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PREFAŢĂ. 

Pentru volumul de faţă ni-a fost imposibil a recurge la isvoa- 
rele originale ; de aceia, ne am mărginit la cele de mâna a doua şi 
am ales pe acei istorici cari, pe lîngă insemnătatea, lor, mai intruniau 
și a doua condiţiune: a fi la îndemâna profesorilor, pentru a fi con- 
sultaţi de cătră toţi. Luând drept bază a lucrărei noastre escelenta 

- Flistoire Gântrale, in care Evul Mediu se cuprinde in trei volume mari, 
lucrată de cătră barbaţii cei mai competenți in Istorie din Franţia, 
sub direcţiunea D-lor E. Lavisse şi A. Rambaud, am pus in note ne- 
numărate citaţiuni din deosebiți autori. Profesori şi elevi poi fi siguri 
că au in mână o carte adevarată, scutită de greseli. 

Am urmat, pe cât a fost posibil, ordinea chronologică, grupând 
sub un titlu general evenimentele contimpurane. Prin aceasta am tă- 
iat, de multe ori, istoria unei țeri in prea multe despărtituri ; dar am 

isbutit, credem, a. feri pe elevi să inveţe lucruri care ar fi fost des- 
voltate mult mai târziu, după impărţirea admisă. in genere. 

Ducând Istoria statelor din Apus pănă; la finea viac. XV, adică 
pănă la căderea bisericei și ruina definitivă a Feudalităţii, cele două sd “ 
instituțiuni caracteristice Evului Mediu, ne am oprit cu Resăritul 3 

viac. XIII. Evoluţia popoarelor nu este aceiași in Evul Mediu și am 

crezut că pentru Români, Poloni, Ruși şi. peninsula Balcanică, e mai 

bine a se incepe Istoria Modernă cu: Intemeierea Principatelor, Dinas- 
tia lagellonilor, Scaparea de sub jugul tatar și Aşezarea Turcilor in . 

Europa. Credem că, in special, pentru scoalele românești e mult mai 

nimerit ca Istoria Modernă să inceapă la A doua Descălecare. 

| 13 Tănuarie 1894.



i INTRODUCERE 

CĂDEREA IMPERIULUI DE APUS. 

Ş$. 1. Imperiul in viacul al V-le. 

In anul 395 Impăratul Teodosie împărți imperiul intre cei doi 
fii ai sei. El dădu lui Arcadiu Resăritul și apusul lui Honoriu. Nu 
urma inse din această impărțire că vor fi, de acum inainte, două Im- 
perii. Vor fi doi Impărali. Fie care şi va avea capitala sa; va ad- 
ministra provinţiile sale ; va impărţi funcțiunile şi favorurile imperiale ; 
se va folosi de bunurile puterei. Dar Imperiul va fi unul și nedes- 
părțit. Ori ce lege trebuia a fi subserisă şi promulgată de o dată de 
cătră ambii Impărați ; consulii vor fi numiţi prin o comună inţelegere ; 
anii se vor număra tot după numele celor doi consuli, dintre cari u- 
nul va reşedea la Constantinopole ; nici un Impărat nu se putea sui 
pe tron fără invoirea colegului seu din ceia laltă capitală. Era cu un 
cuvint unanimitas, cum se zicea, ca și cum cei doi principi ar fi a- 
vut numai un suflet, o singură voinţă; ca şi cum ar fi fost un sin- 
gur Împărat in două persoane: %) | 

Prin urmare. şi după această impărţire Imperiul roman și urma, 
calea de mai inainte. Nenorocire» este că nu s'a găsit nici un Impă- 

*) Nu-i esact că erau două imperii. E adevarat că domniau de 
o dată doi Impărați şi că erau și două capitale ; dar nu pare că oa- 
menii credeau că sunt două imperii romane. “Nu s'a alterat prin- 
cipiul unităţii teoretice a Imperiului. Ceia ce-și impărțiau ei nu era 
Imperiul roman, ci administrațiunea ; principii și impărţiau provinţiile, 
veniturile, demnitățile de conferit, pensiunile şi biurourile Palatului ; 
dar se presupunea că guvernă Imperiul in comun. Astfel ori ce lege 
nouă trebuia subserisă de o dată de cătră amindoi Împărații ; cei doi 
consuli erau numiţi de cătră cei doi principi, și anii se numărau, in 
Galia, după numele celor doi consuli, dintre cari:unul era la Con- 
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rat destul de energie pentru a lecui suferinţile Imperiului. Aceste su- 

ferinţi erau mai cu samă morale. Impositele nu erau aşa de mari; 

pentru că guvernul fiind slab se temea a pune prea mari contribu- 

țiuni ; administraţiunea puternice organisată era in stare a privighia 

ordinea publică ; armata, de şi recrutată dintre Barbari, putea. apăra - 

Imperiul in contra dușmanilor din afară. In cât pentru ori cine sar 

fi uitat numai la aparenţă, Imperiul avea de trăit incă multă vreme. . 

