. Papa care încoronează 

pe Pipin majordomul ca rege al Francilor, ori. urmașul 

lui, care, :strins de duşmanii săi din Roma, Chianmiă pe re-: 

gele Carcl, al. aceloraşi: Franci, din care, în aclămaţiile - | 
poporului, face un August; un Împărat,—mau 'o literatură Ă 

care: să! corespundă acțiunii şi aspirațiunilor lor. Cind a 

-. fost vorba să se scrie biografia - lui Carol, ca Sa alcătuit, 

la dinsul acasă, în- palatul său din Aachen. Trebuia să - 

vie un German de-ai lui trecut prin „Școala palatului”, 

. prin școala latină, d stil bun a Cirţii, pent u ca-faptele .. 
“lui să “fie notate pentru urmaşi. Dăr..de la Roma, unde. 

. fusese incoronat, de- la Roma care-l chemase; îl aclamase, 

se: servise de el împoirivă Longobarzilor, 'de acolo ma 

-venit nimic. “Roma e mută, spiritul roman a perit, vechiul . 

spirit păgiîn şi. liber, jar. noul spirit creştin nu este! încă 
vocal, capabil. de: expresiune.., . ....- - 

ŞI, atunci, dacă voim. să Ştim ce se petrece . în Italia: 

pa vremea, Longobarzilor, - trebuie “să ne adresâm la un. 

'Longobard, “să vedem cum simte el, care-i sînt “legăturile - 

cu noua viață de Stat în care s'a strămutat poporul său” 

şi în care a încercat să se: acomodeze ȘI, în sfirșit, care 

siat legăturile sale strînse, fiindcă era 'un cleric, cu Bise- 

rica. Şi am putea să adăogim încă un punct de vedere; 

cum se: simte Longobardul acesta, scriind. latinește, întrat - 

„în Biserică, servind regi cari. din ce în: ce mai mut se 
„ 

A a . - .
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adaptaseră după modtle-| romanie, legăturile cu vecinătatea, 

care-i e deci orizontul. 

Venim întăiu la biografia" lui Paul Diaconul, : adecă la 

partea din biografia lui 'care ne interesează; Din cerce- 

 tarea lui lordanes încă am văzut cit de mîndru era bar- 

barul german de: descendența lui din anumite familii. Şi 

„în Roma era un sentiment de” aristocrație în timpurile din 

urmă, și am văzut că Boeţiu nu putea, uita pe strămoșii 

lui, că acei cari vorbesc de dinsul “îl laudă supt acest 

raport. Chiar în lumea creștină un leronim eră foarte bu- - 

curos cînd întâlnia în societatea romană “aderente devo- 

tate, gata să meargă cu el în pustiu, din. lumea bună ro-! 

mană. Simţul acesta de aristocrație însă este încă mai - 

“pnternic la Germani, iar, dintre Germani, la Longobarzi . 

mai mult decit la ceilalţi. Aici nu e vorba însă de ca-: 

- rieră, ci ds calitate. Longobarzii au trăit multă vreme în 

- vechea lor organisaţie de geminţii, vechi triburi: A apar- 

ținea” unei seminţii glorioase, a avea strămoși pe cari să-i 

poți număra ca războisici pănă în veacuri. depărtate, a 

ceasta crea o situaţie superioară unui om. Și, dacă, la E 

Goţi, lordanes amintește din ce neam se coboară, cu atit 

mai mult cată să facă acest lucru diaconul italian Paulus. 

Ni amintește pe strămoșul său, care a avut” cinci fii, . 

duși din Friul de către Avari, Unul din ei, Lupicis, scapă, . 
se întoarce în “Italia. Paul Diaconul umblă ca și, „Beda . 

după etimologii. EI- și găsește o legendă: un lup care i-a . 

ieșit în calea acestui fiu de. barbar Și care-i arată dru- 
mul pe care trebuie să-l urmeze. ca să ajungă la ţintă. 

O legendă, foarte răspindită, așa de răspindită încît cu- 

tare mănăstire de la noi are și ea, în ce privește desco- 

perirea unci fîntini de ex., legende de acestea. cu lupul . 

cel blind, care ieze înnaintea unei maice de-i arată unde: 

se găseşte apa cea bună, De Ia dînsul vine apoi, printr'un 

Il.
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îiu al său, Warnefried, și din căsătoria acestuia cu Teo- 
delinda, Paul al nostru. Diacon la Aquileia, el ajunge 

secretariul regelui Desideriu, în momentul căderii Statului 

| longobard, și de aici înnainte va fi, cînd alături de birui- 
torii franci, cînd în acel Benevent, unde se adăpostesc 

rămășițile poporului său. Călugăr la Monte-Cassino, în 

Sudul italian, el moare acolo la S01 (fiind născut. pe 

la 740). 
A scris lucruri puține — între altele imnul de “barbară 

latinitate „Ut queant laxis resonare fibris“, din silabele îi- 

nițiale ale versurilor căruia s'a alcătuit gama păstrată 

pănă acum. Apoi un apendice la resumatul istoriei roma- 

„ne al lui Eutropiu, o istorie a' episcopilor din Metz, Gesta 

Episcoporum Metensium, O viaţă a Stintului Grigorie, 

Omilii. A interpretat pe Pliniu și Virgiliu -ca descriitori a 

naturii. Dar opera lui de căpetenie este aceia care priveș- 

te desvoltarea poporului longobard și a statului pe care 

„el îl întemeiase în Italia. ” 

Paul a a avut înaintea lui izvoare. Astfel el pomenește 
întrun loc de Secundus, care a scris despre faptele con-- 

sîngenilor săi. Citează pe Casiodor, pe Dionisie cel Mic, 

care a fixat data serbării Paştilor, pe Aratus, care prefă- 

cuse în versuri Faptele Apostolilor, iar, 'din Răsărit, pe 

“Priscian din Cesareia. Ici și colo a întrebat oameni cari 

erau 'în legătură cu trecutul, controlind: la ei legende 

care i se păreau curioase. „Povestiri ale. celor vechi“, a- 

ceasta este una din * formulele prin care arată sorginţile . 

ce i-au stat la îndemiînă. 

Este în această - privință o notă comună între scrierile 
lui și ale lui Beda. Anglo-Saxonul citează de atitea ori 
în Istoria Angliei legende religioase, Vieţi de sfinți. Nu 

numai că minunile sînt pentru el obișnuite și admise, dar 

li-a prins frumuseța simbolică, şi concentrează chiar în-
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treaga poesie a operei sale asupra lor. La acest Longo-. 
bard se întilnește și cealaltă formă de legendă, legenda 
profană, naivă, legenda populară, fără caracter istoric 
chiar. O să ni se povestească vestita păţanie a celor 
nouă cari dorm de veacuri într'o pădure, le bois dor- 
mant din literatura francesă veche. Sa încercat cineva 
să-i despoaie de îmbrăcămintea lor, s'a apropiat de dinșii, 
a pus mîna pe haină,' și mîna i-a secat. In pădurea de- 
părtată din Nord, cei șepte dorm încă, așteptînd vremea . - 
cînd se vor trezi. a i | | 

Vorbeşte în stilul'legendei despre zeii germanici, Votan, 
: Freia, soția lui, și încearcă să asemene cu un zeu clasic. 
pe lupiter goticul, de și profestă, în calitate, de creştin, 

„că fabulele despre aceşti zei ai minciunii le înlătură. 
Crede. că Amazoanele existau în anume regiuni unde săl- 
batecele femei luptătoare pornesc contra dușmanilor din 
împrejurimi. li place să spuie despre zimbrii cari rătăciau 
în Panonia, cind Longobarzii îşi aveau: sălașul lor la Du- 
nărea mijlocie, înnainte de a.se cobori în Italia,—fiare aşa 
de voinice, încât ajunge pielea unuia ca să cuprindă cin-. . 
“Sprezece oameni: „un bătrîn mi-a povestit așa“. 

-. Căci caută să dea pretutindeni un caracter de autenti- 
“citate povestirii sale, spunînd că a fost şi el la faţa lo- 

cului, că a văzut anumite * urme materiale ale lucrurilor 
despre care este vorba. A 'avut astfel supt ochi însuşi va- 

“Sul făcut de Rosamunda . pentru băutura soțului ei, 
din capul părintelui jerfit; se va jura chiar: „veritatem 
îm Christo loquor“, Cunoaște prin el însuși și , picturile». * 

„din palatul Teodelindei, deosebind chiar“acolo o' îmbră- - 
„Căminte “a Anglo-Saxonilor. În atitea și atitea casuri, el 
„arată că “anumite din lucrurile din străinătate le-a cuno-- , 
scut prin propriile sale călătorii. Și, de fapt,. e om care: 
â văzut multe lucruri. Nu numai că “a străbătut toate 

| “posesiunile longobarde din Italia, dar â trecut dincolo de |
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graniţile regatului şi a stat' destul de multă vreme în | 

| Galia, ajungind prietenul unor personalități” importante . 

de la Curtea lui. Carol-cel- Mare, cum a fost. Angilramn, 

“care i-a cerut să scrie despre episcopii de Metz. Faţă de 

un Beda și alți barbari, el are astiel fără îndoială un 

avantagiu ; se întilneşte o notă nouă şi interesantă în per- 

- sonalitatea. lui, anume că el vorbește de eri străine și 

nu numai prin povestirile altora. O notă de . "progres în 

- evul! mediu, 

„Care sînt însă legătutile lui. cu societatea * în mijlocul” 

căreia trăieşte ? - 

"În acela de care trebuie: să-l apropiem necontenit în 

: Iordanes, nicăiri nu 'se vorbește cu despreț despre. bar- 

"bari și despre viața baizbarilor. La Paul Diaconul, da. 

“Beda este — am spus-o — un „naționalist“ în ce pri-" 

„vește iubirea ' exclusivă față de poporul său. Prin minte 

nu-i va trece să înfățişeze” pe “Anglo- Saxoni ca pe -niște 

“oameni de o treaptă inferioară. | 

„Ei bine, pentru acest. Longobard' din jaliatexăsta noțiu- 

“nea barbariei opusă - noțiunii romanității. “Întrun - loc 

spune:. , „Naţiunile barbare care au ieșit din Germania“ * 

Cînd e vorba de limba germană, din care citează cu- 

_vinte, ca de:ex. cu prilejul explicării termenului de' „Lon- 

gobard“ — într? un rînd, femeile longobarde, ca să sperie 

„pe. iu ştiu ce duşman, şi-au. pus bărbi falșe și au ieșit 

la fereastă, ca să creadă dușmanul că are a face cu un 

_ număr mare de bărbaţi, — și pe care, de sigur, 0 vor- 

bește acasă la el, el spune. „sermo barbaricus“. Chiar 

cu. privire la fapte, la felul de purtare, el. va desprețui 

„barbaria Longobarzilor“. 

ȘI singur acest lucru că dominatorii, cari, cum se vede 

din Casiodor, se ţineau atit de mîndri, nu se. mai soco- 

tesc de '0 esență superioară populaţiei supuse, ci consimt
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Chiar a figura ca inferiori față de dînsa,. este de sigun : 
un punct căpătat: în destășurarea vremurilor. . 

De Roma, Paul: vorbește cu cea mai mare admiraţie : 
orașul lui Romul ((qurbs romulea“). Amintește vrersea 
cînd cetatea aceasta stăpîniă tot „orbis“, cînd era doamnă 
a lumii întregi. Și apoi, adauge "el, „a Yeimut apăsată . de 
Longobarzit, Deci, nu numai că-el nu apără pe Longo- 

= barzi, dar îi înfățișează ca pe opresorii, ca pe degrada- 
torii Romei, stăpină de drept. 

Cind e vorba de lumea răsăriteană; ea-i apare ca 
“foarte interesantă, în primul rînd din „Causa caracterului - 
ei încă roman. În: Bizanţ s'au păstrat toate datinele 
„Romei ; aici - s'a întrebuințat multă vreme” limba: latină; 

„„ tradiţiile istorice. erau tradiţiile Imperiului; se continua ci- 
vilisaţiă veche supt toate: raporturile, fără niciun fel de 
întrerupere. S'au văzut cît de strînse erau pănă și relaţiile 
dintre Răsăritul bizantin. și dintre acel depărtat “Apus al 
Anglo-Saxonilor, de care vorbește Beda.' Legăturile dintre . . 
Constantinopol şi regiunea italiană supusă Longobarzilor 

„apar, nu numai ca foarte” numeroase, continue,. dar, în 
acelaşi timp, și ca încunjurate de un prestigiu de . drept 
“roman, Pomenind de lustinian, scriitorul spune că „stă- 
pîniă Imperiul Roman cu o- soartă fericită şi purta no- 
'Tocos războaiele“, că a fost minunat în ce privește alcă- - 

- :tuirea dreptului. EI arată anume de ce este vorba: de 
codificarea - lui Iustinian: „legile Romanilor, care înnainte 
“erau prea multe; erau prolixe și nu se potriviau . “între 
"dînsele, legile acestea într'o admirabilă scurtime le-a în- 
dreptat și strîns laoaltă lustinian“, Știe de Sfinta Sofia, 

„ȘI-i” dă numele. în grecește, adăogînd că „opera aceasta 
“de arhitectură întrece așă de mult toate clădirile .de pănă 

atunci, încît în tot cuprinsul lumii nu se poate găsi ceva 
-asămănător cu dînsa“. Despre personalitatea chiar a Îm- _ 
păratului socoate că era un „principe catolic şi drept“, 

7
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în iubirea lui pentru Bizanţ.se amestecă şi un element, 

esențial, de 'nemulțămire faţă de propria lui națiune. A- 

. ceasta „explică și de. ce este -atit de crud, de franc în. 

_ cruzimea lui, “față de poporul longobard din care însuși. 

- “pornia. Longobarzii pe vremea aceasta erau în mare parte: 

arieni ;-el era însă cleric, cleric. catolic, neîmpărtăşindu- 

se de. „spurcata“ eresie a lui Arie, De oare ce catolicis- 

mul era 'mai,strîns legat-de Roma, —și de cea nouă din.. 

Bizanţ, — și de oare. ce eresia ajunsese ao represinta'po-- 

“ porul longobard, clericul prefera să apese pe ai lui supt. . 

raportul credinţei pentru ca să sprijine, în orice domeniu, 

pe aceia cari apărau buna, dreapta tradiţie religioasă. 

_ Afară” de antipatia provocată de .eresia lor, Paul Dia- 

conul ar dori însă să presinte pe ai săi în concordanţă,. 

în unire cu.lumea romană, de și, oricînd.se va “produce: 

un conflict, el va fi cu oamenii vechiului drept. Cînd e: . . 

vorba de situația lor în Panonia, nu-i va înfățișa deci.ca. 

„dușmăni ai Romei, ci ca auxiliarii armatei, romane, ca. 

„federaţi ai Imperiului, Eunucul Narses, succesorul lui Be- 

lisariu, care.a ajutat la cucerirea "Italiei contra Ostrogo- - 

ților, este lăudat poate numai . în această carte, deși do- 

minaţia Longobarzilor a venit tocmai distrugînd opera lui 

Belisariu și a lui Narses, stăpînirea bizantină în. ltalia.. 

Pentru diaconul nostru, Narses era un om care-și merita 

cariera, un creştin foarte evlavios, un bogat darnic pentru” 

săraci, un harnic reparator de biserici, petrecîndu-și viața 

în veghe și rugăciuni. DE aceia el cîștigă toate. biruințile- 

- împotriva. unor oștiri ai căror luptători nu sămănau cu el . 

„în c priveşte trecerea lui Dumnezeu. Cînd lustin chiamă 

pe exarh, Ia: Constantinopol și-l disgrațiază, acesta gă- 

sește, un apărător în Paul Diaconul. Și, ca să „explice tot 

în legătură cu Roma de ce Longobarzii au venit. în lta- 

lia, -el spune: acest „vir piissimus“, acest. „om foarte cu=-- 

cernic“, acest viteaz, acest servitor credincios al Împăra-— 

i!
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tului, nedreptăţit, a pedepsit pe stăpînul său chemînd pe 

noii barbari. În felul acesta se capătă o legitimaţie, şi 
încă din: partea Romanului celui. mai virtuos. și mai ca- 

-pabil din vremea sa, a stăpînirii. longobarde în Italia. 

Cită deosebire între poveștile gotice ale lui Iordanes, 
care înfățișează pe Goţi venind din pustiu ca duşmani 
ireductibili ai Romanilor, învingîndu-i, umilindu-i, distru- 

gîndu-i, și între „scriitorul care, “peste: un veac, două, de 

«la apariţia Longobarzilor şi pănă la așezarea lor în 

„Italia caută necontenit legăturile lor cu Roma- şi le inven- 

tează unde nu sînt! EI nu vrea măcar să fi. fost : lupte .. 

„între - Alboin, cuceritorul, și între Romani.: După dînsul 

-cucerirea s'a făcut liniștit ; Roma l-a acceptat pe rege.“ 

"Cînd urmașul lui Alboin, "Cleph, prigoneşte pe Romani, 

„aceasta se înseamnă ca un păcat. De cite ori vre-un rege . 

longobard se va atinge de biserici, de preoți, tulburînd li- 
iștea orașelor, acela care-l denunță posterităţi, în loc să 
acopere faptele sale, este scriitorul longobard. Întorcîn- 

-du-se apoi la Bizanţ, sprijinitorul lui Narses acusă și mai 

“departe pe lustin, mîndru,. desprețuitor,. despoietor al 

fruntașilor, al „senatorilor“, cum zice e), din lumea ro- 

“mană; va mântui, în nebunie. Tiberiu, urmașul -lui lustin, 

„e Împăratul cel adevărat pentru Paul. Atenţia i se în- 

“dreaptă asupra regilor longobarzi,. cari sint aproape, dar 

"el nu pierde din vedere pe depărtatul Împărat bizantin, 

Era drept, cuminte, milostiv, viteaz, adevărat creştin; a- 
“ducea. griul Egiptului la Roma, hrănind Capitala Impe- 

“riului din Apus, pe vremuri. Ajungînd la Mauriciu, scri- 
" “itorul se grăbeşte să spuie “că era din Capadocia, că este 

„cel d'intăiu Împărat de neam grecesc, — cei d'innainte 

- “fiind socotiți de el ca Romani: adevărați. Și continuă cu” 
„arătarea tuturor legăturilor dintre lumea răsăriteană și cea - 
apuseană, pănă. în timpul lui Foca, tiranul care- omoară | 
„pe, Mauriciu, şi-a cărui cruzime este întățișată cu groază.
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Va da' chiar toată seria Împăraţilor 1 romani pănă la Cons-. 

tans și urmașul său Constantin, dintre care cel Minti: 

„a fost în legături foarte strînse cu Roma. însăși. „ 

Și această bizantinofilie era foarte firească. Papa foarte: 

multă vreme Sa socotit în dependență de: Împăratul bi-- 

zantin.” De la el aștepta recunoașterea“ lui, Nu mergeau: 

Împărații Orientului așa de departe încît să interzică Romei 

„a-și alege Papa pe care-l vroia, dar confirmarea, 2— 

ceia și-o reservau Orienţalii. Și Papa recunoscut de' Bizanţ. | 

trimetea - neconienit la Constantinopol, "și de acolo. 
_veniau alte solii în :schimb, O despărțire nu era să se: 

pronunțe. decît în momentul cînd Bizanțul sfarămă icoanele, 

cînd Împărații închid pe călugări pentru infiuența și bo- 

găţia, lor, secîndu- Ii astfel izvoarele puterii, Și, chiar după. 

ce a intervenit această ruptură îndelungată între Împăra- 

tul  Constantinopolului, . iconoclast,. şi Papa, ' apărătorul-: 

„icoanelor, provinciile bizantine din Italia au trăit după 
vechea dătină, încă foarte multă vreme. Dogii venețieni 

nu sînt decit succesorii ducilor de odinioară ai Bizanțului. 

„Biserica Sf, Marcu nu:6 altceva decit o basilică bizan- 

„tină, nepoirivită” alături de „Palatul Dogilor, refacere în 

stil, gotic . din secolul al XIV-lea, Îmbrăcămintea chiar a. 

dogilor nu este” altceva decît vechea îmbrăcăminte COnS= ? " 

tantinopolitănă. Luntrile din Bizanţ se văd și. astăzi în 

"sondolele venețiene. Ravena este încă pe pe miîntul italian 

“un oraș bizantin, unde vine cineva să studieze arta bi- 

zantină, dispărută în mare parte supt loviturile, cucerito- 

rilor, pe pămîntul său. propriu. Sudul lialiei are și pănă 

astăzi supt atitea raporturi pecetea bizantină. , Doar Îm- 

Ă păratul Coistans petrecuse cea. mai mare din stăpînirea 

lui în Sicilia, fiind: omorit în baia, la Siracusa : el cerce- 

__ tase, de altfel, și Roma, unde i-a ieșit. înainte Papa Vi- 

Si tliau, ticunjurat de întreaga populație, care-l aclama, dar,-
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“a plecare, fiind sărac, a scos plumbul care acoperia bi- :sericile și I-a luat cu el. e o Povestirea lui Paul Diaconul este chiar un izvâri foarte . “important, de Și prea' puţin întrebuințat, pentru cunoaște- rea Bizanțului. ȘI, în schimb, cronicarul bizantin Teofan :: „a fost tradus în latinește de Anastasiu Bibliotecarul, ca să -aibă Apuseni cronica Imperiului, a Inaperiului lor. 

„Paul Diaconul a fost. martor. al întemeierii puterii Fran- “ilor, dar el nu-și dădea sama atunci de importanța lu- . „Crului săvîrşit prin influența în Italia a lui Carol-cel-Mare. - " Pentru dinsul, Cărol.este numai. regele cel mare german ; se bucură că acest:rege bate! pe longobarzi, fiindcă e Catolic și luptă pentru catolicism, pentru „Roma“. Prin | urmare, atit de mult era el stăpinit de ideia imperială, de . :necesitatea ordinii imperiale, încît nu numai că se închină, “de la aa capăt la altul al povestirii sale, la Bizanțul îm- părătesc,- dar, "imediat ce vine 'Francul de Vest,  prietenu. Papei, îndată ce se iitrevede putinţa. de a se întemeia Împeriul de Apus, în” forma aceasta a regalității france „Catolice, şi el este unul din cei cari aclamă. Este, nu „numai creștin caţolic, dar papalist, roman în toate con- „Cepțiile sale. Autoritatea romană este indiscutabilă ; ea stă- * ” “pînește orice. Vorbește de Sf. Benedict, acel- care a în- „temeiat ordinul călugăresc din” Apus al Benedictinilor, de „** Venantius Fortunatus, poetul creștin al Galiei, pe care-| “laudă, citînd și bucăţi de-ale lui, de Grigore din Tours, - .. : - - d a „Cronicarul Galiei, de la care se inspiră; minuni ale Sfin- „ului Zenon împodobesc: paginile sale: “Toate afacerile Bi- „„ ssericii patriarhale dir Aquileia sînt “lucruri de: Căpetenia „pentru el. Cînd Longobarzii se ating de vre-o biserică, de pildă „aceia de la Monte-Cassino, diaconul roman nu „găseşte. destule cuvinte pentru: a protesta contra acestei „profanări. Cînd din Irlanda vine Sf. Columbari şi: înte-
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meiază în Galia mănăstirea de la Luxeuil, pagini speciale: 

se consacră acestui depărtat drumeţ care aduce cu el cre- 

dința catolică și devotamentul față de' Sf. Scaun.. Nimic 
din ceia ce formează” prestigiul și autoritatea Papalității 
nu e: uitat de dinsul. , 
De-o parte stau la el barbarii. Nu numai Longobarzii, 

ci și alţii. Nu s'a observat în de ajuns un lucru: Longo- 
barzii, cari făceau: “legătura cu Bizanțul, de fapt nu erau 

„independenți de alţi barbari : ei depindeau de Avarii din 

Panonia, cari „stăpîniaui și pe strămoșii noștri. Așa încît 

— observăm în treacăt—în veacul al VIl- lea și al “VIII-lea 
se poate zice că noi am fost reuniți cu Italia, — între Traian- 

și vremile austriece. de la 1854. Și Haganul, stăpînitorul: 

"Avarilor, trimetea pe Slavii din împrejurimi, cari pe urmă 

au colonisat Istria, dar cari atunci se găsiau în Carintia” 
și Carniolia, de prădau în Italia pentru dinsul. Ba odată 

„vedem un sol de la Avari care merge la .regele Franci- 

lor de-i spune, să nu atace pe Longobarzii săi în Italia. 

Despre Longobarzi - — cum sa mai spus el vorbește 
îndestul pentru un istoric, față de proporțiile - cărții . sale, 

dar nu indestul pentru cineva' câr€ face parte din acest- 
neam însuși. Îi e simpatică doar: buna regină Teodelinda,. 

întemeietoarea Bisericii ortodoxe la ai săi, ocrotitoarea de- 

clerici, represintanta: curagioasă a catolicisniului împotriva 

„eresiei ariene. În toată seria regilor- longobarzi, pănă la. 

căderea .supt Franci, sînt altfel numai figuri sîngeroase,. 
oameni fără credință, veșnici conspiratori : sluga omorîn- 

-du-și stăpînul, femeia îndemniînd la uciderea bărbatului. 
Nu e crimă şi nu e ruşine care să nu fie însemnată ne- 
milos în paginile lui Paul Diaconul. Nu'e în totul nici 
casul lui Beda, .care atacă pe regele anglo- -Saxon numai. 
atunci cînd e păgin. De sigur regele longobard nu e: 
cruțat fiindcă sprijină arianismul, fiindcă se luptă împo-
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 Slericului roman care pentru Papa își renegase neamul. 

Paul Diaconul , | - 1 

triva Scaunului roman, dar nu numai-de aceia. Acest Lon-" 
“gobard e așa de stăpinit de romanismul care pleacă, . fie „. din Bizanțul răsăritean, fie din Roma însăși, fie. din lumea 
“francă în stare să întemeieze un. nou Imperiu, încît ai lui 
"i se înfăţişează în toată Tăspingerea sălbătăciei lor pri- mitive, în toată. asprimea unei morale fără scrupule și fără . 

7 
„mustrare de cuget; 

Dar, ici şi colo, Și în: viaţa lor — Şi cu' aceasta în- 
-cheiem—se amestecă interesante scene, pline de coloare, 
de viaţă, de frăgezime. Cutare peţiri făcute de regii lon- 
-Bobarzi, care par smulse din paginile unei nuvele mo- 
derne : regele Autharis care se duce el însuși în peţit la- 
„0 Curte barbară vecină, se ascunde între. oamenii suitei 
“Sale. După datina timpului, se aduce de însăși fata regelui 
“cupa, care se înfăţişează tuturora pe rînd ; cînd vine îri- 
naintea lui Autharis, el atinge pe fată. Ea se înspăimîntă, 
și merge de spună femeii care o îngrijia că printre. oas- - 
geți este un obraznic. Acela: care a făcut așa, spune fe 

"“meia, avea dreptul. să o facă. - . .-. 
Poesia germanică atingea în acele momente și spiritul
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- Între Apusul pe care avemide unde să-l cunoașteri, și 

între Răsărit, care se ascunde, în “caracterul 'său ierarhic,. 

după perdeaua unui altar, unde se petrec totdeauna âce- 

leași lucruri. foarte sfinte, dar nu odată și unele noi, se gă= 

sete o lume mijlocie. Precurn, în ordinea politică, între lumea: 

francesă 'ce se formează încetul cu încetul la începutul 

Evului Mediu, și lumea germană, care exista de la în-: 

ceput, dar căpăta din ce în ce mai mult conștiința naţio-. - 

nalității sale deosebite: de naționalitatea romanică a Fran- . - 

'ciei, este. o lume intermediară, - Lotaringia,- din. care. s'a: 

. format regatul din Arles,. Lorena, Burgundia, Flandra, tot 

așa exista în Italia de Sid şi chiar în anumite părți mij-. 

“locii- sau nord-estice ale acestei peninsule, . cum este Ra-- 

„vena, Veneţia, o lume, care, pănă foarte tărziu, supt unele- 

raporturi pănă astăzi, stă la mijloc între" latinismul occi-- 

“dental și între 'greco-orientalismul lumii bizantine. . 

Tot Sudul italian şi toată Sicilia sînt, pănă astăzi, în: 

atitea elemente ale lor, bizantine, fără a mai pomeni de- 

“unele lucruri şi mai vechi, care se păstrează încă acolo, —: 

„cartea chiar de care ne 'ocupăm aici pomeneşte între tem- 

plele păgine: în ruină şi al divinităților Eber şi Raps, evi-- 

dent feniciene. Şi, adăugim, în viitor această regiune in--
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termediară va fi din nou legată cu Orientul prin invasia 

și dominaţia arabă,- apoi prin. colonisarea cu Albanesi fu- 

gari. Fără a mai pomeni legătura pe care o formează 

" tendinţile spre Epir, Salonic, Constantinopol ale vechilor 
regi normanzi de aici, în secolul al XI-lea în aj XII-lea, 

ori ambiția orientală a Angevinilor din Neapole. - 
Și, dacă e aşa, e.natural să găsim și în izvoarele con- 

timporane o formă medie culturală, care cuprinde în ea. 

- anumite elemente luate din, Apus și altele pe care le da- 

torește Răsăritului. Chiar și numai rînduirea acestor ele- 
mente unele lînsă altele ar fi foarte interesantă. Cind doi 

factori culturali cu totul deosebiți _se - găsesc vecini timp 
„de mai multe secole, însuși faptul . acesta de vecinătate, - 

"şi dacă mar trece nimic dintr” un factor în celatal, face 

să reiasă unele lucruri cu totul altfel. - 

Dar de Sigur că ar fi fost mult mai interesant ames- - 

„tecul de care e vorba, dacă 'ar fi răsărit forme naţionale | 
sau forme culturale noi: Aceasta se'și putea, dar nu s'a - 

întiniplat. Au stat Bizantinii alături de vechii Italjeni, pre- 

cum au stat Arabii iață de amestecul italo- bizantin, ori . 

- Albanesii emigraţi faţă de ce se. formase acum aici supt 

raportul etnic, dar cultura nu sa îmbogățit prin vre-un 

tip necunoscut pănă atunci.. 

“În părţile acestea: însă din Sud s'a întîmplat următorul 
“lucru: fiecare influență a rămas la rasa ci. “Rasele s'au 
amestecat: problema fisiologică a alcătuirii rasei celei noi, 

aceasta a fost punctul 'de căpetenie, „Nu se putea ca în 
acelaşi timp să: se întemeieze şi'o rasă. nouă din ames- 

_tecul de populaţii și să se producă și o cultură „nouă “din 
„curente “care bătean din” deosebite părți. Trebuia .ca rasa 

să existe întăiu, să fie formată, caracterisată, să devie ori- 
ginală, “creatoare, şi atunci influențe de pretutindeni pot 
să se combine într'o formă armonioasă. Pe cînd influen- 

 țele exercitate de mai multe părți asupra unui copil îl pot 
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timpi, influenţele exercitate din mai multe părți asupra” 

omului matur sînt un lucru :binecuvîntat, putînd a-i îruc-: 

țitica inteligența și oțeli caracterul. | 

„Totuşi chiar și în împrejurările aceştea e . foarte întere- 

sant să se vadă oameni. din Sicilia și Sudul italian în 

veacul al VIIJ-lea. Să luăm o foarte rară Viaţă de sfint 

greacă, alcătuită în momentul cînd limba elină era între- 

buinţată în acest Sud italian și în Sicilia, pomenindu-se 

chiar în izvoare că pentru întăia oară afost înlăturată 

din cîntările . bisericești. la Siracuşa în anul 788, cîțiva 

ani înnainte de veriirea lui Carol, regele, Francilor, la . 

Roma, ca să fie încoronat Împărat al Romanilor. Și un 

lucru interesant este că Viaţa aceasta o avem și în la- 

tineşte, dar nu tradusă de . moderni, ci aproape de un 

contimporan. Caracterul biglot al acestei regiuni se vede 

și asifel foarte bine. 
Limba''grecească, de altiel, nu înseamnă și ortodoxie, 

pe: vremea cind era numai un creștinism colorat oriental - 

față de creștinismul colorat occidental, dar nu sa petre- 

cuse “niciuna din shisme. Regiunile acestea sînt în legătură 

cu Roma, de și vorbesc grecește. Doi Papi romani în cele” .. 

dintăiu secole ale evului mediu, Agathon şi Leon, au fost 

originari din Sicilia. Vorbiau de sigur greceşte- acasă. Și 

cu toate acestea au fost șefi ai Bisericii romane şi nu se 

deosebiau întru nimic, ca activitate, ca tendinţe, de ceilalți. 

Și, cum, am văzut Părinți. latini la Locurile Stinte, vorbind 

_ Jatineşte pănă la sfirșit și scriind latinește, tot așa era şi 

“la: Roma . cite o “ mănăstire grecească. ' Între “altele, 

mănăstirea Sfintului Sava, care se păstrează și în 

timpurile noastre. 

ŞI chiar acela care a scris Viaţa de sfint de care e 

vorba aici, un Leontie,. e călugăr grec de la Sf. Sava. 

lar Sfintul, aproape contemporan, a cărui viaţă o înfăți-
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şează, e un Sicilian, Sf. Grigorie. din Agrigent (Akragas 
| grecește, sau ! Girgenti, cum. îi zic astăzi talienii). 

Asupra vremii “cînd a trăit Grigorie, părerile. sînt îm-. 
părțite, După unii, avem a face cu o Viaţă de siînt. din 
secolul al VI-lea, și pentru aceasta ei se razimă pe mai _ 
multe fapte. E pomenit ca Împărat bizantin lustinian ŞI, . 
cu toate că, pe lîngă acela. căruia i S'ar putea zice luis- 

: „ tinian- cel- Mare, este un alt Iustinian, „Cel cu nasul tăiat“ 
(Rinotmetul), care stăpineşte în veacul al Vil-leă (685-695, 
705-11), editorul d'intăiu admite: că e vorba de cuceri- 

„torul Italiei. Pentru Rinotinet pledează însă numele epis-: 
copilor, de care e vorba în această viață de Sfînt și na- 
tura lucrurilor despre care se discută în sinodul pomenit, 
de la Constantinopol. Pentru părerea d'intăiu s'ar mai 
putea aduce argumentul. că în comunicațiile dintre Sicilia 
și dintre Orient, nu se observă acea primejdie care trebuia 
să resulte pentru secolul al VIl-lea din stăpînirea regilor 
longobarzi. Dar se pot adăugi Și argumente mai puter- 

“nice, pentru părerea a doua : dacă ar îi fost vremea ve-. 
chiului lustinian, Împăratul * mar îi apărut numai așa. în 
această Viaţă de sfint, lustinian. este unul din acei stăpâ- 
nitori de popoare cari păstrează în jurul personalității lor - 

--o radiare de aureolă, şi aceasta trebuie să se simtă în tot 
ce se spune despre dinșii. Dar în-aceste pagini Împăratul 

"e o simplă figură tipică, Și este necesar să știm măcar 
veacul, fiindcă altfel multe: „lucruri nu le-am putea loca- 
lisa şi, neputindu-le localisa, nu le-am putea înțelege așa 

„de. bine, cum putem s'o facem. atunci cînd îixăm aşezarea 
întrun anume secol. |. , 

- Venim acum la mica dramă naivă din veacul al VII- lea - 

. 

Sfintul Grigorie sa născut la Praetoria, lingă Agrigent



e 

+ 

” că Cărţi representative în viaţa omenirii 
  

chivalează cu boierul dela -noi în timpurile cele mai vechi. 

- Era, deci, Vechea libertate romană. Țerani bogaţi, dori- 

tori de :cultură, cu acel sentiment “perfect de. egalitate u- 

“mană, care formă uriul din elementele morale ale vremii 

și ale locului. Pe tatăl său îl chema Chariton, nume trecut 

pe urmă și la Armeni, pe maică-sa Theodata,. și era din 

Thyris. Copilul a fost adus în. orașul vecin și botezat de 

episcop. Nici acesta nu apărea încunjurat de. prestigiul 

luxului și oficialității, ci era numai cel (Vintăiu dintre preoți, 

„cel mai bun dintre. dinșii, fiindcă era și cel mai darnic 

„şi mai imilos, care-și interzicea să aibă ceva pentru dinsul, 

fiindcă era dator să aibă ceva pentru. toți, pentru nevoile 

"și 'suferinţile oricăruia. Un astfel de: episcop, totdeauna 

- 

- ca fiu de-+ țeran. Pe atunci era în. insulă 0 altă situaţie [.: : 
decit aceia pe care. a creat-o baronul normand, “care e-"! 

“4 

pe drum: în căutărea unei suferinţi omenești, a creștinat. . 

pe odrasla aceasta de țeran, care pe urină a fost încre- 

- dinţat pent ru învățătură [o doi ani școlii de cunoştinţe 

elementare ce- avea ca basă Psaltirea, cartea! cea. mai. 

iubită în evul mediu. . _ 

"La doisprezece ani el mânifestă dorință de a “întră în . 

ordine, de'a primi tonsura. E dat în sama arhidiaconului 

de acolo. În toate părțile” apare în vremea aceasta, pe - 

lîngă episcop, ca factor de căpetenie, arhidiaconul : . el este 

de fapt vicariul, îndeplinind, nu numai rosturi bisericești, 

ci și rosturi administrative. Se deprinde a cînta bine, a2- 

“jungînd apoi unul din cei mai vestiți cîntăreți ai timpului. 

„Vom. vedea că a. fost făcut episcop după o. probă de cîn-.. 

tare. Începînd să cetească, strbate viața Sfintului. Vasile, 

„creatorul și *rep resintantul. tipic al călugăriei orientale.. 

„La optsprezece ani are o visiune:. după -o lungă rugă-“ 

-ciune în biserică, 'se întoarce. în chilia lui, unde mai era 

- un călugăr, şi aude un glas chemîndu-l „Grigore : El 

crede că-l. chiamă tovarășul de locuință și răspunde: , „Ce
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este ?*. Omul se trezește : „Nu te-am chemat cu, Adoar- 
“me din nou copilul şi aude? iarăși : „Grigore!“ De alături, 
„Nu. e. glasul mieu, . răspunde celui care te-a chemat“: 
Grigore strigă, uimit: „Doamne, ce este 2“, Glasul îi re- 
comandă atunci să: iasă -la țerm. des-de- -dimineaţă, “unde 
va găsi corabia-care-l va duce la fermul pe care-l d6- 
reşte. Se strecoară 'de acolo, nu însă : fără Știința arhi- 

. diaconului, care va cunoaște Singur această taină, și află 
„la țerm oameni cari se pregătiau să plece cu corăbiile. 
Se îndreaptă spre ei şi întreabă dacă -ar voi să-l iea la 
Jerusalim, unde știe că se duc. Ei se interesează întăiu 
dacă NU cumva este un rob, fugit de la stăpînul rău, căci 
erau, se vede, robi cari întrebuințau “astfel de corăbii ce 
plecau în faptul zilei pentru ca să scape, de sclăvie. El -. 
„răspunde : „Sînt rob, al lui Hristos, ȘI. nici al unui om de 
„pe pămint“, . - . 

- Ei însă aveau de gînd să- ] vidă "ca sclav unde vor 
ajunge, pe 'coasta africană. ÎI vedeau frumos, tînăr, voinic 
și voiau să facă bani cu el. Trece 'marea - Și ajunge la 

 Cartawinea, unde episcopul, Știind: că a venit un. străin, . 
„trimite să-l „cheme la el. Trimesul îl. găseşte . cetind po- , 

* Vâstea muceniciei: Macabeilor. „Mănincă pîne la masa e- 
piscopului în ziua aceia.“ : Căci, cu alcătuirea ce exista în 

„comunitatea creştină de aici, toți,- bogaţi și săraci, aveau 
o „singură pungă în ce priveşte hrana : agapele, asemenea -. . 
cu cele de la început; „fiecare episcop, de altfel, ținea 
“masă deschisă, pentru orice cleric ar fi venit, de, oriunde, 
Simţindu- -se dator a:se informa asupra 'rostului său și a-i 
«da toate ajutoarele ca să. meargă mai departe, Și în ce! 
privește. locuinţa, mulţi din drumeți poposiau lingă bise- . 
rici. Astfel circulația creştinilor 'dintr'o ţară într'alta se 
făcea cu o. ușurință mult mai mare -de cum ni-o închipuim | 

noi, “ contribuind esențial la schimburile de cultură. 
După douăzeci: de zile de drum, Grigore ajunge la Tri- - 

+ e 
.
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poli, unde este adăpostit lîngă biserica Sf, Leontie. Un 

preot îl primește : iarăși sînt poftiți călătorii la masă de: 

şeful: Bisericii de acolo, și Grigore servește. Întrebat dacă 
nu-i pare rău că și-a părăsit. tatăl și mama, el e d'intăiu: 

zugrumat de o' firească emoție ; întrebat apoi a doua oară,. 

“el aminteşte învățătura din Evanghelie, care impune celui 

ce s'a închinat: lui Dumnezeu să rupă toate, legăturile. de- . 

„acasă, ! 

“După treizeci de. zile de odihnă în Tripoli, la capătul: 

___a patru luni de călătorie se atinge Ierusalimul. - - Fiindcă 
“se opriau la fiecare moaşte, la reședința fiecărui episcop. : 

vestit, la fiece comunitate creștină gata să-i primească.. 

Ajungînd la Locurile Sfinte, străbate toate lăcașurile, unele: 

după altele, visitînd mănăstirile și sărutînd pe irați. Postul . 

cel mare este petrecut la.0. mănăstire din Ierusalim, re- 

servindu-se bucuria întrării în cetatea sfintă pentru ziua: 

cea mare a Paştilor. Grigore vede slujind pe arhiepis-! 
copul Macarie. După ce mintuie slujba, după un obiceiu 

care, în timpurile noastre, se păstrează numai. în Bise- 

rica rusească, toată lumea vine la episcop pentru săru- 

tare. Rămîne la Ierusalim tînărul, pe cînd tovarășii lui” 

se întorc la Tripoli, și acești tovarăși, cari erau origi- 

nari din Roma, cer. pentru trecere corabia episcopului de * . 