Dacă inse căuta cineva, mai de aproape, atunci se incredinţa că zilele 

sale i sunt numărate. y 

La centru eră Curtea imperială, care consuma cea mai mare 

parte din veniturile Imperiului, şi curţile Impăraţilor- din viacul V-lea 

erau, mai tot deauna, adăpostul unor oameni, mulţi luaţi dintre străini, 

cari vind funcțiunile publice, apasă provinţiile, hu se ingrijesc de lu- 

crul public şi caută numai interesul lor particular. Aceşti inalți func- 

ționari se folosesc de slăbiciunea Impăraţilor, cari in zădar i pedep- 

sesc pentru a dovedi că sunt puternici. Mai pre jos de Curte,. este 

plebea din capitală, nărăvită de sute de ani, deprinsă a trăi din mila 

Impăraţilor cari ascultă de ea, o hrănesc, îi dau petreceri, tără să aibă, 

curaj a o sili să munciască. Pe fie care an sume colosale se storceau 

din provinţii pentru plăcerile plebei din Roma și din Constantinopole. 

Slabi față cu Curtea și cu populaţiunea din Roma, aceşti Impăraţiau 

puțină autoritate și in provinţii. Ei singuri mărturisesc că guverna- 
torii. din provinţii nu mai sunt destul de puternici a sili pe cei bogaţi 
să plătiască contributiunile. 

_ Cât despre clasa industriaşilor şi comercianților, cu toate Cole- 
giile sale, ) era in decadență din pricina relei administraţiuni și a deo- 
sebitelor monopoluri, introduse de cătră Impărați. 

stantinopole. Era un principiu de drept public că un Impărat nu pu- tea domni fără invoirea celui alt; de aceia vedem că fie cure prin- cipe nou din apus trimite o ambasadă la Constantinopole ca să ceară: 
asentimentul celui alt principe. Acest acord se numia cu terminul foarte semnificativ de unanimitas, ca şi cum cei doi principi ar fi a- ut numai un suflet, numai o voinţă ; ca şi cum ar fi fost numai un Irupărat a două persoane. (Fustel de Coulanges, L'Invasion. germa- 

*) În fie care meserie se intemeiă o corporație asemine cu cea care era la Roma. Aceste asociaţiuni, pe care guvernul le protegia și -
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Știm, că de multă vreme, populațiunea romană, deprinsă cu ar- 
tele păcei, negligia serviciul militar. Statul se apăra numai cu con- 
tingentele de Barbari cari intrau in serviciul Impăraţilor. Dar de la 
“Constantin cel Mare, Biserica „creştină. contribui. Si mai -mult-la- -slă- 
birea Imperiului. Pe nesimţite această instituţiune luă locul statului, 
tât de puternice in lumea vechiă. Episcopii capatară un feliu ăe: îm- 

perium. Aceștia capatară autoritate absolută asupra preuţilor, cari vor 
fi, de acum inainte, numiţi şi scoși de cătră ei. Li se dădu dreptul de 
țjurisdicţiune, adică dreptul de a judeca ei singuri şi in numele lor. 
Episcopii, in fine, ajunseră administratori ai bunurilor bisericeşti cu 
dreptul de a intrebuința veniturile după voia lor. Aceste drepturi a- 
ordate” episcopilor contribuiră” la slăbirea autorităţii imperiale ; după, 

jcum credinta creştină care făcea din lumea aceasta o vale de lacrimi, 
"lucra mult pentru- inăduşirea.- simțului: “pairielie;-atât-de- tare la Poza 
mani odinioară. 

Cu recunoaşterea. religiungi. -ereştine..ca; xeligiune ofieială-. a . sta- 
tului roman. s'a. introdus. in.lume. :şi. persecuţiunea, . religioasă, _necu- 

„noseută-in..lamea.-veehiă...Religiunea păgână pria insuşi faptul că ad- 
mitea mai mulți zei naţionali, recunoștea: şi celor alte popoare drep- 
tul de a și avea zeii lor. Mai mult incă : fie care familie. putea avea 
zeitatea, sa particulară. Dar din momentul ce oamenii cred că este 
numai un: singur I)-zeu, urmează 'că- lumea, e numai a celor ce cred 
in D-zeul cel adevărat ; nu este, prin urmare, loc pe lume pentru cei 
de altă credință, cu atât mai puţin pentru cei cari se incearcă a sur- 
pa credința cea adevarată prin ideile lur, pentru eretici, Creștinii inse. 
in-timpurile..cele. dintăi..fiind.. foarte. religioşi, erau insufleţiţi de a. ură 
fără „margini. in..contra.- „celor. cu. .eredinţi: deosebite. Din .această causă 
  

le supraveghia in acelaş timp, asigurau membrilor lor siguranța la, 
muncă: și oare care dignitate in eşistență. Fie care din ele avea cu 
stirea, guvernului intrunirile, serbătorile, banchetele sacre, steagul seu 
care era purtat cu mândrie in zilele de ceremonie. Fie care. şi avea 
tesaurul seu comun, alimentat prin cotisațiuni sau legaturi ; ea po- 
seda bunuri in moşii sau in rente. Fie care și avea sefii sei; ea i a- 
legea chiar in deplină libertate ; i lua une ori din sinul seu, de multe 
oră mai pre sus de ea, pentru ca să-fie mai capabili de a i apara in- 
teresele sau a menținea armonia, intre membrii sei. Aceste asociaţiuni 
erau ca tot atâtea state libere care fără a face oposiție guvernului, 
administrau singure propriile lor afaceri. (Fustel de Coulanges, IL În- 
vasion germanique 149). .



  

IV, 

valuri de sânge s'au iniprăştiet in luptele cu ereticii, sânge prețios 

care ăr fi scapat Imperiul dacă s'ar fi varsat pentru apărarea lui. 

O altă causă de slăbiciune a fost şi lipsa de instituţiuni, care să 

poată acorda provinţiilor oare care drepturi şi să li dea putere a se 

putea opune invasiunilor barbare și apăsărilor esercitate de -cătră gu- 

vernatori. Cetăiile (civitates) formau niște adevărate state, fiind stăpâne 

peste o mare intindere de teritoriu. Ele erau aproape independente... 

Ele şi avea Senatul lor (Curia) in care intrau toţi oamenii liberi cart . 

posedau două zăci şi cinci de juguri de pământ. Acest Senat numia. 

pe magistrați, veghia impreună cu ei la mănţinerea ordinei, la a- 

provisionarea, cetăţii ; se ingrijia de așezămintele de binefacere, de 

cult, şi avea respunderea linanţelor comunei. Aveau mari „drepturi a- 

cești senatori şi multă onoare ; dar, in schimb, asupra lor apasau sar- 

cini foarte grele. Ei erau obligați să facă toate lucrările de utilitate 

publică, mai in tot d'a una cu banii lor; erau respunzători pentru 

toate neorinduelile intimplate in cetate şi, ceia ce era şi mai greu, erau 

daturi să plătiască regulat impositele aruncate pe cetate, in cas când nu 

se putea incasa toate sumele datorite. De aceia, mulţi dintre acești 

Curiales căutau să scape de această onoare şi am văzut ce măsuri 

luaseră Impăraţii din viacul IV in contra lor. Acuma situaţia lor e 
şi mai grea. Cu timpul cetățile se micşurează, fiind că se acordă 

drepturi municipale chiar și cele mai mici oraşe. Atunci numărul Cu-" 

vialilor scade şi mai tare ; dar greutăţile devin şi mai mari,. 

Ar fi putut capata Imperiul mare ajutor de la Adunările provinciale 

(Concilium) care erau in unele provinţii, incă din cele intăi timpuri ale 

Imperiului. Alcătuite din representanţi a tutulor cetăților ; adunate pen- 

tru a serba in comun cultul Împăratului şi al Romei, ele capataseră 

cu timpul, dreptul de a discuta purtarea guvernatorului provinţiei, a. 

i vota mulţemiri sau a se plânge la Imparatul in contra lui şi a a- 

duce astfel la cunoștința puterei centrale nevoile şi suferinţile pra- 
vinției intregi. Această instituțiune ar fi putut fi un centru in jurul 
căruia să se poată grupa loate forțile vii ale provinţiei ; ar fi putut. 