Palermo. eglne la Agrigent, se - opresc în mahalaua: 

„Emporion“, a „tirgului“. 
Grigore el întui petrece patru ani de zile la lerusalim,, 

în, chilia care se chiemă „Cu cei coi palmieri“, fiindcă avea 

- doi palmieri înnaintea ușii. Învață acolo toate lucrurile pe: 

care nu .Îe putuse învăţa în micul său oraș sicilian: re 
torica, gramatica, _filosofia, astronomia. Ajunge . „un al: 

„doilea Hrisostom*, “în ce priveşte, pe lingă talentul de 

cîntare, meșteșugul retoric. Merge la' Antiohia, unde e: 

adăpostit la o mănăstire în chiar chilia Sfintilui Vasile. 
Şi cu ce sentiment" de adincă reverență pomenește” bio-—
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:graful faptul acesta, că a stat citeva clipe acela care se 
pregătia în tinereță 'să fie un sfint, în locul unde Vasile 
e] însuși petrecuse clipe din viața lui! De aici trece la 
“Constantinopol, unde-l aşteaptă mănăstirea Sf. Serghie și 
Bah sau a lui Hormisda, fiindcă un Persan cu acest nume 
făcuse danii însemnate pentru clădirea. ei. Se așează acolo 

:şi incepe să cetească din bogata bibliotecă a mănăstirii 
căr ți pe care nu le mai văzuse până atunci: Hrisostomui 

în întregime. Îndată. se răspindește . vestea că, a venit un 
“tinăr călugăr străin, de o viață deosebit de strictă, ţiind 
între normele lui de viaţă și „alusia“, adecă interzicerea . 
-de a se spăla, precum îşi interzicea să. mănînce două 
zile din săptămină: Miercurea Și Vinerea. Patriarhul însuși 
:trimete pe' hartotilaxul Constantin și pe călugărul Maxim 
filosoful să-l vadă. Î] cearcă. Îi dau anumite .opere grele 
bisericești, ale lui Grigorie Dialogul, și-i cer tălmăcirea. 
'EI, la început, nu zicea nimic, de modestie, dar, pe 
“urmă, . silit să: se explice, arată o cunoştinţă adincă a 
aczstui greu text bisericesc, 

Pe vremea aceia în Constantinopol era una din. obiş- 
nuitele” tulburări eretice !, care însemnau ce înseamnă în 
timpurile noastre figurile politice de partid, de pe urma 

» ărora se însănătoşează cineva destul de ușor. Eresiile 
„erau un fel de condiment obișnuit al vieții bizantine; dar 
“fără primejdie pentru Stat sau-pentru religie. Grigore se 
“manifestă ținînd discursuri Împoiriva. ereticilor. Aude şi 

Înăpăratul.. 
Se hotărăște ţinerea unui “nou sobor. a Constantinopol. 

Vin arhiepiscopi din toaţe părţile: din Alexandria, din 
Antiohia, „toți episcopii Răsăritului“; al Romei era bol- 
“nav, dar trimete doi represintanți, Câţiva clerici s Sau gîndit 

x 

A lui. Sergiu, Chir şi Pavel,
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să-i ofere şi lui Grigore privilegiul de a ocupa “un scaun 

„de episcop absent, al celui din Constantia, în Cipru, - 

„Sinodul se. ține în biserica Sf. Irine, care este acum 

arsenalul Constantinopole. Grigore vorbește şi el. Toţi îl. 

ascultă, încremeniţi de puterea argumentării cu care ful- 

'geră Și zdrobește pe eretici. Atunci, Împăratul, la încheiere Pa 

îl pofteşte la dinsul. “ Clericul cade în- genunchi înaintea - 

„zeului imperial, care-l întreabă: „De -unde ai venit, din 

ce oraş, și din ce popor. ești 2“. i răspunde : „Prea-cu- 

cernice Împărate, din provincia Siciliei, din biserica Akra- 

gantului e robul tău, și a trecut la lerusalim, iar de acolc- 

a pornit spre vestita cetate a Puterii Tale“. Și se închină 

„de, trei ori înnaintea Chesarului, care-i că voie să se în- 
„ toarcă înnapoi la Roma, unde e găzduit - “la. biserica Sf. 

N 
Sava... 

Dar pe vremea aceăsta. se întîmplă de moare la Agri- 

gent episcopul Teodor, și atunci, spune viaţa” Sfintului, în 

popor, care trebuia să aleagă pe episcopul cel nou, se 

" Îvesc partide care se luptă, unii voind pe. preotul Sabin, E 

alții pe diaconul Crescenţiu, — amândoi cu nume romanes- 

”. amestecul între numele Şrecești și “ numele romane - ară- . 

tîndu-ni şi el acest amestec. al societății înseși, Arhidia- 
conul Eupls. și o parte din popor ar xoi însă a alege,“ 

nu pe unul din ambițioșii cari solicitau voturile, ci pe alt-. 

”- cineva;- numai'să fie de viață sfinti, om drept, în stare 

"să aducă binefaceri.: sufleteşti. orașului său. Se duc la Roma 

" trimeși din amîndouă peri țile, „aleşi ai Pisericii. și: cei 

Ginkăiu din împrejurimi“ is zspoiăes), Şi. se presintă 
înaintea Papei. 

Împrejurările din timpul lui Leontie erau așa de sămă- 
nătoare cu. acelea din timpul lui Grigore însuși, încît bio- . 

. graful poate*să arăte foarte bine ce se petrecea avidoma. 
“în timpul celuilalt. Papa-i. întreabă : „Pe cine voiţi ?*. 

Utiii strigă :. „Pe Sabin!“, alţii: „Pe. Crescenţiui!“.. Fie" 

-
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care partid + nu consimte cu nicicun. preţ să-și lase candi- 
datul. Se adresează Papa atunci la neutri, cari . stăteau 

sfioși la: o parte: , „Dar voi pe cine voiți 2“. Şi atunci ei, că- 
zînd la picioarele Papei (zeo6yrsc. zi z06awzoy aro), .- 

- spun: „Pe nimeni, pe acela pe care-l chiamă Dumnezeu !“... 
Ceilalţi, deși fuseseră sfătuiți să: se împace, făcînd un: 

zgomot îngrozitor (&Jog:f55yc0) şi speriind pe Papa, acesta 

iea hotărîrea de a căuta 'aiurea, după. dorinţa neutrilor,,. 
pe omul care ar putea împăca pe 'unii și pe alții. 

Cineva-i spune că la Sf. Erasm, fugind de la Sf. Sâva,. 

Sa :ascuns un călugăr din Agrigent, temîndu-se ca ai lui! 

de acasă să nu-l descopere. Căci în adunare, printre, 
neutri, era: şi tatăl lui Grigore. Papa -trimete pe proto- 

„-presbiterul Bisericii să scotocească. “Grigore arată că ar 

voi să meargă „în Spania“. Era și natural, fiindcă  stă- 
pînirea bizantină se întindea, nu numai asupra Italiei în- 

-» tregi,.ci şi asupra coastei” răsăritene a Spaniei. „E 'poltit 

să meargă” măcar înipreună cu toată deputația la Sf. Petru, 
"să iea parte la slujba de acolo. Se duce, se așează în 

amvon, iea Evanghelia și. începe.a ceti. ȘI, atunci, în toată 

mulțimea agrigentină se produce o: niișcare de admiraţie: . “ 
față de acest tînăr Eleric, care știe mai bine meșteșugul” 
lui, decit alţii mai bătrîni. Uu porumbel minunat se Și 0- 

prise de-asupra capului cîntărețului, „argument, decisiv. 

„pentru primirea ca episcop'a lui Grigore. însuși. 

Scena întilnirii cu tatăl său — sămănau așa. de bine, 

încît lumea gicia ce se va petrece — este fară îndoială 

ma din cele mai frumoase. Maniă-sa îl aștepta în cetatea 

, în fruntea femeilor de- acolo. -Se duc: la Palermo, şi 

apoi acasă, împreună cu' episcopul Felix, “însărcinăt să-l 
“instaleze. Li iese înnainte „tribunii oraşului şi arhonții și 
poporul“; “Cînd înnaintează spre cențru, iată că apar “dia- 
conssele și preotesele și doamnele sfâreţe“ (z5gtai aBâ= 26 
avînd în n fruntea lor: pe mama lui. Ea își înnăbușă însă . -
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bucuria de a-şi regăsi fiul după atita vreme, pentru 
„a servi la masă mulţimea ce se adunase pentru ospăț supt 
episcopul 'cel nou, pentru a spăla piciearele văduvelor. 
„Și a mîncat tot poporul la masa episcopului.** 

Acum din toate părțile năvălese bolnavi, -demoniaci, 
“cari caută o mîngfiere de la el. EI, înzestrat cu darul 
“minunilor, îi atinge; demoniacii scapă de, obsesiunea. du- 
hului celui rău; leproşii se curăță, căpătind, ca' în Scrip- 

“tură, cârne de, “copil, ologii încep să. meargă. Faima epis- | 
-copului se întinde asupra regiunilor din, interior. * , 

ȘI, atunci, iată - că cei biruiţi, Sabin şi Crescenţiu, ,;fac _ 
“oposițiete Dar, zic ei, " acesta nu € un creştin, ci un mag, 
"care a trăit în Orient Și a învățat să facă farmece ; duhul 
“rău Jucrează prin. el. Poporul însă, bucuros de un episcop 
învăţat, de talent, care avea! și talentul acesta, atit. de 

“rar, al minunilor, nu se lasă convins. Atunci se întrebuin- - 
““ţează „mijlocul obișnuit împotriva episcopilor şi sfinților, 

„ “din cele mai vechi vremuri apostolice pănă în timpurile 
noastre. Într un rînd, la întoarcerea de la biserică, el în 
tilneşte în casa lui o femeie, Evodia, frumoasă” la față 
grozav“ (4200 sg side 460%). Întrebată de 'popor ce 
caută acolo, spune -că. locuiește în acel lăcaș, din îngă- 

 duinţa și preferința persoaală a €piscopului. Îndată apare 
-tribunul și dregătorul. zis „danatzanos“. Toată lumea a- 
leasă se ridică împotriva lui Grigore. Toţi cari află de 

păcatul episcopului se leapădă de comuniunea cu el, afară a 
“de poporul cel.sărac, necontenit iubit şi miluit de dinsul, 
Acesta nu vrea ca el să cadă prada dușmanilor. săi. 

E însă pus la închisoare. Se: chiamă exarhul Papei, al 
-„apostolicului“, care și, aleargă de la Siracusa, de face: 

-. cercetare în forul din mijlocul “cetății. Poporul de jos 
strigă diaconului că vrea un 'sinod care să lămurească 

“lucrul. Ceilalţi însă: pretind ca el să. fie pedepsit, și Gri- . 
„gore el însuşi, profitind de presenţa . în porta „corăbiilor 

= . >
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împărătești“ sau „domneşti“: (Szczoz:ză), cere să fie dus : p > , Ă , ! 

împreună cu pirișii săi şi cu actele care se: încheiaseră 

împotriva persoanei lui, ca să fie judecat acolo, la Roma: 
Dacă acest lucru s'ar fi.petrecut în secolul'al VI-lea -. 

: sau la începutul celui următor, Papa .ar fi fost alt” Gri- 
gorie, un om sfint, drept și iertător. Pentru veacul al 

- Vil-lea nu e așa -însă. Un Papă oarecare, fără un senti- 
ment prea îunalt. de dreptate, se potriveşte pirilor. Pe cînd 

acasă, în Agrigent, ard casele pîrîșilor aprinse de popor, 

și „guvernatorul Siciliei“ trebuie să trimeată 2C0 de ostași, 

„cari ocupă episcopia, încredințind-o arhidiaconului, — 

Grigore, la Roma, 'e aruncat. în temniță, unde stă doi ani o 

și patru, luni. Pănă ce, într'un moment, starețul de la 

mănăstirea. Sf, Sava, Marcu, se înfățișează Papei și-i a- 
trage atenţia că nu se poate să se judece în felul acesta 

un episcop, că el 'nu poate fi .lăsat să mucezească in. 

odaia aceia întunecoasă și umedă din închișoare,. fără ca 
o osîndă să fie pronunțată împotriva lui: Îi mai atrage. 

atenţia asupra unui lucru, că, de și Tiberiu l-ă numit „exarh. 
“în părţile Siciliei“, trebuie să consulte pe Împăratul din 
Constantinopol. Se trimite deci o misiune ca să „vie de-. 

acolo represintanții șefului mirean şi religios al Orien- 

„tului. „Nu-l putem. judeca fără sfatul arhiepiscopului din. 

Constantinopol și apoi a prea- -cucernicului nostru Îm=. 

părat.“. - " ” 

De la Constantiiopol vine Spatarul Marcian, care cu- 

noştea pe sfint din șederea lui acolo şi, : pe lîngă dînsul,. 

trei episcopi: de Ancira, de Cizic. și de Corint; „Și harto- N 

" filaxul, diaconul Constantin. Abia ajurge însă. Mazcian, și: 

el cade bolnav de moarte. Aceia cari-l servesc simt că” 

frigurile-l vor nimici în curînd, și atunci, lumea din Roma 

amintește acestor slujbași că în închisoare zace un străin- 
împodobit cu darul „de a: restitui: sănătatea, ÎL duc pe- 

bolnav în temniță, și Grigore începe să se roage pentru: 

i 

,
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sănătatea lui Marcian, Acesta” se: ridică, recunoaşte pe t0- 
varășu! său dela Constantinopol și-l asigură -de, drep-, 

“tatea ce va dobîndi. Bun sănătos, se îndreaptă către Papa : 
„cerînd să se adune. imediat sinodul. 

: Sinodul” se siringe- la „micul, tribunal“, la Sf. Ipolit, E. 
compus din '150 de episcopi, zice Viaţa; în realitate Vor 
vor fi fost mai puțini. Acusatorii se presintă; în număr: de. 

"110, Grigore, slăbit de îndelungata lui închisoare, apare, 
E “se închină de trei ori : înnăintea “colegilor săi şi dă cele : 

d ințăiu răspunsuri. Se hotărăște: ca a doua zi, la 'st. Petru, 
"să fie sinodul. cel mare de cercetare.: Aici, în capela. 
“(&u.Bodoy) Sf. Andrei, se. desfășoară judecata. Se vede în- 
dată că pis își nu spun adevărul, dar ceia ce hotărăşte 

„e presența Evodiei înseși,, pedepsită pentru pîra nedreaptă 
împotriva episcopului. „prin aceia .că era scuturață necon- 

E tenit de demoni. La început spune cum era învățată, dar: 
“cineva: din: sinod obiectînd că nu se poate decide judecata 

- Cuiva prin mărturia unui nebun, mai ales -cînd e vorba; 
„de un episcop, Grigore face semnul de deslegare a de-. 
moniacilor, și femeia, - revenindu- Şi în simţiri, povesteşte . 

. “toată intriga. Unul din“ acusatori este. exilat în Tracia, cel 
«de-al doilea în Spania, clericii la Ravena, iar cîțiva laici”. 

- în „ţara Vasconilor“ (la Vasconii din Piririei). Lui Dum- 
. “nezeu'i se păruse că e prea puțin pentru păcatul pe care-l 
” “făcuseră, și atunci, de-odată, se. stîrnește 0 furtună teri- 

bilă, căre ascunde pe vinovaţi, și, cînd apar din nou, ei, 
sînt: negri la" față, însemnați pe toată viața. lor cu semnul 
păcatului, De N 

- Grigore, liberat, “se duice la Constantinopol, Stabilin- 
du-se la mănăstirea. Sf. Serghie. Ajută de.acolo la re- 

„„dactarea noilor” canoane. Vorbeștă înnaintea poporului în . 
post și, pe urmă, de;ziua Sfatului Andrei. Vechea lui si- - 

_“tuație la Constantinopol se întăreşte: -se adresează deci. 
„către Împărat Şi-i amintește că din zilele lui Constantin . 

4
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Sa dat jumătate din Agrigent Bisericii locale, — ceia ce. - 
„ dovedeşte că e vorba de secolul al: Vil-lea, neputind îi 

vorba de Constantin=cel-Mare.. Jumătate din Agrigent era. 
a Papei: Grigorie o căpătase de.la: Roma ; “cealaltă ju- 
mătate era a, Împăratului: -o căpătă “acum de la acestă. “ 

sărută mîna, iar Grigore, înspăimîntat, strigă :. „Ce ai 
făcut robului tău, tu care: cîrmuiești astăzi cu evlavie lu- 

“La audiență, Împăratul „Îi iese - înnaintea : episcopului Şi-i 

mea întreagă? E lăudat apoi pentru talentul și viața lui: 
sfintă și, împreună cu suita, se îndreaptă, către port... - 

». „Întors înnapoi la Roma, .se*pune pe. cale, împreună cu 
_diaconii Anghel și Palumbus, pentru -a ajunge lă TEȘe-. dința lui.. Aici poporul, care-l iubise totdeauna, mamă-sa, 

„ „părintele îl văd cu bucurie scăpat de 0, desonorantă. acu- „saţie, de o lungă suferință, şi-l duc .din nou în biserică, * de-l așează în Scaun. „ŞI, . de: oarece tragedia a încetat “prin. aceasta, hagiooraful nu mai are decît cîteva rînduri. 
pentru sfirşitul vieţii. episcopului, — . 

Adăugim că pe Grigore însuși îl putem auzi, căci co-. . a mentariile lui privitoare la Eclesiaștic s'au păstrat :. scriere: de om învăţat, din. care se vede fără îndoială cu mult. . mai puţin decit din această. admirabilă viață, scrisă de. 
un ucenic credincios, de un scriitor „de “talent. și de un 
oglinditor al sufletului pastoral “religios care. domnia. în,» lumea. aceasta siciliănă -din veacul al VIl-lea. |



XI, 

Cărţi represintative în Spania visigotă şi în Ş 

Galia francă: Isidor de Sevila. Grigore de 
Tours. . pEredegariu, « Viaţa Sf. Dagobert. 

Vieţile Sf. Leodegariu. 

„Prin cărţi represintative. s'au căpătat până aici lămuriri 

în ce privește deosebitele părți ale Apusului. Au rămas 

Aa o parte numai, din Statele -pe care le-au întemeiat bar- 

barii, două, dintre care la unul în zădar am căuta un 

izvor în care să: se oglindească întreaga. viață națională, 
- “pe cînd la cellalt trebuie să adune cineva mai multe iz- 

__“voare împreună, „Pentru € ca să poată căpăta o impresie 

de total. Ie 

Spania face parte, în ce priveşte coasta ei răsăriteană, | 

“din încercarea de restabilire a Imperiului Roman. unitar 

făcută de lustinian în secolul al VI-lea. Nu s'a mers mai - 

-adinc decit această coastă răsăriteană. Statul întemeiat 

-aici de Visigoţi trecuți prin, Sudul Galiei și așezați cu te- 

“meiul puterii lor dincolo: de Pirinei a: durat și după în- 

„cercarea lui Iustinian. Şi, astfel, niciodată stăpînirea bi- 

zantină pe coasta răsăriteană a Spaniei n'a avut solidi- 

“tatea şi trăinicia, etectele de cultură» și tradiție politică pe 

„care le- a avut stăpînirea bizantină în Italia răsăriteană şi
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sudică. A fost un fenomen cu totul transitoriu și cu totul. 
„ Superficial. 

“Ştim apoi ce s'a petrecut în Spania visigotă, dar istoria. | 
universală nu poate să se oprească: mai cu luare aminte . * 
asupra lucrurilor spaniole. Aici este o țară care veacuri . 
întregi a repetat același lucru.. Regii visigoți ei înșii mau. 
niciun caracter individual. Orice rege barbar -din - Spania, 
timp -de mai multe” secole, pănă la trecerea Arabilor în. Peninsula Iberică și pănă la grămădirea vechilor stăpini. 
în munţi, samână perfect cu predecesorul său. Și aceasta 
e posibil, dar cu-o condiţie : ca nimeni să nu domnească, Şi cine domniă în Spania visizotă? Se zice de obiceiu : 
episcopii. Canoanele erau în același timp și legile, dreptul: 
bisericesc era Şi dreptul civil, hotărîrile sinodale erau în. 
același timp și constituții ale poporului. Influenţa copleși- | toare a. catolicismului a secat înseşi izvoarele de viaţă ale- 
poporului spaniol. Clasele de jos vor 'zăcea secole întregi 
într'o incultură absolută ; iar clasele de sus, neavându-și * rădăcinile în masa cea mare a naţiunii, vor fi reduse Ja un simulacru de viaţă, i | Da, însă, dacă episcopii ar fi jucat aici, în Spania,. | rolul pe care, cum vom vedea îndată, l-au juicat în Franţa, ca individualităţi, fiecare avind ideile lui, tendinţile lui,. felul lui de a-și trată prietenii şi dușmanii, de a-și servi -„Tegele, atunci fără îndoială că am avea o desvoltare is- torică şi în Spania visigotă, / Dar nu. În regatul franc episcopii lucrează în. calitate de cîrmuitori, dar nu pentru că sînt. episcopi, ci pentru - că ei represintă una din forțele politice locale în Galia, fiindcă în minile lor. se strînge,—nu mai vorbim de pres- - - tigiul. pe care Ii-l dă situația lor” de. înhalţi clerici, dar rostul adînc al vieţii locale, Prin episcop” vorbește un țe-. . : Sos : -. a a ritoriu, o tradiție, un trecut, O conștiință. Pe cînd, în: 

Spania, nu episcopul Cutare, omul care sa ridicat nrin.
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| calităţile lui personale; sau fie. şi prin jocul hasardului, nu 

„acesta conduce viaţa Statului, ci episcopii toţi laolaltă, nu 

ca persoane, ci ca, instituție. -Și ca instituție pur biseri-" 

„Cească, nu ca. urmarea unei vechi vieți a pămintului asupra 

„căruia se întinde „dreptul sacru al cîrjei lor. Dar instituția 

| aceasta este în -teorie măcar imutabilă, și, în orice cas, 

-din imutabilitatea' aceasta teoretică ca păstrează un CON=" 

' servatisni aşa de puternic, încit foarte adese ori el sa- 

_“mănă cu imobilitatea absolută. Şi, atunci, de oare ce regii 

“în Spania nu guvernează, nu este o desvoltare a regali- 

"tății; de oare ce nu există. guvern civil, clasele. de jos nu 

-se pot manifesta nici într un chip, nu pot să formeze in- 

dividualități mai distinse, care să joace un rol în viaţa 

“naţională ; de oare .ce. episcopii nu se pot ridica nici ca 

“persoane, nici ca representanți ai unui oraș, ai unui teri- 

“toriu, ai unei tradiţii, țara însăși va presinta acest aspect 

„al lipsei: de viață. Eo simili-existență, care numai Cro- 

nologic se poate fixa, și foarte bine. 

Spaniolii au cronicarul lor, care este unul din cei mai - 

însemnați Părinţi ai Bisericii în cele d'intăiu secole. ale 
+ evilui mediu, Isidor de Sevila (episcop 601-636). A lăsat 

“una din cele mai însemnate cronici, care..trece şi peste 

"= epoca arabă, și, de oare ce Arabii erau, în ce privește 

“pregătirea de “cronologie, fără păreche, de oare ce ei nu. 

-puteau să spuie ceva fără a arăta, pe basa întinselor lor 

cunoștinți astronomice şi calendaristice, moștenite . de la 

“ Haldeenii. de odinioară, anul, ziua cînd Sa întîmplat eve- 

- nimentul, se vede influenţa aceasta arabă și în scrisul lui 

„Isidor de Sevila.. Acesta are, în activitatea lui foarte în- 

“insă, dar care nu ne poate interesa aici, o parte de ex- 

“plicare a Scripturii în sensul rînduirii necesare a societății 

“omenești care trebuie să trăiască după. Evanghelie, după 

"Biblie, şi o altă parte de interpretare. teologică, Dar și 
„aici întâlnim . același tipic fără coloare şi viață, pe carel



N 

"In Spania visigotă şi în Galia irancă “189 
  

întilnim în izvoarele bizantine, teologie și cronici, E un 

Bizanţ occidental, mai puţin simplu în stil, mai puţin bogat, . 
mai exclusiv, mai îndărătnic și mai sec. 

„Dar dincolo de Pirinei. exista o putere politică foarte 

. importantă, una din cele mai puternice forţe politice care, 
- au existat vre-odată, aceia care s'a menţinut mai bine, 
care a crescut mai mult, care a zdrobit, în timp de cîteva 

secole, mai mulți dușmani și și-a întins mai larg hota- 
rele, iar, peste hotarele acestea, intiuența. E acea forță. 

politică barbară care se ridică de la demnitatea, “relativ 

infericară, de regalitate germanică, la demnitatea supe- 

rioară de Imperiu, pretinzînd să moștenească, nu, numai 

- ceia ce poporul care a fundat Statul cîștigase cu “sabia, 
ci, în acelaşi timp, și tot. dreptul, toată autoritatea Impe- _. 

- riului roman de odinioară. Este vorba de Statul franc. 
Se oglindește el în ce privește concepțiile sale politice 

Şi tendințile - de care sînt animate deosebitele clase în anu- 

mite opere literare ? Putem să-l regăsim în toate laturile 

“Și cu toate nuanțele sale întrun anumit produs: literar? 

Este unul care pentru o anume epocă, sfirșitul veacului al 
- Vl-lea, dă în adevăr o operă caracteristică, represintativă. 

„E, în, cronica sa, arhiepiscopul de Tours, Grigore. 

_ Dintr'o. nobleţă care-şi avea rădăcinile încă pe vremea | 
:Romanilor, care întrebuința cu destulă stăpinire, de şi fără 
eleganță și fără claritate, stilul latin moștenit de la o 

„şcoală vestită de profesori latini din Galia, cunoscut mai 

-ales prin bogăția elocvenţei sale, înzestrat pe lîngă aceasta 

-cu un spirit creștin destul de larg, ceia ce înseamnă destul: 

„de iertător, înzestrat cu curajul trebuitor și cu indepen- 
.denţa, — nam zice: materială, ci locală, pentru a judeca 
pe deosebiţii regi franci, în toate însușirile, ca și în toate 

„zătăcirile lor, el este, fâră îndoială, una din. personalită- . :
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„țile cele mai distinse de la începutul evului mediu. Cro- 
uica lui îmbrățișează tot ce s'a petrecut în Galia, nu numai: 

de la năvălirea Francilor, dar încă din ultimele timpuri 

ale stăpinirii romane. Este un izvor foarte vrednic de 

„crezare, — de altfel și “singurul pe care-l avem. 

Dar se. cer și oarecare reserve, -pe care lumea nu le 

observă de obiceiu. lată una, foarte importantă. Se crede: 

de obiceiu că Grigore de Totrs, ca: și toți. scriitorii din 

„ Vremea aceasta, spune ceia ce spune numai cu intenția de 

a povesti. Star -fi gîndit că la 1900 vor îi oameni curioși. 

să știe ce s'a petrecut cu 1300 de ani înnainte şi atunci 

s'a apucat să scrie, fiindcă ar fi păcat ca atiţia învățați 

și studenți să rămiie fără cunoștință lucrurilor petrecute 
„în Galia de la anul 400 și ceva, pănă în' zilele sale... 

Ar fi simţit o datorie față de posteritate să păstreze lu- 

crurile ştiute de el şi petrecute supt ochii lui. Naivă pă-. - 

rere! Nu scrie doar nimeni, în asemenea epoce mai ales, 

„desinteresat“, pentru a perpetua amintirea unor anume 

fapte. Fiecare-și serveşte interesele grupului din care face 

parte; întrun sens mai larg, serveşte interesele clasei: 

sau lumii cu care sufletește scriitorul face una, ori ţara, 

-ori naţia lui, fie, în sfîrşit, și concepția particulară ce o- 

are el despre umanitate. 

Şi noi știm ce voia Grigore de Tours în povestirea lui 

El e un episcop: în afară de rosturile lui episcopale, în-- 

țelege prea puţin lucru. Regii . înșii figurează în cartea 

Jui cu.o singură misiune: aceia de a arăta cîte de bine 

să fii credincios şi cît de rău te bate Dumnezeu cind pă- 

răsești credința. Nu este unul din ei care să fie pus peniru 

"vitejia lui, pentru înțelepciunea lui, pentru calitățile lui de 

om de Stat, măcar pentru caracterul interesant 2] perso- 

nalităţil lui. Fiecare din ei este un exemplu. Toată cro- 

nica e o carte de lectură, care, în concepția autoruiiti, ar
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rebui să se “afle în mîna fiecăruia și mai ales a regilor 
“sau â acelora cari vor îi regi, crescind ca prinți în pa- 
latele merovingiene. Ei trebuie să știe din cartea lui Gri- 

„gore de Tours ce se. întîmplă cu cei- ce merg pe calea . 
Domnului și ce se întîmplă cu 'aceia cari trec dincolo de. 
linia ei dreaptă și strictă, o o. 

ŞI, atunci, ce mare greșală face cineva -cînd își în- 
“chipule că tot 'ce' spune Grigore de Tours despre vremu- : 
rile lui Clovis,: vechiul rege îranc care a adus nația în- 
treagă, de voie, de nevoie, la cristelniță pentru 'a întra în” 

„comuniunea creștinismului, este adevărul adevărat, pe care 
l-ar fi primit nu ştim prin ce transmisiune misterioasă 
tocmai în veacul al VII-lea, la vre-o două sute de 'ani 

„după săvirşirea faptelor! Căci documente mai vechi nu 
“erau; altă cronică decit a lui nu s'a păstrat. Informaţia 
lui Grigore era o informaţie romană, tradițională, 

. “Și atunci.povestea cunoscută : lupta de la Tolbiac (Zil- | 
pich),. cu Alamanii, Clovis amenințat cu înfrîngerea, ru- 
gămintea lui la zeii pe cari-i avea la indemînă Și dintre 
cari unul nu se mișcă, încercarea lui. cu Dumnezeul Clo- 
tildei, reginei lui, care poate că, acesta va ajuta biruința 
miraculoasă, datoriă de - recunoștință . față, de ajutătorul 
care nu cere- bani, nici daruri, ci înnainte de toate bo= 

„tezul, mau ele oare 
“actual? ia | a 

Altă parte din biografia lui Clovis e pur „legendară, 
“poetic-populară. Astfel incidentul vasului de la Soissons: 
„Regele trece în revistă trupele ; vede pe' un soldat care 
“odinioară își reclamase din pradă partea care i se cu-. 
venia, .pe care o meritase, dar pe căr& regele nu voiă să - 
i-o acorde, -ci s'o oprească pentru el. El observă că ar-, " 
mele soldatului nu sînt în bună stare Şi-i aruncă scutul. - 
Jos, iar, cînd vinovatul se “pleacă să şi-l ridice, îl loveşte cu barda 'n cap. Ne întrebăm ce rost are povestirea a-.: 

7 

Un sens, un sens politic, un. sens '



  

192 + Cărţi representative în viaţa 'omeriirii . 
  

-ceasta. Nu este nimic edificant, nimic elogios; este coloare,, 
dar o odioasă coloare păgină de sînge. Probabil că-a 
fost culeasă dintr”'un vechiu cînte= popular păsîn privitor 

„la Clovis. 
„Pentru a injelege însă felul î în care e înfățișat în genere: 

„ Clovis, trebuie să, ne gîndim la un lucru: Lui Grigore de 
Tours, episcopul, Care trată. în sens episcopal, catolic,. 

- viaţa poporului franc, îi trebuia la începutul acestei vieți 

un erou regal al credinței celei nouă, Actul de trecere de - 

la păginism. la "creştinism nu Se putea face în cine știe 

ce formă. El. trebuia să apară într'o formă glorioasă. Și: 

solemnă, cu mărturisirea de credință deplină. și cu binis- 

cuvîntarea -lui Dumnezeu de-asupra, cu . renegarea între- 

* ului trecut al regelui: „plează-ți fruntea, mîndre Sicam- 

bre“—, zice Remigiu episcopul de Rheims, „arde ce ai- 
„adorat și adoră ce ai ars“. Ua „nou Constantin“ era ne= 

cesar. Și atunci. din cîntece populare, din amintiri vage, 
„din năszociri naive ale scriitorului însuși s'a construit.per- 

soana lui Clovis. Regele: creștinător este: astfel o persoană 

alcătuită, fabricată cu piese disparate, pe lingă care sa 

“adăus” atita lipitură cîtă (rebuia ca să avem o figură is- 

torică | întreagă: 
rr 

“Este evident insă că, inainte de epoca: lui Carol- cel. 

  

Mare, Grigore .de Tours. este; pentru toată epoca mero- * .:: 

vingiană, izvortl * principal. Și, dacă, pentru vremea veche, 

E „înftorită, interpretatorul trebuie să fie atent pentru ca să nu 

amestece ceia ce este cu desăvirșira adevărat cu ce este: 

inventat, prefăcut şi adăugit, avem însă o întreagă epocă . 

pentru care roni icaral represintă, fără îndoială. izvorul con- 

timporan : "cal mai sigur și mai bun "izvor contimporan. 

-A fost amestecat în. chipul cel mai puternic, nu numai în 

viața societgții de sus, romane, der și în viața: “războini- 

cilor barbari, a Francilor, cari stăteau încă pe acel timp. 
.
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oarecum osebiţ de societatea romanică. Pe lingă aceasta, 
„de atitea ori:a fost la Curte, cuvintul lui a avut atita în- 

| îluenţă acolo;-el a întrat une ori în ciocnire cu favoriţii 

regilor merovingieni, a fost chemat şi în judecata sino- 

dului, dar s'a desvinovăţit. Toate Jucrurile acestea le cu- 
noaște el personal' și fundamental. Adăugindu-se și însu- 

„Şirile. lui sufletești, destul” de rari, putem crede că așa a - 

fost, de fapt, pe. lă 650 viața din Galia Francilor. 

- Acum, din Grigore de Tours. ştim anumite "lucruri în=: 

_ fiorătoare cu: privire-la regii franci, şi ne. întrebăm dată, 
episcopul nu s'a simțit dator să înnalțe și să curățe, 

_idealiseze personalitatea lui Clovis, tocmai prin coat 

| „ata de aceste scene oribile care se petreceau - supt. ochii. 

i. Încă un punct 'de vedere de care trebuie. să ţinem 
i “Şi cînd Tacit. în cartea - lui „despre Germania, înfă- 
țișează pe barbari ca pe “nişte” oameni ideali, ca să înțe-; 
legem. lucrul pe deplin, 'se cere să ne gîndim la. starea 

foarte puţin ideală, și mai ales foarte puțin simplă în ce 

privește moravurile, în care. trăiau. Romanii- contimporani : 

ai lui Tacit. Dacă: vedem pe Chateaubriand, la sfirşitul 
“veacului al XVIUL- lea, şi “începutul celui-al XIX-lea, înfa- | 

” țişind cu o aureolă: de poesie viața din America-de- Nord, 
în partea ei sălbatecă, a Pieilor Roșii, în Atala, î în Ren, 
în Leg. Natchez, e mai ales o protestare față de rafinarea | 

extraordinară, desgustătoare aproape, a societății francese. -. 

“înnainte de Revoluţie, . Şi . :dacă același om a scris „Le .- 

Gânie du Christianisme“ și „Les Mariyrs“, a făcut-o pentru 

a arăta Bisericii catolice din timpul său cum se' trăia în 

vremea în care religia nu procura funcțiuni și venituri şi 

prestigiu, ci procura plăcerea — pentru oamenii aceia în .. 
adevăr o supremă plăcere — de'a arde. pe rug mărturi= 

„“sindu-și credinţa înnaintea oamenilor şi a.lui Dumnezeu, _ 

 Adăugim că ororile acestea sînt indicibile. „Francii se' 

„suprimau, nu, ca Romanii, prin Gtravă sau prin interpuși - 

” 13 
d
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cari asasinează, ci.se. distrugeau, între“ rude, între fraţi, 

de-a dreptul, cu fierul, personal, fără niciun fel. de mij- 

locire, Cutare chiamă pe micii lui nepoți să-l visiteze, și - 

în mijlocul visitei apucă pe unul de picior şi- | răpăde în_- 

părete, sfărîmîndu-i capul. Poată 'că și o vagă. conştiinţă. -. 

de folosul unităţii politice îi făcea să întrebuințeze astiel 

de reprobabile mijloacă “pentru a reduce numărul prinților. -. 

* Toate povestirile despre lupta dintre cele două furii regale 

care au fost. Brunehilda, și Fredegundă sînt luate de-a ” 

dreptul din Grigore de Tours, şi nu trebuie să credem 

cîtuşi de puţin că episcopul nostru e un născocitor. în a- - 

ceastă privință. Nu; el a văzut lucrurile acestea și le-a . 

„păstrat tocmai „cu intenția de a da o învăţătură. Pentru . 

că, de obiceiu, cine sfarmă capul nepoților: lui de părete 

.- /sprăveşte și el prin cuțit. Astfel între tonalitatea :morală 

a lui Grigore de Tours și aceia din. Vieţile Sfinţilor nu 

- este nitio deosebire. Și aici sint “lucruri îngrozitoare, cum . 

sînt lucruri de o blîndeţă ideală, dar puse unele lingă. 

„ “altele tocmai ca să se vadă - unde . ajung. unii Și unde a- 

_ jung alţii. 

" “Grigore de Tours se oprește însă» înnainte de anul 700, ” 

EI a fost prescurtat și apoi ' continuat prin așa-numitul . 

Fredegariu, care nu e dovedit nicăeri că a existat” perso- 

nal. O cronică francă, pentru parte din secolul al ViIl-lea, 

“i este atribuită, pe drept sau: fără. Nimeni nu poate să; 

"scrie însă biografia | lui Fredegariu. Străbătînd paginile seci 

“ale acestui ; -Fredegariu“ nu se găsește nimic în adevăr 

frumos, nimic 'în adevăr “scris, cristalisat. Doar această 

„veche parabolă, 'cufundată în- stilul cenușiu: Un fruntaș 

“ franc din vremurile acestea, amenințat de dușmani, își iea. - 

fiii şi li ține această cuvîntare: Un. lup s'a Suit odată-pe ." 

un deal cu'puii lui lîngă dînsul, și li-a spus aşa, învă-_ 

ţindu-i: de jur împrejur, cît vedeţi, se ascund numai duş 

N
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mani, adecă oameni cari ar voi să ne omoare, Să ştiţi 
bine că numai în puterea și în virtutea voastră de luptă 
stă mijlocul de mântuire. față de tot ce se ascunde ca pri- 

- mejdie în toate părțile. Nu numai indivizi, ci Şi popoare 
ar putea să mediteze asupra acestei parabole, mai bună 

"decit toate învățăturile... a - - --. ŞI Predegariu este nu' numai puțin interesant, dar chiar -. 
așa de suspect, încit nici n'ar părea contimporan. 

Ceia ce se spune acols. e în adevăr foarte precis'ca 
date. Nimic mai suspect însă decit datele. precise. Acest 

- caracter nu dovedește că o cronică e contemporană, ci 
numai că vrea să-și dea aerul că ar fi contemporană, 
Dar avem şi alte motive pentru a pune pe Fredegariu 
abia în veacul al VIII-lea. -Este sigur că pe vremea DU 

” nului rege Dagobert“, care a trecut în legendă ca. un fel 
de Solomon al Francilor, era o situație destul de tulbu- 
rată, căci se pregătia lupta, de care ne vom ocupa îndată, 
a majordomilor împotriva regilor. -Dar era: şi O situație 
internațională foarte modestă. Regatul franc n'a jucat încă 

„un rol aşa de mare în istoria universală. În Fredegariu 
însă, Dagobert apare ca un rege extraordinar în lupte și | cuceriri. Cu toate că este. şi un Solomon Dagobert, — care Şi în privința aventurilor” sale samănă. cu Solomon, pentru - Că, spune cronica, a 'avut trei regine și „alte: persoane, - 
care sint prea multe ca să fie enumerate în această po- „- Vestire“, —omul acesta foarte pașnic, dedat unor ocupații - care nu se potrivesc cu veşnica frămîntare împotriva duș- 
manilor, Sar fi bătut în toate părţile și pe toți i-ar fi 
biruit. Saxonii ar fi fost îngroziţi de el, dindu-i, un. tribut 
de citeva sute de vaci pe an. Ar fi ajuns la Dunărea mij- ”locie,. întilnind- acolo pe: „Venzi“, pe Huni și pe Bulgari. - 
Nu S'ar îi mulțămit chiar cu, atita, ci, sprijinit pe Alamani, 
pe. Bavaresi, şi-ar fi întins autoritatea asupra întregii Eu- - 
rope centrale și a unei largi părţi din „Europa estică. Pe
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Bulgarii aceia cari nu se astîmpărau, i-ar fi aşezat în 

Bavaria, unde i-ar fi măcelărit apoi. Ar fi pătruns în 

Spania,. supuind o parte din provincie, în' luptă cu Vas- 

conii (Gasconii de mai tirziu), din munţii Pirinei; ar fi... 

“întrat în Bretania, unde -era Judicael, şeful celt, pe care 
” iarăşi l-ar fi biruit, Un adevărat David... Dar Şi Solomon 

şi David pe lume, nu se poate.. 
Şi, atunci, de oare ce situaţia în istoria universală a Fran- 

cilor pe vremea aceia nu putea să fie aceasta, nu ni vine 

fireşte în minte un lucru? Oare față de luptele lui Carol- 

cel-Mare, 'cu Saxonii, cu Hunii, cu Avarii, cu Vasconii, 

 cucerindu-se apoi și Bretania și o parte din Spania, nu 

sa simţit. nevoia de: a se găsi 0. legitimaţie în trecutul 

franc mai depărtat? 

| Și să mai observăm: un. lucru : Dagobert nu. este lăudat 

„totdeauna în Fredegariu, dar este cineva care se 'bucură - 

totdeauna de laude : Pepin cel Vechiu, începătorul dinas-.. . 

- tiei carolingiene.. „Un înţelept,. ca toți ceilalţi, plin de sfat, 

„bun, nedoritor de cîştig, iubit de toți pentru căile lui drepte, 

la care ținea, şi Dagobert. ȘI cit: l-a. ascultat Dagobart,. 

nu s'a „depărtat' de calea virtuţii...* Nu pare curioasă iu-.., 

birea. această „deosebită pentru. Pepin, față de Dagobert 

însuși, de marea reputaţie tradițională a lui Dagobert, şi. s 
nu se vede: urechea! unui interas dinastic, care nu era in- 

“teresul dinastic. al Merovingiehilor ? Ă 

Există însă și o viaţa a . regelui Dagobert (e. 300-38), -- 
scrisă de un călugăr din mănăstirea St. Denis, unde erau, . 

lingă mormîntul său, și ale regilor franci din dinastia ca- 
„ rolingiană, Prin singur faptul că este scrisă de un călugăr E 5 

din această mănăstire se. vede, poate, că e tărzie.. Lăcașul 
St. Denis nu avea pe vremea Merovingienilor rostul cul- . 
tural care începe 'să se desâmneze — și va crește necon-
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tenit — pe vremea “dinastiei celei nouă, Şi aici nise înfă- . - 
țişează Dagobert cu o mulțime de amănunte, care nu se 

” întilnesc. în Fredegariu : toată tradiţia din mănăstire, da- 
rurile făcute, respectul de care el încunjura pe șefii ei. E 
vorba, apoi, de tatăl lui Dagobert, de neînțelegerea dintre fiu şi tată ; se vorbește de luptele de la Rin, de Saxoni, cari 
vin înnainte de timpul lor. Șeful saxon strigă : „De sigur 
că printre voi nu”se găseşte un rege“, Și atunci regele 
însuși apare înnaintea dușmanului şi-l insultă, Scene ce 
par culese de-a dreptul dintr'un fragment de epopeie, care . 
va fi existat.de sigur, — aici ca şi la Ostrogoţi și Lon- - gobarzi. - | - 

Şi la călugăr Dagobert este regele, cel bun : cîteva gre-.. 
Şeli nu-i strică- de loc caractetul. De Pepin, de major- 
domi, de dinastia cea nouă însă nu se vorbește niniic, și totuși Viaţa a fost scrisă, credem, pe timpul Carolingie- 
nilor. S'ar părea că, pe cînd în Fredegariu Merovingianul 
este înjosit în folosul Carolingianului, dincoace, în plină 
dinastie carolingiană, se protestează în folosul Merovin- 
gienilor, arătînd că și regii de pe vremuri 'au. putut să - 
îndeplinească aceleași lucruri pe care Carolingienii le să- virșesc şi ei acum. Și se poate pune o întrebare: De și 
viaţa aceasta ar părea mai. tărzie decit Fredegariu, oare 
Mu era mai natural să se înceapă prin protestarea împo- 
triva Carolingienilor pentru ca pe urmă să vie Fredegariu „Cu -simpatiile lui. pentru: Carolingieni, împrumutând ele- mente de-informaţie de la înnaintașul -său ? . 

--* Dinastia Merovingienilor în furiile din veacul al VII-lea 
şi-a cheltuit toată energia. Regii ajunseseră a îi acum fai- moșii „rois faindants“ din secolul al VIII-lea; cari şi-au 
«dovedit absoluta incapacitate de a guverna. De obiceiu îi 
tundeau şi-i trimeteau la cîte o mănăstire, de unde apoi îi Puteau scoate, ca dintr'un deposit, ca să servească de ju-
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cărie a unui majordom sau episcop oarecare, Une. ori îi 

și. omorau ; dispărea cîte unul -la vînătoare. Mai adesea 

oameni nevinovați și i pasivi, întocmai. ca animalele de la- 

oratoriu, * 

“Dar epoca e foarte “interesantă. Se dau lupte. lungi şi 
grele, lupte înțre două teritorii : Austrasia germană şi 

„Neustria încă romanică. Rivalitatea lor a fost presintată . 
poate cam exagerat. Cum, în povestirea mai veche a is- 

torii Romînilor, se înfățișa veacul al XV-lea . și o parte - 
din veacul al XVI-lea ca” lupţa între Dănești și Drăculeşti 

— urmaşii lui Dan şi ai lui Vlad. Dracul —, sistem care 
a fost în cea mai mare parte părăsit, tot aşa multe ex- 

plicații prin antagopismul permanent și necesar între Neus- 

“trieni şi Austrasieni trebuiesc lăsate la o parte. -Nu astfel 
“se poate. înțelege istoria Franciei în secolul al VIII-lea: un. 
spirit în Neustria, un alt spirit în Austrasia ; spirit de Ii- 

bertate militară în partea răsăriteană, spirit de “supunere 

„faţă de legi.și de autoritate civilă în partea apuseană, * 
"spirit german la Est, spirit romanic la Vest, Aceasta o - 

“ putem vedea și din povestirile, de care ne “vom ocupa: 

aici, ale luptei dintre Ebroin și Sf.. Leodegariu (Leger) 
presintate. în forma unor biografii ale acestuia din urmă 

Odată, Ebroin era considerat ca un campion al Neus- 

triei, iar Leodegariu ar fi represihtat teritoriul celălalt. 

Dar “întilnim și “alte antagonisme în vremea aceasta, an- 

tagonisme locale:: cutare teritoriu episcopal care luptă în- 

tun anume moment împotriva altui teritoriu episcopal; | 

cutare. regiune care sprijină „pe unul, față de un altul, | 

sprijinit de altă regiune. ȘI, “odată ce regele - nu guver- 

nează, odată ce âutoritatea trece, de la sine, la majordom, | 
ceia .ce era la- început un serviciu a devenit apoi o dem-. 
nitate, ceia cea fosto demnitate a devenit o autoritate și ur 
prestigiu, aceastae o guvernare, pănă ce şi ceia cea de-
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„venit o guvernare va Îi- însuşi surogatul regalității, - Pănă 
- <e, adecă, unul din coboritorii majordomilor a avut în- 

„drăzneala să iea, cu binecuvîntarea Papei, coroana de pe . 
- pletosul Şi incapabilul cap.-al ultimului rege merovingian 
-Ga S'o puie pe fruntea lui tînără, care cuprindea în . ea 
„mai multă înțelepciune și pricepere în conducerea rostu- 
rilor de Stat decit a stăpinului imobil și inutil, | 

Dar de unde să se iea majordomul ? O altă problemă, 
„Erau două aristocrații : aristocrația războinică, militară, 

LA i ” - Ă * Le. . _. mai mult de origine germană, și o altă. aristocrație; ere- 
_ditară în foarte multe câsuri, — dacă nu ereditară în a- 
același loc, dar ereditară în' aceiași situație, — care este | 
aristocrația clericilor, adesea: vechea -aristocraţie romană, 
familiile senatoriale de pe vremuri. în atitea și atitea -ca- 
“uri. -Dacă, deci, cu nobilul războinic merge cineva care - 
„este deprins să-l asculte şi care așteaptă de la el glorie - 
în războaie, cu clericul “merge altă lume, merg” credin- 
cioşii din orașul lui, din diocesa lui, toți aceia cari au 
ascultat de înnaintașii lui, înrudiţi prin sînge, în orice cas . 
legaţi cel puţin prin tradiție: cu el. Care din .doi va să - iea majordomatul ?. -- aie 

Povestirea noastră înfățișează înti?o formă dramatică 
„această luptă. urmată între cler, care prin Sf. Leodegariu 
vrea să „smulgă el puterea, și . între nobilul coboritor al 
războinicilor germani, care vrea să păstreze puterea prin 
-aceleași vechi mijloace. . 

: Un rege din Neustria, Clotar, a murit. E vorba să se: 
aleagă un. moștenitor, Este un rege în Austrasia, și unii 
„zic : să chemăm -pe regele: din, Austrasia ; alţii preferă pe. 
un fiu de rege din.Neustria (669), 

1 Hilderic, de-o“ parte,  Teodoric de alta; două partide, 
„care se formează astiel și care n'au nimic local, Acestea | 
“sînt. lucrurile care se văd la . ridicarea cortinei, „la înce-
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perea jocului acestuia sîngeros. Ca personalităţi- hotărî- . 
toare, de o parte Ebroin, majordomul, care — spune una 

din Vieţile acestea ale sfintului. — ținuse pe Franci supt. 
jug: „tiranul, „Şerpele cel mare“, Căci sariitorii au atit 
de mult. laude pentru Sf. Leodegariu, pe cit sînt plini de- 

ură faţă -de Ebroin. Leodegariu apare: creşterea lui este 

"fa a Sfîntului aceluia din Sicilia. Din palatul regal € tri- 

mes la un episcop, Dudo de Poitiers, care-lare în sama 

lui; înnaintează în rang: diacon, arhidiacon peste toate 

„bisericile, abate la Sf. Maxenţiu, ajunge însuşi episcop, 
la Autun, . 

De la început se dă lupta între acești doi oameni. Se 

„.vede foarte bine că regii li sînt indiferenți. Dacă unul 

este pentru un rege, cellalt va fi pentru alt rege. Cine e 

biruit trece la mănăstire, la' Luxeuil, la Fâcamp, — St. 

Denis nejucînd încă un rol așa de mare. Ebroin cel d'in- 
tăiu iea drumul mănăstirii; „se cere“ acolo. După aceia: 

se presintă piri la curtea regelui tinâr, încunjurat de „sa- 

teliți“, împotriva lui Leodegariu, care e „majordom în 

toate“ 1. Ele sînt“ crezute, și episcopul va fi trimes să în- 

tilnească pe dușmanul său războinicul la mănăstire, unde 

„se: împacă. Împăcarea“ nu ține însă multă” vreme; E de 

ajuns să răsară prada înnaintea. ochilor aprinşi ai amîn- . 

durora pentru ca, alergind după diusa, să se sfișie între 
ei ca lăpii. O întreagă viață de facțiune e admirabil de 

«naiv înfățișată 'aici. 
Regele care fusese ales întăiu, -  Hilderic, moare  într'o 

„pădure. A întrat vinind, şi, a fost el: însuși vînat. Atunci 
-se aduce Teodoric, încredințat pănă atunci creșterii „unui 

„cleric“,.și e îâcut rege. Amindoi făcătorii de regi sînt 

alături la Curtea lui. . 

* Dar,. cu aceasta, liniștea nu se. festabileşte, “Ebroin 

  

„1, „Maior domus în omaibus,.*
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strînge oaste: se aude răgetul lui de leu (rugitus) prin 
țerile Francilor“. Întră în conflict cu Leodegariu, îl în- 
cunjură în cetatea lui. Avem spectacolul - foarte interesant 
al unui asediu întreprins de un partid împotriva parti- . 
dului celuilalt. Se vede cum un oraș întreg se bucură de 
Succes, cum merge mulțimea în procesiune, cum cere mila 
lui Dumnezeu ca! să scape de dușman, Leodegariu, la un 

moment dat, se presintă dușmanului său Și-l întreabă ce" 
vrea de la dinsul, = Vrem. să recunoști pe regele cel 
nou, „căruia-i zic Clodoveu fiul lui Clotar“. EI rămîne 
credincios față de cel vechiu, Teodori:, pe care nu-l crede 

„mort. Lupta urmează mai departe, Leodegariu e biruit, 
orașul se răscumpără cu. 5.000 de solizi, plătind așa de 

“mult pentru a scăpa viața şi averea locuitoriior. Sfintul, - trebuind să se predea în mîna dușmanului său, ea. toată - 3 argintăria, o sfarmă- și o împarte săracilor: | 
E judecat și osindit, fiindcă ar fi contribuit „la moartea 

regelui Hilderic. Orbit, e. închis în, mănăstire. 
Dar el nu 'se va lăsa nici în retragerea sa. E un in- 

teres, nu numai de partid, ci şi de clasă, la biograf, care 
vrea să-și spela de ambiţie eroul, pentru a face din el “un adevărat martir al credinței, al blîndeţei și al curăţiei sale. De oare ce vorbia prea mult şi se părea că. lumea 

„se teme de graiul lui, i se taie limba, buzele, îl fac să 
umble pe pietriș ascuţit, pentru 'a fi trimes la o. mănăs- 
tire de maici. Acolo. sfintul începe să predice din nou. | 
Dumnezeu l-a ajutat -să-și refacă buzele, limba, ajungînd 
să se rostească întocmai ca înnainte. | 

E urmărit atunci iarăşi şi se trimet oameni să-l o- 
- moare. Nu îndrăznesc întăiu, pe urmă însă unul, mai cu- 
ragios decit ceilalți, primește sarcina de a-și muia mînile 
în sîngele episcopului, În mijlocul unei păduri, sfintul se 
răcorește pentru ultima oară cu apa din izvor, și pe urmă 
se lasă a fi tăiat (675), a ÎN
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Astfel din luptele acestea interne ale regatului franc a 

biruit încetul cu încetul, nu sfîntul, episcopul, Leodegariu, 

ci Ebroin, ostașul, Cine urmărește mai tărziu, în conti- 

nuarea lui: Fredegariu sau aiurea, povestea regatului franc, 

întilnește apoi peirea lui Ebroin însuși.. Căci, de şi el a 

“biruit, a făcut-o ca individualitate. Și din lupta aceasta: 

- trebuie să iasă biruitor, ni individul, care nu se mai luptă, 

ci dinastia, strîns legată, avînd basa, ei teritorială, cre- 

dincioşii pe cari-i moşteneşte, dinastia aceia de major- 

-domi, care mai tărziu va. putea să dea regi ai Francilor - 

- şi, la capăt, Impărați ai lumii apusene 1. 
ÎI

 

1 Una din Vieţi e dedicată episcopului Ansald de Poiter, cea 
laltă altui episcop, de Autun, Ermenariu, .
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Coranul. “ 

„De mult Bizanțul lupta cu un dușman nou, și cuceri- 
torii Spaniei îl aduseră în Europa, biruind pe Visigoţi. 
Duşmanul nu e însă nici Arabul din Orient, nici, în Occi- - 
dent, Maurul, ci- elementul moral care i-a înviat, mai mult: 
i-a creat. E cartea cea nouă, Coranul. 

Ca o lucrare caracteristică,. și ca una din acela care 
<uprind în ele o mare. parte din desvoltarea cugetări ome= 
neşti, el merită a figura în primul rînd printre cărțile re=: 

resentative. | 

“De la: început putea spune că este una "din. operele a-. 
» <elea în care sufletul omenesc se înfăţişează î în ce are mai; 
bun și” în ce are mai rău. Sînt pagini de e rasă „bruta- 

. litate, răspingătoare, pe lingă atitea altele de o naivitate 
"sexasperantă, care. nu sînt de. cît Tepeţirea unor lucruri _.! 
abia auzite și trivialisate ! Nouă părți din zece ale Cora- i 
"nului sînt, de fapt, inutile și,. în ceia ce mai rămîne, cel : 
puțin jumătate sînt repetiții. O carte barbară, care repre- 

“sintă și: barbaria personală a aceluia care-a alcătuit-o Și | 
“mediul absolut necultural,: neprimitor. de cultură și inca- - 
pabil de a elabbra o ideie originală în care el a trăit, | 

De fapt, Coranul nu este o „carte, ci o o lege. Dar, se „+
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va zice, ce inseamnă o lege în în afară de carte ?_ Legea, 
trebuie s'o' înțelegem pentru Asia occidentală în' sensul în 
care înțelegeau cuvintul. acesta Evreii. Și Evreii au început 
cu poesie populară, cu legende epice, cu  îragmente na- 
rative, cu proverbe ale vulgului. Întrun moment dat, Bi- . 
blia a fost făcută să se sprijine înnainte de toate pe nişte 

- norme, legale, care cuprind toată viața naţională în toate 
domeniile ei. Evreii întorși din captivitate, exclusiviști, te-. . 

„Daci, „ incapabili de a înţelege ceva afară de rosturile strict 
religioase, au pretins să închidă și întreaga viaţă viitoare 
a poporului lor într'o lege ca într'o temniţă, ca să nu se 
poată manifesta, supt nicio formă, în nicio direcţie, din- 
colo de zidul acesta de piatră legată cu fier al legii. Ea 
nu e, ca la Roma, o legătură între oameni, ci o legătură 
a lui Dumnezeu în jurul oamenilor, și mai. adesea con- . 
tra lor... , 

Se. dăduse acuma un model pentru cvlisaţia religioasă 

şi socială a părților asiatice vecine. În sensul acesta a în- 

țeles şi : Mohammed  predicaţia sa. Nici n'a -vrut să facă 
o carte. Avea, de sigur, ca și califul din legendă, care se: 
zică că a distrus: biblioteca din Alexandria, cel mai mare 
despreţ pentru carte: instrument de rătăcire a minții, care 
dă idei nesănătoase și tulburătoare, El a vrut - numai să 

- închidă viața anarhică a. Arabilor săi, fără coherență, fără 
unitate, fără centru, .fără chemare în viitor, . într'o disci-.. 

„plină de fier. 

"Dar sînt multe feluri de disciplină i este disciplina scurtă 

pe care în momentul unui atac o pronunță comandantul 
și care produce dislocarea. și a ultimelor forțe pentru a . 
ajunge ținta, și este şi un alt fel. de disciplină, un fel de. 
sfătoșenie limbută, neorganisată și nepractică, în care 

“acela care impune nu ştie el însuși ce vrea să impună, 
„care grămădește preceptele de amănunt te nu fac parte 
din vre-o teorie, care. amestecă . necontenit elemente din.
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viaţa proprie a autorului ei, fiindcă el nu este î în stare să | 
„_ deosebească . personalitatea lui de!'rolul pe care şi-l atri- 

„buie, 'Un fel de pedagogie națională și religioasă îngăi- 
mată ȘI bilbiită, 

Așa se arată: Coranul.“ El ma. coborat popoarele care 
l-au primit, prin impunerile: sale, ci prin. altceva, prin: 
aceste mii de: recomandații. meticuloase, care au înnăbușit ! 
toată inițiativa și au tăiat „muşchii oricării acţiuni. 

„Corănui nefiind” o carte, Moharimed. „nu L a scris nici- 

odată, Unii pun la îndoială dacă el știa “măcar să scrie ; 
dar poate cineva să afirme” că nu-simția nevoia scrisului. - - 
Sint lucruri deosebite, pe, care le “spune. în deosebite oca- 

„iuni, şi mai ales în boala. lui. Pentru a înțelege deplin: 
ce-l îndeamnă, două cuvinte despre. viața-i însăși. 

“Un conducător de caravane, un “cămilar, om foarte” 
. simplu, de şi de. familie bună. Dar ce înseamnă „familie. 
bună“ Ja Meca pe la 570, cînd sa născut el? Pe lingă 
obscuritatea nașterii lui, pe lîngă lipsa lui totală de cul- 
tură, pe lingă sărăcia lui, pe lîngă cei douăzeci: de ani . 

„cheltuiţi în yrele 'osteneli fisice, răsplătite cu, un pumn de - 
orez, cu citeva curmale și cu apă de la izvor, cu 0 îm- 

„ --brăcăminte care să- | apere doar de asprimile '&ventuale 
“ale. climei, pe.lîngă aceasta era 'un bolnav : era epileptic. 
“Suratele sînt scrise în cea „mai mare parte după atacuri! 

de epilepsie. De aceia cutare” din ele se zice „Surata o- 
„- mului învelit“, fiindcă, aturici. cînd îi venia răul, se arunca “ 

- mantaua peste “dinsul, cum se face și astăzi în Orient faţă. 
“de aceia cari Sufăr de această boală „sacră“. Se ridica 
scăldat în sudoarea: rece și, într'o stare de „spirit cu totul 
particulară, începea să spuie,, lucruri, care, în orice cas, | 
n'aveau adesea mai mult sens și mai multă consecvență 

„decit ce spunea Pitonisa 'din anticitate, profetesa ameţită, 
Ucenicii culegeau,; scriau pe foi de palmieri Sau. pe cio-
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Iane de oaie. Acestea Sar f strîns mai tirziu şi! ar fi âl- 
cătuit, supt. supravegherea unui comitet care nu era alcătuit, 
firește, din filologi doritori de: autenticitate, Coranul. - 

9 

Sînt așa de extraordinare, din punctul de vedere al ÎN- . 
feriorității rasei, din punctul de vedere al naivității per- 
sonagiului Şi din acela al situației anormale a minţii sale 
condițiile în care s'a alcătuit Coranul, încît. critica filolo-. 
gică din timpurile noastre, care cu atita încredere a des- 
făcut Biblia în bucăţi, arătînd cării epoce aparţine. fiecare, 
ea, care, înnainte și după Renan, a' studiat cărțile. sfinte 

“ale Creștinismului, fixînd pentru fiecare . Evanghelie Ş 
pentru fiecare din operele adause: la Evanghelii momentul 
şi lozul unde: au fost alcătuite, tendinţa ce se oglindește 
în ele, elementele filosofice ce se cuprind, critica aceasta - 
îilologică 'stă absolut cu miînile încrucișate înnaintea hao- 
sului din “Coran. 

O autenticitate personală a lui Mohammed î în Coran sar: 
putea. găsi numai: cu multă greutate. Trebuie - sa- și dea 

cineva samă în această privință -de iin fapt. Noi n'avem 

de la: început pănă la sfirșit pe Mohammed triumtătorul, - 

- pe omul care represintă deci o organisație, un Stat, și 

“este” încunjurat cu atenţie, culegiîndu-se cu evlavie fiecare 

cuvînt din gura lui. Doar jumătate din Coran vine înnain- . 

teă succesului lui Mohammed, din” timpurile lui de în- 
doială, de persecuție, cînd fugia din Meca 'și.nu găsia în 

“familia lui și în persoanele care-l încunjurau, afară “de 
“soția lui, Cadija, și-de un rob, Ali, niciun „crezător“, 
niciun credincios, Mai, tirziu numai au stat oamenii de au 

căutat să-și.aducă aminte, în mare! parte după ce a murit - 

„el. Dacă Mohammed ar fi luat cunoștință de Coran, nu 
ştim dacă în cartea: definitiv fixată ar fi recunoscut,. nu | 
propria lui personalitate, dar misiunea pe care și-o atri- - 
buia și cuvintele cu care trebuia să 'vorbzască omenirii 

>.
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pehtru această misiune, De şi, într'o vrem& care nu scrie, 

meroria omenească are nebanuite puteri de reproducere 

exacă, așa încit, fără a admite o autencitate absolută,- nu . 

„putem să-i refusăm Coranului o autenticitate relativă şi 
specială, . - 

- Astfel fiind alcătuit” Coranul, în €l se găseşte de toate, 
- Este o parte ce nu-poate: servi: decit la reconstituirea 

- vieții. personale și a luptei Profetului. Nu-și poate închipui 

„cineva ce spunea Mohammed, pentru! a se păstra, din lu- | 
„crurile foarte ordinare ale vieţii sale! Era un om fără 

- niciun. fel de reţinută și chiar fără ceia ce numim noi, 

„ ruşine.—, rușinea și moralitatea, nefiind acelaşi lucru. 
Făcea, cu simplicitatea unui copil, lucruri extraordinare, 

și le spunea; și nimeni nu- -l ţinea în nume de rău. Sobru 
- în materie de mîncare și de băutură; — iriterzisese celor -. 

- cari credeau în legea lui- orice băutură spirtoasă—, străin 

de orice fel de joc — fie şi acela prin care se punea“la 

sorți . cămila pe .care apoi o mincau împreună, — el - nu 

era de loc sever în ce priveşte, în cel mai larg înțeles, 

viața “de familie. Credea că un bărbat are “dreptul să aibă ' 

„patru femei. legitime şi cu grămada nelegitime. EI însuși 

- Şi-a avut cele patru: legitime : pe lingă Cadija pe o Aișa, 

pe urmă .o a treia și, în: sfirşit,, „Şi o a patra..Și o surată 

a lui spune naiv: să ma putuț . ascunde „femeilor cu mai - 

vechi titluri această adăugire a gospodăriei Sale! | 

-. Căci îm societatea aceasta arabă şi era un înfiorător : = 
despreț față de femei. Cînd Mohammed fixă numărul le- 

gitimelor, şi al celorlalte, era ca și cum un gospodar şi-ar 

limita numărul păsărilor din curte. Aici nu e imoralitate, 

ci simplă. degradare morală a femeii, — noțiuni între care 

este, .fără îndoială, o deosebire. De alminteri, fiindcă doar 

curmalele erau scumpe și orezul “puţin şi viața. grea și - 
casa neîncăpătoare, Arabii aveau obiceiul să-şi omoare 

fetele, așa încit femeile care trăiauaveau noroc. Chiar
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„. înt”'una din surate, „a plingerii:, se spune : „Ce a greșit - „fetița îngropată în păminţ, faţă de părinții ei 2: -. 
- Dar, în afară de aceste lucruri, am zice: ale „familiei“. lui, sînt şi amiutiri ale: pățăniilor. lui politice. Se: porneşte -" o persecuție împotrivă-i, i se face vre-un: rău, — zguduit, - el dictează o surată din Coran. Adesea: astăzi nui se mai înțelege deplin, fiind vorba de cine știe ce fapt bio= _. „grafic obscur. și. întîmpinîndu. se necontenit alusiile cele . “mai “complicate; Astfel din Coran o mare parte -este în . legătură cu” o: mulțime de fapte. mărunte, incoherente, N contrazicătoare, care sau petrecut în cercul acela mic de - la început,.cu jaf, pradă, apăsare și stoarcere. Nu există, putem. s'o spunem, chiar în suratele cele mai „obiective“ „nicio, unitate de cugetare, fiindcă unitatea de cugetara nu - „este un lucrii cu care omenirea se naşte, ci unul pe care-l „ <îștigă întrun anume stadiu de d=svoltare. Incoherența e. : “naturală, înlăturarea inzoherenței, nu. Numai acelea dintre „ Suratele «dela sfirşit sînt mai unitare, care dau o descriere, 

“Şi nu acelea care servesc. propaganda. lată, de pildă, su- “rata 82, care. nu e, de la început, pănă la. Sfirșit, altceva - - decit zugrăvirea lucrurilor ce se vor întimpla cînd. se va Sfîrși lumea: e Sa „Cînd cerul. se despică, și cînd stelele 'se împrăștie, și 
“cînd apel se amestecă, Și cînd. mormintele se întorc, ştie . - 
sufletul ce 'a făcut şi ce a lăsat. O. omnle, ce: te-a abătut | 
oare dela- Domnul tău: cel cinstit, care te-a făcut şi te-a 

_ plăzmuit si i-a dat chip, şi te-a pus în chipu "n care a 
voit? Da,, și totuși tăgăduiți judecata... Dar asupra voastră... + Sînt păzitori. cinstiţi, cari” scriu, cari știu. ce faceți. Cei”: 

„drepți în Plăcere vor” îi, și nelegiuiții în lad.. Ei vor arde 
acolo în ziua: judecății, și nu se vor” depărta de acolo. ȘI 

„ce te învață ce este ziua judecății? Și, iarăși: ca fe în- 
- vaţă ce este ziua judecății ? În ziua aceia nu va putea un -
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A 
suflet nimic pentru altul, și porunca este în ziua aceia a 

lui Dumnezeu !. î, 

"O mare parte din Coran este ocupată cu excerpte ca-: 

-ricaturale din Vechiul Testament. Şi, ca să înțeleagă cine- 
„va Coranul, trebuie să- și dea samă de un lucru: că el: | 

"este ultima: fasă populară, trivială a desvoltării Bibliei e- | 

braice. Căci cine-şi închipuie că Biblia, odată ce a fost 

“alcătuită canonic, nu s'a schimbat, se înșală. Cugetarea 

„religioasă evreiască a fost înt?o continuă desvoltare. pănă“, 

în adincul evului mediu. S'a trecut-de la Biblie la Tora, 
“dela Tora la Talmud, care acesta inseamnă o vegetaţie 
enormă de. superstiții, de tradiții populare, de reglemente : - | 

naturale şi nenaturale, de interpretări, ca o groapă în care 

» Sar arunca, nu comorile și gunoaiele laolaltă, ci sfărimă- 

turile întregi ale unei societăţi, o groapă imensă, în care 

„Sar găsi alături de statuile zeilor și de operele cele mai 

prețioase ale artei și de fragmente de metal preţios toată 

cărămida spartă, tot noroiul. risipit și toate resturile .n6- 

| trebnice ale caselor dărîmete. Acesta este Talmudul. Toată - 

_cugetarea ebraică, care e, în acest timp, mai mult decit. 

pe juma tate, interpretare sofistică, — exclusivistă, în orice 

cas, și superstițioasă, — a fost grămădită, fără niciun fel 
de rînduială, în groapa aceia, din care mai tirziu, printr'o 

silință de unificare, s'a creat cel mai inforim bloc, în al- 

„cătuirea și în. liniile sale, care se poate închipui. 
Ei bine, dacă Biblia, întrînd în mîna . teologilor, evrei, : 

a rabinilor, a produs Talmudul, — întrînd în: mina: sim- 
lilor 'conducători de caravane, a Beduinilor inculţi şi în- 
capabili “de cultură ea a produs Coranul. Aceasta e doar 
traducerea într”o psihologie populară trivială a Vechiului 

4 

    

! Traducerea românească : a părintelui Sinvesișu Octavian 10- 
'sipescu din Cernăuţi, 1912.
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“Testament. Legea evreiască este foarte bine cunoscută în 

Arabia ; chiar în Meca erau iudaisanţi, cu toate că de sigur 
- nu Sar îi găsit două Biblii întregi în toată Arabia, fiindcă 
Arabii nu erau deprinși să cetească. Atunci cum s'a trans-: 
mis legea veche ? Prin ce-a auzit unul dela altul. Astfel: 

" Scriptura a trecut de la o minte de cămilar la altă minte: 
de cămilar. - 
În Coran este deci o întreaga Biblie; care însă nu e. 
Biblia. Este Moise, este Aaron, este Abraham, și tot.ce 

mai voieşte cineva. Numai “cit, Mohammed neavînd un 

text înnainte, după care să se îndtepte ca să păstreze au-: 

tenticitatea, adauge și de la el, fără să-şi dea samă că a 
adăugit; din potrivă, e convins că tot ce a spus el acolo, 
este purul. adevăr. Minciuna e la astiel de oameni o crea-. 
țiune onestă. Dacă i-ar fi zis cineva că nu este așa în. 

“Biblie, . ar. fi fost în stare să” jure. pentru exactitatea re- 
producerii. Fiindcă, de fapt, trecînd prin mintea lui, Biblia 

s'a prefăcut în ce se găsește acum în Coran. Orice ar fi 

zis interpretatorii cei vechi ai Bibliei de acolo, de la el,. 

cari știau mai „mult decit Profetul: şi cari-l criticau pentru, 

asemenea poveşti ca din O mie şi una de nopți, el con- : 
tinuă să prefacă în geniul particular al rasei și în nota - 
personalității. sale, tot ce primise de la învățătorii săi. 

- “evrei, . - 

| “Dar. Mohammed cunoștea pe lingă aceasta şi “Creşti- 
_nismul, Întrase în legături cu anumiţi călugări, * văzuse: 
„chiar dominaţia creștină în anumite părţi ale Arabiei. Ni-. - 
“mic însă din ce formeasă esența Noului -Testament wa. - 
pătruns în Coran. A pătruns doar numele lui Isus, das- . 

cendența Mintuitorului, ceva din ce se spune în Evanghelii: 
cu privire la Maica Domnului sau la loan Botezătorul, la. 
părinţii acestuia şi la condiţiile minunate ale. petrecerii ca. 
om a lui Hristos pe pămînt. Să nu se creadă că Profetuh -
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a lăsatio carte de ură împotriva legii creștine, Nu:-el: 

zicea bucuros. că Isus a fost și el Profet. Și nu. numai 

atit,. dar. admitea condiţiile particulare. ale apariției lui 

Isus pe pămînt, aşa cum se cuprind în Evanghelie.: Avea 

ŞI O oarecare noțiune respectuoasă, — cu o cunoșiință de 

încapacițatea lui proprie de a face lucrurile acestea, — 

despre minunile lui Isus. Se vede bine regretul său că. 

- însuşi nu poate face minuni. Şi de aceia va spune că mi- 

nunile sînt lucru de nimic, că le poate face oricine. Nici- 

una din parabolele admirabile, așa de logice și aşa de 

poetice, atit de populare şi atit de înnalte în morala. lor, 

care stăpinesc cea mai mare parte din Evanghelie, nu sa 

“rătăcit în Coran. ȘI ni putem închipui. ce ar, fi ieșit din 

acele admirabile figuri care întrebuințează toate elemen- 

“4ele naturii și ale sufletului omenesc, toată experiența şi 

înţelepciunea socială, pentru a pure în vedere și a face 

să pătrundă anumite adevăruri morale, dacă. ele ar fi 

trecut prin galimatiasul special al stilului „profetic“ arab. 

De „fapt, Mohammed însuși se pune. în legătură mai 

bucuros cu profeții cei vechi, începînd de la Abraham. 

Profet el însuși, el nu prezice însă nimic; în tot Coranul 

__nu se găsește niciun cuvînt de „profeție“. Crede numai 

"că este glasul prin care Dumnezeul unic exprimă o pă-: 

rere întrun moment. „Eu urmez numai ce mi s'a desco- 

perit.* „Coranul acesta“, spune aiurea, „n'a putut să fie 

născocit fără Dumnezeu, ci este o adeverire a celui pre- 

. mergător și o tilcuire a Scripturii din partea Domnului 

"veacurilor. ae A 

Niciodată nu vorbește ca- din partea lui; nici nu-i + 

irecea prin minte să se înfăţişeze ca Fiul lui Dum- 

- mezeu ori ca -represintant persorial, individual al . lui 

| Dumnezeu pe pământ. E un' simplu om; nu pretinde că e 

altceva decit atita. De aceia își permite multe. Ar fi. 

e
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putut oare ca fiu al lui Dumnzeu să scrie Surata cu cele 
patru neveste ? Dar, așa, de oare ceexistă numai ca om, 
trăiește și el ca toată lumea din societatea lui. „Sînt eu- 
mai mult decit un om, un trimis?* Poate fi ceva mai 

„clar decit atita? Ori, aiurea: „Unii îmi spun: ce fel de 
trimis este acesta? El mănîncă bucate „şi umblă pe 
piaţă iei Nu u tăgăduiește, și nu înțelege de ce ar tăgădui. 

=
 

"lor, el a fost acela care de la' început ar fi intrevăzut o... 

„a apărut cu sabia de foc în mină, înteţind la omoruri. 

De obiceiu se înfăţişează Mohammed, nu numai ca un 
profet, dar. ca' represintant al unei națiuni. El a organisat.: 
doar pe Arabi ca popor cuceritor, el a mers în fruntea 

împărăție, Nu poate fi nimic mai falș! lIci, colo se vor- 
bește de Arabi, dar aşă cum, azi, ar vorbi cineva de Ro-. 
mînii din toate părţile. Dacă acel contemporan ar zice:.-" 
„fraţi. Romini“, nu înseamră că omul se consideră ca un 
fel de întrupător: al naţiunii sale. Profetul e atit de vag 
în -cugetarea lui în ce priveşte chiar poporul său, încît nu: 

fășurarea imensă de aripi. a unei predicaţii pentru ome- 

N 

„se poate zice-că- predica lui este naţională, cum nu Sar. 
putea zice, iarăși, că e internaţională, Nu are exclusivis- - 

“mul real al. predicaţiei naţionale, și nici largul zbor, des- 

nirea întreagă, ori nici bunătatea aceia” cu care, revăr= | 
sînd-o asupra: tuturor oamenilor, - Mintuitorul a izbutit să 
prefacă îngusta tradiție ebraică întrun crez de iubire pentru: 
toți oamenii. E vag, strâmt, neclar, pedant în întreaga lui 
cugetare, 

Nu „manifestă nici ură: Se zice de obiceiu că Mohammed 

Da, în luptele de la început, cînd ținea ca ai lui să nu 
fie învinși şi opera. lui să nu fie dărimată, sînt Și expresii - 
de acestea în Coran. Dar nâdejdea lui înnainte de toate- 
este la Dumnezeu, la acţiunea lui directă, imediată.. Dum- 

„Mezeu are de lucru în tot începutul quietismului musul-
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man. El are deci în sama Lui pe toţi oamenii. „Dacă, 

dintre voi douăzeci sînt statornici, biruie două sute, iar, 

dacă sînt dintre voi o sută, biruie o' mie din cei necre- 

dincioși, căci aceştia nu înțeleg.“ Și aiurea: „Dumnezeu 

îi va pedepsi în mânile. voastre, şi-i va: rușina, și vă va 

da biruinţa asupra lor, şi va: mîngiia numai poporul cre-. 

"dincios“. Și sînt. și strigăte de pasiune: „Dacă întilniți 

necredincioși, jos cu giturile lor, pănă ce i-ați- măcelărit . 

şi iați legat tare în cătușele lor.“ „Cei necredincioși, 

pietre “asupra lor! Dumnezeu este scutul credincioşilor, 

și necredincioşii mau scut.“ 

Dar cu toate acestea sînt locuri în care, nefiind nicio- 

primejdie imediată pentru bietul visător epileptic; el este 

cel mai îngăduitor dintre oameni. Și vom zice că, nu prin 

partea aceastălaltă, de toleranță, de abandonare a tuturor 

rosturilor în mânile lui Dumnezeu, a biruit legea sa nouă, 

„a credinței“ , Islamismul, De la predicaţia pastorală, de 

la dulcea morală a'lui Isus s'a fost ajuns la dogmatismul 

teologilor, clădit ca o închisoare imensă pentru sufletul -- 

omenesc. Și atunci el opune, barbarul, — nu idilic, nici, 

poetic, nici liric, căci așa ceva nu era în sufletul lui, ci 

- liniştit, cu simpla resignare a omului din popor, o dogmă 

de toleranță între oameni, de supunere față de Dumnezeu. 

„Fapta mea este pentru mine și fapta ta este pentru. tine. 

Voi sînteți slobozi faţă de fapta mea, și eu slobod faţă 

de faptele_voastre.“ „Între credincioşi și Evrei şi. Sabeeni 

și Creștini şi Magi și IdoJatri, Dumnezeu va hotări în 

ziua Învierii.* Căci în această Inviere crede, fiind ea 

“elementul cel mai preţios “pe care i l-a: dat Creşti- 

nismul. , i 
- Aceste sfaturi nu “îndeamnă de sigur să iei: buzduganul 

și să sfărimi toate căpăţinile care nu-ți primesc doctrina. 

" Este un îel de tolerantism fără curagiul. măcar al unei, 

opinii, cu atît mai puțin curagiul unei acțiuni. „Pentru noi 

x . . y 

“
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faptele. noastre, pentru voi faptele voastre, Pace vouă! La - 
cei nebuni nu căutăm!“ 

Și, cînd a “răsărit un om care să spuie, cu primejdia 

vieții sale că în aceasta se încheie totul, ni putem închipui 
ce bucurie a fost pe întreagă lume. „Acela ce iartă și face 
pace, răsplata lui este la Dumnezeu, s , 

Nu crede nici în biruința pe care omul o cîștigă prin 
“mijloacele Ini, și nu invită pe nimeni a întrebuința mij- . 
loacele lui, pentru a căpăta biruința. Într'o pagină foarte 
frumoasă, el spune: „Fiecare nație are hotarele ei; dacă 
a venit sfirșitul unei naţiuni, nu-l poate, întărzia . Și nici 
grăbi nimeni, nici măcar. cu un ceas. ” 

înţelegem acum de ce, cu toate că în Coran este atita 
"încurcătură, atita trivialitate, atita personalism neinteresant, 
desgustător pe alocurea, el a reuşit, de ce a ajuns să des- 

- povăreze omenirea de o religie prea grea pentru omul din 
“popor şi să cucerească tot Orientul.' El sa răspîndit iute 

prin marele curent de milă pentru cei săraci ce se re- 
varsă diu el. Era ca o înviere a vechiului creștinism, care 

“a făcut să pătrundă . sentimentul . acesta de. misericordie 
universală, de ură împotriva oricării usurpaţii de putere, 
„de bogăţie, de autoritate și care în felul acesta a trezit 
„societatea romană călcâtă în picioare de cel maj sălbatec 
formalism și arivism, Oniul din popor nu e așa de rău 
cum și-l închipuie unii; El este un exact socotitor al me- . 
itelor. Nu e ființă care să recunoască mai mult la acela : 
pe care-l vede că pricepe și muncește și-și plătește pînea, 

” chiar şi. prisosul acestei pini. Dar omul din popor, oriunde, 
îți cere' socoteală ?n gîndul lui de ce ai făcut. pentru ca 
să fii ceia ce eşti. Îţi cere socoteală cînd nu poți da mini 

„ce se întinde măcar mila și iubirea, pe care i le-ai re- 
fusat. Și Mohammed, 'cămilarul“ bolnav, a venit să spuie: . 
zostul omului pe pămînt este să caute suferința săracului
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și a bolnavului, lipsa de scut 'a orfanului, să descopere 

să adune bogății din “munca lui pentru ca să le prefacă. 
în binefaceri pentru toți ceilalți. 

"orice mînă întinsă * spre ajutor, să nu treacă pe lingă dinsa „2 

Cind a auzit lumea fiscalisată și funcţionarisată din. 
Siria și din Persia de așa ceva, stilpări a întins în calea. 
Beduinilor lui Mohammed. Erau sătui de atita formalism - 
clerical și neclerica! al societății bizantine, Şi i-au primit 

„în triumf. Arabii mau. învins Bizanțul, ci Bizanțul li s'a 
„predat; .o societate întreagă li s'a dat lor, înlăturînd astfet 

parasiţii cari-i sugeau vlaga, 
Și religia nouă era. și-simplă, de mila “minţilor umilă. 