„ajunge puterea care representa, de mulie ori, milioane de locuitori. 
Dar Împărații nu s'au putut folosi de aceste inceputuri de viață po-. 
litică provinţială ; a remas ca totul să se facă de la centru si când | | A ) i ; și când. 
centrul s'a atrofiat, slăbiciunea şi, mai pe urmă, paralisia totală s'a: 

intins asupra corpului intreg. ”
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Astfel, cu rari escepțiuni, viaţa municipală incetă in provinţii. 

Atunci, ca: să scape de sarcina Senatului din cetate, ca. să fie feriţi 

de apăsările guvernatorilor, cei mai însemnați şi mai bogaţi dintre 

provințiali aleargă la mila Impăratului. tii capătă dreptul de Senator 

(membru al Senatului din capitală) ; părăsesc cetatea și se retrag la 

tară. Atunci se formează o aristocrație de mari proprietari, care trăește 
+ - E . - Îi . ._. 

pe proprietăţile sale, Curți, lucru necunoscut pănă atunci. lar sarcinile 

publice remân pe sama, neguţitorilor şi. meseriașilor de prin orașe, 

cari sunt cu totul ingenunchiaţi. Numai ei au să plătească contribu- 

“iunile directe (tributa) de care erau scutiţi aristocrații. Aceştia plă- 

tiau numai impositele indirecte și unele dări proprii numai lor. 

Această aristocrație de proprietari mari are mari privilegii. Este 

„datoare să plătească imposite ; dar de multe 'ori goneşte cu armele 

pe cei cari veniau să le incaseze ; are drept de a îi judecată de cătră 

tribunale deosebite, Când hbinevoieşte a lua parte in Senatul munici- 

pal, aruncă asupra celor mici toate greutăţile. Are iitluri strălucite ; 

trăieşte la țară incunjurată de Coloni, *) oameni liberi cărora li dă 

câte o bucăţică de pământ cu condiţie ca să'l munciască și să li tacă 

şi lor parte, şi sunt spaima micilor proprietari din vecinatate, Sunt 

oameni luminaţi ; se ocupă cu literile ; incurajază artele ; dar căutând 

mai pre sus de toate liniştea lor, ei fug de centru; nu fac politică 

şi lipsesc astfel Imperiul de -o sumă de inteligențe, care iar fi fost de 

mare folos. Prin urmare de la acești delicaţi și egoişti Imperiul nu se 

aştepta la mare sprijin in zile de grea cumpănă. Din contra după cum 

Statul inrola soldaţi străini pentru apărarea țerei ; aşa. și acești mari 

proprietari, lipsiţi de ori ce talente resboinice, au să primească in 

proprietăţile lor pe Barbarii cari vor promite a i ajuta. E) 

*) Aveau oare care asemănare cu arendaşii societăţilor mo- 

derne, dar se deosebiau in două “puncte. Nu puteau fi nici odată a- 

lungaţi de pe pământul pe care "1 ocupau, dar nici nu aveau dreptul 

a "| părăsi. Erau legați pe toată viața de câmpul in care erau năs- 

cuţi. Nici voinţa lor nici voința proprietarului nu i putea separa. Când 

proprietarul şi vindea câmpul, el vindea in acelaș timp şi pe ecloni : 

i vindea pentru că și vindea in acelaş timp şi pământul. Fiii luau lo- 

cul părintelui mort, moștenind şi pământul și obligaţia de a "1 cultiva. 

Darea, de altmintrelea, era. fixată pentru tot da una și nu pulea fi 

adaosă. (Fustel de Coulanges, ['Invasion germanique, 142). | 

%) Ne cuprinde jelea când ne gândim că acești delicați și ra- 

finaţi au să se găsiască in fața, barbarilor. Această aristocrație, care
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Eată principalele cause care au adus slăbirea şi mai pe urmă 
căderea imperiului roman. Unii dintre scriitorii creştini ni spun că 
Imperiul a -căzut din pricina corupțiunei moravurilor ; urgia divină la. 
surpat din temelie, pentru ca sângele martirilor să fie resbunat. A- 
ceastă părere a fost impărtăşită și de cătră unii istorici moderni. =) 
Lumea romană coruptă, zic ei, trebuia regenerată prin moravurile 
pure ale Germanilor. Este ușor 'de a zice că moravurile erau corupte. 
dar este foarte greu a dovedi această afirmare. «Este adevărat că Im- : 
periul roman, mulțemită unei păci indelungate și unei munci neobo- ă 
site in curs de viacuri, ajunsese foarte bogat : dar naţiunile pacinice 

  

se născuse din pace și muncă, era puţin făcută pentru un timp de tulburări și de pericule. Ea nu era făcută a fi 0 pavăză pentru po-. „poare. Ea nu și putea apăra nici pe supuși, nici pe sine, nici pe Îm- 
periu: | ! 

Atunci are să fie nevoie de soldaţi străini, fiind că clasa de mij- loc e puţin numeroasă şi aristocrația e puţin resboinică. Atunci au să se intimple fapte care ni se par astăzi aproape neințelese, dar care erau atunci neevitabile. Vom vedea guvernul imperial ajungând a. înrola Germani, şi pe marii proprietari provințiali primind pe toţi bar- barii cari li vor promite a i apara. Bogăția de o parte, forta fisică de ceia altă, rea constituţie pentru o societate. Nu va. fi dar nevoie nici de un duşman foarte puternic, nici de o mare catastrofă pentru a resturna Imperiul român. (Fustel de Coulanges, IL! Invasion germa- nique, 224), 
| 5) Mulţi socot că e folositor şi bine cea să aibă preferinţe «idei stăpâne,» concepțiuni superioare ; aceasta, se zice, dă operei 

"mec ; € sarea care corege faptele in 
oarie m i isto- riei. Ea nu este o artă, ea, e o ştiinţă pură, Ba supra n sure bir vesti cu plăcere sau a diseria cu adincime. Ea" constă. ca orice ştiinţă, in a constata faptele, a le analiza, a le apropiia, a li arata le- gălura. Se poate negreşit ca să ieasă oare care filosofie din această istorie științifică ; dar trebuie ca ea să se degageze: naturalminte dela sine, oare cum in afară de voința istoricului. E.nu are altă ambi- iune de cât a vedea bine fapt i i 

e cât a ve ele și a le ințelege cu i y le caută in imaginația sau in logica sa: el.) e le ae
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samnă.. vițiu. şi. sărăcia .nu.€e. tot. d'auna, virtute. Luxul nu e tot una. 
cu-..corupțiunea.>..Cele de pe urmă timpuri ale Imperiului ni sunt 
cunoscute ; şi in privirea morală, putem afirma, nu e mai mare co- 

rupţiune de cât in alte timpuri din Istoria Omenirei. «Despotismul 

Imperial 'a ucis ori ce inițiativă individuală. E un stat fără control și 

fără contrapond. O sută de ani de invasiuni barbare vor fi prea de 

ajuns pentru a 7] surpa.> | 

3.2. Năvălirile Barbarilor. 

mperiul roman, representant al civilisaţiunei antice, și intre lumea 

barbară. Mai bine de patru sute de ani, Romanii respinseseră, toate 

atacurile Barbarilor și nimenui nu i putea trece prin minte că acest 

imperiu, așezat pe base așa de temeinice, ar. putea cădea vre o dată. 

Chiar Barbarii se ingrămădiau la fruntarii ; căutau să, intre cu sila sau 

prin invoirea Impăraţilor ; dar a surpa acest Imperiu, nici nu şi pu- 

țeau inchipui. Toată dorința lor se mărginia a se infrupta din aurul 

Și bogăţiile romane ; toată âmbiţiunea lor era a se așeza in aceste țeri 

binecuvîntate de natură, ca soldaţi, ca funcționari, ca. servitori şi 

muncitori chiar; dar ca stăpâni nici odată. Chiar când sunt atot pu- 

ternici in Imperiu, ei se consideră ca servitori ai Impăratului și fa- 

vorurile imperiale sunt ţinta cătră care pururea năzuiesc.. 