“Pentru. Mohammed nu sînt sfinți. Memoria lui nu putea 
să cuprindă tot calendarul ortodox, şi toate faptele mMu- 
cenicilor erau prea multe pentru barbarii lui. Cum erau 

-să păstreze ei toată complexitatea extraordinară care se 
desvoltase într'o societate bătrinească, pentru o religie ea 
însăși îmbătrînită în proporția numărului acelora cari S'au. 
declarat credincioşi ei? Un singur Dumnezeu! Alături de 
el, niciun Dumnezeu, Înlătură trivial pănă „și pe Mintui- 
torul, întrebînd prostește dacă „Dumnezeu a fost însurat . 
cu maică-sa“. Un singur. Dumnezeu neauzit, nevăzut, ne- : 

sitului din natura sa, îi stă necontenit înnainte, 

Căci Coranul întreg nu ește decit. un strigăt desperat Să 
"către Dumnezeu, strigăt pe care l: -a ridicat odată o largă 
„pârte a omenirii. Este așa de mult vorbă de Dumnezeu 

-__euprins în nimic. Dumnezenl acesta, care“ nu. sufere în- i 
. Îățişarea nici prin coloare, nici prin statui, nici prin litera. ' 

" SCrisă: a unui.imn, a unei cîntări de laudă, Dumnezeul 
"acesta, într'o maiestoasă abstracţie, corespunzătoare înfi- 

N 

înlăuntru, dar de răsplata lui Dumnezeu, iar de pedeapsa. 
lui Dumnezeu, prea puţin... Mohammed are un Paradis, 

/ - | E: i 
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dar nu și-l împodobește decît doar cu un covoraș, pe 
Care să stea cineva comod, mincînd o friptură de berbece 
şi bînd dintr'un-ulcior cu apă. Atit! Nici ladul nu este 
așa'de grozav la el ca la noi. la o prăpastie, unde e 

„prea cald. Purgatoriul —, un zid între Raiu și lad. Pe 
-acest zid stau unii cari “privesc și în dreapta și în stînga. 
Cei din Raiu. îi chiamă să vie la dînşii, dar -ei răspund 
că mau voie; cei .din lad îi poftesc la ei,. dar li se răs- 

-punde că nu vor, Și stau pe creasta. zidului, așteptînd să 
se hotărască soarta lor. Detalii despre viața viitoare nu 
se află. Toţi trăiesc în obsesiunea unui covîrșitor Dum- 
nezeu, cuprinzînd totul și fărîmînd, la nevoie, totul : 

„Dumnezeu lasă să răsară şi odrasla curmalului. El 
lasă să iasă viaţă din moarte și moarte din viață. Acesta 
vă este Dumnezeu, iar voi voiți să vă abateți de la EL? 

„EI lasă să răsară zorile și aşează noaptea. spre odihnă 
Şi soarele şi luna spre socotirea timpului. Aceasta „ste o 
hotărire a Celui puternic, înţelept. 

„EL este cel ce a pus stelele, ca să fiţi ocîrmuiţi de . 
ele în întunerec, pe uscat și pe “Mare. Noi am tâlcuit 
semilele noastre pentru poporul cel priceput. - 

„EL Va făcut diutrun singur suflet şi va dat loc de 
repaos și de odihnă. Noi 'am tilcuit semnele noastre pentru 
poporul cel înțelept. De 

„EI este cel ce a trimes apă din cer, și Noi scoatem : 
prin aceasta odraslele tuturor lucrurilor, şi scoatem din 
ea verdeață, scoatem. din ea grăunţele ce cresc în rînduri, Si 
și finici pe ale căror crengi sînt înșirate curmalele, și 
grădini. de struguri, măsline şi rodii, asemenea și nease- - 
menea. Priviţi rodurile lor cum cresc și se coc. În ade- 
văr. aici sint semne pentru poporul credincios,& | 

La atita S'a gândit. Şi de' aceia EI n'a lăsat nicio ideie, 
ci, în locul tuturor celor ce Sau emis și se pot emite, o 

eee



„se pot suferi şi înţelege de toată lumea ?     

XIV, 

Oposiţia bizantină la Coran: 
Sf. loan Damaschin, . 

Cine-şi închipuie că o învățătură aşa de revoluţionară: 
„ca a Coranului a putut să pătrundă fără vre-o piedecă. | 

în anumite straturi „ale lumii bizantine se, înşeală. Provin- 
ciile au fost. cucerite, ce e drept, foarte răpede. Orientul 

- nu era pregătit pentru luptă, mai ales pentru o luptă cup 
elementele distrugătoare din el însuși. Populaţiile erau. 
foarte bucuroase să aibă în locul complicatei administrații” 
bizantine administrația patriarhală, simplă, a -represintan- 
ţilor Islamului: Fiecare se ducea și spunea. din gură pri- 
cina lui, Nu exista niciun cod alcătuit secole întregi și 
rafinat de întregi generații de jurisconsulți, ci fiecare stătea - 
în faţa vechilului Profetului, care el însuși era vechilul lui.“ 
Dumnezeu pa pămint, ca un om mai tinăr înnaintea unuia 
mai bătrîn. Care civilisaţie veche, împovărată de for-. 

„ malismul ei, mar fi bucuroasă să treacă de la tot ames- - 
tecul. lucrurilor neinteligibile și intolerabile la lucrurile care- 

* 

Una din marile atracţii 'ale stăpinirii musulmane în. 
forma arabă a fost și aceasta: că Arabii n'au dominat, 

„ci au presidat viaţa locală a indigenilor. Este mare deo- 
eebire în această privință între. Bizanţ, „unde nu era col-.
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“țișor de viață omenească. netutelat și necontrolat, nea- 
“mendat și nepedepsit, și între Arabii aceștia, bucuroși, ca 
și Turcii mai “tirziu, să se amestece cit se poate mai puțin, 

să îndeplinească numai 0 funcție de supraveghere gene- 

Tală, de pedeapsă întîmplătoare a cui ar fi stirnit o răs-. 

coală 'de schimbare în mai natural și în mai popular a 

rosturilor aristocratice, plutocratice și birocratice ale tre- 
-cutului. Prin urmare toți oamenii aceştia, cari țineau foarte : 
'mult la 'datina de acasă, se bucurau că pot trăi după dinsa, 

Şi nu cereau nimic mai mult.” | | | 

Provincia odată cucerită, de oare ce armata nu se luptă, 

-de oare ce funcţionarii plecau, de-- oare ce Împăratul nu 

era în stare să recupereze ceia ce se pierduse, din causa 

populaţiei foarte” bucuroase de-a trăi supt regimul cel nou 
al Islamului, ni putem închipui “că s'a făcut imediat tăcere. 
“Oraşe care fuseseră înnainte centre ale ortodoxiei, în care 

se argumenta de veacuri cu privire la hotăririle sinodale 

- şi la scrierile Sfinţilor Părinţi, tăceau în supunere, de nu 

« 

de-ar îi recunoscut nimeni. Nu mai .era acea cheltuială de 

'elocvență care deosebise trecutul, acea alergare, după ori- 
„ginalitate și rafinare ca în tot ce se scrisese pănă atunci; .. . 
“nu mai era acel lux de forme şi de viață: socială care 
distingea aceste orașe pănă în momentul cuceririi arabe, 

Dar, iarăși, nu trebuie să-şi facă cineva idei exagerate, 
-crezind că o societate care trăise secole întregi, cu toate 
organele acestea complicate le poate “părăsi cu totul de 
„azi pănă mîne. ȘI, al doilea, nu trebuie să creadă cineva 

că lucrurile odată scoase, în aparență,. dintr'o societate, 
: dacă au rădăcini, nu“ se întorc. Cu cit societatea bizantină 
-a dispărut mai complect la început, cu: atita a “trebuit să 
se întoarcă mai viguroasă pe urmă. De nimic. nu trebuie 
„să se teamă cineva mai mult în luptele dintre doctrine, 
dintre concepţii. şi dintre organisaţii, de cît de prea ră- 
„pedea capitulare a inamicului, gata să revie a doua zi..
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Dacă între lumea Bizanțului şi între curentul acesta, dis- 
trugător și vivificator, în același timp, al Islamului, s'ar. 

îi purtat o luptă îndelungată, în care Imperiul creştin ar 

fi scos pe rînd toate puterile lui pînă Ja răfuiala din urmă, 

atunci în adevăr ar fi putut fi cineva sigur că s'a isprăvit 

cu vechile rosturi. Asemenea societăţi. care se usează, care: 

'se distrug încet, în amănunte, dispar pentru totdeauna. De- 

cîte ori insă 6 societate î inspăimîntată”se 'dă în lături în- _ 
naintea unui teribil dușman neprevăzut, ea întrebuinţează: 

chiar această retragere pentru a sări înnapoi la locul pe: | 

care: 1 ocupase Sau a trece Chiar, în energia desperață a 

acestei sărituri, “dincolo de locul unde se găsise înnainte: 

de retragerea ei. * i 
Deocamdată era să se petreacă. ascunderea vieții bi-.; 

zantine în .anumite locuri care erau inaccesibile Islamului 
stăpînitor, și, al doilea, ea avea să întrebuințeze aceste 

locuri de retragere pentru a se repara şi reface. 

Și apoi, în afară de margenile provinciilor ocupate, care- 

_ înseamnă Siria toată, lingă Persia căzută în luptă, era şi - 
„Asia Mică: mai mult un complex de țeri decît o țară. Ea 
nu era așa de lesne de cucerit. Chiar dacă trece cineva 
de detfileurile ce duc din Siria în Anatolia, încă are de: 

- întimpinat într”o mulțime de colțuri: greutăți mari, şi as- 
pectul regiunii este așa, încît ceia ce este izgonit de o 
năvălire poate găsi totdeauna un loc de adăpostire în a-. 
numite colțuri ale terenului. Cetele răpezi de cavalerie ale. 

" Arabilor puteau să cîştige succese importante . în 'sesuri: 

. întinse. Cu atit mai vîrtos, cu cît ei. știau de. mult dru- , 

murile, și cetăți într'adevăr întărite, “capabile de o înde- 

lungată resistență față de wijloacele slabe de atac ale- 
timpului aceluia, riu existau. Imperiul se retrăsese, lumea, 
fatalistă prin tradiţie, se supunea. Dar vecinătatea Cons-. - 

tantinopolei făcea ca „unde noi de viață să înlăture amor-- 

țeala în aceste părți : strînse de Arabi.
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Rămăsese mai ales Constantinopolul. În societatea a- 

ceasta hu era, la dreptul vorbind, decît Capitala. Una din 

causele slăbirii societăţii bizantine era această concentrare 
în Constantinopolul inexpugnabil, dar și una din causele 

pentru care ea nu putea fi atinsă în chiar principiul ei de . 

“viață. Lumea îngrămădită acolo Și alcătuită în bună parte 

din aceia pe cari munca sau norocul lor îi ridicase mai 

:sus decît ceilalți se aprindea în desimea aceasta, căreia 
“toate plăcerile îi stăteau la îndemină, — se aprindea ca 

gunoiul, nu ca flacăra sacrificiului pe altar; Și Împăratul i 

atirna de disposiţia capricioasă a tumultoasei Capitale. Ea 

„trebuia să fie foarte bine hrănită, nu numai supt raportul 
alimentelor, dar şi supt acela al plăcerilor. Orice ajunsese, 

-de almintereă, a fi acolo o plăcere. Niciodată ma existat 

/ întrun oraş o mai admirabilă organisare.a plăcerii gra- 

tuite, pentru fiecare, decit. în Constantinopolul medieval. 

“Oricine” juca un rol, făcea parte ca dintr'un imens teatru 

.şi căuta să cîştige cît se poate mai mult aplausele ace- 
lora de cari atîrna supt toate raporturile sale. Împăratul 

„ însuşi era cel d'intăiu actor,. cu hainele lui de aur, cu. 

„. alaiurile lui solemne, cu trecerea lui pompoasă pe străzi, 

"cu presența lui în anumite zile, la anumite ceasuri, întoc-.. 

„mai cum se presintă un actor la locul şi la ceasul lui, în . 

Sf. Sofia, unde se îndepliniau anumite vechi si uimitoare: 
„ceremonii. Patriarhul el însuși își juca acolo rolul. Armata 

avea corpuri numai pentru Constantinopol, care erau așa 
făcute încit să placă pe cît se poate mai mult Bizantini- 

"„-lor, uitînd, dușmanul care aștepta la hotare, 

- Bizanțul, prin urmare, putea să -fie mulțămit, și, dacă 
el era mulțămit, atunci grija provinciilor pierdute, grija 

dușmanului care răsăria de pretutindeni, era socotită. ca 
un lucru cu totul secundar. Niciun 'om „serios“ nu -se 

putea gîndi prea mult la așa ceva. Oraşele prea mari 
închid un orizont prea mic; cu micile lor intrigi, cu mi=: 
n
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-cile lor succese, cu micile lor. taine, ele trag un cerc în 
jurul acelora cari locuiesc în ele, și dincolo de dînsul nu. 
se vede nici natura lui Dumnezeu, nici realitaţile cele mari 
al& oamenilor. Ma a , . 

Cu vremea, Sau găsit însă aici oameni cari să se gîn- 
dească la causele mai adînci ale slăbirii Imperiului. Și, 
în acelaşi. moment, aiurea, în provinciile supuse Musul- 
manilor, în mănăstirile de acolo mai ales, și alţii se gîn- 
-diau la acest lucru. Numai cît unii ajungeau la o soluție 
Şi alţii la alta. Vom arăta întăiu ce s'a făcut cu Împărăția 
-Bizantină. însăși pentru ca, prin mijloace eroice, să se dea 
în mîna Împăratului și a consilierilor săi puteri mai în- 
semnate de apărare și, eventual, de recucerire, și pe urmă 
vom trece în regiunile asiatice ca să. vedem 'cum au fost 
primite” măsurile acestea venite din Bizanţ. 

Acum, era un adevăr în ce privește slăbirea Imperiului - 
Bizantin: foarte “multă lume se sustrăgea de la datoria. 

„sa. O sociztate poate să degenereze în două feluri: prea 
puțini oameni, "cari dau tot ce sînt în stare să dea, și 
mulţi oameni, cari dau foarte puţin din ce ar fi în stare! 

"a da, Şi a ajuns să..se vadă că - acest întins teritoriu, în 
care se concentrase o cultură de mai multe secole, cu 
toate binefacerile ei incontestabile, că aceşti oameni pre- 

. gătiţi din generație în generaţie s'ar întări dacă elemen- 
"tele inactive sar aduce la activitate. Prin urmare, oricine . 

p-
 "nu-şi îndeplinia rolul și nu-și merita avantagiile,. trebuia 

înlăturat din Bizanţ. . 
De sigur: că și cărturarii sterpi și funcționarii inutili 

- Dar, ei frau, relativ, puțini. Erau însă, fără: exagerare, 
citeva zeci de mii ori citeva sute de - mii: de” călugări 

An lumea bizantină. Zeci şi sute de mii de călugări foarte 
respectați de. toată lumea. Mănăstirile lor nu erau nişte 

"ateliere, nu erau locuri - de unde să se lucreze mai bine 
În. ânumite domenii, și nici nu cuprindeau călugări căr-
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turari, ci clerici cari se rugau la anumite ceasuri din zi, 
care practicau exact regula Sfintului Vasile, cari căutau 

„să fie presenţi în biserică, fără să fie și presenţi innain- 
tea lui Dumnezeu, Erau încunjurați: totuși de o evlavie: -: 

„deosebită, aveau clienți foarte numeroși, cari ţineau biel- 
şugul în - cuprinsul mănăstirii hrănită și . prin “produsul 
hramurilor, . al icoanelor făcătoare. de minuni, — fiecare ' 
mănăstire se îngrijise să aibă măcar una, pe lîngă un: 
„număr de moaște —; își poate închipui.cineva - deci de 
ce donațiuni se făceau mănăstirilor și bisericilor. De fapt, 
erau provincii întregi în care partea Împăratului şi partea, . 
muncitorilor de pămint, a celui mai de sus și a celor 

„mai de jos, era aproape nulă. Teritorii vaste ajunseseră, 

în Imperiul Bizantin, a fi răpite ” culturii şi despoiate de 

locuitori, Ei bine, această despoporare, această stîrpire a 

“unor teritorii întinse, devenite nefolositoare pentru viața 

societății, trebuia împidecată, Dar călugărul, atacat, se . 

retrăgea îndată 'după icoana făcătoare-de minuni, şi acolo 

era inatacabil: nimeni nu putea să-i facă nimic. Trebuia. 
„să. se atace deci Însăși icoana, 

Atunci a apărut doctrina iconoclastă, care se manifestă 

1ă începutul . secolului al VIII- lea, La 726 se ține cel: d'in-. 

tăiu sinod al” iconoclasmului, și pornirea împotriva icoa- 

__nelor ţine pănă la 843, cînd, supt Împăratul Mihail, zis: 

- Beţivul, s'a revenit definitiv. la cultul icoanelor. - 
_ “Mişcarea a început întăiu mai blind, supt Împăratul 

„Leon, care, din părinți asiatici, sirieni, începe o nouă di- 
"_mastie de: activitate militară aproape continuă, și . adesea . 

fericită. Ea a continuat supt . Constantin Copronimul, po- 

„_reclit aşa la adversari „pentru un accident neplăcut, în 

clipa botezului, după aceia Sa potolit supt Leon, supt 

Trina, vestita Împărăteasă originară din Atena, care a fosţ 
învinuită că a orbit pe fiul ei ca să domnească singură,. 

N
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pentru ca, apoi, supt alt Leon, Armeanul, să pornească 

din nou cu și mai mult furie mișcarea de distrugere a 
icoanelor. 

Aceasta este desfăşurarea, în cele mai generale și mai . 
simple linii, a mişcării iconoclaste. 

“ În contra ei sa ridicat mînia răsbunătoare a' unui nou 

sfint, Cine era loan Damaschin, în ce priveşte însăşi - - 
lasa din care făcea parte, înnainte de a vedea persona- 

litatea lui şi a ne cobori la argumentarea lui în folosul 
“icoanelor ? 

loan tăcăă parte din călugării acelor mănăstiri palesti- 

niene, care, de și Ținutul întrase în stăpînirea Arabilor, 
cu toate acestea trăiau și mai departe, în împrejurări de 

„mare simplicitate, în stințenia deosebită pe: care-o impu- 

nea nemijlocita apropiere a Locurilor Sfinte, Din zilele lui: . 
leronim 'pănă la loan Damaschin, toate locurile acestea : - 
erau prinse de o deosebită reverență; avînd oarecum 

icoana . lui . Hristos presentă în mijlocul lor, se . simțiau, 

"oricît! de imaterial. ar fi fost Dumnezeul creştin, oarecum 

supt privirea mai apropiată a lui Dumnezeu. , 
lată mediul din care s'a ridicat loan Damaschin. -1 se. 

„zice „Damaschin“, fiindcă era din Damasc, fiindcă a 
“trăit o bună: parte din viață acolo, căci familia lui era 
originară din cetate. - Dar nu trebuie să ni închipuim că 
el era însuși un locuitor de oraș, împărțășindu- -se de toate 
plăcerile și solicitat în. fiecare moment de toate distracțiile 

unui” asttel de lumi de capitală; A scris o: viaţă întreagă, 
- Şi printr'aceasta numai -a trăit. La dreptul vorbind, noi 

. „nici nu-l cunoaștem în afară de aceste scrieri ate” lui;70 
biografie contimporană lipsește, Înstrăinat de orice, el nu 

- ţinea să știe lumea cum îşi petrece zilele, care sămănau - 
perfect una cu alta. Aceste zile de sacră solitudine nu me- 

_zitau să dea o biografie, „Ce se spune despre el e cules 

a.
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din Viaţa pe care a scris-o un Patriarh dizi Ierusalim, - 
loan, cu mult mâi tărziu decit dinsul. Aflăm doar numele 
lut de familie, un nume sirian, Mansur, pe lingă care era 
și unul grecesc, Chrysorhoas ; se adaugă legăturile pe care 
le-a avut cu un prieten venit din Italia, Cosma, iar, în 
unele izvoare latinești medievale, din Apusul Europei, se 
mai spune că lui i se datorește cea mai imare parte din - 
cîntările , bisericești pe care. le cunoaștem. 1 sa: pus în - 
samă chiar. Octoihul” întreg, dar se. știe astăzi că această 
importantă culegere de musică şi poesie e formată din 
bucăţi alcățuite de mai mulți scriitori. | . 

Ni-au rămas însă din 'scrierile lui, care au în adevăr 
o deosebită importanță, o mare cantitate. Poesii religioase, | 
djsertaţii cu privire la anumite părţi din Scriptură, imens 
material de erudiție —, observaţii culese din Scriptură 

"Sau de aiurea pentru a servi la anumite scopuri de po- 
lemică sau explicaţie. Dar vom alege aici cele două-trei 
cuvântări ținute. întru apărarea icoanelor înnaintea popo- 
rului “și. două epistole ale ui, adresate -către Împărați : 
una către acel Constantin, zis și Kavalinos, care nu lucra - 
cu asprime, fiind socotit ca un oi dispus să primească! 
cultul icoanelor sau să le cruţe,. şi o alia, vehementă, 

„pornită pe. luptă, în care critică pe. cei din urmă repre- - 
sintanţi ai iconoclaștilor. " 

Ele cuprind în adevăr spiritul societaii contimporane. 
Călugărul de la Damasc nu cunoştea decît prea: puţin 
toate abusurile din Constantinopol și din provinciile mai. 
aproape de Capitală ale Imperiului Bizantin, „acele abusuri 

„Care legitimaseră mișcarea: iconoclastă, EI „nu-şi da samă 
“că în creșterea: nemăsurată a clasei călugărești, în con- 
"centrarea de avuţii în mîinile ei, în deserțiunea pe care 
0 represinta și o provoca, era o “primejdie . pentru Stat. 
De alminteri,. pentru dînsul Statul nici nu exista. .Retras 
în singurătatea lui ori fiind totuși Singur, numai cu Dum- 

x
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- nezeu lîngă el, și pe străzile pline de lume felurită ale | 

Damascului, Sfintul știe că există o societate civilă, dar - 

această societate civilă nu-l interesează de loc în rostu-. 

rile 'ei, care nu sînt si rosturile lui. Societatea civilă poar- 

te-și războaiele, societatea. civilă verse-şi sîngele pe cim- - 
| piile de luptă, desfășoare-și luxul, exercite-şi autoritatea 

“unde „poate, aceasta o priveşte. Pe el nu-l priveşte: căci : 

este un domeniu, cel mai vast Și mai important, ce nu a- 

parţine societăţii civile, ci fiecărui cleric, care întrupează, 

am zice, umanitatea credincioasă întreagă înnaintea lui 
Dumnezeu. Prin urmare fără! nicio cunoștință a lucrurilor 

din Constantinopol, fără nicio împărlășire cu partidul care 

în Constantinopol chiar se lupta, din interes material une- : 

ori vulgar, pentru păstrarea icoanelor, scrie el: operele 

sale. De aici vine înnălțarea “ entusiastă, marea pornire 

furtunoasă: cu care se îndreaptă - împotriva Împăraţilor” 

„ sfărimători de icoane şi a acelor Patriarhi, numiți în con- 
diții necanonice și de. multe , ori aspru pedepsiți pentru 

greşelile lor de chiar Împăratul care i-a numit și care-i 
batjocuria apoi purtîndu-i. pe străzile Constantinopolului: 

sau înfăţișindu-i în atitudini umilite, la spectacolele 'de 
circ, curtesanilor și trădătorilor. 

Sf. loan Damaschin, Iuptindu-se împotriva iconoclaști- . 
lor, îi identifică și cu Evreii. Aici el mare dreptate de- 

plină. De fapt, în mișcarea iconoclastă era” amestecată și 
o altă religie, dar nu a Bibliei. Nu Evreii din Imperiul 

„bizantin au -provocat, cum crede el, cele d'intăiu măsuri 

de prigonire ale Împăratului Leon, ci altceva : Legea, care 
predica unitatea abstractă absoluta a lui Dumnezeu și avea 
astfel o superioritate „evidentă față de creştinismul acesta * 
din ce în ce mai materialist și - mai coborit în interesele 
și nevoile societăţii laice.' Era — am spus-0.—'o ma- 
iestate simplă î În Dumnezeul lui Mohammed, care lipsia fără 

15
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îndoială” idolilor în cari se: coricentra aici, în: societatea 

bizantină, creştinismul. -loan Damaschin încă. nu poate să -.- 

“spună acest lucru, El trăia supt stăpînirea musulmană; PN 

>= ştia, de sigur, foarte” bine de” la ce. religie a pornit î . 

, demnul contra icoanelor, dar! nu-l “putea mărturisi. urci - 
însă, în Statul. acesta al Califilor - “nu erau, fără îndoială, 

7 „printre. lociitorii cei mai iubiţi şi mai încunjuraţi de atenții. | 
Liber să scrie" cineva împotriva lor, de și era un act de . 

herecunoștință în aceasta” din partea Islamului. Deci, dacă | 

Leon a pornit războiul său impiu,. aceasta. se. datoreşte - 
-. unor Evrei, cari i-au prezis, pe vremea "cînd «urmăria să 

| “ajungă Împărat, că nu va izbuti. decit dacă! va. distruge, 

„>. icoanele, Și, atunci, el s'a întrebat, „ajungînd pe tron, dacă - 

"na venit momentul să-şi plătească datoria față - de aceia - 
cari-i preziseseră domnia. Astfel mișcarea .porneşte. | 
„Şi loan ni arată amănuntele, în adevăr revoltătoare, cu 
care s'au îndeplinit măsurile acestea. „Icoanele "zugrăvite: 

pe păreți erau. mizgilite ci var, altele, atîrnate la: intra- .. 

„ Tea VIe unei biserici, erau trase jos, sfărimate;: călcate În . 

- picioare. Orice era în legătură cu icoanele. detestate tre- - * 

buia înlăturat. Comori întregi de artă. Sau pierdut i în felul - 

acesta. Dar, după polemistul nostru, care e în „legătură - | 

- cu-prigonitorii de Evrei din Galia: lui Grigore de Tours, - 
=" cu vechii regi; franci izgonitori de eretici, Evreii nu inter- 

- veniseră numai în felul acesta... Și Împărații următori au” 
„legături adinci cu dinșii, "Dacă deci aceștia” se ' arată os- 

- a“ dili faţă de icoane, lucrul nu se datorește unui sentiment “ 
„..1 personal al lor sau unui interes de Stat, ci totdeauna este, 

şi o înteţire. Cînd e vorba :de - măsurile luate de. Leon : 
- Armeanul, se spune că el a fost “îndemnat - de. “călugări 

rătăcitori să vie” la o sfătuire de 'ndapte. în “cutare. loc a- 

"-dinc de la băile. publice, unde era să” seprezică viitorul. . 

„=. EL întră acolo, se cufundă în “adincul: pământului, vede” 

„prin întunerec mai.multe chipuri. dintre .care uniil se ri- 

. Ă . Ă - A 
în ă - » Ă
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- dică înnaintea lui și-i spuns?. Îmipărate, nu Vei “domni, 
“dacă pu vei lua din nou măsurile. de distrugere a icoa- 

nelor.- El iese absolut zguduit de acolo și, în dorința lui 
„.2de a-și asigura domnia, porneşte noua urgie iconoclastă. 

Este astfel o.atmosferă de bănuială, “de “superstiție, „de . 
obscurantism la loan Damaschin , în ce privește fiacare din 7 
momentele pe care .le înfațişează. Vedem foarte bine că - 
aceasta nu este. o societate sănătoasă. So: ietățile sănătoase 

| sînt acelea care. văd clar: și lucrează la lumina. zilei, care. 

mu caută decit în lucrurile înțelese rațional motivele lor! 

- de conduită. Pe. cînd societăţile bolnave văd umbre de 

cietatea musulmauă din iimpurite rele, erau la” Bizanţ a-. 

“cum călugări rătăcitori, cari preziceau viitorul, erau cer-" 

„cetătort de stele : toate acele elemente orientale, care ţi- 

“nușeră în vraja. lor bolnavă omenirea întreagă . timp: de, 

mai multe secole și pe carele loviseră fulgerile Hrisos- 

- tomului, se" abătuseră din nou asupra Capitalei Orientului 

„creştin. N i Ş 

„Cu toate atestea găsim la loan Damaschin, alături, | 
o o argumentaie mai liniştită şi cu mult mai conviigateae- 
„pentru suflet, “mai. senină și mai inteligibilă „pentru mintea _ 
„noastră contra mişcării iconoclaste. Descoperjm la el și 
- argumente care! af. face, onoare unui cugetător din timpu="- 
“rile noastre. Și este poesie,. este” pe alocurea- și ironie, iar, 

„de, la un capăt la altul, o' vervă” extraordinară, Sint, în 
sfirșit, colțuri de umbră și de lumină, „este. talent Jiterar, 

5 

“ Citeva exemple de felul lui de a argumenta vor ajunge. 

“EI'crede că nu trebuie, să ne oprim la Vechiul Testament, 

„în care descopere deci izvorul Coranului, la legea Pa- | 

triarhilor, care interzice icoanele; „aşa cum ea.-se cuprinde 
în. paginile . Bibliei, ebraice. po 

„ Cită îndrăzneală cuprinde în ca acsăstă aţă, „energică, 
A   

„vrăji, neguri de 'superstiţie. în. toate colţurile.. Ca și în so- . |
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neobosită luptă împotriva Testamentului Vechiu, “pentru 

' salvarea, nu a Testamentului celui Nou, ci a tradiției care 

* sa produs pe lîngă Testamentul. Nou! 

Și el zice: Au fost odată vremuri de copilărie, ale 0- 
menirii, cînd oamenii nu puteau să înţeleagă ce este gra- 

ţia lui Dumnezeu, ci numai porunca Lui, vremuri cînd 

„Dumnezeu nu era, iubit și nu se făcea ceva pentru iubirea 
Lui; supt fulgerele Lui trebuia să trăiască omenișea. ; Era 

vremea cînd nu se ivise încă revelaţia, cînd Dumnezeu 

nu se văzuse pe pămînt în veșmiînt de carne, cînd uma- 

nitatea nu fusese ridicată -la. o ameţitoare înnălțime prin 
'îmbrăcarea formei sale de. către divinitate. 

: Prin urmare în timpurile de noapte, în timpurile de 

umbră măcar, cînd apăsa asupra: oamenilor un blăstăm . 

pe care numai Mîntuitorul l-a ridicat: pe urmă, atunci 

trebuiau să se iea astfel de măsuri, între care era și în- 
lăturarea strictă a oricării represintări. materiale a divi- 

„_nității, Erau, acei vechi Evrei, un neam. grosolan și „iubi- 

tor al cărnii și aplecat spre materie“, cari „nu puteau 

"să conceapă nimic mai presus de trup şi de carte (rphuce, 

„A venit ce, e: perfect, și ce-a îost parţial sa înlăturat... 

S'a rupt perdeaua Legii, cînd Mintuitorul a fost pus pe 

cruce.“ , | 
- ŞI spunea, arătând astiel simț istorie —, cel Gintiiu' | 

scriitor istoric. din Bizanţ capabil de comprehensiune is-- 

” torică:. Da, împotriva idolilor de atunci era bine să se “ 

„ decreteze stricte orînduieli care înlăturau statuile și.zu- - 
" grăvelile din biserică. Dar timpurile acelea au trecut. Nu 

'" mai e vorba nici de Baal, nici de Astarte, nici de divi- 

nităţile blăstămate ale Filistenilor, ale Edumeilor sau altor 

> " EL împarte, în Înv Tyooews (Izvorul Cunoștinţii), viaţa 
omenirii în : perioada barbarismului (pină la Noe), a scitismului» 

„a iudaismului şi a creştinismului. - $ . VU | . ]



  

  
  

  

Sf. loan Damaschin. 229 

vecini ai poporului lui Israel. Odată ce au dispărut idolii,  - 
„nu mai poate să fie. nici. o idolatrie. In lumea aceasta se- 

nină, bună, apropiată de' Dumnezeu, nu mai poate fi niciun |. 
păcat și nici măcar o ispită în adorarea icoanelor. Sintem, 
strigă el, cu o convingere Și .0 energie nouă, oamenii 
altei vremi, şi înțelegem și simțim religia potrivit cu 

| acestălaltă vreme. Oaimeni liberi, după „legea libertăţii“, 
nu ne mai leagă legea timpurilor slave. Nu mai stăm - 
supt „pedagog“. Avînd spiritul deschis, nu ne mai stă- 

să pînește sila, „Frumoasă e Legea, dar ca'o candelă lu- 
cind în întunerec pănă răsare ziuă, Și acum S'a ridicat | 
„luceatărul în imimile noastre, "| | 
Ni putem închipui ce atmosferă modernă trebuie să fi - 

creat- el, în răspîndirea ideilor sale, pentru ca astfel de" 
păreri să: nu poată fi socotite ca o adîncă jignire a uni- 
tăţii unei legi cuprinzînd şi Testameutul Vechiu și Noul 
“Testament... e i | 

, 

Afară de argumentele. trase din despărţirea netedă între 
cele două părţi ale Scripturii, mai erau însă -şi altele, - 
Dincolo de ce e scris, omenirea a putut crea lucruri care .. 

- au ţinut secole întregi, care au fost primite de șese so- 
boare, înnaintea cărora Sau închinat - Părinții „Bisericii, Patriarhii și Împărații, și lucrurile” acestea | noi le voim 

“chiar dacă nu sar găsi nici un text" ca să le sprijine, le 
voim fiindcă fac parte din adausurile pe care omenirea, 

prin luptele şi prin. suferințele sale, le-a făcut la lege.. De „ Tradiţia poate să existe alături de“ cuvîntul scris, Şi el 
întreba :. Sau Evanghelia a fost scrisă de. la început ? 
Găsim în scris! ceva- Care să-ni îngăduie.a serba cutare 
hram. în cutare zi, a îndeplini la botez sau la împărtă- 

„ Şanie cutare norme ?. Ce este, din slujba de astăzi, care 
„să se poată îndreptăţi în elementele sale prin ceia ce-a | 

“fost scris ? Ni arată un idocument“:locul unde a sîngerat 

= . zi 
„ -
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N | umanitatea Mintaiforului? Tradiţia trebuie respectată ori-- 
m unde, „căci “distrugerea ei pe încetul înseamnă ca și cum, 

i Juîndu- se pietrele din temelie, toată clădirea în curînd sar 
“ruinas. Da . Ă E: : _ 

A i - : Ă p 

. "Dar este și un al treilea „element, în care omul nu mat 
apare “numai în calitatea. de. creator al tradiției Teligioase, 

„> “ci în ce” priveşte, nevoile înseși ale sufletului său. Și graiul: 
A Sfintului: capătă O .mare frumuseţă cind cere să se păs- 

treze tot ceia ce sufletul i omenesc a, adâus, în. puterea 
"drepturilor! chiar. ale acestui suflet.. Să. se înlăture icoa=— 
nele 2. De ce nu înlăturați. atunci și crucea, chivotul, «mij- 
loacele Tainelor și tot ce este -material în slujbă ? „Sînt: 

„om și îmbrăcat în trup: „poitesc. şi-mi trebuie ca și iru- 
E pește să am și să văd cele sfinte.“ Din timpurile. elenice. 

“tatea caracterului; și e] Sacru, -al formei! 

. 

/ 
e 
. 

i 
x Ş (. De.-altmințerea, precum: sufletul s'a făcut ! carne prin: - 

s = Hristos, carnea prin Hristos "s'a făcut sufleț.. 
Și el se mai îndreaptă către nevoile neapărate ale. s0--: 

nu -se” mai “ridicase o: astfel de- protestare pentru necesi— 

Se “ cietăţii lui și spune: "nu sînt. numai învățați pe lumea” a- - 
N ceasta -— e o parte democratică, populară ă luptei sale—, 

sânt şi Oameni simpli. Nu. oricine înțelege abstracţiile sim-- 
_bolice: ale unei credințe . fără niciun mijloc de 'represin- i 
tare. Și, de altfel, icoana comemorează, ea 'represință, ea: 

A N: înlocuieşte” sensul pănă ce spiritul se va. deprinde a-l În 
; țelege pe. el „Singur, -în aspra. lui abstracţie... 

- Materia mu este adorată în 'sine, ci supt un. îndoit ra- 
„Port: întăiu; fiindcă, atingînd pe Dumnezeu sau pe Sfînt; 

_. > > se capătă diâ sfințenia aceluia . de care s'a făcut apro- 
e 2 A pierea și, al doilea, fiindcă ea însăşi e doar o creațiune a. 

“lui Dumnezeu, dacă. nu voiește cineva Să cadă în rătă- 
cirea Maniheilor, cu cari- asamănă “pe iconoclaști.. Cînd: - 

„veţi lua un eredincios; şi-l veţi duce în biserică, „ce veți 

7 

IA |
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„ sâce? Îi veţi explica întăiu” adevărurile abotiacte ale cre- 
dinţii ? Dar nu le va înțelege, și va pleca. Nu, ci-îl veţi îi 
duce înnaintea icoanelor, care înfăţişeasă dedsebitele MO- 
mente omenești,: tragice din viața Mintuitorului și a Sfin= 

-ţilor. "Omul acela va. înţelege întăiu ca om tragedia din, 
lăuntru, şi-aceia-i va. servi pentru, a pune întrebări al.: 
căror răspuns va fi însăşi desvelirea părții cele mai adînci. 
și mai înnalte a credinții. Și, în Bizanțul acesta .de aris- 

„tocraţie intelectuală, de erudiție. stearpă, o astfel de argu” 
mentaţie înseamnă fără îndoială încă un element „de libe- 
zare a „Spiritului omenesc, 

ȘI, acum, el se - întoarce, întro splendidă. pornire, de. 
întruntare, „contra Impăraților. Niciodată n'a fost atacată : 

i
 

N 

puterea laică cu vehemenţa extraordinară din. paginile lui ! . 
loan Damaschin. Dacă ar fi trăit în lumea bizantină însăși, re 

- am Spune .Ccă astel de pagini reabilitează “în parte această: 
- societate. Că au putut să existe Împărați cari. au ridicat, 
batjocurind” Biserica, Patriarhi pe. cari pe-urmă i-au oferit : 

. în spectacole de circ, aceasta. constituie fără îndoială o 
7. 

Di   
adîncă rușine pentru societatea superioară. bizaritină.. Dar, 
că a putut exista, Chiar dacă nu în mijlocul- societății po- 
“litice, dar. totuși al celei religioase | bizantine; dincolo de 

__ margenile Imperiului. restrîns, în colţul lui de obscuritate - 
îă supt. păgîni, un om „Care a „Întrupat . în el revolta unei ; 
- întregi” societaţi, nu atit contra acţiunii utilitare. de” Stat, 
cit contra _ptocedeurilor violente, imorale, _impii în stări 
anarea icoanelor, acesta e fără” îndoială unul: din faptele 
prin - care Bizanțul se: poate apăa totuși împotriva, Tieîn- | 
“țelegătorilor și- caloiuniatorilor săi. 

loan spune Împăraţilor : Sinteţi oameni ai războaielor. 
“Na cu sabia aceasta plină de singe se hotărăsc: rosturile - 
„Bisericii. Biserica nu se amestecă în: rosturile „Cesarului; . 
si bine, să nu „se e amestece nici i Cesarăi în rosturile Bise- - 

1 

- 

»
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= ricii ! Sinoadele hotărăsc, unde vin Patriarhii din toată 
- lumea, nu falsele sinoade, „Sinedriile jidoveşti“, unde niciun 

| „Patriarh nu se înfățișează decît creatura. imperială din 
Constantinopol. Sinoadele voastre; strigă, el, sînt “adunări 

"de insultă pentru Biserică; ale căror: "resultate nu pot fi 

decît.nule. Şase sinoade anterioare canonice” au sfințit 

icoanele și le-au recomandat, Sinoadele acestea ad-hoc, 

alcătuite din lingușitorii Curţii, mau niciun preţ înnaintea 
- nimănui, "Au fost atiția Împărați ticăloşi. Oare de la Îm- 

păratul care poate fi ticălos și -rău își va lua Biserica, ea 

care trebuie să rămiie totdeauna morală şi curată, în- 

“dreptările. sale ? „Hoţești sînt lucrurile ce se fac- cu sila | 
şi nu' cu încredințarea. “ 

După aceia atacă pe fiecare din Împărații aceștia, une. 

"ori trivial, amintind poreclele insultătoare pe care socie- 

tatea contimporană le legase de ei, alte. ori pomenind - 

“ anecdotele acelea cari trecînd din loc în loc, crescu- 

- seră pănă au ajuns la înfăţişarea informă pe care cri- . | 

'tica lui osînditoare o consacră. Leon e ;un mincinos şi 

„un şiret“, legat de Evrei; "lumea-l porecleşte „Conon“ ; 
„Constantin Porfirogenetul e „Spurcata lui 'odraslă“, mîn- 

jitorul și la botez-al credinței și evlaviei: dacă a:domnit: - 

mult, și de mai mult timp doar domnește dracul! Dar. 

în Irina Şi fiul ei 'vede o: „nouă Elenă* — „trandafir 

„între spini“ — şi un „nou Constantin:, în Nichifor un: 

„Împărat prea-evlavios și ortodox“, în Mihail şi Teofilact: 

„Stăpînitori pioși“. Armeanul Leon aduce: însă din nou 

- urgie: farmece-l stăpînesc și-l îndeamnă, cum am văzut; | 

Evreii răstignesc din-nou pe Hristos: icoanele sînt Dătrte: 

„cuspietre, scuipate,- tirite "n gunoaie, Din fericire îată Mi- 
hail, cel „prea-curat şi prea-senin“. Şi către cel din urmă 

“din Împărații contemporani. ai veacului al IX-lea, Teofil, 

el se: îndreaptă cu, reverență. Îi aminteşte că a venit 
vremea. ca: lucrurile acestea . să se isprăvească, îi pune În: 

i



  

“Sf. loan Damaschin . : "233 

vedere toată pedeapsa dumnezeiască ce” a căzut asupra 
înnaintașilor lui. Îi cere să restabilească legalitatea _mo- 
rală și liniştea în mijlocul societății bizantine. În puterea - 

“tradiţiei, în puterea pietății elementare pe care Împăratul 
0 datorește mai. mult decît oricine. dintre supușii săi, el 
cere întoarcerea la dreptate spre pacificarea unei lumi ? 
tulburate. i 

„De și, mai tirziu, cuvintele lui loan Damaschin au fost 
- “ascultate, nu se poate zice că Împărații iconoclaști au fost 

Tăi. Energia lor politică fa fost scăzută de vulgaritatea “ 
“atacului lor împotriva icoanelor, de desbinările pe care: 

„”le-au putut provoca “în mijlocul unei societăți care și fără 
aceasta avea destule sfîşieri. * - 

Dai se poate spune că, după -ce această ceartă a în- | 
cetat, după ce, la jumătatea veacului al IX-lea, Bizanțul 

„Sa pacificat supt raportul religios, şi era capabil să în- 
“ceapă o nouă activitate, care, împotriva Bulgarilor și îm- 
potriva represintanților - Islamismului, a creat viaţa . cea 
nouă, mult mai puternică, a Imperiului Bizantin și, tot . 