Este_greşită, prin urmare, părerea „celor. gari_ni_ vorbesc. . despre 

o Mare. Strămutare de „popoare... despre..Migraţiuni.. ale .POpOarelOE.... 

barbare. Niei-vorbă- nu...poate..(i..de. o..strămutare_de. popoare, „Nici | 

| Din viacul | inainte de Christos au fost lupte necontenite intre 

$ 

” un «document -eontimpurân nu „ni--vorbeşte. despre --un---astfel.. de. eveni- 

iment.--Niei--nu--s'aa.-mutat. popoare nici n'au cucerit, Barbarii Imperiul 

roman.;. niei n'a. fost 0 transformare. fără. de veste. Cu atât mai pu- 

tin se poate -vorbi de o intinerire a lumei prin. popoare. nouă cu. .mo- 

ravuri „pure... Popoarele. care se. asează. in. Iniperiul. de apus sunt po- 
poare. xechi,..inapoiete. în. privința, culturală ;. sunt, resturile unei rase 
slăbite. care .a..fost atacată. şi. invinsă „in, “curs de trei viacuri de cătră 

Romani... Luptele-lăuntrice..de..care. erau „sfăşiiaţi necontenit, frica de 

Blavi şi... Huni,-miseria.și lăcomia... eată..causele. care. au. . silit, pe a- 

beste -pepoare-.să şi părăsiaseă patria lor... Nu a. fost un plan conce- 
,
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put mai inainţe.: „a. intra. in. ]mperiu și. a.."]-surpa. Trăiesc in veci- 
nică dușmănie intre ei, și cei cari au norocul a fi primiţi in lăuntrul 

fruntariilor romane, le apără cu multă energie și devotament in con- 

tra traţilor lor. Din momentul ce au intrat in serviciul Imperiului, a- 

devăraţii lor dușmani sunt fraţii lor, nu Impăratul. Nici odată n'au 

tradat Imperiul. Popor de rasă arică, ei nu au ură de rasă in con- 

tra Romanilor. La sfirşitul viac. IV, Germania era aproape deşartă de 
locuitori. Bande de Huni și de Slavoni o cutrierau in libertate, fără 
ca. să indrăzniască cineva a li se opune. Pentru Germani, nădejdea 
de scapare e numai a şi găsi un adăpost in Imperiu. 

Imperiul era incunjurat de toate: părţile de Barbari. Dar nici o 
o grijă nu avea de popoarele aproape nomade, de la miază zi. Are 
să treacă multă vreme pănă ce se vor ridica neinvinşii Arabi. Pu- 
ternicul Imperiu al Perşilor la. resărit, era de două sute de ani in 
luptă cu Romanii; dar resboaiele cu Perşii erau mai mult lupte 
pentru supremație asupra Asiei. Nu aveau Perşii nici puterea, nici in- 
tenția, a se gândi macar la resturnarea Imperiului roman. Cât pentru 
popoarele de origină celtică, Picţi şi Scoţi in Scoţia, Celţi in Irlanda, 
Gaeli in Britania, ele erau aşa de neinsemnate, că toată ambiția lor 

„sar fi mărginit a şi păstra neatîrnarea sau a prada termurile megieşite, 
Cunoscută, fiind slăbiciunea Imperiului, primejdia serioasă era 

numai la Rin, Dunărea și, mai ales, la feuntaria deschisă dintre Car- 
pați și Pontul Euxin. Pe aice au să năvăliască asupra Romanilor po- 
poare nouă, care au să aducă in definitiv căderea Imperiului roman. . 

Eată acum așezarea popoarelor barbare la “inceputul viacului V, | 
a) La Rinul de jos trăiese o amestecătură de popoare care 

poartă numele generice de Franci ; la resărit de Franci, este o altă 
adunătură de resturi din popoare, strălucite odinioară, care poartă numele de. Sazoui, la. nord „de Saxoni se află <nglii şi la sud Turingii. b) In unghiul format de Rin și Dunărea, locuri deschise, pe care in zadar se siliseră, Împărații a le inchide, se aflau Alamanii, cari uşor puteau năvăli în Gatia și in Italia, când legiunile nu făceau de- plină pază. La 'resărit de Alamani -se-ingrămădiaut.. Suevii şi in urma acestora Bauzgunaii şi Lougobataii, cari părăsiseră vechiele lor locuinți de pe termurile mărei Baltice și și făceau loc, pe i 
mai binecuvintate de natură, Dincolo de L 
Turcilingii, Harulii, tot popoare germanice. 

incetul, spre ţeri 
ongobarzi, erau Scirii,
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e) . Puterniciislioţi. de odinioară se destăcuseră in Visigoți şi 

„ Ostrogoți. Cei dintăi trecuseră, in Imperiul de Orient: iar fraţii lor 

gemeau sub apăsarea. Hunilor._In urma popoarelor acestora se tirau 

Gepizii, cari erau cei intăi când era vorba de plecare şi cei de pe 

urmă la drum, ceia cea şi făcuta li se da acest nume care în- 

samnă «Codaciu»._Vandalii rau. aşezaţi pe termurile Balticei. 

d) De la marea Baltică pănă la marea Neagră se intindea ma- 

rea rasă Slavonă, cunoscută de cătră Romani sub numele de Venzi. 