„odată: culte; laică a lui, | - 
"Căci de fapt, asistăm “la: un mers. ascendent, de refa- 

„cere şi de restaurare politică și militară.  --
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a Eoinheră.. 

“Pentru a “cunoaşte . noua . Împărăţie, “de drept, „firește, . 

roman, dar, de. efergie frâncă, din Apus, să urmăm pe - 

„biograful lui Carol-cel-Mare, pe_Eginhard. |. : 
Am cunoscut, în ce priveşte izvoarele france, numai no- 

tele despre. ultima - -stăpînire- merovingiană, păstrate” prin 

- Vieţi de stihți sau_prin scurte și şterse anale, şi am.re- 
gretat-că, “pentru secolele al VI- lea și al VIII-lea chiar, 

- informaţia. despre pregătirea: Împărăției lui Carol-cel- Mare; 

este atit de. insuficientă. Avem” a. face, cu izvoare! ps care: 

” nu le știm contimporane, care ' sînt fără îndoială înfluen- 

Ea “fate de- anumite. tendinți, mai tirzii, aşa încît noi nu putem 
- vedea pas cu pas acea decădere merovingiană care a ajuns: | 

„pentru toată lumea''0 dogmă. Lumea. însă nu se. gîndeşte - 
la un .lucru:.că nu trebuie să se admită în toate poves- 

“tirea unei părți din istoria unui popor tăcută de biruitorii 

"cari. vorbesc despre învinși. “Şi noi -avem a face, în ce: 

priveşte “așa-numita decădere merovingiană -a. regatului - 

franc > și pregătirea formei nouă a acestui regat supt Ca- 

zolingieni, „pănă la luarea. coroanei, imperiale de Carol, cu 

entusiastele „buletine de victorie“ ale partidului” care cîș- 
tipase supremaţia asupra acestei biete regalități de drept 

„=. “avem înnaintea noastră tot felul de argumente, de natură.
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N 
- mai mult juridică. decit istorică, ce: căuta să: ni 

„în basa unor drepturi. indiscutabile, - Așa încît „pentru o : ““parte'.atit de interesantă, - atât: de _ problematică a istoriei 
“lumii apusene nu ne putem informa de-a dreptul, ci sîntem 
„"Siliți a primi, cum am Spus, “Iucruiri tirzii, insuficiente și 

nesincere. Nu prin cele cîteva diplome merovingiene, de o 

așa de puţin din viața_contimporană, într'o limbă. latină 
atit de stricată, se poate face cu succes opera: de critică, 

dar încă .un lucru: ce a fost și înnainte de el, . cum s'a 

Schimbarea de dinastie și în ce fel noul regim. al Fran- 

Roma a celui- mai strălucit: represintant al său, 

|» E Citeva cuvinte despre însuși ” Eginhârd, “Ştim despre 

legenda ni va spune: în ce împrejurări. îşi închipuiau- oa- 
menii de mai tirziu că a apucat pe marele Împărat, “A 
fost unul din cărturarii lui, poate.. arhicapelan, și chiar 
notar al Curţii, căruia i se- dădeau deci, ca în 806 și 813, 

  
„.. Moştea bine limba. latină, — altă limbă latină * decii “aceia 

| „Care se întrebuința” pe. vremea”. Merovingienilor.. Are * cu: 

+A regelui său, una din mâîndriile de căpetenie ale domniei 
lui, de care erau.legate, de alminteri, o sumedenie de 

=   > 

„afaceri politice în samă, .isprăvind însă” la mănăstire, Cu 

" noștinți de stil latin, ca unul ce.a învățat la schola palatii - 
| 

- Simple, dar foarte utile, instituţii de cultură, permiţînd să. 
E „se riumească întreaga epocă: “Renașterea. lui :Carol-cel-: - 

i 

„. 
| 

aducă 
„„ xdovada că “acești Carolingieni au ajuns să poarte coroana 

ț 

i 

natură atit de constant iormală, lăsînd „să se întrevadă - 

„Dar se poate face “altfel. Din izvoarele de căpetenie ale 
“domniei lui Carol-cel-Mare, din Eginhard, pe căre l-am . : 
- -ales, putem destuși, hu numai cum a fost Împăratul franc, 

r "ajuns .de la Merovingieni la Carolingieni, cum S'a făcut 

|: cilor a pregătit siăpinirea imperială prin încoronarea la : - 

dinsul din cale afară de puţin. Născut în.apropierea.ânulu .. . 775, a- murit la '840. A apucat pe Carol-cel-Mare, şi - .. .
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"Mare, Cărturarii veniţi în parte din Roma: și în parte din 
- Anglia, din Irlanda 2 îi fură învățătorii. Răsfoise unele opere 

de istoriografie, 'cetise atent pe: Suetoniu, ajungînd chiar: 
-un imitator perfect “al stilului. celui care a scris despre. 

“ Cesari. Cunoștea, apoi, și pe Cicerone, despre care avea 
o mare ideie; și el citează cuvintele prin ' care ilustrul 
orator recomandă să nu scrie acela ce nu ştie să facă 

"plăcere altora. Şi el şi-a dat toate silinţile pentru a Tes, 
pecta . în opera lui acest precept. .. - i 

Această operă mică, dar cuprinzătoare—, pe lingă care 
a dat întinse Anale, cîteva. scrisori și o povestire'a trans-. 

- — laţiei oaselor Sf, Petru și Marcelin-—, face_în adevăr. im- 

| , 

_„presia unei lucrări adînc serioase și. foarte muncite. Cînd 
iese cineva din scrierile obișnuite ale epocei merovingiene: - 

„Și pătrunde în cămăruţa lui luminoasă, se simte bine; de 
la cele Gintăiu cuvinte va- înțelege pasul -cel mare care 

„se făcuse, prin îndemnul „și ocrotirea lui Carol-cel-Mare 
însuşi, pentru a libera lumea de confusia stilistică a unei. 
epoce de barbarie și astfel a. trece la neapărata pregătire” 
culturală a noului Imperiu, Cunoştea și limba greacă, ceia 
ce.nu ne poate mira: cînd am' văzut, prin atitea izvoare . 

din secolele al VI-lea şi al VIl-lea,- cit de larg era răs- 
- pîndită cunoștința. acestei" limbi în Apus, pănă în depărtata * 
"Anglie. şi Iberie. Și el citează și o: frasă întreagă gre- 
cească, venită drept de la Bizanţ: „Pe Franc să-l ai de 
prieteni, „de vecin să nu-l ai“ (To “Deere ete Sa 

eizăva pi Eas). 
-. Cu această pregătire se apropie Eginhard- de biografia 

“lui Carol-cel- Mare. A întreprins“ această delicată lucrare 
din mai multe motive.- Întăiu dintr'un sincer. sentiment: de 
admiraţie pentru Împăratul în care “vedea un sfint. De şi 

1'Paul Diaconul, Petru din Pisa, RE 
E , Clement Hibernianul, Vi -
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recunoștea și unele din defectele lui, eroul lui este mai 
ales Sfintul "Împărat, “care a izbutit să se impuie şi vre- 

" „murilor următoare. cu acest caracter : Ludovic al Xl-lea 
l-a trecut doar în calendar, — lucru la care acest om, care 
ştia ce e viaţa, în usul și abusul ei, nu Sar fi gîndit 
niciodată. Dar greutatea pentru Eginhard era să concilieze 

--un Cesar după Suetoniu şi un Sfînt după Evanghelie. De 
“la început, un conflict, din care mintea isteaţă a scriito- 
“rului îl scapă, dar nu cu totul, căci, dacă în unele locuri 
partea umană a lui Carol-cel-Mare este acoperită de Veş- 

înlăturată, hotărît, de gesturi care nu s'au potrivit nici- 
odata cu locuitorii obișnuiți ai deosebitelor calendare. : 

Dar diacul acesta din veacul al lX-lea: mai avea și alt . 
motiv ca să scrie viaţa lui Carol; — în afară * și. de un 
motiv „politic, despre care se va vorbi la sfirşit. l-a fost . 
drag Împăratul. Cu toată mîndria sa francă de la începuţ, 
cu toată maiestatea sa romană de. mai, tirziu, cu toată în- 

Cum Spune cronica, „a omori de multe ori la ospeţe fără 
- Po . - a . 

În zădar explică biograful că-l indemna | cutare din S0-. 
iile lui și că- numai acestor : rele sfaturi conjugale se da- . -- 
toriau anume măceluri represive, din care era să resulte, 
prin nemulțămirea: unui fiu, „Şi zguduirea propriului său 
tron. De și, deci, de atitea ori cruzimea a fost nota, deo- 
„sebitoare -a acţiunilor lui, putîndu-se întinde şi asupra: CU= 
tărui membru din propria-i familie, . totuși Carol-cel-Mare 
“era un 'om simpatic.: Plăced de. fapt acelora cu cari era 
“în legătură, și de aceia-i, tîra- după sine, -„Bononia“ lui, 
puţin cam “rustică, „brutală, alrăgea simpatii de. tot felul, 

: 

Lit 

“mîntul sacramental al Sfîntului, în altele: partea divină este - 

nalta sa concepție a rostului unui Suveran, eroul. era, un .. 
"om, un: om din rasa şi din vremea sa, care tăia, și ade- 

sea ori prea mult, ca și Ştefan- -Vodă al nostru, . deprins,
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se . 
- 7 

- nu numai interesate, ci și desinteresate. Şi. el era omul 

2 

care să useze şi să abuseze” de toate simpatiile care i se 

oferiau, în orice sens.: Este natural deci ca și acest tînăr 

_ cleric să aibă faţă de dinsul âtitudinea pe care un lup=  . 

„tător prusian din veacul al XVIII-lea ar fi. avut-o față de 

Frederic-ce! -Mare. Eginhard va aminti deci „hrana -cei 

Sa dat şi prietenia necontenită, de cînd a început a pe- - 

trece la Curte, cu el și cu copiii lui i, o 

Și povestitorii de, mat tirziu: prețind că mai, era încă un 

lucru care-l lega de rege. O spun într'o forihă anecdo- 

tică din care nu lipsește poesiă. Carol a avut mai multe 

fete, care nu Sau măritat; întăiu fiindcă -lui” îi plăcea sâ 

vadă în juru=i cit mai multă lume şi, al doilea, fiindcă 

nu putea “să le mărite în Bizanţ, iar, măritindu-le aiurez, 

„ aceasta ar îi adus consecințe politice înnaintea cărora: el 

avea dreptul să se dea. întături. Nu şi-a măritat “fetel6, dar 

„totuși a avut un umăr oarecare de “nepoți de fete, Şi un 

scriitor mai tirziu ni spune că Împăratul, după ce observa: 

lucruri de acestea; dădea moșii întinse clericului : cutare 

 Şi- - aşeza cu fiica lui în vre- -un domeniu vrednic * măcar, 

de iubirea lor. Eginhard ar îi fost dintre aceștia. Prind-” 

pesa Emma — de fapt, aşa-se chiamă soția lui — l-ar îi 

ţinut în-odăiţa ei de la Curte, pănă la ziuă. Ninsese, și, 

fiindcă paşi străini nu trebuiau să însemne zăpada proas- 

pătă, voinica fată de rege -ar fi scos pe oaspetele nopții 

fericite pe- umerii ei. lar. Împăratul ar fi privit pe fe- 

reastă' la priveliștea care 1- a umplut de. minie și pe urmă 

"l-a înduioșat. Di 
sa 

< 

ce sens politic are însă acăaestă operă? so urmă. 

rim deci în desvoltarea ei. - 

    N 

„Nutrimentum in-me impensum et perpetua, postauam în Aula”. 

"eius conversari coepi, cum ipso et liberis eius amicitia.“ 

. +, N NEI
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decit de Suveran: Intenția lui de a. ni da.o operă i haşio- 
„” grafică alunecă aici puţin: În loc sa ni spună cum au 
:. fost anii C'intăiu ai lui „Carol- -cel-Mare, se începe cu un 

„a trecăt destul de depărtat, arătindu-se cum s'a “îsprăvit cu 
”Merovingienii. „Dar oricine vorbeşte de alte lucruri” decit 
cele care i se. cer, trebuie să aibă un interes. A fost â- 

“este mai slab. decât la Francii supuși Merovingieniloi de 
"pe la anul.75 50. Doar. regii aceștia eraii “întemeietorii . Sta- 

tului, descălecătorii țerii, educatorii politici ai 7poporului,. 
- creatorii- celei d'intăiu ordine de. Stat organisate, “descen- 
3 denţi ai zeilor, binecuvîntați de, Biserică - înică din cele 

- Wintăiu ihomente ale stăpinirii lor, Toi ce poate. fi vene= 
-rabil în trecut, tot,ce poate fi “sacru în presenț; se Scon- 

-“centra în ei. Dar, se spurie de obiceiu, mare- a. re La 
urmă, ei ajunseră: a îi creși, „incapabili“, fiindcă 

- mergeau - -dgar î în carul” 'cu i al ocasiilor.. sotenrie, âvind Si 
lîngă dînșii; și la: adunările anuale ale poporului 1," un 
„bubulcus*, „fiindcă nui priniiau decit soli” din străinătate, 

“pa cari „ei i. ascultau pentru ca alții. să . redacteze ; ma 
punsul, fiindcă ajunseră . a fi numai niște - solemne păpuși 

" formale, din aceste cause 'se puteau' întocui. „Ba nu! Un 
"coboritor al zeilor; continăatorul unei lungi serii de: regi, 
„nare nevoie să lucreze î însuşi ; el „poate 1 îi înlocuit de ma-.: 

. 

„Publicus. populi Sui conveatus, aui amniatim, ob regal + u- 
-airlen, celebrabatur,* mă TI E be îi n 

O. viață - de “sfint începe totdeauna cu copilăria eroului :: 
"chiar dacă nu se, “ştie nimic, biogratul teste acolo pentru - 
a suplini după formulă, La Eginhard; nu va. fi vorba însă 

. tunci o revoluţie, ceia se înseamnă și o călcare Și tot-o-: 
"dată şi o_creare de. drept. Cu lucruri ce acestea “sintem. 

„. deprinpi noi, modernii, și teorii de drept” ni stau demult . 
la îndeniînă pentru a “explica orice 'schimbare dela un“ 
“drept Ja altul. De siguz că Simțul: nostru de legaiitate. .
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jordomul Curţii sale și fără ca în acesta să se trezească 

ambiția unei coroane. .Majordomul şi ceilalţi puteau foarte 

bine'să îndeplinească rosturile regale, iar regele însuși 

rămînea solemn în maiestatea religioasă, divină, a  per- 

- soanei sale. . Cind el a fost răsturnat, s'a produs, astfel, 

"o zguduire în sufletul tuturora. 
- Dar Eginhard vrea să ne înșele în această privinţa. 

EL caută de la început să scuse, să consacre din punctul - 

de vedere al dreptului. înlocuirea “Merovingienilor prin 

Carolingieni, şi întrebuințează pentru aceasta foate artifi-. 

ciile.. Merovingienii erau incapabili, _nu jucau niciun rol 

activ în viaţa publică, erau ridiculi, săraci, avînd doar o. 

moşie de” întreţinere ; niște fantoșe, care se puteau înlă-. 

tura foarte ușor!. Pe: cînd Carolingienii, „aproape de 

drept ereditar“, sînt oameni cari au adus servicii mari 

- ţerii,. Carol Martel fiind cel ce s'a luptat contra * „tirani-. Ş 

lor“ din lăuntru și contra Saracinilor : din Spania, _cari . 

fără el ar fi. cucerit Galia; astfel, el a salvat religia și * 

cultura creştină. Pipin, tatăi, înnaintașul lui Carol- cel- 

Mare, şi cel d'intăiu încoronat, merita prin toată viaţa 

lui anterioară să aibă. un rost regal. 

Dar: nici atita nu li ajunge apărătorilor revoluției față 

- de dreptul incontestabil și unic al „vechiului regim“. La 

urma urmelor nici nu „sînt vinovaţi Carolingienii! Papa a 

„hotărit așa ?. De sigur că Papa Ştefan n'a făcut. călătoria 

„. în Galia numai pentru plăcerea unei excursii. Roma lui, ame- . 

nin ată de Longobarzi, pentru înlăturarea cărora avea ne- 

„voie de Franci, nu putea să fie. părăsită multă vreme. Era 

! 

chiar un act de îndrăzneală părăsirea cetăţii veşnice „de 

” acela care represinta, nu. numai pacea lui. Hristos, dar şi 

1, amdudum nullius vigoris erat nec quicquam în se Clarume, 

Inane regis vocabulum,.. Species dominantis,* 

-2 „lussu Stephani pontiticis.. Per auctoritatem romani pontiticis.*
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Imperiul, înnarmat cu sabia, al Romei celei vechi. Che-. 
mat, 'a venit deci şi a făcut actul schimbării. de drept la . 
Franci, ca unul ce era silit de situația din Italia, — și ca . 
să nu cadă în mînile regelui longobard—, și de îndem- 
nurile stăruitoare - ale doritorului puternic “de regalitate 
francă. Rolul pe care-l-au jucat Papa Ştefan şi apoi Papa . 
Zaharia nu se deosebește prea mult de .acela. care l-a 
avut, tot de silă, Papa Piu al VII-lea față de „Napnleon 

-. l-iu, pe care I-a visitat în Franța pentru a da legitimaţie 
unei evidente - usurpări. 

La 

Acum, după ce Eginhard a instalat pe Carolingieni, el 
mai are 0 sarcină. Merovingienii fuseseră între ei rude 

“teribile: omorurile între fraţi, între rude mai îndepărtate” 
erau, cum am spus, fapte la ordinea zilei. Carolingienii 
ar fi trebuit prin contrast, să fie astfel. Dar și la ei ve- 
“dem un lucru: cînd sînt. doi cari au să succeadă la tron, .. 
ei se ieau la luptă şi, pe o cale misterioasă, dispare unul 

„din ei. Aceasta o știm — și o spune-şi Eginhard — chiar . 
„.. în. ce priveşte pe fratele lui. Pipin, Carloman, .ducele de. : 

Austrasia. Încă din 747, înnainte de încoronarea fratelui, 
cu puţin înnainte, tocmai la momentul oportun, lui. Car - 
loman i-a venit de-odată dorința de a se. face călugăr 1. - 
Noi știm însă că -nimeni nu se făcea călugăr de bună | 

"voie în Stătul franc, unde cutare regină merovingiană 
prefera să-și: vadă fiul mort decit tuns. Dar Carloman . 
s'a făcut călugăr. Și nu în Galia, ci. tocmai la Soracte.. 
„Acolo era cînd fratele său a devenit rege. Dar; nici în 
mănăstirea Italiană n'a stat mult, căci, nevroind 'să stir- 
nească nemulțumiri—prea mulți musafiri din patrie ve-. 

+ „Incertum quibus de causis, tamen videtur quod amore con 
“versationis succensus),? - pi a 

16 -
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niau la e - —.sa dus la O- mănăstire mai î depărtată; 1 
Monte- Cassizo: „Apoi iată că-e trimes înnapoi în Fraia 

E „unde, în „doi-trei ani, s'a isprăvit cu dînsul. A . 
” DI Dar, de oare ce şi Pepin lasă doi: fii, „deopotrivă de în- 

! dreptăţii la: moștenire, după dreptul germanic, 'care nu 
2 se. înlocuisă și nu se.-putea înlocui, întâlnim și. moartea 

“ fratelui lui. Cargi- cel- Mare, alt Carloman, — moarte .ne- 
prevăzută — Și piecarea imediată a văduvei sale, -care, 

-- neputindu-se.. înțelege cu cumnatul, trebuie. să-și caute un . 
_ adăpost. în Italia) de unde erau părinții ei, ca fiind, după - 

unii, chiar. fiica regelui long5bard. Desideriu, Tot lucruri 
p pe -Căre Eginhard le acopere. cu ruultă delicateță, . recu- 

- NOScînd. însă că unii voiau un - fepitoriu” separât pentru' 
„fratele .ce] mic, că, hicrurile ajunseseră. în pragul” războ 
“iului civil, că fratele acesta ma vrut să colaboreze Contra. 

: Aquitanilor 2; „că. pribegi au întovărășit pe tînăra văduvă 
a A regelui neriorocit, -că a trebuit 0: nouă: „Consimţire“ 

„pentru așezarea lui Carol2, Dar cu toate. acestea vedem 
- * foarte, murit o serie de tragedii carolingiene, ascunse, 
Care Sariănă “perfect. cu tragediile riierovingiene, patente; 
care” le. precedaseră. Sfintul însă, Împăratul, care trebuia | 

„Să figureze idealisat pe “piedestalul de rarmură, nu se 
cuvine: să, aibă pete de acestea în caracterul său: 

N . Die po Nas 

| lată cum. „Carol: cel-Mare as-răniăs singutul rege al, 
. Francilor. Ce a vrut el „atunci ? După. Eginhard chiar, ei 

ar fi ăvut concepții imperiale și ar îi căutat să creeze un 
"vast teritoriu, asupra căruia să „întindă autoritatea lui uni- 

. Si 

  

„Cum 6x < Francia munţi nobiliunr ad: vota solvepda Romam 
Ia 'solenniter commearent et eur, -velut dominum quondam Stuuri, 

pre eterire nolicnt* . . Ia 
i »Promisso' frustra et auxilio.* - PS 

„Consensu omniuni Francoruni- e rex constitutus,* 
N
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tară. Imperialisca, am zice noi, 'cari avem gura. plină 1 nu. 
„mai de imperialisme. „Și cu ce înstșiri personale! Cu-ce .. 
mijloace la îndemină, cu ce teritorii deschise -pentru cu- 
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N ceriri! Să ne uităm” ceva mai aproape însă, și von “vedea > 
că nu e tocmai așa. 
„Dacă Eginhard ar. fi voit în adevăr șă ni înfățișeze pe 

Carol- -cel-Mare” ca pe Împăratul care trebuie să: fie, pe 
-care- l chiamă” timpul său, care de la. început ar fi dorit -: 
să restabile ască autoritate imperială și apoi ar: fi ţinut la - 

„rostul lui de Împărat -mai inălt decit la orice, ni inchipuim 
“cum, Sar fi presintat biografia lui.. În. loc Să .ni se vorz 

„bească de Succesiunea Caralingienilor în dauna ' "Merovin- 
„gienilor, să se acopere toate. lucrurile care nu trebuiau să 

:5e: mai păstreze în amintirea -oamenilor, .ni sar! fi vorbit - 
„de Cesarii români cari fuseseră odinioară, de 'Tegăturile, 
“dintre acești Împărați -ș şi vremea în câre. trăia” autorul, de: 
dorința universală de a fi din nou'un Împărat la Rota: 
„De. așa . ceva însă nu ni spune nimic. „E curios. chiâr: cit . 

=-de simplu, "cît de incidenta se înfățișează încoronarea la - 
“Roma a lui Carol. Nimic n'o pregătește, şi autorul, nu în- - 
„ațigează 1 nimic. ca derivînd: din această încoronare. 

Este o scusă- chiar. Carol: nui trebuia să. „pară doritor . 
al acestei coroane, Și mijlocul se îitrebuințează Și de bio-, 

E grafii Papilor ds” pe vremea 'aceasta, pentru a-i apăra de. 
orice ambiţie. care. i-ar fi îacut'să câute tronul Sf. Petru, . 

“Tot în felul acesta se. întăţişează şi așezarea ca Împărat 
a lui Carol- cel-Mare. Chiar. expediţia. d'intăiu italiană se 
“face după. cererea: Papei Adrian! și “pentru a-i restifui lui . 
Pentapolea ocupată de Longobarzi ! (pe' soția. sa, fiica re- 

„“elui Desideriu, Carol o repudiase) ?, A it apoi, în= 

  

A : „Res a. “Longobardoruna rezibus. crepae, Adriano Romnze 
Ecclesiae rectori restituțae:* . ... E 

". „Propria s sine e aliquo crimine- repulsa, uxore.= 
. . 

| — 
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tiplător, Papă Leon al I- lea avuse - dușmani: ei se ri- 
dicaseră împotriva lui, îi scoşeseră ochii după unii, îi stri- 
Caseră puțin, lumina, după alţii. Trebuia să se facă O. 
judecată, fiindcă se presintau piri “împotriva episcopului 
roman, care ar fi fost vinovat de anumite “păcate grele. 

„ Atunci,. Carol, care pătrunsese în Italia, care ' crease din 
nou patrimoniul Sf. Petru, .care era protectorul, natural şi . 
continuu, al acestui Scaun Apostolic, se simte dator să 
vadă ce se petrece între poporul din Roma și ” șeful său 
eclesiastic. Și deci Papa, pentru a-și evita nouă primejdii 
în viitor, i-a așezat. pe frunte coroana" Cesarilor, lar po- 
porul roman a aclamat pe noul August. * - - 

| Acu, nu e sigur că regele franc a dorit coroana îm- | 
perială, că a urmărit-o, că această călătorie se făcuse - 
ad hoc, că înțelegerea lui cu Papa era perfectă, acesta 
știindu-și rolul şi pregătindu-se, şi poporul fiind acolo nu- 

_, Mai pentru aclamaţia tradițională. Din contra acesta, cu . 
DĂ conştiinţa lui romană populară, a creat Imperiul. 

Alte probleme politice se deschid însă acum pentru bio- 
graful „Sfintului“: Războaiele acestea - le-a purtat Carol 

.  întăiu ca rege franc. La această calitate a ţinut și el. Că, 
„sa Încoronat ca „Împărat roman“ acesta e doar un lucru 
- adaus într'un anume moment. Dar în toată vremea” el a 
rămas legat: de vechea origină francă a personalităţii sale 
politice. L-a întrebuințat Roma : trebuia această „enera- 
bilă: coroană şi: mandatul apostolic. al Papei ca” să aibă 

| dreptul de. a ataca pe oricine, în calitate de represintant 
| și al Sf. Petru, prin urmare și al lui Dumnezeu, ... 

Căci erau o mulțime: de păgîni în jurul lui, şi, ca Franc, . 
"nu avea dreptul să li: jea pămînturile, dar ca  Siegar al 
ideii creştine era dator s'o facă. 

Noi astăzi am spune, cu ideile noastre de progres: dar. 
„de, ce-i trebuia numai decît un drept ? Oamenii de atunci ; 
- judecau însă altfel. Li trebuia dreptul. Şi nu numai că li 

t
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trebuia constiința” că au un drept, dar Și recunoașterea 
acestui drept de o societate întreagă, Sint interesante anu- 

mite amănunte din opera lui Eginhard ca să se vadă cum: 
şi cel mai neînsemnat act al lui Carol-cel-Mare era do-! 

„minat de ideia dreptului. Observăm în treacăt că'ela fost: n 
şi cunoscătorul “vechilor tradiţii germanice. Tassilo, ducele “ 
Bavarilor, jurase „după datina francă“, „mînă în, mină“, 
lui- Carol, își. „recomaridase fidelitatea“ ; oamenii lui îl'ur- 
mează, Cînd, la 781, se pregătește o lovitură, „Papa e 
acela care, în basa tratatului, îl” chiamă. Ducele jură și 
„dă ostateci la Worms. În noul conflict din 787, el: cere 
mediaţia Papei, care nu-l primește, Urmează . revolta şi. 
iertarea din partea lui Carol. La '788 în - sfirșit, pîrît - de 

- ai lui pentru crima „laesae maiestatis“, - ca unul ee a che- 
mat pe „Huni“, i se face ducelui proces în lege; e con- 
damnat și aruncat în mănăstire. Ca rege franc așa trebuia . 
să lucreze ' Carol; orice altă cale-i era închisă. Anexarea 
brutală nu era în concepția de drept a societăţii din care 
făcea parte. Trebuia să scape deci “ “din vechea legalitate: 
pe care, neapărat, i-o impunea tradiţia. 

In lupta deşchisă,, “Carol ma izbutit totdeauna. Une ori: 
s'a izbit de mari reutăți, care nu mai: erau greutăți de 

„ conștiință. Dar, dacă, în casul lui Tassilo, greutatea venia 
din caracterul. de creştin al acestuia, aiurea păgîni stăteau 
în faţa armelor sale: In Spania, Musulmani, în Germania: 
propriu-zisă, Saxoni, în Nord Normanzi, în Panonia Avari,. 

-(„Huni) şi în vecinătatea lor Slavi; chiar. în răsărit, In 
periul Bizantin presinta oarecare deosebiri - religioase, de 

o şi Carol se feria foarte mult să întindă degetele în această: * 
direcţie,. unde, cu toată peţirea uneia din fiicele. sale de 
către Împăratul Constantin, nimeni nu era plecat să-i re- 

2 7
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:Cunoască: dreptul. de a- și alipi efigia barbară d vechiul 
„aur, legal al efigiei imperiale 1. , 

încolo piedecile stăteau numai! în vitalitatea propirie; în 
elementul de energic vitează al acestor popoare. Și totuși 
biruința nu venita totdeauna. Atunci-îl vedem pe Eginhard 

-cum escamoteăză nesuccesele. Războiul cu Saxonii nu sa 
- mintuit cu o- biruință deplină ; departe de aceasta: Bar- 
„barii-nu s'au „creștinat toți și nu s'au supus. Francului care 

_ se „făcuse Roman, ci elementele cele mai dirze au făcut ca “ 
elementele dacice. la noi, după întrîngereă lui Decebal: au 
trecut dincolo de graniță, și decenii întregi încă biruitorul. | 
a întilnit în calea sa desperarea . acestor pribegi. Putem | 
“admite oare că toată lumea această. saxonă, care de: se- 
cole întregi se închina, în adîncul pădurilor, zeilor părin- 

“tești, a 'consimțit să părăsească total pe- aceşti zai, Consi- : 
derînd cucerirea religioasă ca 0 trânsformare a. fiinţei lor * 
“morale ? „De fapt se botezau pentru ași scăpa zilele, epis-." 
-topul cu "crucea, stind lingă! ducele cu sabia. 
"Se duceau” acești pribegi. și la -Normanzi, şi de aceia .. 
"vedem de-odată crescînd activiiatea' războinică a piraţilor ă 
Nordului întrun chip extraordinar, Și Eginhard cunoaște 

regi danesi: Cari-și puseseră . îi minte să cucerească “fara 
- Carol-cel- Mare, "toate “gurile râurilor - fiind- blocate ' 

de corăbiile lor; — adincă: umilință a anilor de bătr îneță 
“ai Împăratului ! Gotefrid, spune el, „Spera stăpînirea Ger= 

" maniei. întregi, socotind -Frisa ȘI. Germania întocmai ca _ 
: niște provincii ale sale. Bă chiar se lăuda că î în Curînd va sosi. ” 
cu u trupe” foarte mari la Aachen, unde era Curtea regelui 2 

  

„Invidiam suscepti nominis, constantinopolitanis Imperatoribirs 
.* Super-hoc' indignatibus, “magna tulit patientia' vicitque- contumaciam . i 

“ magnanimitate, qua eis procul dubio longe erat praestântior, pai 
-+3- Totius sibi” Germaniae : promitterent. potestatem..: 'Frisiam 

- + Quoque et- Saxoniam haud aliter. atque suas provincias” aesti- 
„*mabat, Etiam se: brevi Aquisgrani, ubi regis comitatus erat, cum 

=
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A a Eginhară - N DAT 

| Prin urmare nu e succesul: pe care și- -I închipuie cineva 
| de obiceiu. lar, în ce privește Panonia, cu Avarii și. cu. 

- - Slavif ei; Eginhard arată că -a. biruit Împăratul său doar A 
fiindcă acolo rămăsese. un pustiu!. Dar pe atuici nu cra -..-. 

„= vorba” de colonisare cu elemente! din țara cuceritorului, ca - i 
în vremurile de astăzi, ci, dacă dispăreau . locuitorii „cei: _ 
'vechi, pămiritul rămînea - sterp, deci. fără nicio utilitate - a 

pentru “acela în mînile. căruia era Pînă și paza” în locuri „: 
__ aşa-de depărtate tot: indigenul "învins și Stipus trebuia s'o. . ':-.. 

„ iâcă adesea. | Sa 
Dar Carol a suferit și- adivăiate înfrângeri : la Roa- 
„ cevaux, unse nepotul şi tovarășul său, Roland; căpitan al. 

- margenii de -către Bretoni,” luptând cu Vasconii, - strămoșii. 
- Bascilor de: astăzi, a perit. Şi ce face Împăratul în această 
împrejurare ? Lasă în barbaria „lor pe biruitori, pe € cari: 

| : nu-i mai putea descoperi 2. | ee 
>. Mai samănă oare tabloul “acesta, de + și este luati în a fie- 

care amănunt din. Eginhard, Cu. tabloul marelui Împărat- 
- paşnic, “al cărui sceptru, se întindea „asupra, celei mai mari - 
 păţi din Europa ? Mai vedem 'oare „maiestosul sfint îm: 

i __ perial pe care Eginhard a vrut să-l “vrăjească înnaintea” - -- 
noastră? - Evident că nu. Doar cînd scriitorul . nostru îȘi 

| va aduna “toate cunoștințile geografice ca să spuie tot ce-" 
Ş a - aparţina “în . materie de: teritoriu . Împărătuilui, el” va-da” , 
E - douăzeci și ună de cetăţi principale Gin - care şaptespre-:, a 

„zece sînt în Galia şi cele patru străine se. întind numai” 3 
„asupra Germâniei sudice, pină la Salzburg 2, i 

. - | 

, - N i 
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Testatur. vacua omni habitatione Pannonia et 1ocus in duo. . 
FR regi Cagani erat, ita "desertus,. ut ne, vestigium quidem în co: 

" humanae habitationis appareat. - 
* „Levitas armorum... Loci situs,.. “Hostis.2 ita- dispersus erat: 

ut ne fama quidem rememoret ubinam gentium quaeri potuisset.*: 
| 2 Aquileia, Grado, Roma, Rayena, Milan și acest Salzburg, 

4. 

bi.   - Sa Da
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Aceste constatări : înseamnă ele O degradare a lui Carol- 
: cel-Mare ? Nu, ci e. numai o încercare dea umanisa per- 

soana lui în -margenile. realităţii. Hotarele succesului nu 
dau nici în acest cas toată intensitatea silinţi Și aceasta 
e, de sigur, una din cele mai mari ce s'au făcut înistorie. A 

! 

OS 
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XVI. N 

Alcuin. - | 

A cuprinde într'o singură figură representativă toată - 
epoca.--lui  Carol-cel-Mare este, imposibil. Ca să aibă ci- 
neva o impresie dreaptă a acestei epoce trebue să pă- 

„ trundă și în altă lucrare decit biografia oficială pe care 
am,analisat-o mai “sus, 
"Să alegem, — lăsând la o parte povestirea populară,. 

".... aşa de.colorată: în micile-i scene naive, a călugărului din: 
„St. Gall, — şi un alt scriitor din aceiaş Curte a lui. 
__ Carol- cel- Mare, şi anume pe omul care, în societateadin | 

- jurul regelui franc,:a meritat numele de „îndreptător al 
timpului său“ subt raportul cultural, pe Alcuin (735—804), 
căruia i Sa mai zis: de contimporani — şi şi-a zis singur, 

„în tendinţa generală de latinisare a numelor, de poetisare.. . 
a lor ca în Academiile italiene din veacul al XVII-lea, — 
Albinus. : 

Ca să înțelegem, de la. inceput, de ce Alcuin” are şi “ 
alte puncte de vedere „decit al lui Eginhard, să arătăm ce 
este însăși personalitatea. lui omenească și cariera lui. 

Alcuin nu e un Franc prin naştere, ci numai unul prin iN 
adopțiune, căci originea lui era anglo-saxonă. Între“ dînsul 
și ceilalți represintanți ai „şcolii palatului“, e o foarte, mare 
deosebire, Eginhard este. clericul franc străbătut cu de-
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Săvirşire de: pasiunile Caie. agitau societatea. lui ; ei are o 
„atitudinz în lupta... dintre Carolingieni şi Merovingieni și 
“chiar în neînțelegerile din familia lui Caroi-cel-Mare. EL: 
se gindește însă numai. la dinastia nouă și anume la acela. 
„în serviciul căruia, cu „amiciţie“ a stat. “Acest sentiment 
„de disciplină militară francă, de. devotament personal 

Ă absolut; de onorabilă "domesticitate față de rege nu- -l vom 
:întilni de loc la clericul acesta. Prin ceia ce era însuşi, 

__prin”ce a izbutit să facă influenţa - lui asupra societăţii 
- contimporane, prin marele rol „cultural. pe care I-a jucat, 
„Alcuin 'este . incomparabil . faţă cu! biograful fidel al lui 
“Carol-cel-Mare. Dar, mai “ales, de „la început pănă la : 
sfirșit el a păstrat caracterul lui. de “nglo-Saxon.. i 

Și aceasta” chiar "ne-a făcut să ne oprim asupra per-. 
“soanei ui. Importanța: Ini Alcuin' nu e atita “în scrisul lui 
«deosebit, în felul cum represintă viaţa “ “ce se petrece în 
suru-i, "ci. tocmai în acest fapt: „Că, între multele curente, 

j venite din multe: părți, care au colaborat, la . alcătuirea 
epocei nouă, curentul - de căpetenie - supt raportul cultural | 
“ma îost curentul franc, ci. curentul . anglo-saxon, „Aceasta 

"nu se'spune în de ajuns de aceia, cari, neputihdu- -se des-. 
„părți de punctul de - vedere modern, naţional, socot pe 
“Carol ca un rege: german, dînd apoi. acelaşi caracter ȘI. 
celor” 'din jurul său.: N'ar fi existat însă epoca de cultură 
-a lui. Carol-cel- Mare fără acest hotăritor aport care vine 

“din iumea . anglo-saxonă şi al cărui caracter e naţional î în - 
--alt sens decit al Francilor. — - 

„" Este adevărat, acu, că Alcuin. se plinge. de decăderea. - 
“colturi în patria sa, pentru. că fuseseră vremuri cînd În- . 
-sălele Britanice erau pline. de mănăstiri “producătoare, de 

„cărturari, cari în -veacurile al VIII-lea și al [X-lea Du mai .: 
„jucau rolul pe care-l jucaseră. odinioară. El. însuși apă- 
"răsit locuri care nu mâi erau „aşa de prielnice” culturii, 

- Dimineața“, spune el, „cînd munca. mea întloria vara, 

î. N
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"Alcuin . CSR „ 231. 
Na 

„am sămănat în Britania, iar acum; cînd. mi se răceşte- 
sîngele, aproape. de. seară, samăn în Francia 1. “ Dar de- 
claraţia aceasta de părere de .râu pe, care o face în ce: 

- priveşte decăderea ce i se părea că se produce „În patria.” 
sa, nu-l împiedecă — am Spus-o — de a fi. pănă la sfîr-. 

-- șitul activităţii sale Culturale un Anglo-Saxon. . În. scriso-- 
A rile lui, care formează și partea cea mai caracteristică; 

din ce'a lăsat, nimeni mare-o parte. mai largă, .— afară / 
de cîţiva: prieteni de la Curtea lui “Carol însuși, — decit: . 

„personalități dia regatele ânglo-saxone, din Northurnber-. 
land, Mercia, Wessex. Are „acolo o mulţime de cunoștințe, 

_p2 care nu le: pierde din vedere un singur moment. Rex 
gele Offa, căruia-i -spune că, „i-a rămas credincios ca' şi 
nsariului_sdu 2%, regele Etelred de Northumbria, regele. 
Fadvulf, regele Cenulf de Mercia. Scrisorile lui care trec. * 

_ Marea pentru a ajunge acasă sînt pline de o sentimen- 
 talitate duioasă. care lipsește la celelalte. Se: vede că el 
regretă locul de unde a plecat. și consideră legăturile lui 

    

- “cu Carol ca 0 concesie pe care i-o face: el, nu ca O ab 
“ dicare, şi nu “atita în' folosul Împăratului, cît, precum se. 

va arăta, în îolosul Bisericii pe care _crede că o poate» 
servi mai bine" în lumea . francă „decît. acasă,- consim-... 

_țind a înnăbuși sentimentele 'sale firești pentru a trăi în 
_ tr'un “mediu care nu-i place. În lumea francă: s'au întim-- 

plat, o mulțime de lucrui crude, de tragedii, care pe 
_dinsul nu' l-au atins, ori.l-au atins cu fotul : siperficial.. „i 
"Doar ! Și. în scrisorile ui chiar către acela pe. care-l înti- : 

- titula» „dominus rex“ și „dominus. Imperațor“ și căre în: 
„intimitatea iterară-i =i era: un „bun David „Pătriarbal, se simte: 

  

_ %„Mane, forentibus per “asstatem studiis, Seminayi în Bri-- ăn Nunc vero; frigescente sanguine, quasi vespere, in Fran _cia seminare non cesso.* -- 
4 „Oifae regi et genti Anglorun negra infidelis, tu 

-
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„totuşi o notă “ oficială pe care n'o “întâlnim în acelea pe -.. 
care le trimite către Anglo-Saxonii lui, _ 

Am spus că în lumea această nouă Sau întîmplat o 
mulțime de luciuri crude. Orice se întîmplă în insula-i 

“ nativă însă găsește ur adînc răsunet în sufletul lui. Aflind 
că. acolo . Sa săvirșit o crimă împotriva persoanei unuia 
dintre regi, nu într'o singură scrisoare, ci întrun şir de mi- 
sive, el îşi exprimă, nu numai durerea pentru pierderea stă- 
-pînitorului prieten și indignârea față de omoritori, ci și, pe 
lîngă aceasta, un sentiment de rușine față” de propria lui nație, - 

- Şi .vor. atrage atenția încă odată asupra faptului, că 
„Oricine vrea să studieze în evul mediu desvoltarea senti- 
“mentului față de pămînt, față 'de țară, a conștiinței de - 

alipire față de o nație, de o rasă, trebue să se adreseze - 
înnainte de toate la scrierile Anglo- Saxonilor : deocam- 

dată, de la Beda, care trăieşte și moare acasă, pănă la 

-Alcuin, cate, de ȘI, după lunga-i “petrecere la Tours, voia .: 

“să fie înmormîntat la York, s'a odihnit totuși în cel de-al 

„- doilea ogor al ostenelilor sale, Și acolo, la “Tours, lîngă 
mormîntul venerat al Sfintului Martin, în nicio societate 

nu se găsia el mai bucuros decît în societatea acelora * 
"cari veniau din patria.lui depărtată pentru, a-l visita, și 

una din Vieţile lui pomeneşte Chiar că venirea necontenită 
a „acestor străini, prietenia specială ce li se arată de - 
„către abate, părtenirea-i față de aceşti călători, provoca 
«un sentiment de revoltă contra lui: 

Chiar informaţia. lui literară” este în bună parte anglo- : 

'saxonă. Nu-i era necunoscută, fără îndoială, toată cultura 

clasică: Se întilnesc“ în scrisul lui versuri din poeţii cla- 

sicității latine, și e foart& falș ceia ce spune cutare bio- 
E graf tirziu că el ar fi înlăturat din citirea călugărilor săi 

“pe. Virgil; ca profan. Dar informaţia - contimporană care 
“se adauge la această informaţie antică, vine de acasă: în 

rîndul întiiu dela Beda nsuţi, i 

A
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Vom întilni la el chiar preferințe pentru aceleași do- 
menii ale culturii pe care le: întilnim la Beda, A scris 
vieţi de sfinți ca acesta, s'a ocupat de ceia ce vremea 
contimporană considera ca Ştiinţă : de gramatică, de astro- 
nomie. :A arătat o deosebită tragere de inimă pentru 
chestia calendarului... a 

” Gîndindu-ne, acum, la faptul că toţi fruntașii franci au 
fost, mai mult ori mai puțin, ucenicii lui Alcuin, . putem ; 
spune că epoca lui Carol-cel-Mare nu este o epocă pur | | 
francă; nu numai că nu e germană sau francesă, fiind |. 

„ ȘI germană și francesă, dar nu e măcar ojepocă francă! 
în vechiul, înțeles al cuvîntului. Represintă numai, supt ra- 
portul concepțiilor politice, dacă nu supt al avîntului răz- 
Poinic, cel d'intăiu moment din evul. mediu, cînd influențe: de cultură plecînd din toate teritoriile, se_întilnesc pentru! + SR pp n pe aa a m m aa e Ip] a alcătui O unitate. Ea nu e astfel un punct,.ci o sintesău 

mediu a fost capabil. Ba vom zice și mai mult= e sin- 
gura adevărata sintesă pe care evul. mediu a putut-o pro- 
duce, pentru că tot ce se întimpină mai tirziu în vremea 
Oitonilor, nu e decit un plagiat și, puţintel, și o carica- - 

„tură. Aceasta e: şi importanța cea mare a-lui Carol-cel- 

„= Cea d'intăiu sintesă culturală -și politică de care evul + 

Mare, și, cu cît îl-localiseasă cineva, cu cât îl naţionali- . 
„sează, cu atit importanța lui seade şiel. se preface, dintr'o 
maiestoasă figură de la care evul mediu întreg şi-a tras: 
toate tradiţiile, într'un idol : local. E o împuţinare și, am 

. putea zice, și o profanare a acestei mari figuri, !: 
ŞI, pentru a înțelege și mai, bine aportul “anglo-saxon 

în acest moment important din istoria lumii,: trebuie să . 
ne gindim încă la un lucru: Din insulele Britanice ple- „caseră misionari, și un anume tip de mișionari. Aşa de mare era zelul Anglo-Saxonilor ca să cîştige. credincioși 
noi pentru Biserică, încit, de oare ce țara lor trecuse: 
toată la creștinism, s'au simțit datori să-şi caute aiu-
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rea un cimp de activitate. L-au âflat dincolo Și de “hota- | 
rul Statului franc, în luniea păgînă. de la Ririul- -de-jos_ 

“ Înnainte de a intra. oștile france acolo, a pătruns Sfintul 
— Bonifaciu și “toată seria: tovarășilor lui, .cari au întemeiat. - 
"cea Gintăiu episcopie Și au' ajuns 'să culeagă de 'pe urma | 

- săminţei. aruncate o reco'tă bogată. "Misionarii aceștia aq= 
_glo- -saxoni, pe cari regatul . frâne” nu-i putea înlătura, pe 
“Cari trebuia să-i: primească și să-i susție,. nu sint chemaţi 
- de Merovingieni, pe vremea cărora îndeplinesc opera lor”. 

de propagandă, ci ei vin de la şine și răspîndesc. ideia 
: nouă a' unei astfel de misiuni “creștine convertitoare . ŞI 
cuceritoare în mijlocul societății frânce. Și această - d 

+ -deie a misiunilor creştine. “înarmiale . este unul din e-. : 
„lementele de explicație a activităţii lui Cărok-tel-Mare., 

„ Îusuși. 
Între “Bonifaciu şi Carol, de fapt, e o , legătură dtrinsa, 

Cel: dihtăiu este, crucea apărată "de sabie, pe, cînd celalt “ 
e. “sabia, care ttebuie să apere totdeauna! crucea, În .fond: 
acelaşi, lucru, deosebirea. stind numai în punctul esențial 
*ŞI - elementul mai însemnat din cele două. activități. . Dar, ';: 
"pentru ca 'să:se 'treacă de la misionarul care-a fost Bo- 
nifaciu la creștinarea cu, sabia! în puterea autorității. im 

_periale Pe care “a delegat-o Biserica anume „pentru acest , ÎS 
"= Scop, ceia ce. e rolul'lui Carol- cel- Mare, trebuia un ter i 

“mir intermediar. EL bine, acest termin este Alcuin, 
4 

e nu e, “deci, o o figură de baso- relief, ci, prin”. “ceia. ce: 
> în adevăr. se cuprinde într” însul, un element „esențial. 

Şi să nu se 'uite că acest ' Anglo- Saxon Care a! stat 
lîngă regele” Francilor Şi l-a ajutat așa de mult, de tapt 3 

„și cu. fapta, a venit direct din insula lui; ci a trecut 
i prin Romă, că acolo” l-a” întîlnit - Carol-cel-Mare. Este: 

- 2 astfel O atingere de drumuri care: “înseamnă și o întilnire: 
de Surente - "în lumea ideilor, Alcuin fusese. în Roma, pre-: 

'
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| cum fusese și Bonifaciu odinioară ; el primise apostolată 
„= de la Papă, un apostolat de cultură care putea strînge 
„=«în același -mănunchiu mai-multe energii barbare, și atiinci 

- Carol, care avea nevoie de cultura aceasta “ca de una din ! 
formele. distinctive și ca de unul“ din elementele de drept: » 
ale: situației sale istorice; l-a primit, nu cum sar primi 

„astăzi un element cultural într'o mare Capitală din Occi-. 
“dent, ci ca pe «un personagiu representativ, Ca pe .un'ele- 
“ment 'de legătură, ca pe un auxiliar real și practic. 

Găci, prin originea şi viața lui anterioară, Alcuin re- 
"presinta: de o parte. caracterul anglo-saxon, de energie .. 
războinică strămutată în domeniul religios, . „toată tradiția 
marilor. misionari cari aduseseră -mii și .mii de barbari la . - 
credința creștină, dar și în același timp, ca.şi Bonifaciu, 

“6lementul de devoțiune față de Biserica romană și misiu- 
2 nea apostolică pa care. aceasta 0 putea încredința noilor 

convertitori. Ia - E 
În. chibzuința lui Âlcuin, Carol nu veni deci „în riidul 

întăiu, ci în al treilea, ca element subsidiar, ca element” 
necesar pentru ca 0 .anume operă să se îndeplinească. 

„ Lucrul de căpetenie este la dinsul, în. sufletul lui, legă- . - 
„tura cu lumea de 'unde a pornit și, al doilea, credinţa ! 
“faţă: de Biserica -romană. Este: un pasagiu foarte intere- | 

„_ Sant din scrisorile lui Alcuini care lămurește foarte ' bine - 
„aceasta. Sint, spune el, trei autorităţi. pe lume : una este 
„autoritatea Papei, „apostolica sublimitast : el e succesorul 

răşte, nu -numai. ortodoxia credinței, 'dar și ortodoxia vieții 
„politice. Prin. urniare, Grice legitimitate, în orice domeniu, | 
„nu poate să plece decit: dela dinsul, pentru “că originea 
oricării legitimităţi este Sf. Petru, „Care a, primit autori . 

"tatea 'lui de la. Hristos și el. singur, are, deci,. dreptul să 
comande, prin „urmaşii săi. A doua este : : „imperialis dig- .   

„ Apostolului, -el are dreptul de a conduce lumea, el. hotă- N ,
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nitas“, la care se adauge o „putere seculară“, a „Romei 
a doua“, : o 

: Dar aceasta .nu' trebuia căutată la Curtea regelui franc, 
ci tot la Roma. Oricine ar fi în Roma, aceia are dreptul 
'să exercite această demnitate imperială“ ; el va fi „gu- 
vernatorul (gubernator). acelui Imperiu“ : 

lar cel de-al: treilea termin de legitimitate şi autoritate 
e „regalis dignitas“, și el singur se” întilneşte la Franci: 

“Dumnezeu a. făcut pe cineva, în această calitate, „ciîr- | 
muitor al poporului creștin“ : „rector populi christiani“. 

"Astfel la Roma -sînt două puteri, cele vechi și cele mari, 
iar 'la regele franc, în ajunul chiar al “încoronării sale, . 
numai o a treia, nouă și inferioară. , | 
Cu astfel de idei a“venit Alcuin la Curtea lui Carol, 

- Şi el ma trecut cîtuși de puţin de la părerile lui cele vechi 
la păreri: noi prin 'familiaritatea, aşa de onoratoare pentru. * 

. dînsul, „A regelui, ci, din potrivă, a strecuratel în mintea 
- acestuia o. mulțime de. elemente pe care altfel nu le-ar fi | 

avut. “Nu el a primit ordine de la rege și Împărat, cire- 
gele, Împăratul â primit, pe lîngă vechiul său fond. ger- 
manic, elemente. pe. care: personalitatea, subtilă supt ra-- 
portul inspirației, a. lui Alcuin le aducea cu sine. | 

Dar scrisorile lui servesc să: ni se arăte şi ce transfor- 
mări s'au produs după primirea coroanei împărăteşti în 
însăși noțiunea autorității supreme întrupată în Carol-cel- . 
Mare. e a 

Alcuin nu era un adevărat Și simplu călugăr. Era, ca | 
"şi atiția învățători de la Curte, diacon, de şi locuia într'o . i 
mănăstire Și a condus mănăstiri, 'de Şi se întrupează, de- 

“sigur, în el spiritul monastic ' în oposiţie cu spiritul epis- 
copal, de și a luptat de. atitea ori, la Tours,' cu episco- 
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pii, Cari, cu dijme şi alte mijloace fiscale, supărau pe 

supușii de pe .moșii.' Va spune că „tot ce se produce în 

"lume e fără. folos: 1, dar viața lui întreagă desminte “a- 

cest- element împrumutat operelor creştine anterioare. 

A fost omul rasei sale: numai- muncă și credință, nu-. 
mai sforțare de la un capăt la'altul al vieţii. În ea, în 
larga răspîndire a culturii îşi afla .și “răsplata, decit care 

„alta nu-i trebuia: „Înnaintarea ucenicilor. miei îmi este. 

“răsplată înnaintea lui: Dumnezeu“, „Discipulorum meorum 
profectus' merces est mihi apud Deum“. - 

De sigur una din cele mai frumoase frase pecare le-a 

spus: vre-odată un om, care, fără să aibă o catedră, cu 

toate acestea era :nult mai mult învățător decît atîţia cari, 
în condiţiunile mult mai bune 'ale timpului nostru, : sînt 

„poate, sufletește mai puțin învăţători decit dinsul. Și am 

adâugi: Fericit orice învățător, din orice timp, care și-ar 

- putea scrie la bătrineţele .sale cuvintele acestea „de-asupra 

casei de adăpost a ostenelilor! '* | 

- Deci-Alcuin nu este un abdicant, un . desertor, din cre 

dință și devotament față de Dumnezeu, al datoriilor. sale 
din lume, cum nici nu se putea să fie un spirit așa de 

viu într” o, societate care vuia întreagă de zgomotul arme- 
lor', care cerea din răsputeri crearea, fie și din mijlocul - 

„ruinelor, a unei lumi nouă. Nu trebuie să- l înțelegem nu- 

mai supt raportul de învățător de gramâtică, de: astrono-- 

mie, ci în rolul său de prectâr“ al societății întregi” în 

care a trăit. | 
Și de aceia a lui” îi cerem mai ales sensul noii împărații 

pe care, nu numai că o dorise, dar o făcuse să se cu-. 

„boare ca ideie politică în mintea prietenului său, regalul 

” David. 

„Labor itaque monachicae vitae truciuosus est, labor vero 
saeculi infructuosus.* 

17
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„.- Pentru dinsul Carol-cei-Mare este supt raportul politic 
numai conducătorul creștinilor. Nici nu există Ia elun po- 
por franc, „Populus francicus“, ci: numai acel „POpulus 

" “christianus“, unul singur, avind un Sigur domn în cer 
și 'cerînd o singără -căpetenie pe pămint. Poporul acesta: 
creştin este supus de drept, în întregimea sa, lui Carol, 
afară de O singură . excepție, evidentă, din scrisul lui: 
Insulele “Britanice, unde peritru iubiții lui regi de acasă creiază un compartiment politic special, al prietenilor Îm- 
păratului, ajutați. și cu bani, pentru ca, în schimb, să „li 

se ceară anume lucruri în folosul regatului. franc. Aceştia . 
stau. puțin la o parte ; Ceilalţi toți sînt un singur popor, 

„asupra căruia se întinde autoritatea singură a: regelui, bi- 
„. hecuvintată pentru Creştinătate de urmașul Sfîntuiui Petru. - 

În anume scrisori Carol e intitulat într'un fel, într'al- . 
„tele "n alt“fel, ceia ce pentru un protocolist, pentru un” 
'om politic, pentru un intim, „pentru comensalul unui rege 

"este. neadmisibil. Dacă era un om care trebuia să ştie ce 
titlu i se cuvine lui Carol-cel-Mare — „rege al Italiei și 

i Longobardiei“, „rege al Francilor și Longobarzilor“, sim- 
„plu, lîngă. „Împărat al Longobarzilor“, —- era, fără în- 
"doială, acela 'care în colțul lui de viaţă rustică "de lingă 
Tours păstra legături neconțenite cu. Împăratul, ȘI, cu 
toate acestea, titulatura variază dela O. scrisoare la alta. : - 

Aceasta nu înseamnă, firește, lipsă de informaţie, ci - 
altceva :, necunoștință exactă a rostului pe care-l va âvea . 
noul Împeriu în lumea reală contimporană, care, la urma 
urmei, îi era lui: Alcuin indiferentă. Nu supt raportul te: 

-ritoriilor pe care le. poseda, ori al legitimității care se în- 
” trupează. într'iusul, ci supt acela singur de instrument al 

Bisericii Carol "există pentru Alcuin, misionarul și repre- . 
sintartul ideilor romane, în sens papal, în mijlocul s0- 

„cietăţii- trance. o | = SE 
Şi aceasta explică de ce Alcuin se împacă, precum se
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împăcaseră și alţii din cler, cu existența societăţii civile, 
cu organele de administraţie ale acestei Societăţi, cu deo- 

„sebitele ranguri ale ei, cu asprimea anumitor măsuri care 
trebuie neaparat să se ica pentru ca societatea să dureze 
și să se asigure, cu elementele de nedreptate chiar. care 
se, amestecă, firește în orice faptă omenească, Biserica 
trăise pînă acum în afară de societatea civilă; acum ea 
recunoaşte, cel puţin alături de dinsa, existența acestei 

” societăți care poartă războiu,." judecă procese, pronunță - 
sentințe și condamnări şi face adesea cu totul altceva de 
cît ce zice Evanghelia. - 

Sint în această privință pasagii foarte caracteristice în 
scrisul lui Alcuin. : 

j 

„Vechii Saxoni“, scrie 'el, „şi toate popoarele, “după | "stăruința regelui Carol, care îndeamnă pe . unii cu răs_! - 

tină. Anul trecut, acelaşi rege a năvălit: cu oaste asupra 
” Slavilor, cărora ndi li zicem Venzi, și i-a supus stăpinirii 

plătiri, pe alţii cu ameninţări, s'au întors la religia creş- 

„Crucii. Însă acum au venit :cu flota în Italia Și, învinşi de. 
ducii acestui rege, au fugit la corăbii ; 4.000: au : murit şi mii au fost prinşi. De aserhenea Avarii, cărora li zic cem Huni, au: pornit asupra Italiei ; dar i-a biruit şi i-a 
creștinat, și s'a întors acasă. Au năvălit și asupra Bul- 
garilor, dar au fost învinși şi împrăștiați de oastea Creş- - Ă . .. Pa .. . . . tină. De asemenea și ducii ș “ ribunii regelui prea-creştin 
au luat mare parte din stăpinirea .. Saracinilor, apoape 
300 mile de lung, dar, vai, ce durere, că aceiași blăsţă-  - 
mați Saracini (cari 'se mai zic și Agareni) stăpinesc. în- 

“toată Africa și în Asia pentru cea' mai mare parte 1. 

1 Cf. aiurea : „[David], sub cuius umbra superna quiete popu- 
- lus requiescit christianus“, „Plurimos longe lateque populos ab 
erroribus impietatis in viam veritatis deduxit. „€ | 

4
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Acest buletin de victorie” pe: toate câmpurile de luptă | 
„sună, foarte curios cînd. porneşte de la un cleric, de la 
un om Care represintă pe Dumnezeul blindeţei, pe acela 
care voiește” „pacea și buna voire“ între toți. . Deci ur- 
mașul lui Paulin şi. Jeronim, vechilul Sfintului Martin, a- 
cela în care se întrupează moștenirea Sfintului Colimban, 
a apostolilor și învăţătorilor mari din Insulele - Britanice, 

“ar fi setos de farmecele puterii, în farmiliaritatea unui rege 
mare, și. ar. fi părăsit vechiul punct de vedere bisericesc... 

„De loc. Dacă. războaiele. lui Carol-cel-Mare ar fi .fost 
- consacrate numai causei france 'sau nuwai ambiției indi- 

- „viduale .a. regelui, o astfel de înțelegere între - dînsul și 
Alcuin ar îi fost imposibilă. lar,. dacă înțelegerea - se în- 
timplă, aceasta se datorește faptului că toate. războaiele : 

„lui Carol sînt .puse, orice ar fi crezut. regele însuși, cu. 
“ sufletul: său germanic, în serviciul acelei mentalități spe-. 
' ciale pe care Alcuin o represintă;- EI nu urmăria triumful. 

lui. Carol, nu-l. încînta întinderea regatului franc sau glo- 
ria: regelui pe care-l: servia, după convingere . şi datorie, . 

«ci el cînta numai triumful Bisericii sale. E bucuros: doar 
„Că Sa găsit un rege care consacră toată „activitatea Şi 
toate puterile lui pentru acest Scop. 

Cit. a privește pe Carol însuși, ca să înțelegem. ce se. 
i petrecea în psihologia lui, reclamată” de un atot puternic 
instinct, de o parte, și de un-ideal; asimilat, de alta, să 

... facem'o comparaţie istorică. : 
“În veacul al XVIII- lea, cum se ştie, două puteri « se gă-, 

E siau față în fața: regalitatea absolută și propaganda Li 
-* losofică, Regii absoluţi înțelegeau să administreze pentru 

folosul lor și al Curţii. lor, să poarte războiu pentru glo- 
-ria lor, pentru înținderea teritoriului lor; propaganda _iui 

1.V, capitolul precedeat. .
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“Voltaire, Montesquieu, Rousseau crea o. altă atmosferă. 
:Ea cerea ca poporul să îie guvernat de rege, dar nu: | 
“pentru rege, ci regele. să se sacrifice pentru a guverna 
poporul potrivit cu interesele acestuia sau cu un” interes 
general cultural care se întindea asupra tuturor popoa- 
'relor. Ce s'a întîmplat ?. Na fost un rege în societatea 
“contemporană care să nu încerce a' primi în el anume e- 
„lemente din filosofia timpului. ȘI, necontenit Simulînd a- 
-ceastă acceptare a ideilor filosofice ale epocei sale, fie- 
<are rege ajungea să le aibă întradevăr în sufletul lui. 

- Ceia ce nu excludea ca elementele vechii regalități abso- 
"Iute să trăiască alături cu elementele Superioare, de îm- 
prumut: 

Ei bine, și la Carol- cel- Mare se petrece, în  dmestecul 
“elementelor germane cu elementele creştine, ceia ce se va 
„petrece la un Iosif al II-lea, la: un Ludovic al XV-lea 
„Chiar, în societatea secolului al.XVIII-lea. Cine putea să * 
despartă. aceste elemente ? Nici ei înşii. Cu „toate acestea 

. filosofii aveau necontenit ochii opriţi asupra cowvertiţilor 
Tecenți,.ca să vadă dacă nu. se agită încă - spiritul vechiu, “ 

Şi critica nu sa „oprit decît în vremea Revoluţiei, pe care 
„i au pregătit-o. 

Tot așa e si cu Alcuin. 

„ Criticînd nedesăvîrşirea. vieții politice contemporane, -el ) 

dă pasagii minunate din punct de vedere creştin și uman, | 

- în scrisorile sale !. În luptele cu Saxonii el vede ce seti- | 
răște. după steagurile regelui și Împăratului: sila, “pofta: 

de stoarcere a 'dijmei. “Cei mai buni, cei mai „viteji, cei 

mai credincioși sau dus; botezați. voştri,. „strigă el, sînt 
    

1 Si tanta instânţia suave Christi i iugum et onus tus: leve du- 

Tissimo Saxonum populo praedicaretur, „quanta decimarum red- 
3 sditio. „., forte baptismatis sacramento non abhorrerent*. 

"Ci. „Qui foras' recesserunt, optimi fuerunt : christiani..., et qui 
zemianserunt in. patria fecibus” malitiae permanserunt, “ 

ca hora caz
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elementele cele mai rele. Și, mai departe : „Fiţi: predica- 
"tori, și nu prădători !“, în părțile acelea. Ori: mai mult 
„Cu propaganda şi convingerea și mai puţin cu dijma. Și 
sînt pasagii pe' care orice filosof din secolul al XVIII-lea 
le-ar: îi iscălit : „Cum se poate sili omul a crede ce.nu | 

„crede ? Poate, fi minat din urmă la botez; nu la credință2?% 
„Fără credință 'ce foloseşte botezuls? . i 

Niciodată din încunjurimea lui Carol-cel-Mare.: nu- sia - 
- pronunțat 0: mai, aspră 'condamnare asupra părții rele, de 
|.“ silnicie lacomă, din opera lui, a 

* Şi faptul acesta : critica neobosită ce urmăreşte pe ori- 
“cine se duce în lumea saxonă și-i fixează - responsabili- . 
tatea, păstrează pînă la. sfirşit pe Alcuin mai presus decit 

„opera.pe care a provocat-o ; el-îi conservă figura de ide- 
-alist intransingent,- represintîni cu energia lui .anglo-sa- 
„xonă concepţia de dominație creștină, culturală, latină :a- 
supra “lumii întregi şi de tutelă exercitată asupra instinc-. 

„telor barbare, abia puțin „raținate :la- suprafaţă, ale regelui 
“germani și legiunii de “ostași și dregători cari-l' întovă- * “tăşiau, Și A 2 i E . * . 

.. 

“3: „Sint praedicatores, noa praedatores.“ „Esto praedicator pie- “tatis, non decimarum exactor,* * o a 
2. „Quomodo potest homo cogi ut credat quod. non credit? Im-.. - 

“pelli potest homo ad baptismum, non ad fidem.€ E 
* „Absque fide quid proficit baptismus?* Cf: „Idcirco misera  Saxonum gens toties baptismi perdidit Sacramentum, . quia nun- 

  

quam fidei fundamentum.i . . 
,



  dintre Romanii săraci. Leon al lll-lea (795-816), care în- 

XVII. 

Sf. Benedict de Nursia, 
În numele lui Hristos, întemeietorul și capul nevăzut al 

Bisericii, -Papa era. supremul stăpinitor al acestui ev me- 
“ diu care e o. „Biserică“, El e izvorul de drept, și. sin- _ 
gurul în această societate care, fără a fi teocratică, se . 

„. considera ca de ordine politică divină. Unde era present 
„servul servilor lui Dumnezeu“, urmașul. Sfîntului Petru,. .- ? . a . . Și Ă . . .. . orice autoritate, — considerată ca o simplă delegaţie,. . 

- precum, revoluționarii de la 1789, hrăniţi de ideile lui Rous- 
„Seau, concepeau ca o simplă delegaţie orice Guvern —, 

dispărea. -. - , ME cp? 
Totuşi, dacă presența personală a Papei putea să în- - 

„ deplinească lucruri așa de mari, el trebuia să fie . servit 
în autoritatea" sa' de alţii, atunci cînd nu. se înfățișa” el în- : 
suși. Căci Papa nu se putea găsi: în fiecare moment pre- 

. -“tutindeni ; ba era uri timp cînd nu se putea găsi decit în 
reşedinţa” sa, unde prestigiul îi era. mai slab, unde acei 
cari-l creaseră îl vedeau ce face şi acei cari-l puteau îm- 
piedeca de a se duce în cutare sau cutare direcție erau . 
acolo ca să exercite acţiunea lor, NE a 

Papii din acest timp se aleg în cea mai mare -parte 

cunună pe. Carol-cel- Mare, era. fiul unui anume Azuppius 
și fusese crescut în mvestiariul Patriarhiei“, ajungînd a îi : 
preotul care dădea hrana săracilor, Ștefan al IV-lea (816-7) .
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e subdiaconul lui Leon. Cei ce.hotărăsc stat 'alegătorii:. - 

„toți preoții sau fruntașii. (proceres) și tot clerul, precum: 

și nobilii (optimates). sau tot -poporul roman (cunctus: 

populus fomanus)“, acei cari.primesc și pe Carol-cel-- 
Mare cînd. vine la Roma : -, fruntașii clerului, cu toți „cle-. 

ricii și nobilii, și senatul și toată oștirea și poporul întreg“.. 

i se pare, cetind aceste Vieţi de Papi, că ai înnainte- 

acea republică provincială, autonomă și turbulentă, care, 

„ la 'Agrigent, alege și răstoarnă, glorifică: şi terfelește pe: 

Sfintul Grigore. Şi aici femeile joacă un mare rol, „că- 

lugăriţile (sanctimoniales) şi' diaconesele şi matronele no-- 

bile sau toate femeile“. Doar se. adaugă străinii, așezați 

statornic! aici, „Şcolile“, organisațiile acestor „peregrini“ « 

Şaxoni, Longobarzi, Frisoni, Franci. 

Ca și la, Agrigent, violențele „adversarilor politici“ contra. 

episcopului nu miră și nu indignează pe nimeni decît pe 

" Susținătorii acestuia. Leon, pașnicul și milostivul 1, e atacat: 

lingă mănăstirea Sf. Ștefan și Silivestru de oameni plă-- 

- tiţi, cari caută să-l Grbească și-i tai limba, aruncîndu-l: 

în mănăstirea vecină, pe cînd casa lui din Roma e dis-- 

trusă. Cu dușmanii, e gata să stea la judecată, ca și Gri-. 
gorie, să primească sentința regelui franc din care va face- 

un Împărat și a unui sinod de arhiepiscopii, episcopi şi: 

abaţi, precum Și a întregii noblețe a Francilor și Longo- 

barzilor* ; ba chiar să jure, „după exemplul predecesorilor 

săi“, să se purifice „de îalşela învinuiri pe care i le-au: 
impus, Romanii cari "l-au prigonit“ 2. Și Carol e adus de- 

„Tardus ad irascendum, velox ad miserandum.€- Cf, cartea, 
mea Papi şi Împărați, 1921. : 

„Praedecessorun: meorum pontificum vestigia . sequor et de: 
talibus falsis criminibus quac super me nequiter exarserunt,: "me: 

"purificare paratus sum... Quia de istis falsis criminibus quae su= 

per*me imposuerunt Romani, qui inique me persecuti sunt, scien- 

- iam non „babeo, n nec talia episse me cognosco.*
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Biografia pontificală -să faca această ' declaraţie: , „Nu cu- - 
- “tezăm a judeca Scaunul apostolic, care e capul tuturor | 
“Bisericilor lui Dumnezeu, căci de dinsul și de vicariul lui 
:sîntem judecaţi toți, dar el, nu se. judecă de nimeni, cum 
-a fost- din vechime, ci precum a obișnuit însuşi Sfintul! 
Părinte după canoane vom ascultă !“. Și mai tirziu Pascal 
:se va purifica față de un sinod de. 34 episcopi şi preoți - 
şi 5 diaconi fără să împace pe neastimpăratul și „înso- -: 
lentuli populus romanus. Dar și. Papa. Leon, în ultimul 

“timp, se „Curățise“  înnaintea Trimişilor Noului Împărat 
“pentru omorurile ce orînduise. 

_„" Sfintul Părinte. î însuşi avea nevoie, în împrejurările nor-. 
male, zilnice aie vieţii sale, de puteri, care, fără sa-l în- 
locuiască, — așa cum fatal trebuia să dorească —, să 

„lupte pentru diasul, să îndeplinească opera; lui Dumnezeu 
iîn numele lui și potrivit terţilor lui. „Aceştia nu puteau 
“Ti decit călugării, EX 

. Călugări: era însă, supt. înrîuriri “de schivnieie: orien- 
tală,. -un vechiu: mijloc de a scăpa de orice sarcini a Jumii, 
-de a-i părăsi toate datoriile, oriunde. Ea trebuia deci trans- , 
formată. într'o putere 'obedientă a Sfintului Scaun, primind 

şi orînduirea sa. și instrucţiile de fiecare moment . „de la . 
- :succesorul Sfintului Petru și. asigurind controlul, obser- 

“vația zilnică, efectivă asupra , oricării. părți . 'din societatea 
Civilă. În deosebire de vechii asceţi, inutili, de misionari, 
autonomi şi lucrînd diu inițiativa _lor, aceştia erau :să fie. 
"ostași ai i lui Hristos, milites Christi, cari să represinte î în. 

“Nos Sedem ăpostolicam, quae est caput omnium Dei Ec- 
cleste, iudicare non audemus, nam ab ipsa nos omnes et'vi-: 
-Cario suo iudicamur ; ipsa autem a nemine iudicatur, quemad=. 
_modum antiquitus non fuerit, sed, sicut'  îpse, summus pontifex 
<ensuerit canonice obediemus“,
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toate părțile pe regele ceresc avînd la Roma: ca „servi 
“= pe Papa. Dacă în Răsărit călugărie - însemna retragerea- 

din lume a unor bătrîni — de unde z2)eyepoi, „buni bă- 
trîni“ moşi — și pregătirea morţii: în viață, spiritul altor 
rase vorbia și în acest domeniu la Apuseni. Pentru -ei, 
oricît.ar repeta formele străine, ca Paulin, care e totuși 
un. „episcop, un cîrmuitor, nu un schivnic, viața e. “totuși 
un lucru atit de .mare, atit de Sacru, pentru -că se poate 
face și orice lucru mare și bun ca dînsa. „Ostăşie e; viața 
omului pe pămînt şi zilele lui ca zilele năimiților 1 zice 
„cărticica de care vorbim aice; Apusenii, cari: simțiau 'a- 
„ Ceasta prin instinct, credeau hotărit că nu se cere să ni 
"lăsăm viaţa, ci So păstrăm, s'o îndreptăm, s'o stăpînim, 
„s'0 dominăr, să facem dintr'însa -un element activ. de r ri-. 

“dicare, — şi de ridicare a tuturor înipreună. 
Apusului. îi trebuia o altă viaţă, și nu niciun fel de 

i viaţă. “Acţiune şi organisare sînt aici scopuri fireşti, care 
se observă încă din cele d'intăiu timpuri. Martin, stintul 
martir din Tours, principalul represintant.al Bisericii ga- 
licane în cele d'intăiu timpuri ale evului mediu, chiar pă- 

„răsinda-și haina de legionar, e totuşi un ostaş care se: - 
luptă cu dușmanii cei ce: fără arme visibile sînt mult mai 
teribili decit ostașii ce. poartă sabia ; se luptă cu nedrep= 
tatea, se luptă cu suferința, cu miseria „omenească; pre- » 

 „tutindeni merge, colindă, află, “îndreaptă, ridică. Aceasta 
a fost toată viața Sfintului: Martin, cel mai mare binefă- 
„cător al: ferii sale în veacul său. N'avea pine decit pentru 
alţii, haină; decît pentru. a' o-arunca pe' umierii unuia care 

„suferia mai mult decit el însuşi. 
fu Călugării irlandesi sînt, fără îndoială, dintre. cei. mai 

admirabil oameni pe cari i-a. produs e evul, „mediu, Mănăs- 
, | | 

„Militia est vita hominis super terra et sicut dies mercenarii 
„dies eius,“ i o
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tirea Bangor, de unde s'a. ridicat Sfintul Columban, a dat 
legiuni de misionari cari au. trecut, cum s'a mai spus, în 

Britania: Mare, la Frisoni, la Saxoni, cari 'au însemnat cu 

sîngele lor fiecare pas al propagandei creştine, cari au. 

cucerit pentru creștinism, moralitate şi civilisație regiunile 
păgîne ce erau pănă atunci teatrul celor mai grozave tur- 

burări şi“al jerttirilor celor mai neomenoase de vieţi ome- 
nești. Călugării din Apus și înnainte .de organisarea- și 
ierarhisarea lor definitivă nu sămănau de loc cu indivizii 

cari-și suiau scheletul viu: pe un viîrt de columnă Şi stă- 
teau „stilpnici“ acolo, în. imobilitate, fără niciun folos . 

pentru dinşii sau pentru alţii, o viață întreagă. „La urma 

urmei e indiferent dacă un călugăr mănîncă zilnic carne 

„Sau bureţi, dar nu e indiferent dacă participă-la o sufe- 
rință a altora, și dacă, neavînd o hrană, o haină, un ban,. 

găsește cel puţin o vorbă bună, un gest de caritate care 
„să ridice sufletul omenesc.: Aceasta, nu e indiferent. 

Totuși a trebuit. să vie un moment cînd s'a simţit nevoia, 

în Italia mai întăiu, de unificarea supt aceiași disciplină 

'„ a monahilor, spre a face posibilă conlucrarea lor :pentru 

scopuri care să fie ale” Papei. Și aceasta s'a făcut prin 

regula. Sfintului Benedict, cetită. în toate. mănăstirile mai. 

„mari şi, la 678, admisă pentru. generalitatea celor : din 

Germania, pătrunzînd în Anglia numai ceva mai tirziu; - 

+. „Regula Sfintului Benedict“, de.care .ne. ocupăm „aici,. _ 

nu „trebuie înțeleasă însă decit ca un. întăiu pas către în- .. 
_ drumarea călugărimii în. desioltarea ei ulterioară 'de-a 

" lungul evului “mediu. îi 

Nu trebuie să „se creadă, astfel, că Sfîntul Benedict din 
Nursia ar fi pornit.chiar' de la ideia de a -servi pe Papa 

"şi că numai în vederea scopurilor papalității, a dat „Re- 
“gula“ sa. Această regulă trebuia, firește, să folosească 
"Papei, dar ea 'venia mai ales din nevoia, încă numai în- .
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-stinctivă, pe care. o resimția şi' el şi toată lumea de uni-- 
tate, de o acţiune comună, solidară, mergînd spre acelaşi: 

i scop, pe aceleași căi; nevoia de. a ordona societatea me-= 

- dievală, încă așa de diversă și pierzînd - din” energia ei: 
tocmai prin diversităţile care-și stăteau față în faţă. Întrun.: 
fel putem zice că. într'însa se oglindește aceiaşi nevoie a.: 

timpului care a dus la însăși: creațiunea Imperiului lui“ 
Carol-cel-Mare, nevoia lumii de a trăi legal și permanent: 

într'o formă unitară, potrivit tradițiilor seculare ale Impe- 
riului, şi cu "amintirea atitor binefaceri care resultaseră din 

viaţa comună supt, acest Imperiu general și unic. Și ca. 

 servia” deci. Papei, fiindcă și Papa e un elament de 'uni- 
tate. Și, încă, între “unitatea prin “Împărat și unitatea prin 

Papă, care sînt de același grad supt autoritatea unică a: 

“. lui Hristos, vor! fi atitea conflicte; dar. între unitatea vieții: 

călugărești și între unitatea ierarhică a papalității nu poate: 

exista “niciun fel de conflict:' o unitate se subordonează. 

“natural celeilalte. Și e așa de potrivită pentru Papa'exis- 

tența acestei unități călugărești și din alt punct de vedere:. 
“unitatea lumii medievale se poate subsuma în persoana: .. 

Împăratuiui și în persoana Papei; dar călugărimea. nui .. 
„poate să devie instrument de acțiune și dominație al Îm-: 

”, păratului. Ea a pregătit în adevăr calea acestuia : toți 

misionarii din Insulele Britanice erau necesaii ca să poată” 

veni pe urmă Carol regele Francilor, dar, din moment ce 

regele a venit cu caracter imperial şi a pus episcopii lui, 

el nu mai are nevoe de .misionar. Misionarul este, din' 

potrivă, o piediză pentru episcop; el aminteşte de servicii 

„ vechi pe care Împăratul le uită foarte ușor: Cesarul vrea » 
omul lui, care să stea lîngă dinsul, lingă markgratul 'lui: 

„de graniță ; “toți ceilalți, cari primesc sfaturi, demnități și: 

recompense de la altul, Îl încurcă şi-l primejduiesc, 

E Venim acum la însăși Regula- Sfintului Benedict. 
O carte -mică făcută intentionat astfel de un om care:
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-a lucra cu, oameni decît a scrie cu litere, Cartea mică, . 
de: altfel, corespundea chiar concepției fundamentale . a. 
Sfîntului : „ tmnultă ispravă și vorbă puțiă: multam loqui 

* în 1 lunga lui viață (480—543), : a. avut mai mult grija de - 

| 
| non aniare. . pn « 

"Nu există nimic în. această carte care . -să 'semena : cu 
“retorica, cu-stilul căutat, cu forma literară; nu € niciun 
artificiu, şi de aceia s'a .și impus, - Atiţia alţii au mai în- 

„.. cercat a da norme pentru viața călugărească, însă aceasta 
N „era de o simplicitate, de o limpiditate,: de un caracter - 
E imperios, ca o comandă militară, care au făcut-o să stră- 

bată de la sine în' sufletul tuturora. Şi aici se „vede deo- 
„sebirea * între spiritul Răsăritului și - între al  Apusului : 

„vorbi: decit în îrase largi, “împodobite cu tot ceia ce 're-: 
torica în deosebite timpuri a adunat ta să înfrumuseţeze” 

“graiul și scrisul. omenesc ; ei nu pot fără o oarecare 
|! “maiestate a stilului ; ei își drapează cugetarea în forme . 

; impresionante, Aici, din potrivă,. “parcă se simte cineva în - 
"timpurile. cele bune ale Imperiului roman : « formulele se - 
N succedă asa de: hotăritoare prin scurtimea lor şi așa de 

— binefăcătoare prin blindeța pe care o respiră - stilul. lor. 
o simplu, încît, de la. început, călugărimea, toată partea să- 
E nătoasă a călugărimii, „a primit ca:o evanghelie de viață 
- comună: solia ce venia din adăpostul de la Subiaco Şi, în p 
"timpul din urmă, de la Muntele Casin, 

i Pentru Sfintul: Benedict călugărul. nu există ca om ; 
|; - viața lui umană a dispărut cu - desăvirşire, Dar! a. dis. 
|! “părut numal'pentru el.ca individuălitate ; puterile- lui. 

omeneşti rămîn, și el trebuie să -le păstreze. şi să'le dea! . 
"pe toate în mîna șefului său, abatele, “ 

Organisatorul: pare'a spune monahilor săj, — cred. 
3 de: disciplină, anahoreţi de pustiu,  sarabaiţi, „Birovagi“, 
| „circilioni“ de pe toate drumurile —: omul sa. părăsit pe ; Si |     

Sfintul Vasile, Sf, loan Hrisostomul și toți ceilalți nu pot E
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„Sine, homo semetipsum abnegat !. Cu aceasta” individua- 
litatea voastră nu mai moare; umanitatea voastră ră- 

+ mâne și, unindu-se de la unul şi de la altul, "alcătuieşte 
„un, formidabil element de luptă, o schola serviti, un „Te- . 
giment de slujbă”, care trebuie să se găsească în mînile 
căpitanului singur. ' Sînteţi oameni ai lui Hristos, şi: deci . 

__ trebuie să vă găsiți cu totul, absolut, orb, în minile a- - . 
celuia pe care voinţa -lui necontenit priveghind. va. făcut 
să-l. alegeți abate. Odată ce Vaţi făcut. ucenicia și aţi 
spus vorbele care vă leagă pentru „totdeauna, aveţi un . 
Singur domn afară de acela din ceruri, pe acesta care 

„vă este domnus“ —, titulatură care-i revenia și Împăra- 
„tului. Ascultarea=față de dînsul va fi absolută. „A vorbi 

“şi a instrui se cuvine magistrului, ucenicului a tăcea şi a. 
asculta 2.“ Niciun murmur, în suțlet măzar ! ae 
„Obediență“, — de o parte; „umilință, humilitas, — 

„* de alta. Oriunde va fi călugărul, va sta ori va umbla, să 
fie cu capul plecat și cu ochii. pironiți în pămint. Nicio 

-. proprietate: averea s'a împărţit rudelor, săracilor, mănăs- 
„tirii; nu se. pătrează „măcar o carte,.. nicio tabletă, ' un. 
„-condeiu, nimic 3. a e 
„.. Abatele, din partea lui, e sfătuit de Sf. Benedict să fie 

un. om de o astfel de viață, incit divinitatea să poată fi 
-- recunoscută - întinsul. În orice mânifestare a. lui, prin 

| _graiu sau faptă, trebuie să dea impresia moralității. abso- 
“Iute și a devotamentului Suprem. Are pe lume o singură 

misiune + să cîrmuiască -sufletele, nu să le conducă NU- 
„mai, — regere, atributul lui: rex, regele. Numai în lu- - 
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crurile mai însemnate e] poate să ceară, — e dator chiar; în unele împrejurări, — sfatul fraților. Dar şi față.de 
acei cari îndeplinesc funcțiuni : de preposit, de decan, de: 
portar, de îngrijitor al mijloacelor de hrană, aceiași ne- 
părienire ; nicio favoare particulară. „Cel mai tînăr și mai - . 
mici poate fi acela asupra căruia se revarsă mai mult 
harul lui Dumnezeu.“ . | 

Prietenii în mănăstire nu se admit. Nu numai prietenia, 
dar! sentimentul. de iubire care se găsia- în câlugăria din 
cele d'intâiu secole, a dispărut acum cu desăvirșire. În): disciplina de fier a lui. Benedict nu se cer sentimente 02 - 

- meneşti ; ele nu pot servi Jă nimic, fiind doar o jenă, o: -: 
piedecă. Se prevăd pedepse — cu gîndul și la anume: 
vicii ale timpului — pentru cine va fi surprins rizînd sau -. vorbind cu copiii. Nu trebuie!: Conversaţiile . particulare * 
sint, absolut interzise. Un păcat din cele mai mari e gluma. Puţină 'blîndeță e numai în preceptele care ordonă să se 
Toage călugărul pentru dușman în dragostea lui Hristos: 
„in Christi amore pro inimicis' orare“, și să nu lase — 
cum zice Scriptura -— ca soarele să apuie asupra vrăj- mășiilor sale, să nu despereze, în sfirșit, niciodată de - mila lui Dumnezeu. o: , 

În ceia ce priveşte felul de. viaţă, :— fiindcă! aceasta ' 
ește Și o normă externă, nu numai O învățătură internă,—. * 
prescripțiile sînt asămănătoare cu . regulameritele milită- 

„eşti din timpul nostru. Pretutindeni, în toate mănăstirile, : 
"- a un anume ceas, toată lumea trebuie să se . trezească 

pertru a îndeplini în același loc același lucru, spunînd '-: 
aceleași cuvinte. Este o :normă de iarnă şi este' o.normă : 

- de vară. Se spune precis ce se va ceti, și cum se va ceti, cum -. 
vor veni și cum vor pleca călugării. Și aici ura de a vorbi 
mult. Să nu se întrebuinţeze din Scriptură pasagii care fac | să se risipească atenţia și să devie călugărul distras, pier- 
zînd tot folosul pe care l-a cîştigat pănă atunci. Rugăciunea
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trebuie să fie scurtă și. curată: „Brevis debet esse et pura 
oratio“, „Nu în vorba multă, ci în curăția inimii și în | 
evlavia. lacrimilor“ 1 e sensul rugăciunii. Altfel se folo- - 
sește dracul, care pîndeşte - orice moment de slăbicivme, 
care stirneşte în giturile credincioșilor şi cîte o tusă pY- 

"fidă 2, Masa va fi simplă: două feluri de legume, poane; 
în casuri extraordinare, vin, și numai pentru bolnavi. b | 
mincare mai deosebită - se prevede doar pentru bătrîni și 
acei a căror. slăbiciune-i împiedecă de a trăi asemenea cu 

„ceilalți. Pentru ca: masa să nu poată stirni nimic în trupul 
„nesupus încă pe deplin, să nu se atingă în cetire nimE: 
ce ar înteţi-o. - N Ă 

Nu se îngăduie, seara, niciun cuvint schimbat între. că 
- lugări, cari trebuie să adoarmă subit, pentru ca niciu 

gînd rău să nu se strecoare între rugăciunea zilei și o-. 
„„dihna absolută a nopții: Lumină în dormitoare nu se. ad- 
- mite, “Dorm îmbrăcaţi, ca ' ostași în tranșee, încinși cu 
_cingătorile lor sau cu funia, lăsînd de'o parte numai cuțite 

"Sau „orice. armă ar "putea. să-i rănească în somn.. -_ Î 
Dacă aceste aspre norme de, viață sînt călcafe,- intervin 

„ pedepse, Cea. d'intăiu este observaţia î în particular; a dou, 
observaţia în public, 'obiurgatia; a treia, excomunicarea; 
după aceasta vine vindicta corporalis.. Mai tărziu s'a. 

ajuns! la pedepse foarte! aspre: un comentator -din veacul 
al.-X-lea, -Smaragd, 'abate benedictin” din Saxonia, fixează 
trei zile de post .pe săptămînă, umblarea desculţ, alte Şasa 
luni de pocăință și, în casurile cele mai grele, cătuşe și 
șase luni de carceră, „bătaia cu vergile pănă la moarte" 3, s 
Erau, însă de la început, și Pedepse mai bînde: isolarea 
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de călugării ceilalţi, oprirea de la masă,. de la rugă 
ne, suspendarea ab oratorio. 

„Şi, iarăși, nu S'ar inţelege sufletul Sfintului Benedict - - 
dacă nu S'ar aminti partea de bunătate care vine imediat i. 
:să corecteze atita asprime. În timpul cînd călugărul e pe- 
depsit, să se roage ceilalți pentru. îndreptarea lui, iar, 
cind va fi mai greu lovit, să se apropie abatele de dinsul 
“Şi „să-l mingiie, ca să nu fie consumat de o tristeță prea. 
“îmbielşugată“: „„consoletur « eum, ne abundatiori tristitia 
„absorbeatur““. " 

-De şi asemenea prescripții sint prea. multe şi stricte ca 

să se poată urma oriunde, față de orice fel. de oameni, 
„totuși nu se poate tăgădui că Regula Sfintului Benedict 
înseamnă o adevărată” binefacere de disciplină pentru evul: 
mediu întreg, că ea represintă un mare factor organisator 
al acestei vremi. că prin ea s'a introdus. o morală fără 
“îndoială superioară moralei curente a societății care în- . 
*cunjura pe acești călugări. Și poate Că, pentru a avea 

"mai puțin, trebuie să se ceară, neapărat, aşa de mult. * 
„Dar, pe lîngă atita asprime. disciplinată, s'a - introdus 

:Şi ceva poesie în viața acestor călugări, "cărora altă poesie, 
a vieţii, a graiului, a 'scrisului, îi” era așa de sever inter- 

„zisă, Orice mănăstire . trebuie să” fie gata înnainte de toate 

“ pentru oaspeţi ; pentru dînșii cinstea cea mai „mare, cru- 

- “area faţă de cerințile cele aspre ale regulei pănă într'atita, 

încit, . dacă . „oaspetele vrea o mincare oprită dp regula 

" mănăstirii, să i se dea, și chiar abatele să calce regula 
 împărtășind cina . străinului : “ieiunium a priore Jrangatur. -. 
propter hospitem, „postul să se fringă de către prior din 
„consideraţie față de oaspete“: 

Cărţi mai. tirzii, -ca- Diadema monachorum, cuprind 
capitole. de o dulce” şi simpatică morală. În cutare lăcaş 
sa venit străinul, oaspetele,“ foarte bolnav, aproape să 

s
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„MoOară,. tocmai în momentul 'cînd și un călugăr își ispră- “ - -„.-Via zilele. Rudele acestuia, înștiințate, erau la căpătiiul . „lui, şi el se stinse în mijlocul” dovezilor iubirii lor. Străi- 
„nul mavea pe nimeni, și a murit singur. Atunci alt că- ligăr a visat că îngerii duceau - sufletul străinului, îar- sufletul aceluia csre fusese plins n'avea pe nimeni lîngă dinsul. | a a Cutare. frate munceşte la cîmp. „Unde-i e rugăciunea“, îl întrebă altul. „Muncind cu minile mele fără întreru- pere mă togt, operans manibus meis sine intermissione- Oro. „Unde e munca“, urmează el, „acolo mă duc: vado - „.ubi est labor. „Dacă în munca mea cîştig șeisprezece.- bani pe zi şi întrebuințez doi pentru' săraci, iata doi 0a- | meni cari se vor ruga pentru mine,“ 
Şi încheiem cu: frumoasa parabolă a călugărului căruia. abatele-i impuse să ude de la o fintină foarte depărtată.” un pom uscat, plantat anume ca să-| încerce. Doi ant - de zile a -cărat el apă. și a udat rădăcina moartă a pomului . uscat, — iar. după doi ani el a “înflorit și a rodit. .



  

  

XVIII. 

Vieţile lui. Ludovic-cel-Pios : Theganus și 
„Astronomul“. 

După maiestoasa. domnie : a lui Carol- cel- Mare, o bu- 
„<ată de vreme, până după 840, aproape o jumătate de secol, 
se desfășoară în lumea aceasta imperială, care nu e nici. 
a Germâniei, nici a Franciei, ci. a Bisericii, în creațiunea 

-.. „aceasta complexă și schimbătoare din zi în zi care “este 
Imperiul, restaurat pentru regii “Francilor, o interesanță 
tragedie personală. E tragedia luptelor dintre piosul rege 
şi Împărat. Ludovic, : care” a și rămas în istorie sub nu-, 
“mele de Ludovicus Pius, şi fiii săi. E tragedia unui om 
condamnat să fie rege și Împărat care nu găsește mijlo- 

cul de a fi caia ce se cere de la dinsul, care, în mijlo- 
cul unei societăți siişiate de' toate discordiile pornite din 
lupta firească între lucruri vechi, care n'au dispărut, și 
între lucruri nouă,: care mau încă puterea „trebuitoare 
pentru a cuprinde tot terenul, nu are nici convingerea, 

„nici energia trebuitoare pentru a-și fixa locul lui exact. 
„E nenorocirea unui om care. n'a fost în stare să resiste, 
acelor . curente . cărora nu. li-ar. fi resistat nici oameni: 

„mult mai puternici. decît dinsul și să facă față uilor gre- 
utăți care cereau puteri, incomparabil superioare, puteri- 
Jor lui. . 

..



= 

276 - Cărţi representative în viaţa omenirii . 

EI însuși a vrut să fie un sfint. Dar și izvoarele cată- să înfățișeze în el, mai mult decit Eginhard în Carol-- 
cel-Mare, Sfîntul: acela .care 'a voit binele, s'a supus lui 
Dumnezeu, a îtitins adesea dușmanului . „obrazul cellalt“i, „carea fost nedreptăţit Şi a rămas pănă la sfîrșit martirul, 
fără de care nu poate fi aureola. Noi, fiindcă e vorba 
de un rege, de un Împărat, vedem greșit o caricatură „- acolo unde! aceşti pioși zugravi au vrut să puie o icoană. În Theganus, în „Astronomul““ anonim, călugări obscuri, 

„fără biografie, vom. găsi povestea ăcestei vieți așa cum. 
o înțeJegeau contemporanii. - 

i Ludovic, era un Om 'cu intenţiile cele imai bune și nui. 
fără calităţi, Aspectul lui era foarte convenabil ; educația 
„"i-0 *upraveghiase Carol-cel- Mare însuși. Cel de-al doilea. 
“Împărat franc nu era asemenea acelor Sultani cari iese, pen-. 

“tru a domni, din umbra unei odăi lăcătuite, cari nu știu ce '-- 
e lumea și nu cutează a se amesteca în .teribilile ei -: 

„ rosturi. :'Nu era un biet semi-orb, prin întunerecul în care 
“ar fi trăit, pentru ca, dus îunaintea  orbitoarei : lumini a. 

„puterii, să piardă și puţina capacitate de a deosebi lucru- 
rile între dinsele pe care o avuse pină -atunci. Ci' era um „tînăr bine crescut, cum se înţelegea lucrul acesta pe vre- . | „mea Francilor, în, această „Frantia“ nouă de care VOr= : 
bește călugărul care fusese „în rosturile palatului“, Evi- 
dent că altfel înțelegea Ludovic al XIV-lea să „crească. „ 
pe moștenitorul lui, luîndu-i de învățător pe Fânelon şi : „puind pe Bossuet să-i explice. istoria universală și altfel: - se pregătia- în secolul al VII-lea: de la Hristos'un moș- 

-tenitor de tron franc, “El trebuia să fie un flăcău vinjos, .. ” deprins cu toate exerciţiile fisice,- cunoscînd pe toți duș- 
manii Imperiului: Ludovic a şi fost așa,. participînd pe .. rînd la toate campaniile pe care. le-a purtat părintele său, - asistînd la toate adunările particulare de provincie său la 

7
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acele placita  generalia ale tuturor naţiunilor, pe care le 
presida Împăratul, 

Se mai cerea de la dinsul să aibă relații personale Și” 
cu oamenii din provincie, credincioși administraţiei sale- 
-particulare, cu cei strînși în: jurul Împărâtului cari repre-- 

sintau organele centrale de autoritate. Ei bine, toate con-; 

dițiile acestea Ludovic Piosul le “îndeplinia. Singurul. Tă-. 
mas în viață dintre doi gemeni, de mic copil a fost luat: 

de tatăl său și dus în Italia, unde Papa singur l-a bine- 
cuvîntat, l-a „încoronat“ în leagăn'(778). Carol l-a trimis-" 
apoi să „guverneze“ Aquitania, la cei trei ani'ai lui, că-. 

lare și înnarmat înnaintea nobililor și clericilor de acolo.. 

Aclamat de toată lumea, e dat în seama unui “tutor, care: 

conducea el de fapt provincia, dar. isolat de tatăl său ca. 

„să se deprindă cu încetul că are o: misiune a lui de în-- 

.deplinit. Ajuns mai mare, Carol îl: chiamă. la adunările, - 

la războaiele lui. La şepte ani i se dă cirgătoarea de . - 
ostaș. După o. nouă călătorie în Italia, trăiește în- pro- 

vincia lui, luptîndu-se cu Vasconii și înstrăinînd pămîntu-. 

rile coroanei la - „fideli“, -pănă cînd părintele, supărat, îl 

= învaţă: cum trebuie să- și economisească averile, teritoriile: 

„ce i s'au dat în samă, -puindu-l 'să iea înnapoi prin con- 

fiscare ceia ce a dat fără socoteală. Progresează așa de: 

mult, încît, mai tîrziu, unele măsuri de administraţie” ale 
lui trezesc mirarea bucuroasă a Împăratului. lea pe fiica. 

-unui conte” din Aquitania, Harmingarda, și:are cu. dînsa. | 

"pe Lotar și Ludovic, fii, cari erau să-i -amărască viaţa: - 
“mai'tirziu. Dacă nu sufere - “„poesii păgîne“. (poetica : car-- 

mina gentilia), dacă „despreţuieşte pe .„bufoni și mimi şi 
cîntăreţi și: citarezi“ (coraulis et: citharistis), e meșter în. 
a mișca lanţa, în a vîna cerbi și mistreți. 

La moartea tatălui: său moşteneşte coroana francă, 
- singură care se putea moșteni, Dar, după moartea fiilor 

Pipin și Carol, Carol-cel-Mare avuse prudența de a-l,
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încorona el însuși pe Ludovic, în biserică, fiind el înzes- trat și cu un caracter sacerdotal, ca Împărat 1. La Aachen, în 814, după răposarea' părintelui, „rudele și multe mii “de Franci“. î] „Primesc. și-l declară Împărat“ 3, 1 se pare totuși că, de și Bizanțul Îl salută printr'un protospatariu Și un diacon, de și șefii barbari i se „recomandă“, nu e de ajuns. Papa e chemat pentru o întilnire : deci nu dru- | “mul, lui la Roma, ci venirea Papei la el, ca supt Pipin. "Cum Pascal. e ales numai la 817, cum Ludovic făcuse acte de autoritate. în Roma -pină atunci, stricînd măsurile. „de confiscare ale Papei Leon, cum, în siirșit, noul epis- . -C0p roman se grăbise a arăta legitimitatea alegerii sale, - se poate pune intrebarea dacă, .cu toată “strălucirea for- melor, e altceva ' în aceasta splendidă ceremonie decit presințarea unui vasal. Totuşi: Ludovic se, „Prosternă“t de trei ori, nu înnaintea Papei, ci a Sfintului Petru, care e : * pentru. evul mediu,: nu o amintire, ci o entitate nemuri- - foare. Ca „rege după David“ (secundum David 'rex), el e consacrat acum și uns — împreună cu Împărăteasa, “o mare inovaţie.—,,cu coroana imperială adusă de oaspetele Sacru 5. Dar și mai departe, după ce. Pascal unge - în Roma pe Lotar, fiul mai mare al: Cesarului ca Împărat (nu ca rege)1, Ludovic va, fi tutorul și judecătorul Papi- lor, amestecîndu-se. și în materiile lor de administraţie, „examinînd“ plingerilor contra 'lor; Papa Grigorie al IV- lea, „ales de “cler: presintă dovada legalității alegerii 

  

„2% „Imperiali dlădemate coronatus.ă . . În: | 2. „A propinquis ataque multis: Francorum millibus cum multa est favore receptus Imperatorque secundo declaratus,* | 2 „Coram clero et omni populo consecravit eum et unxit eum “ad Imperatorem, et coronam.- auiream Quam secum adportaverat posuit super caput eius. - o - | . * „Apud Beâtum Petrum diadema imperiale cum: nomine Sus- Ă „cepit Auguşti.« De | n -
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sale, cere hotărîrea (consultam), Împăratului, Și, numai 
„după ce acesta decide (annuit), e consacrat !. 

Și Cesarul guvernează. Acela care și- a tuns frații ne- 
legitimi, care au izbutit să suprime răpede răscoala ne- 
potului Bernard, fiul lui Pepin, de și acesta nu era un. 
om singur, ci represinta conștiința unci întregi regiuni, 
unei nații în formaţiune, acela care, de și atit de bun. 

iertarea în ce privește jignirile aduse personalității sale,. 
lasă să se îndeplinească: cea mai cruntă pedeapsă față 
_de vinovat: orbirea, căreia i-a urmat moartea, „nu era un. » 
“slăbănog, un, degenerat. 

5 

Un suflet tare a fost acela care a “hotarit acest lucru, 
- Şi cu atit mai tare a trebuit să fie sutletul acesta, cu cit: 

simția grozăvia lucrului pe care-l ordonase şi. pe care, în; 
conștiința chemării sale, găsise puterea. de a-l ordona. 

Dar o „fracțiune“ aţiță pe Pepin, apoi pe toți cei trei: 

favoritului Împărătesei ludita, ducele Bernard, apoi el cere- 
iertare : :„nu .va' mai face așa“ 2. Bernard oferă lupta după 
datina germană, dar „nu se află nimeni2 să-i stea în faţă. 
Știm că fiii vor închide pe ludita: într'o mănăstire, de: 
unde va ieși îndată (829-830): Ludovic . se ridică acum: 
cel d'intăiu, și Lotar „se purifică“, jură că nu la întețit. 

" Papa Grigorie al IV-lea” aleargă, poate- chemat de Lu- 
dovic, ca arbitru, ca pedepsitor prin excomunicare : „qiasi' 
qui patri suos filios reconciliare deberet et- posset“. 
- Se dă o luptă, - la Campus “Mendacii,- la Liigenteld, 

N 

„Dilata consecratione” eius usque ad consultura Imperatoris,. 
Que annuente et - electioneni cleri et: populi probantb, ordinatus. 

„est in loco prioris.* 
„Cum iuramento fidelitatem promisit, ut post hoc nunquam. 

talia. committere- debuisset.“ - In 
y 

“creștin, cel mai bun dintre oameni,-gata- totdeauna cu: 

_fii ai Împăratului, Lotar se răscoală, cerind înlăturarea 
,
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locul. trădării, și Thegan scrie: „S'a stîns credința“, „fi- 
delitas estincta est“, Ludovic însuși nu vrea să verse sînge :: 
„mergeţi la fiii miei“, ite ad. filios meos (833). E prins 
„acest Împărat ' cu numele, — solo nomine Imperator —,. 
-pe cînd soția e trimeasă în Italia”: . „l-au dus cu ei“. La 
Compiăgne, fiii, „episcopii, cîțiva alții“ îi poruncesc (ius- 

__serunt) să meargă la mănăstire. Și el .refusă, neconsim- 
“țind să se supuie voinţei lor. E silit a. „depune armele în 
biserică, la Soisssons. Dar e rechemat de Germani, de . 
vechii Saxoni, nu de Franci!: „Omnis Germania“ aleargă . 
la el. Ludovic îl iea din mînile lui Lotar. Episcopii îl ju- 

"-decă pe Împărat, îl absolvă, îi dau ei dreptul de a relua . 
armele părăsite: șapte dintre ei îi cîntă la Metz rugă- 
«ciunile împăcării,. şi el plănuiește un drum de pelerin la | 
Roma. - SR e 

Restituit, Împăratu-i iartă pe. toţi și, în schimb, Ja pi-. 
“cioarele lui, Lotar jură fidelitate, primeşte ce i se va da 

în. Împărăţie și făgăduieşte să se ducă în Italia. Aşa po- 
vestește Theganus.. - 

„Cind, căindu-se “pentru orbirea lui Bernard, Ludovic 
“făcea ceremonia de. expiaţie de la- Attigny,. era. umilirea - 
înnaintea Domnului, căci se simția pe pămînt numai pen- 
“tru aducerea la îndeplinire „a: scopurilor lui Dumnezeu față 

_-de oameni, ca unul'.ce menținea în numele Lui existenţa 
Imperiului, forma. politică necesară societății creştine. ŞI, 
iarăși, tată. prins de fiii săi, ameninţat în fiecare clipă, . 
“îngrozit de episcopi; excomunicat, isolat, astfel, nu numai 
*de societatea oamenilor,“ dar, oprit de la împărtășirea cu 
Dumnezeu, după care era. setos sufletul omului din evul 

4 „Diffidens quidem Francis magisque se credens. Germanis.* - = <aPer manus episcoporum armis consensii accingi.*



  

    

  

Theganus şi „Astronomul“ | 2 2800 
  

mediu, el resistă, așteptind cu siguranță ceasul cînd i se 
va, face dreptate. .: : 

Nă e un suflet de: „debonnaire“, cum i sa zis. Suflet. - . 
"pios este, în toate suferinţile pe care supus le sufere; dar 
nu € un suflet slăbănog, un suflet fricos, de om lipsit de 

- orice energie, 'de orice putere” de reacțiune. Și acel care 
moare de ultima lovitură pe care i-o dă rebeliunea lui. 

“Ludovic, cu seninătatea sfinților, izgonind duhul rău ce se: 
apropie de el ori, -poate, “fiul care i se părea că vine 
“pentru ă-l minţi încă odată cu pocăința lui, nu era fără 
„îndoială un istovit care se pleacă numai, se lasă sfărîmat: 
de nenorocire, . - 

Din aceste lupte motivul , personal trebuie să, "dispară, ă 
“ oricit l-ar introduce biografii, cari nu sînt decit hagio=. ” 

_ grafi şi tratează: după tipicul vieților de Sfinți figura im- 
erială pe care mo putem vedea altfel. 'Nu putem primi: 

nici cellalt factor personal: caracterul fiilor “lui. Ludovic 
„Piosul, oamerii răi, ambițioși, totdeauna nemulțămiţi, nesă- 
țioși, invidioşi pe acel frate Carol, fiul luditei, căruia i se: 
atribuie prea mult din moștenirea părintească, dar pe e care 
izvoarele acestea abia- I pomenesc.  » 

Fiii lui Ludovic: mau 'fost chiar așa de răi curu se cred.. 
„Au avut motive în situaţia lor politică care i-au tăcut în. 
adevăr” foarte 'aspri față de părintele lor. Pe. lingă Lotar, 

- care poartă din biserică: în biserică, din pocăință . în po- 
căință pe împăratul: prins, pe tatăl căzut în mînile sale,-. 
mai este ca dușman cineva, același care, cînd: Lotar s'a , 
supus, trezeşte pe Ludovic şi, dacă Ludovic ar fi. fost- 
Supus, și viața tatălui. lor s'ar fi desfăşurat” mai departe; 
cine ştie dacă însuși Carol,. favoritul, nu S'ar îi ridicat să 
îndeplinească faţă de părinte ceia. ce îndepliniseră ceilalți: 

“fii! Şi ei: „toţi erau doar creştini ; și ei fuseseră crescuţi: :
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în cetirea. zilnică a psalmilor Şi în cunoașterea adincă a 
. Evangheliilor; se coborise i într înșii acea conștiință creş- 
tină, mai puternică. deciţ orice; și ei aveau momentele lor 
„de adincă durere, de sinceră pocăință, cînd făceau din 
„NOU jurămîntul de credință înnaintea tatălui lor, făgăduind 
«că niciodată nu vor înnoi isprava pe care o făcuseră. 
Trebuie să căutăm în însăși societatea timpului” actorul 
adevărat care ni va da explicaţia acestor lucruri. | 

Și călugării cari sînt marturii noștri ne vor ajuta întru 
-aceasta. Ei sint vrednici de încredere. Theganus, cleric: 
«de la -biserica din Trier, la Rin, a avut legături în par-. 
:tidul opus episcopilor, iar „Anonimul“ a cunoscut foarte bine 
"pe Ludovic însuși în ultimii lui ani, a trăit chiar lingă 
'dinsul, fiind bine privit, nu numai de Împărat, dar și de 
udita și de Curtea restrînsă care a încunjurat pe rege :-: 

„în anii din urmă și el a putut prinde și” ultimele cuvinte 
sale acestuia. i ” a 

/ 

Ce înseamnă, de fapt, Imperiul în momentul morţii lui 
"Carol-cel- Mare ? Era o creaţiune a Bisericii romane pentru + 
a ăduce într'un termin cît se poate mai_ scurt și prin pu- 
terea armelor la” credința creștină, la comuniunea catolică, 

“pe păgînii cari mai: rămăseseră în. Europa centrală şi ră- 
:Săriteană. Imperiul nu 'era o desvoltare a regalității france, * . - 
care putea foarte bine să meargă veacuri întregi înnainte fără 

-să producă forma imperială. EI nu era decit supt raportul ma- 
„_terial o nevoie a Romei care se mulțămia cu amintirile ei de 
glorie și cu libertatea unei populaţii turbulente. N'a plecat Im- A 
periul cel nou nici de la psihologia particulară a lui Carol-cel-: 

„Mare și, iarăși, nici de la un capriciu al Papei Leon, ci—pentru 
"-a nu vorbi şi aici de tradiția istorică și culturală, de. 
'cerința instinctivă a mulțimilor — de la nevoia Bisericii , . 
catolice de a-și îndeplini misiunea, de a aduce lumea în- 

-4reagă în ascultare față de Hristos. Dar iată "ce se în- 

Fu
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„tinplă de la o bucată de vreme: Imperiul își isptăvește 

N 

chemarea ; Carol a Supus pe Saxoni Și toată rasa ger- mană, afară de Nortmani, acum „e. creștină ;. Slavii. din. „Orient s'au creștinat și ei —, cu excepția doar a acelora. — Bulgarii “din Peninsula Balcanică — cari cad „fireşte: în sfera de influență a. altui "imperiu Și a altei Biserici, a Imperiului de. Constantinopol şi a Bisericii ortodoxe, Avarii hunici, o cetățuie a păginismului în forma cea mai brutală, au fost distruși Sau risipiţi în toate părțile, o provincie „francă ridicindu-se pe ruinele dominaţiei lor. Creat pentru - a îndeplini o misiune, Imperiul. și-a“ îndeplinit-o. Atunci, 
ori el trebuie să înceteze pentru că. Papa .nu crease un 
Imperiu ereditar, să i se retragă deci “delegaţia, rămasă ” fără scop și rost, sau să se Iransforme.. Şi venise mo- mentul ca Imperiul să se transforme. 

Să fi trăit Carol încă douăzeci de ani, sau să fi început: mai din vreme, el însuşi” ar fi tost chemat să presideze. “şi la transformarea Imperiului. Dar acel care trebui so. - îndeplinească a fost numai Ludovic Piosul, care nu era un talent politic şi încă mai puțin! acea forță genială care. „se cerea pentru a, preface marea instituție imperială din. forma delegației bisericești, în aceia: de aşezămînt laic... 
Am văzut cum el a încercat să facă în folosul fiului 

său acea transformare a: Imper'ului care era o necesitate 
în concepția lui, dar nu și în concepția celorlalți, a Șe- 
filor Imperiului său, de formă particulară, — considerîndu-i, . „nu ca Oameni, bine înțeles, ci ca provinciali. Ei. nu a- 

"vuseră nevoie, la dreptul vorbind, niciodată de Imperiu. | Ce nevoie avea Aquitania sau Burgundia politică să existe - „Imperiul 1? Ori Chiar acel teritoriu de Ia. Rin, care se pi- 
„mește acum Frantia Și care nu vrea pe Ludovic, “ci uni- 

  

__* Ele figurează ca teritorii individualisate acum, în =„Anonim& "„Populi Frantiae, Burgundiae, necnon. Aquitaniae et Germaniae“ -
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“tatea represintată de dînsul ? “Ce nevoie avaa „Germania:, 
Saxonia, singerînd „încă din rănile făcute de Carol, să 
existe Imperiul apăsării și stoarcerii ? De ce toate puterile 

“ituturora să fie sacrificate pentru scopul singur al Creşti- 
nităţii, care nu încălzia pe toată: lumea ? Și acum, ne- 

-existind măcar acest scop al Creștinătăţii de ce să se. ac- 
 cepte perpetuarea într'o formă pur politică, fără prestigiul 
războiului „Pentru cruciată și convertire, această formă care, 
— în deosebire de. a vechiului Imperiu, — jigneşte inte- 

„-resele locale şi împiedecă de a se manifesta tradiţiile stră- 
vechi de osebire? | 

S'au ridicat astfel împotriva Trei imperiale, cu : or- 
ganisaţia - lor bătrînă, p> lângă instinctele centrifuge 

„ale „leuzilor“, provinciile de „Odinioară . ale „Imperiului 
roman în acele 'nouă forme. care li se: dăduseră prin 
-organisarea Bisericii creştine, Episcopii din Germania erau 
:de un fel, cei din vechea Galie, de altul, fără a mai vorbi 
de Italieni. Şi, în general, episcopul quasi-feudal acuma, 

--omul al căruia - neam, generaţie de “generație, stăpînise 
“acolo, acela este totuși factorul cel adevărat..: Cit a trăit 
„Carol. cel-Mare,. personalitatea lui năvălitoare și stăpîni- 
"toare, prestigiul biruințelor lui, momentele neașteptate pentru 
omenire pe care geniul lui izbutise să le dea, toate acestea 
“făcuseră să nu se vadă factorii permanenți, seculari, Carj' 

. stăteau acolo și. evoluau încetul cu încetul pentru ca, atunci 
"cînd . magia personalității Împăratului va dispărea, elemen: 
„stele acestea străvechi să apară în ultima înfățișare pe sare, 

li-o «dăduse lenta lor evoluție. | , 
Aceştia au îndemnat pe fiii lui. Ludovic Piosul, iar “nu 

“fiii lui Ludovic Piosul au umblat să-şi capete aderenți în 
_„deosebitele locuri, ispitind pe unii cu' danii, pe altul cu 
“favoruri personale, Acei şefi de. provincie, în dorinţa lor 
de a- şi duce viața locală desfăcută de: Imperiu, de a crea 

din nou regalitatea autonomă, Care fusese confundată un 
- moment în avîntul Imperiului, ei au provocat revolta Si
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<hiar în încercarile pe care le face 6 parte din societatea 
<ontimporană pentrii a scăpa pe Ludovic, în mila care o 
prinde . pentru suferințile nemeritate ale Îimpăratului, în „„. dorința de a-l vedea stind din nou -pe 'tron și judecînd 
pe fiii săi vinovaţi pentru păcatul lor, în aceasta se vede - foarte lămurit, din “amindouă izvoarele, 'elementul local. 
Cine Susține pe Ludovic Piosul ?. Aquitania ? Nu. Era un ; Colț cu totul depărtat; trăind datinele sale. Nici „Franţa“, 
leagănul cel vechiu 'al regatului. Ci Germania: .cea nouă, 

“ea l-a sprijinit în rîndul. întăiu. 'De aici ia: venit ade- 
Tența. cea: mai prețioasă şi mai efectivă, Și înțelegem de 
ce. Nu pentru că Ludovic ar fi represintat, de și în nem- 

.țeşte' izgonia pe -dracul în- ultimele momente ale Sale, rasa. 
germană, ori că ar fi trăit: în teritorii. exclusiv germane,. 
că ar fi fost mai mult al lor decit al altora. EI, la dreptul vorbind, era-Aquitan, -ca unul ce-toată copilăria şi tine- 
zeţea lui şi-o petrecuse acol6, apărînd la cea, d'intăiu con- - 
vocare a părintelui său chiar în costumul aquitari, „vas- - 

“<on“, zice. Anonimul. Avînd Carol şi doi fii inai mari, el “. 

Y 

era menit să rămiie, să. se fixeze aici, E 
„Ca rege aquitan a fost crescut el deci, nu: ca viitor -- 

“Suveran al Imperiului întreg. Atunci de ce l-a susținut Ger- - „mania pe Aquitanul acesta? Pentru că ea era teritoriul | "el fără tradiţie, teritoriul creat pentru, viaţa politică şi. 
- pentru civilisație, de Imperiu, Aici nu erau tradițiuni e- 

i piscopale,. culturale, române întrun uvînt, vechi de-mai 
„multe secole, cum erau îni Aquitania, în -Italla, în deose- 

- “bitele părți ale Franciei actuale. Ci cultura începea de la 
propaganda misionarilor irlandesi și anglo-saxoni, spriji- | - niți de regele Francilor, și ordinea de la succesele lui Carol' împotriva Saxonilor. Clasa vie era a întruşilor aduși - de această cucerire și trăind din. ea.: De aceia Imperiul * 

„a rămas și mai departe sprijinit de Germani, și de aceia, “apoi, regele german a rivnit totdeauna 'să fie. Îmnărat
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| “În episcopate - — am spus —— era o nebiruită “tendință 
de'a nu mai admite continuarea Imperiului. Ele se ridică 
și. împotriva ceiellalte autorități unitare, de altfel: “Papa- 
litatea, Cînd a venit Papa Grigorie ca împăciuitor la Lii- | 
genield, el a trebuit să presideze la biruința Franciei se- 
paratiste și să accepte toate consecințile. acestei. biruinţi, 

_ Papa, spune Anonimul, era pentru Lotar, pe care-l fă- 
„_Cuse Împărat, fără să întrebe poate pe Ludovic. Încer- 

cînd să restabileasca „unitatea pentru Lotar, care, fiind legat 
„cu Italia, i se părea mai potriviti pentru a menținea în 

sensul său Imperiul, s'au ridicat episzopii și i-au spus lă- 
“murit că nu-i vor recunoaște autoritatea. „Era venit ca 
să excomunice și pe Împărat şi pe episcopi, dacă ar fi. 
neascultători de voința sa şi a fiilor Împăratului. Dar ei 

"au declarat. că nici întrun chip nu vreau să se supuie 
„a autorității sale, ci, dacă vine excomunicînd, să plece, căci 

altfel cere autoritatea vechilor canoane î.“ 
“Pe Îinpărat,: ei, episcopii, îl aturisiau, îl isolau, îl înlă- 

turau din Biserică. Dar âmestecul Papei în „viața provin- 
ciilor. religioase autonome. nu-l tolerau. 

x -. + 
+ bă 

- Cronicarul Theganus crede însă Că descopere motivul 
acestei atitudini: acești episcopi, Ebo de Rheims, de pildă, 
„impudicul, prea-crudul“, nu. erau: de neam bun; dacă. 

„ar fi înst toți coborîtori de nobili, ar fi mers lucrurile 
altie! ar aceștia sint fel de fel de coboritori din bar- 

"bari sau fii de oameni de rînd. Vinovat e Împăratul că, 
_în loc să se încunjure. de e descendenții familiilor bune, a - 

Ut tani Imperatoreni. quam episcopos excommunicationis 
iretie vellet vinculis, siqui inoboedientes essent suae filiorumque 
Imperatoris votuntati, Asserentibus nullo modo se velle eius auc- N 

” toritati succtimbere, sed, si excommunicans adveniret, „eXcom- . 
minicatus abirct, cum aliter se habeat antiquorum auctoritas 
canonum“ (e. 635).
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' primit asemenea parveniţi, cari, nerecunoscători, i-au 
- mâncat capul !. - e Ă 

Nu fiindcă erau „feciori de ciobani“, nu fiindcă. aveau 
şi ambițiile obișnuite parvenitului, nu de „aceia episcopii 
au stat în fruntea oricării mișcări care se întindea. peste | | | Imperiu, ci — am spus-o — pentru că ei toţi, afară de... | de creaturile Curţii nouă, represintâu organisaţia provin- | * cială, tendinţa spre autonomie a fiecărui teritoriu. Pentru 

i dînșii ori Ludovic singur, ca Împărat, ori Lotar singur, -. | ori Ludovic Germanicul, ori Carol Pleșuvul singuri ca- 
Împărați erau de o potrivă de uriţi. Nu era o oposiție. 

| personală, ci  principială, necesară: se întrebuința cind 
NE unul, cînd altul pentru a se ajunge: la suprimarea Impe=' 

riului însuși. a 

  

. 

  

* „Ex villisimis servis fiebant summi pontifices* . (p. 595) ; „episcopi molesti fuerun ei (Ludovico). et maxime hi qui ex vi- 'lissima conditione honoratos habebat, cum il qui ex barbaris na- tionibus ad hoc fastigium perducti sunt“ (p. 599), „Ex origina- lium servorum stirpe“ (ibid,). „Patres tui erant pastores capra- rum“ (p. 600). Cf. şi p. 602; „Ebo, turpissimus rusticus?,  
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Nitharat 

Lucrurile care * se , petrec: după “moartea lui  Carol- cel- | 
Mare până la orînduirea noilor hotare pe harta geogra-— 
fiică a Europei sînt de o importanță așa de mare pentru 
desvoltarea tuturor celor care. vin pe urmă, încît nu-a- 
junge cercetarea unui izvor sau două, ci: trebuie întrebață : 
cît mai multă lume și mai ales personalităţi care, nu 

“ numai să curioască înulte, dar. în același timp | să-și dea.. 
„ samă de direcția încotro apucă societatea întreagă: Din 
fericire: găsim și un scriitor care n'avea numai legături 
secundare cu Curtea, ci care a fost: o personalitate de: - 

- mâna întăiu, găsindu-se. printre demnitarii Împărăției, și 
în același timp coborîndu-se din chiar neamul glorios ab 

- lui Carol-cel-Mare. .Căci Nithard (790—858) este fiul. 
Berthei, fata lui Carol, dar nu din căsătorie, ci din legă- 

_turile ei cu Angilbert, personalitate de căpetenie la Curte, 
„„Homerig“ acestui „David“. 

Și-el cedează unei cereri formale din partea celuilalt: 
Carol, căruia i-S'a zis mai tirziu Pleșuvul, „pentru a po- 
vesti lucrurile desfășurate în ultimii ani ai . lui Ludovic. 
Piosul și în lupta, învierșunată”n aparenţă, dintre fiii săi, - 
Nithard dispare la. 842, probabil mort, în lupte -necu- 
noscute nouă, | cu Normanzi, se zice. o ă
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Acesta, deci, nu va aduce numai conștiința naţiunii sale, 
dar, în ce privește sîngele, și conștiința marii seminții, 
regale și împărătești, din care se coboară. 

Povestirea lui Nithard —, cerută, da, însă nu oficială, — atinge. și Domnia lui Carol-cel Mare “în cîteva rînduri, 
“vorbește destul de larg despre lucrurile petrecute pe vre-. 

mea lui Ludovic Piosul, despre luptele dințre._ Împărat şi fiii săi și despre discordiile” care în fiecare moment izbuc- . nesc între acești fii înșii, pentru ca pe urmă să se întindă 
mai ales asapra celor "cîțiva ani de la .moartea lui Lu-. 
dovic pănă la împărțirea definitivă, de fapt, a teritoriilor 
împărătești prin. vestitul tratat de la Verdun (863). 

De la încnput se văd în povestirea lui Nithard curen- - “tele care, fără să se: amestece și să producă forme nouă! 
„Originale, fără să provoace altceva decit vînzolirea stearpă 
„a lumii, stăpînesc această epocă; vechiul curent germanic, 
de națiuni adevărate Și de indivizi reali, și noul curent. 
creștin, al „Bisericii lui. Hristos“, producînd un „Popor& 
artificial, care neagă pe cele naturale. - Ele . nu se pot a- „„. „mesteca. Biserica şi Imperiul, — care este, măcar în in- 
tenția unuia din cei 'doi factori, Papa, altă față a ei —, 
nu pot să schimbe dreptul germanic. Biserica este o con- 
cepție religioasă. prefăcută în realitate politică, dar .nu o 
concepție juridică ; concepția” juridică rămîne în această - Societate vechea concepție barbară. 3 

Şi, cînd marele vrăjitor, Cesarul, dispare, i se pune: >> lumii această problemă de drept, pe lingă cea naţională i | despre 'care s'a vorbit, în. cele d'intăiu, manifestații timide . ala ei: societatea care a rămas pe urma lui Carol-cel- : Mare, societatea "pe care Ludovic Piosul a putuț-o - gu-. „ verna încă, va fi ea de drept germanic, ori de drept „ „Creştin, imperial ? -Nithard crede, firește, că e mai bine să rămiie ordinea creştină şi romană. Un cleric trebuia 
«N
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să judece astiel, dar instinctul ce îndemna spre anumite. 
"acţiuni societatea - însăși, era de sigur altul. Trăieşte. încă 

Germanul, personal, nedisciplinat, de și rupt în mare 

parte din legăturile acelea care alcătuiau cimientul puternic 

„al societăţii lui de odinioară. Pănă la el nu străbătuseră 
ideile „Şcolii Palatului“ contrare obiceiurilor lui îndătinate. 

Nithard va regreta vremile „marelui Împărat pe care 
l-au numit astfel toate. naţiunile“, „teribil, amabil și încă 

şi admirabil“, „care a supus şi naţiile pe care nici pu- - 

„terea' romană nu le-a putut dimesnici“, acel care a lăsat 

„Europa“—  terminul. apare la el--iîn pace și, „cu o 
spaimă moderată“, a 'ajuns a face lucruri așa de mari. 
Ludovic, spune el, a fost „imoștenitorul, acestei sublimi- 
tăți“, haeres tantae sublimitatis,— moștenitorul da, însă 

nu-și omul care putea să ție în mînă friiele la capătul 

cărora se găsiau puterile divergente, așa de.- învierşunate” 

la distrugerea - creațiunii. lui Carol- cel-Mare. 

Faţă de Ludovic, Nithard are o atitudine foarte. reser- 
vată. EI simte că lipseşte ceva în “această societate, vede 

un vis care dispare,.0 concepție care se sfarmă, o nece- 

— sițate logică a lumii: care nu mai găsește pe ce' să se 
“răzime în .realitatea de azi, de 'care e străin cărturarul, 

„„ absolut convins de o ordine care e pentru dinsul singura 

“posibilă și care vede năruindu-se pacea - -presentului, glo- . 
"Tia trecutului fără să poată 'gîci- că din forțele desordo-. 
nate care,se. sbat în present poate să resulte în viitor. o 

__0 nouă ordine. „Stă: absolut desarmat în critica lui față | 

de' împrejurările timpului, de şi își- dă sama că este:o 
“putere mai mare decit: puterea oamenilor amestecată în. 

luptele. care iimicesc creațiunea „sublimă“ de care vor- 
| bise la-început. Caută vinovatul, „și nu-l | găseşie. Situaţia 

  
  

* „Magnus Imperator ab universis nationibus vocatus.“ 

-.
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pentru -dinsul e cu atit mai grea, cu cit el mare, ca un 
“Theganus, .un „Astronomus“, 0 pasiune. Cu caracterul 

"-său de,„arhiduce“ bastard, el nu poate să aibă atitudinea 
plină de ură pe care o au ceilalți. De aceia față de Lu-. 
dovic nu e nici un critic al defectelor și slăbiciunilor lui 
şi nu e, în același timp, nici un apărător al Împăratului. 
“Trece pe lîngă ludita fără să insiste mult nici -asupra în 

„ Îluenţei ce” o exercita asupra soțului, nici asupra vinovă- 
ției sau nevinovăţiei Sale, care nu-l preocupă. Toată par-! 
tea personală, anecdotică, în care este puţin şi din zvo- 
nul zădarnic al lumii, care aruncă . acusaţii fără să ştie 
pe ce se razimă, lipseşte din Nithard. Na 

Doar un factor-al ruinei îl' -vedem mai bine -prin el: 
Omul, ca și categoria polilică pe care o represintă, E 
“vorba de. favoritul Bernard, La „acest scriitor nu.e însă 
prietenul reginei, duşmanul fiilor regelui, provocînd ura 
unora contra altora- La .Nithard el ni apare 'cu.un alt 
<aracter. Se spune că Bernard. doria, — și a și ajuns să 
fie—, al doilea după Împărat: secundum.a se in Im- 
perio praefecit.: o | a 
„După ce trece Nithard peste înfrîngerea și înlăturarea - 

“d'intăiu a lui Ludovic Piosul, înnainte de trădarea de pe 
“Cîmpul Minciunii— pe care o ascunde cit poate, ca 

„membru al familiei imperiale—, el va vorbi de o altă 
“personalitate, asămănătoare sub raportul politic: Gunti- 
bald, unul dintre nobilii franci ai timpului, care şi el vrea 
să fie „secundus . in imperio“, „al doilea în: Împărăţiet, 
Și ni se. mai spune că personagii de o influență extraor- 

" -dinară, cum au fost Huc—iîncep numele romanice, „fran- 
cese“, — doar Nithard ni-a păstrat documentul . de limbă 

“vulgară. din așa-numitele” „jurăminte de: la Strasbourg“—, 
„Matirid vreau să. fie, fiecare, pe lîngă Lotar, „al doilea 
în Împărăţie“ 1. Prin urmare nu e vorba. de “0 personali- * 

* „Quis illorum secundus post Lodharium in Imperio haberetur,€
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tate isolată, de un capriciu al cutărui individ pus- în îm-- 
prejurări favorabile, ci e o' notă a momentului politic. 
Bernard vrea să fie al doilea în Imperiu ; nu poate fi el,. 
se găsește altul și un al treilea, şi nu numai în vremea 
lui Ludovic, ci şi a lui Lotar, cari vor să fie și ei „ai. 
doilea în împărăție“. - 

Dacă ar fi numai atita, am zice: după amorțeala Ve=- : 
chiului element tradiţionalist german pe vremea lui: Carol-. 

cel- Mare, el se ridică din nou, plin de viață cu toate a- 
mintirile sele, încercînd să domine societatea. „Secundus. 

„in Imperio“ este o situație de: pe vremea Merovingienilor. 
e erau alta majordomii, dir care au răsărit Carolingi— 

„ dacă nu acești „secundi in: imperio“ cari. făcuseră să 
fe "înlocuită maiestatea nuiă a regelui franc priu energia 
tînără a majordomului ? Aceleași împrejurări tindeau să." 
aducă _acum înlocuirea maiestății scăzute, din causa lipsei. 
de însușiri superioare, a lui Ludovic Piosul prin energia. 
tinără a altor familii, care se ridică la Curtea lui şi a. 
fiilor” lui. : 
“Prin urmare, pe lingă viaţa regională, represintată prin. 

Spiseopl care urmăria sfărîmatea unității imperiale, era 
, din partea noilor familii care se ridicau, o. tendință a 

| Simanatare spre înlocuire Și prefacere, 

Dar toate aceastea mar fi fost destul pentru a a. provoca. 
toată seria de lupte "care ocupă întreaga umanitate Creş-- 
tină şi civilisată- din Apus timp de. o jumătate de secol 

- Şi O împiedecă' de -a continuă vechea luptă.din Nord și . 
în Răsărit, cu păginii și, de la un timp, cu shismaticii, 
ba silește chiar pe unii din luptători să ceară Spriji-- 
nul păgini. . 

  

. 

E „Suffragium a paganis€ ; p. 659; ci. şi pp. 658-9,. 
«
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Ca ultimă și decisivă explicaţie trebuie să intervie acea 
“menţinere . a dreptului vechiu germanic contra dreptului | 
roman al Imperiului. Moștenirea lui . Carol-cel-Mare, a. lui Ludovic - însemna pentru toți” drepturi de' căpătat. 
Această moștenire. politică era însă asimilată, după vechea 

» concepție a Francilor, cu ereditațea de drept privat. Ad- , miteau ceilalți fii ai lui Ludovic ca lui Lotar să i se dea 
ceva mai mult pentru că este “Împărat, “pentru „numele 

--de Împărat şi. demnitatea Imperiului adausă de bunicul . 
său regatului - Francilor“, şi să i se lase și dreptul de a 
„alege din două părți aceia care-i convine 'mai mult; dar 
„atit. Din conștiința priorități neapărate, a realităţii indis- 
cutabile a Împăratului atita trecuse . în mintea . celorlalți. 

Și e foarte înteresant să se vadă cum fraţii lui, Pipin, 
Ludovic Germanicul, Carol. Pleșuvul, combat pe Lotar! 

„pentru pămîntul pe care-l doresc ȘI unii și alții, dar ni- 
ciunul din ei nu caută să-l înlocuiască în ce priveşte si- . 
tuația imperială. Numai după ce 'Lotar a dispărut, cînd 

„locul a fost vacant, s'au trezit ambițiile unora și altora, 
dar faptul acesia, că nu s'a căutat inlocuirea lui lotar ca. 
Împărat, ci numai izgonirea lui din “cutare teritoriu, arată 
că la cea mai mare parte din factorii politici: ai timpului 
Imperiul nu era nici o necesitate absolută și nici.o atrac- - 
ție. prea puternică. a 

Și, de alminterea, Lotar însuși nu respectase faţă de 
părintele său demnitatea imperială. Împărăţia era doar 

| “pentru ei ca un superb zăgaz ridicat împotriva asaltului - 
apelor nebune, pe care însă “toată lumea-l lasă în pără- 
sire cînd ele. şi-au croit altă albie și nu mai amenință ce 

  

" „Prepter nomen Imperatoris et propter dignitatem Imperii 
“quam avus regno Francorum „adiecerat*, p. 669. V. pretenţia -. Xasăşi a lui Lotar: „Scirent illi Imperatoris nomen magna auc= | 
+oritate -fuisse :impositum* (p. 661). --
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se găsește în dosul zăgazului, Și nu-și, dădeau samă de : 
_un lucru: că acest zăgaz, pe “lingă avantagiul de a cruța 

terenul fertil de ravagiile apei, avea și pe acelea de-a 
consolida, de a împiedeca să se fărimiţeze ș și să lunece- 
la vale terenul. pe care-l susținea. N'o să vedem pentru. | 
dărîmarea . Imperiului niciun sentiment -de durere, nicio. : 
prevestire a catastrofei amenințătoare pentru societatea a-.- 
ceasta întreagă. Toţi cereau libertate, liberare, fără a-și 
da samă că liberarea nu însemna decit întronarea anar- 
-hiei, pentru moment măcar, pănă ce forțele care se sbă- 
teau în anarhie vor „izbuti să creeze o nouă „ordine 
de. Stat | 

Bra insă Biserica, și "după fiecare ciocnire se adunau 
episcopii și preoții. Și e foarte înteresant să se observe-. 

cum luptătorii, îndată ce s'a isprăvit lupta, nu se mai a- 
mestecă, cred că: nu mai au. caracterul legal trebuitor. 
pentru 'a vorbi după ce armele au' fost depuse. - Imediat 
se. face adunarea, episcopilor și preoților, Și ei “hotărăsc, 
„Sfătuiesc şi poruncesc. prin. precept“! ce li 'se pare că e 
mai bun. Multe * hotăriîri. erau inspirate fără îndoială de | 
pasiuni care .maveau nimic bisericesc; în foarte multe: 
casuri clericii nu făceau decît să dea forme legale unor 
hotariri luate cu multă vreme înnainte; dar fapt este:că, | 

“ îndată ce se mintuie frămîntarea „apare „Ecclesia Christi“, 
cu Papa, cu' episcopii și preoții în frunte, cari ei orîndu- 

iiesc după Biblie; ca pe vremea sfîntului rege David. 
Dar, cum am spus, această hotărîre a ' Bisericii vine: 

„numai după luptă, Și ea se potrivește cu resultatele lup= | 

4 pa . 

„Monemus hortamur atque praecipimus“ ; p: - 668. „Ut illo— 
rum consultu“, se spune ceva mal sus, „veluti numine divino, 
harum rerum exordiuni atqua auctoritaş.. -proderetur“. (ibtd,), V. 
şi p. 662: conciliu de episcopi înnainte de „conventus publicus*
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tei „ hotărînd_ în folosul învingătorului ș. ni e revisuirea 
| resultatului conflictului, ci binecuvîntarea' nuinai, încă o 
dată, a acestui resultat. Fiindcă resultatul i însuși cuprindea 
în sine binecuvîntarea lui Dumnezeu după ideile timpului, 
Astiel era necesar, legal, sacru, faţă de ideile timpului. 

“ Societatea germanică se sprijinia apoi înnainte de toate . 
pe concepția legăturilor personale dintre oameni. Cutare - 
se „recomanda“ altuia ; devenia astfel „omul“ lui, “Supu-.! 
sul li, acela care priimia , „recomandaţia“ era dator să 
apere în orice împrejurare pe acela care săvirşise actul - 
de recomandaţie. Legea nescrisă la început, legea scrisă, 
după obiceiul roman, pe urmă, legea aceasta fără îndoială 
hotăra în unele casuri, dar nu în toate; domeniul legii, 
“domeniul juridic era mult mai restrîns decit în timpul 
nostru, cînd păcatul e altul: că legea prea se amestecă 
într”o mulțime de lucruri care no privesc și pe care nu 

„le poate hotări. „Jurământul“ lega ; „nimeni nu putea fi 
deslegat decit prin călcarea jurămîntului însuși de. cellalt 
sau prin hotărirea Bisericii. Acum, evident, oamenii erau 
inventivi pentru a,scusa păcatul lor: niciodată mau putut |. 
fi evitate astfel de istețimi perverse ; cu toate acestea. era. 

„un friu, și unul foarte puternic, jurământul. Societatea . a- 
ceasta se compunea deci din oameri cari, prin interesul 

“lor, împăcat la un mement dat, prin formula jurămintulu 
erau legaţi neapărat. între dinșii. | 

Cînd auzim că s'a luptat Carol Pleșuvul Sau Ludovic 
, . 

de o parte, cu Lotar, de altă parte, ni închipuim' că avem 
a face cuo armată naţională sau teritorială. De fapt însă 

| sînt numai oameni pe cari-i legau angajamente personale, - 
și ei le privesc, de regulă şi: în teorie măcar, ca tot.ce 
poate îi mai sfînt pe lume, Poate Carol Pleșuvul să de- - 
clare că oamenii din teritoriul său aquitanic, burgund sau 
neustrian trebuie să se stringă și. „să lupte “supt” steagurile
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- - regale:: aceasta : n'are nicio infiuența: nu mai e cel pu- 
Ea țin, ca pe vremea vechiului bannum merovingian, convo- : 

carea fără putință de Scusă ; ci. fiecare cercetează. dacă 
are un. angajament personal “aţa de acest Şef. Şi-a înde- 
plinit şeful acela datoriile lui față de , credincios“ „ de fi- 
deliş, așa cum ele „decurg din jurămîntul pe. care “l-au - 
făcut îatre ei ?- Dacă da, înerg; dacă ba, 'nu merg. Ast- 
fel „oamenii“. erau în situaţie de: a provoca” războiul -și de 

„a-l piilea împiedeca ; Fiindcă, dacă s'a ajuns după lupta 
de. la. Fontanet, după jurămintele “de. la Strasbourg, la tra- 
“tatul din Verdun, nu a fost fiindcă s'ar fi : -mulțămit cei 
trei fraţi, ci, fiindcă lumea, la un moment, dat, a căpătat 

A convingerea. că nimeni nu e “îndatorit personal să-i sus- 
o țină mai departe în lupta lor. 

Și aici se amestecau și scrupule de conştiinţă venite din 
“ partea de . creştinătate care putuse pătrunde în sufletul 
fiecăruia. Dumnezeu trebuia, în adevăr, să: vorbească ; nu- 

«mai el. Și nu prin numărul singur, prin. singură puterea, 
ci printr:o intervenție simțită, care: trebuia “cerută Şi cori- 
„Statată în anumite forme. Această intervenţie, acest ..nutus- 
divinus“, face și din Ludovic Piosul un învingător faţă de 
fiii cuprinși de „ruşine și căință“!, Să 

Luptele au deci pe, vremea aceasta un caracter : cu toul SE 
' deosebit de luptele din timpul nostru; “ele erau un prilej 

care se dădea lui Dumnezeu pentru a hotări Din momen- | 
tul ce se ridica şi cea 'd'intăiu sabie, EI era chemat să | 

"vie pentru a spune care din cele două. forțe „Tuptătoare 
are dreptate, 

lată, de pildă, cum se  desvoltă după Nithard lupta de 
lă Fontanet. Întăiu s se încearcă o împăcare prin episcopi 
Și preoți, la cari se: adauge” un 1 număr de „laici „nobili, 

"2 V. pp, 652—653,
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prudenţi şi binevoitori!“. Aceștia au hotărît în- sensul lui 

“Carol și a lui Ludovic. Se comunică hotărîrea lui Lotar, 

pe care Nithard ni-l prezintă ca un om foarte șiret, pănă 

şi în zăbăvile sale. Lotar refusă: se îndreaptă către Sud, 

căutînd să se sprijine pe trupele *nepotului său Pipin. A- 

“tunci se hotărăște a se da lupta de care cei doi îraţi mai 

mici voiau, să scape. Ei se pling în adevăr că li s'a re- 

“fusat: „pacea fără luptă?2“, căci ci ar voi-o, pacea, fără 

să cheme „judecata lui Dumnezeu“, "„omnipotentis Dei iu- 

dicium *, Dar, din moment ce Lotar refusă, ei bine, a- 

ceastă hotărîre a lui Dumnezeu vă veni. 

Și pun condiţii :. lupta să se facă fără niciun fel devi- 

„elenie — să ne 'giîndim numai la „războiul trecut ! Înna- 

înte de încăierare, post şi slujbe. lui Dumnezeu ?. După 

aceia, pentru a se. da lupta mai „comod“, i se oferă lui 

“Lotar loc de trecere, „pentru ca, “înlăturînd orice piedecă 

-din partea lui și alor săi, să se poată lupta fără niciun 

fel de înşelaret «E ca o redactare exactă pentru ca să 

nu se poată face âpel împotriva sentinței; ea să fie dată 

„ deci în condițiuni legale așa de desăvirșite, încît. orice 0- 

-posiţie să îie înlăturată. 

"Lupta se dă. În lupta aceasta Lotar e învins, și după 

-“invingerea lui nimeni nu se gîndeşte să se “răsbune ; Ni- 

-meni nu se. gîndește să-l urmărească măcar. | se coritt- 

“nică faptul” că Dumnezeu a hotărît contra lui. El e un 

„condamnat care-şi primește sentința, şi atit. După con- : 

cepţia aceasta, dacă el totuși nu consimte să accepte Co- 

1 „Ex sacrosancto ordine episcoporum quam et laicorum viri 

":nobiles, prudentes, benivoli“ ; p. 670. 
2 Quod illis pacem absque praelio denegaverati ; ibid.- 

E „Primum quidem ieluaiis ac votis Deum invocant* ; ibid. - 
4 “Locum trauseundi,.. ut, omni impedimento suo . suorumque 

ex parte ablato, absque aualibet occulta deceptione . congredi 
possent.; pu 660. ,
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municarea sentinței, ei bine, atunci Dumnezeu va fi 'che- mat din nou într'o nouă luptă, dar condamnatul se va înfățișa în împrejurări mai grele, va primi pedeapsă în- „doită pentru că a trecut dincolo. de sentința lui Dumne- zeu Îusuși. 
- Dar procesul era de O greutate aşa de mare, încât “secole trebuiau să treacă pentru a se crea o noiă ordine : morală în omenire. >, a 

Îi
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"Raban Maur.. îi 

“Să înfăţișăm acuma un scriltor în adevăratul înțeles: 
al cuvîntului, cu pregătirea lui specială, cu viaţa întreagă 

petrecută în margenile meșteșugului său, un învățat al 
inpului, un teolog, ba, ceva mai mult, aproape un filosof. . 

prin îndrăzneala, innălțimea și “curajul convingerilor sale,. 

„Şi, pe lingă aceasta, un om foarte bine înzestrat pentru 

întrebuințarea. acelui stil latin pe care vremurile îl dena- 

turaseră, frămintindu-l cu alt graiu, cu 'acela pe care 

- geriitorul nostru însuși îl recomanda în “predică, limba 

germană. Este vorba de Hraban sau „Raban Maur (C.. 
780-856), unul din scriitorii epocei lui Ludovic Piosul și. 
al fiilor săi, arhiepișcop de Maienţa în zilele sale. 

Se pare că era născut îi, Maienţa chiar, unde mai: 
tărziu trebuia să aibă rostul de conducător suprem al- 

Bisericii. A fost călugăr. în vestita mănăstire din “Fulda. 

După ce şi-a făcut învățătura, ucenicia acolo, s'a dus, 
împreună cu un tovarăș, la cea mai vestită școală de. 
„teologie, dar, în rîndul întăiu, de latineşte, de bun stil 
latin, de retorică corectă şi de versificație exactă, care- 

era şcoala Sfîntului Martin de Tours, unde dăinuia încă 
opera. lui Alcuin. Asolo s'a - familiarisat el cu o bună: | 

* parte „din literatura veche, (O legendă spune - că, la"
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„începutul carierei sale de egumen, Raban a întimpinat 
greutăți tocmai din causa simpatiei prea mari ce o avea 

pentru izvoarele păgîne ale culturii sale. Izvoarele acestea 

“nu le prea citează însă; în schimb, cetise tot ce era mai 
-bun în scrisul latin bisericesc. Cunoaște perfect pe Sfintul 

Augustin şi culege . din el multe îndemnuri. Se pare că 

- întrun moment călugării au îost nemulțămiţi de dînsul, 

„căci, de şi blînd în scrisul său, era, în ce privește înde- 

plinirea datoriilor sale de conducere și supraveghere, . 

„aspru. S'a produs chiar o adevărată răscoală în mănăs- 

tire, şi Raban a trebuit să plece. Cronica înseamnă la- - 

conic: „În anul acesta Lotar a fost gonit din Imperiu, şi 

tot în anul acesta a încetat de a fi abate al mănăstirii 

Fulda Raban. Maur“. 

A scris atunci una. din cele mai ciudate, dar caracte- 

ristice cărți ale sale, De Universo, în : care se cuprinde 

totul în formă de interpretaţie filologică și mistică, ară- - 

-tîndu-se “cum .mors vine de la amarus, fiindcă e amară, 

ori de la zeul Marte, poate și de la morsus, mușcătură, 

„cum șoarecele, mus, e de la murus, fiindcă stă supt pă- 

mînt, ori sorex de la” 'serra, fierăstrău, fiindcă are dinţi, 
-cum anguis, şarpe, derivă de la angulus, fiindcă stă în. 
unghiu, iar insula de la in salo, fiindcă se află în Mare, 
şi piscis de la pascere, a paște, fiindcă nu paşte. Dar, 

după cererea călugărilor pocăiți, se hotărăşte să se în- 

toarcă la mănăstirea sa. Cîndvâ a cercetat şi Locurile 
Sfinte, cum o dovedeşte, în opera sa de interpretare a 

:Scripturii, cutare -pasagiu care vorbește despre Sinodul 

Feniciei, A fost ales pe urmă arhiepiscop de Maienţa, 

Scaun pe care l-a ocupat pănă .la sfirșitul zilelor sale, 

fiind înmormîntat în mănăstirea Sfintului Alban, în Maiu 856, 

Cea mai mare parte din opera lui nu oferă interes: | 
sînt comentarii, lucrări de exegesă asupra lui leremia,
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asupra Psalmilor, asupra Evangheliei Sf. Matei; alte părți 

“vor îi consacrate elucidării unor probleme teologice, care- 

sînt uneori adevărată filosofie. | 
A compilat o serie de tratate speciale în acest 'dome-. 

meniu: de videndo Deum, „dacă poate vedea cineva pe: 
Dumnezeu de-a dreptul“, de puritate cordis, „despre pu-- 

ritatea inimii“, de modo poenitentiae, „despre felul cum. - 

trebuie să se facă „penitența“, de-vitiis et _virtutibus,. 

„despre viţii și virtuţi“, de passtone Domini, „despre: 

Patima Domnului, A compus și o interesantă Viaţă a 

Sfintei Magdaline și a surorii” sale: Maria din Magdala,.. 

în care reproduce o curioasă legendă contemporană: su- 

rorile lui Lazăr cel'înviat de Mintuitorul ar fi părăsit, . 

împreună cu dînsul, Palestina pentru a se îmbarca într'o 

corabie și a merge în Apus, ajungînd în Galia. Viaţa lor * 

sar fi desfășurat, prin urmare, într'un colț din viitoarea ' 
Francie, și. anume — cine. Sar gindi? — la Tarascon,. - 

celebru azi prin gluma literară a lui Alphonse Daudet. 

lar, după moartea. lor, pănă și Clovis vine să vadă mor-'- 
“mîntul sfintelor. | 

Partea cea mai însemnată din scrisul lui, —.această . - 
operă vastă, mult 'admirată de contemporani, — este aceia 

care privește chestiunea, veche, şi totdeauna nouă, a li-. 
berului arbitru. În trei mici tratate supt formă de scrisori, 

__el se ocupă de această întrebare, pe care o ridicase din 

nou un cleric ce fusese și la- Roma și, nefiind lipsit de , 

„cunoștințe și de talent, ciștigase atiția aderenţi Gottschalk,. 

Gotescalcus, „călugărul rătăcitor“. “ 

Scrierea acestuia, care nu ni s'a păstrat, dar care a' 

făcut foarte mult, zgomot și pare a fi avut o formă lite- 

rară impresionantă; era îndreptată îndrăzneţ — „impiu“,. 

zice Raban, — către Dumnezeu însuşi. Ea predică. din 

nou teoria că pe lume nu există faptă bună sau faptă rea 

pe care Dumnezeu, nu numai să no fi cunoscut d'innainte, .



2302 Cărţi representative În viaţa omenirii 
  
  

dar să no fi Și hotărît. Nega, asttel, absolut, libarul ar- - bitriu Ne ilusionăm, zicea el, . crezind că facem ceia ce "voim, şi sîntem lipsiți de respect față „de Dumnezeu, care, me mișcă și ne conduce. Să ne îndreptăm.. către dinsul, care singur ne poate mintui, prin graţia lui, fără meritele - - “moastre, i 
După teoria aceasta, — cu desperare şi indignare. zicea 

:Raban, — umanitatea ar fi lăsată în prada celei mai cum- „plite desnădejdi. La ce mai folosesc, în adevăr, faptele, bunăvoința, căința și orice se poate petrece în viața unei „făpturi omenești, dacă d'innainte.ea e menită să ajungă la crimă ori dacă ea fără niciun merit al său. poate să - străbată viața aceasta pentru a ajunge la răsplata supremă . pe lumea cealaltă ?. Această doctrină ucide. conștiința, şi “gustul de lucru al lumii întregi; e fatală, și răspîndirea - ei trebuie oprită, și cu închisoarea — şi de fapt a fost în- „Chis ;„Gottschalk. ȘI, afară de aceasta, în sine însăși ea “treduie să fie „greșită: un Dumnezeu. bun nu poate să fi "voit răul. EI, care a dat la toți rugăciunea, EI, care s'a „ “coborit pentru toți -pe pămînt, Et nu poate voi osînda Cuiva | în afară de vina lui. Putem noi să-l concepem “ca un fel de furnisor al sufletelor osîndite Ia chinurile Iadului 2 Dar „aceasta înseamnă a: degrada noţiunea însăși a dumne- zeirii. Şi, mai la urmă, un om nu înțelege pe alt om, nu-i “prinde gîndurile; cu ce drept deci Omenirea întreagă. ar „= „putea pretinde să priceapă cugetul lui Dumnazeu ? 
Boeţiu nu i-a fost necunoscut, călugărului frânc, cînd “arăta. cum tot ce e bun pe lume a fost voit, în adevăr,. -de Dumnezeu, și aceasta e predestinația,: dar' alături de - “dînsa este și altceva : preștiința celor rele. Dumnezeu știe -d'innainte că anume lucruri se vor întimpla; el însă nu le-a .voit. Și nu le poate împiedeca, fiindcă e dator, față de scopurile lumii, să lase libertăţii umane dreptul de a” : “se orienta şi de a se corecta. E] ştie, și-l doare; nu.se - 

N
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bucură, și nici măcar nu rămine rece față de opera care 
se îndeplineşte de om. A lui este numai pedeapsa; a o- 
mului, greșeala. Pedeapsa nu se poate să n'o dea, fiindcă 
ste dreaptă; greșeala nu se poate s'o împiedece, fiindcă 
ea face parte, fâră voia lui, din mersul firesc al lumii. 

Cu delicateţă el trece astfel pe lingă doctrina opusă, 
care ar fi negarea cu desăvirșire a graţiei lui Dumnezeu. 
„Nimeni“, strigă el, „să nu se trufească şi nimeni să nu 

- despereze : „nemo glorietur, nemo despereţ: *. Să nu des- 
„pereze nimeni fiindcă nu voința dumnezeiască a hotărit, 
fiindcă oricine are el însuși dreptul să întrebuințeze voința 
sa spre a corecta ceia ce fatalitatea-i aruncă în cale, ceia 
ce nu e divin, ci e numai fatal; să nu. se trufească însă, 

fiindcă niciun merit fără grația lui Dumnezeu nu ajunge 
la capăt. Meritul face fapta ; urmările faptei atirnă de la . 
graţia lui Dumnezeu. . 

Aceasta este partea prin care: et | s'a impus. contimpo- | 
ranilor în ce privește înnălțarea filosofică, Dar, ca scriitor 
religios, el a mai adus ceva, care l-a apropiat de inimile 
oamenilor şi l-a ţinut strins de ele. Și această parte for- 
mează, cum vom vedea, însăși esența ființei sale, acel 
lucru pe care cineva-l introduce în ce face și scrie, 

„dacă e capabil :de originalitate. 
Înnainte de a ajunge la această tsență morală a per- 

sofialității scriitorului nostru, avem de cercetat încă o lature 
a firii sale, N 

Deocamdată să. amintim că Raban a venit în, legătură, 
cum trebuia să și vie, nu numai ca episcop, cum a fost 
“la sfirşit, dar şi ca şef al unei vestite mănăstiri, cu lumea 

-“1aică a timpului, cu problemele politice și sfişierile socie- 
tăţii contimporane. Cum a înțeles el însă raportul între 
clerul său, moștenitor şi apărător al doctrinei „lui Hristos, 
şi societatea laică ?
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În scrisorile lui vom găsi explicaţia. Ajutător al lui Lu- 

 dovie Piosul, al lui Lotar și al lui Ludovic Germanicul,. 
el vede în ei „prea-senini şi creștini. regi, apărători și 
conducători foarte viteji, aprigi, ai adevăratăi religii, stră- 

jeri ai sfintei Biserici a lui Dumnezeu“. . 
" E concepția din vremea lui Carol- cel-Mare: regele, 

prin el; pentru teritoriul lui, pentru națiunea lui, e rege, 

nu Împărat, Ca Împărat, el e un mijloc și un aspect al 

Bisericii, și atit. Dar și regele a ajuns a fi, astfel, înnainte 

de toate, un cîrmuitor și apărător al sfintei Biserici a lui 

Dumnezeu. Și clerul are deci dreptul de a-i fixă un pro- 
gram, de a- 1 urmări în executarea acestui program, de a- i: 

face observaţii și, cînd se îndepărtează de dinsul, a-l și: : 
pedepsi în numele Celui de sus. . 

E foarte interesant felul liber în. care“ vorbeşte el cu 

regalitatea timpului său, În prefața din cartea-i De Uni- 

verso, el spune, la sfirşit, că-i urează să se poarte 'po- 

trivit cu Biblia, pentru ca: la judecata din urmă să aibă 
dreptul de a se. împărtăși de fericirea cea mare a celor: 
cari pe pămînt şi-au îndeplinit datoria. 

- Şi avem prin el şi comunicarea. unor hotăriîri de sinod 

strins la el, cu doisprezece' episcopi, şi chorepiscopi, către”, 

regele. Ludovic. . 
EI le „signitică“ regelui, cum se comunică hotărîrea 

către un organ al puterii executive din timpul nostru, care,. 

„acesta, trebuie să o aducă la îndeplinire. Sint părți care... 

privesc numai viața bisericească, recomandînd ca „aba-- 

tisele“, femeile. starefe, să nu iasă.din mănăstire fără voia 
episcopului, ca ritul roman să fie singur și strict observat. 

Dar sînt lucruri care se. referă direct la rege. 1 se vor- 

bește cam astiel : Pe vremurile păgîne, și încă erau lu- 
crurile mai bune decît acum. Şi tu, care ești rege” şi Îm- 

părat,. care trebuie să- -ţi aduci aminte de cel dintătu din -- 

seria Împăraților - creștini, Constântin-cel- Mare, apărător
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credincios şi desinteresat al Bisericii lui Hristos, tu, care 
trebuie să consideri de-i..că porneşti, nu numai “de la - 
Carol-cel-Mare, dar și de la Constantin, ai: datoria dea 
apăra, de fapt, Biserica, - 

Să nu creadă însă că tutela' sa “de drept.se întinde nii= 
mai asupra pămînturilor laicilor, și nu. asupra - pămintu- 
rilor bisericeşti, pe care Dumnezeu însuși sau represin=: 
tanții. lui ar avea chemarea - -să le apere, Nu:: tutela lui 

„se întinde de o: potrivă și asupra acestor pămînturi. Şi, 
cînd clerul pronunță excomunicarea, 'sabia lui de rege să 

„. intervie. pentru a împiedeca “ usurpaţiiie și a pedepsi pe 
„usurpatori.: 

În schimb, spune Raban, Biserica va . înterveni- pentru 
ca fiii lui să-i păstreze credința, pentru ca pacea să dom- 
nească în Statele lui, și ea va pune alături insulta adusă 
regelui cu insulta 'care se aduce represintanților Chiar a 
Bisericii lui Hristos. , 

Venim” acum; la. partea intimă, poetică“, a personali- 
tăţii lui Raban Maur. | 

Cine cercetează cronicile și asistă prin mijlocirea lor 
la luptele crunte, învierșunate, de și mai puţin criminale 

„decit Sar crede, răspingătoare pentru simțul . nostru, mMo- 
ral dintre tată și fiu, dintre fraţi fără iubire !, e aplecat a 
spune: această societate era aspră, era rea şi crudă. Am 
vazut insă că era și o îndreptățire legală și chiar pentru, 

„actele de violență. din această vreme. . . , 
Şi oamenii trebuie văzuţi şi a doua zi după ; - ciucnirca 

: lor; Ceva din: această viață a. timpului se poate prinde - 
în Simţirea scriitorului nostru, Cum își în. hipiie” “Rabau 

_ Maur. viața 'de apoi, către care înde zică iu mea ? i i» tenta 5 
î 

1 Dar Carol Pleşuvul se declară, în Nithard, “iată de Lotar, ca 
„frater - fiolusque: eius“ (p. 664). N?
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dînsul, ca și pentru toți contimporanii, traiul de aici e_ 
“numai un vis. „Paradisul e locul unde nu e frică, sără-s 
“cie nici . boală; nimeni nu jignește fără dreptate, nici este 
jignit; nimeni - hu pizmujește, nici -poftă nu se aprinde ; 
nu e niciun dor de hrană, niciunul de cinste. şi an biţie,.- 

„de putere, ci toată pata. viţiilor - e părăsilă și! cu. totul 
stinsă ; pace și bucurie cuprind toate, toate sînt liniștite . 
și împăcate ; lumina de sus nu e .ca acea de azi, ci cu 
atit mai splendidă, cu atit mai. clară, cu cît e soarele mai 
splendid decit 0 biată - candelă ;.nu e acolo nici noapte, 
nici întunecime, nici furtună, de nori,- nici asprime de frig 

„ori. prisos . de căldură... Acolo nu e batrineța, nici mise- 
ria ei.” . - 

Raban â fost + un născocitor, un inovator. în poesie, fără 
să ajungă la-ritm şi rimă, fără a părăsi cu totul versul 

ML "- Mişcarea. „membrilor şi ochilor folosul, SE ” 

după cantitate, ca să treacă la versul: după accent al poe- - 
„ Siei noastre. Avem delă dînsul, pe lingă omelii în prosă, 
foarte frumoase, foarte , „poetice“, și un” număr de. 
„nuri, între care..e_vestiț. Veni Creator. Dih”ele îm: ales 
două pasagii. foarte- frumoase, Unul e rugăciunea către . 

„= Căci pe toată Înţelepciunea ta 

E » Fă-mă, Tu cel prea-înnalt. în pietate, să te mărturisesc din . i 

a Dumnezeu: . 

0 Doamne. veşnic prea- Sfint, cirmuitor al umii, 
Pe tine te cuprinde mintea şi, viața, putere a sufletului, 
“Tu eşti laudă, iubire şi cinste, tu dai lumină cinstit, 

-Urechilor auzul, minilor îi dai opera iubită, N Da 
" „Orice are pămintul, ce marea şi aierul ascund 

Și orice simte, gindeşte şi trătește oriunde, - 

Le invie, le păstrează şi le cirmuieşte prin puternica- i poruncă; . 

” inima. toată; : ” 
Să te rostesc prin graiu. să te învăţ pri i dogma cea dreaptă, 
Să te caut cu minile şi să mă rog ţie cu minte curată, 
Tu cale, » tu, ” putere, “tu, viaţă şi poartă a vieţii, 

N 
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„Tu; răsplată a operei, tu făcător şi tot tu învăţător, - | 
Dă-mi acum iertare, mic, nenorocitului,. şi. greşelile mele. 

iartă-le, - 
Fă-mă să: vreau binele, să-l Ştiu de fapt şi să-l aprob deplin, 
Şi să-mi dai să văd atunci vesela-ţi faţă” - 

Şi să Suleg bucuria cea adevărată! . 
. ” , d! 

- Și el, ca şi toți „ceilalți, era “urmărit — am "spus- -0 — 

“de, "gindul zădărniciei vieţii, dar, ca-unul ce aştepta splen- 

„dorile lumii: celelalte, -o ușoară melancolie acopere numai 

neajunsurile, scăderile şi vicisitudinile acestei  vieți,: Și a- 

ceastă melancolie unită cu sentimentul. adevărat al naturii, 

„ “care și ea se preschimbă, "dispare şi învie . din nou, dă. 
„ aceste rînduri, „cu care vom încheia : , 

m, 
N 

»O zi ride, cea de mine” plinge, aa 
Ca nu va da nimic statornic ceasul cel bucuros; dă E 

Vara clar liceşte, toamna, adauge. umbre, - : 

Primăvara 'nfloreşte în' genime și iarna cea aspră le smulge. 

Şi este vre-un lucru care cu grabnice. aripi să nu fugă, 

Ori supt Pol ceva care să nu fie schimbător ? 

ŞI pinii înalţi îi. indoaie” o vristă înceată, 

Ea -mistuie stinca și face. ca riul să şece, - | 
Odată cu vorba, înnaltele spice stau veizi,. se coc, se usucă, : 

„Se fac vlorele cărunte şi crinii cei roşii, dispar, 

Şi trandafirul lasă. UŞOr. îmbracămintea-i : 

- Chiar florile pădurii pe-aceiaşi cale merg. -: 

Cei. ce-am fost âcuma, îndată nu vom fi: 
»... „Copilul care:sare din poala hrănitoare 

Se miră “că: vorbeşte cu .glăs răsunător, | | Ia 

Şi iată, că, îndată ce? barba-i sta ivit, o 

" Şi-acum el e aproape, de ţernă. 'prad'a morţii,“ 
ÎN i ” e Id po. ”
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|. — Motivul și planul lucrării.” Sf, Pavel şi Sf, > Augustin 
faţă de crbștinism . 
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În primele cinci coli ncrevăzute de autor s'au strecurat, „pe lângă 
inconsecvenţe de ortografie. şi punctuație, greșeli din cari relzvăm 

Pagina 4 rând. 1 de jos ceteşte : „el le poate sesiiinţa”. 

făcea parte din viaţa Romei; pentru nimic -din trecut, ” 
Pagina 54 rând. 6 de sus cetește: „el „taca“. 

pi. 12 312 sus , „continuitate, Isus, 
Ri I7 „ 1-2„jos „, „Provocanţi“, + 
. 24 2 5 3 n» „mielul creștin“ 

2 „25 3-12 desus , „fiindcă şi 
». 31. 7 is , "gestul sau“, 

: »  33nota 1 „Reimota”! a 
: » :: 36 rând. 6, "de jos ceteşte: „vede în el“. 
i ua SI Îl mp3. „devoțiunea&, 
ME ap 40 3 IL pi „Şi ca el ceilalți“. 
: a 42 2 4 „sus j „Ci de cea“,- 
. „44 p» 12 „jos, "din cînd în cînd. 
: Da 45: „6 sus “uneori, pe departe“ . 

Li 4AT 3». 10 „jos. , „omnia vincula“,. ! , 48 3 Too. "şi minăstirea, Senatului“ |, : m "49n.kkr.2 „sus , „nutantibus“ , „phaleratist 
| ». 53 rând. 8 2 jos... 7 „Pentru nimic din ceia ce 

„+ 

ă “a. 55 nota 1: „Epistola 28%, nai 
- „ 55 rând 1 “de sus cetește : „retragerea î în oasa aceasta“ i 
HEI pe 587 3... jos : ,„ . „Urbicius*. .-.-. 

2 59 "1, jos 7 » "din manifestarea, , 
aa 64 ek. 4 „ Sus- . “între el şi Augustin este - 

DI o deosebire 'enormă. Augustin“ ; ; "Tând, 13-14: „E altfel“ ; 
rând. 3 de jos: „anu scăpau. încă“ ; rând. 2 de “jos: „0ri-. 

a " genismul mistic“, . 
- Pagina 65 rând, 10 “de sus ceteşte : ci şi supt, raportul, 

Es, 2 » > „Snobii lui, ..: 
| „: a. "68.2 i. pi „attondensc, pu 
m T2râmd4 pp „ni se zugrăveite „N 
a 73 n.2r.2 „Scissis vestibusubera qui 

-bus te nutrierat* ; Prâzd, 4 Sus adauge: , „ad vextillum crucis - 
evola“ ; epistola 14. - 

„Pagina 76.n. 4r. 1 de sus ceteşte': „non haeresim:, 
» „+ T6rând.:3 , „. „alintăturile€, 

Ă >. -79n.1,r.3 » 
- tiones aliaruni &entiur, barbarum indigemus auxiliunr“, 

: Pagina 86 rând. 15 de sus ceteşie : „Şi el va zice“. O „89 i. „Care-i urmăria 'de-pretu-” i 
N tindeni trupul frumos .- 

” Pagina 96 rând 1 de jos ceteşte: sa suflat în "foc. Hrisos- 
|.  bmeansst E 3. 

cele mai importante numai şi care se cer indreptate cu “mina: 

„adversus diversas - na- „ 

m,
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N. B. Cele mai multe din aceste scrieri- sint cuprinse în Pa- m frologia latină sau în Patrologia greacă a lui Migne. Scrierile: ÎN „istorice, în Monumenta,' Germaniae Historica, Scriptores. 
| „_. Întăia ediţie a acestei lucrări a fost distrusă, afară de citeva „1 =: exemplare, la prădarea tipografiei din Vălenii-de-Munte de către ! ocupanţii germani. i | a - Aceasta explică și scusează retipărirea, : -
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3 
4 
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8 8. Câteva idei asupra :educaţiunei. Partea [| de Locke . .:.:. 
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