La inceputul viac. V-le Slavii sunt impărțiţi în o mulțime de popoare, 

au fost incalcaţi de Goţi, vor suferi cumplit sub stăpânirea popoâre- 

lor mongolice ; pănă când şi vor putea face un drum cătră miază zi. 

e) In fine, la n6ră şi in câmpiile nemărgi ginite ale Europei re- 

săritene; rătăcesc popoarele Uralo-Altaice, care la resăritul mărei Cas- 

pice, s'au unit cu Mongolii, pentru a da 'naştere la popoarele Fino- 

Mongolice, cele mai grozave dintre popoarele, care au apărut în Is- 

toria Omenirei. Sub numele generic de Sciţi, ei au spăimântat lumea 

vechiă ; la finea viac. IV ei apar sub nume de Huni, şi fraţii lor: 

Avari, Bulgari, Unguri, Peceneghi, Cumani, Polowţi, Vatari şi Turei, 

au să fie multă vreme spaima. omenirei. culte. 

Din această inşirare a popoarelor. barbare, invățăm mai întăi a 

Je cunoaşte locul, pentru ca să ştim pe unde au să intre in Im- 

periu. Ştim ast-fel mai dinainte drumul pe care au să '] urmeze in 

năvălirile lor. Dar ne lămurim şi asupra consecinţilor acestor năvăliri. 

De--pe-acurna-ştira-Gămin Imperiul. deapus--aul.să. între. popoare de o- 

rigină „germană... Popoare de rasă arică; in lupte cu Romanii de sute 

de ani; contactul lor cu Imperiul i a făcut să şi părăsească barbaria, 

primitivă, “Când vor intra in Imperiu, au să fie de grabă in stare a 

se contopi cu vechiile populațiuni și așezarea lor in lumea romană 

are să fie in realitate o transformare, spre binele lumei şi a cultu- 

vei omenirei, Popoarele slavone care vor intra in Imperiul de orient, 

de rasă arică şi ele, cu mioravuri blânde, vesele de feliul lor, Sla- 

vus saltans li ziceau Romanii, foarte de grabă au să se folosiască de 

binefacerile civilisaţiunei. Suferinţile popoarelor ingalcate vor fi mari ; 

dar nu peste putinţă de suportat. - ” | 

Cu tetal-altfel..arer-săfie.cu Românii din. Dacia . Traiană. Cei 

dintăi- Barbari--cari-au-năvălit.pe.aceste..locuri..au „fost .Gotii. Trăind 

in valea..Dunărei..mai..bine, de..cincizegi. de, ani. acesti, Barbari nu numai
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că au. xenil.in. atingere cueploniile romane din Dacia ; dax-prin mi- 
sionarii.-creştini.-au „primit.-religiunea,-ereștină. şi, prin urmare, incepu-" 
turi-de-eultură.-Gotul UAla-a-tradus-in-limba gotică Biblia, alcătuind 
şi un alfabet particular pentru limba lor. La cel intăiu conciliu ecu- 
menic, adunat in Niceja, figurează şi un episcop al Goţilor. Acești 
barbari chiar dacă s'ar fi aşezat in Dacia, ceia ce nu este sigur, nu 
ar fi tost primejdioși pentru colonişti. Inţelegem dar pentru ce s'a pu- 
tut foarte bine să remână cea mai mare parte dintre aceştia in pă- 
trie, în loc de a și căuta un adăpost in partea dreaptă a Dunărei, 
in ziua când a venit porunea Impăratului Aurelian ca să se strămute 
legiunile și funcţionarii imperiali in Dacia Aureliană. Nu şi puteau 
părăsi patria frământată: cu sângele strămoșilor lor, pentru yn inchi- 
puit adăpost in lăuntrul Imperiului, intr'o vreme când chiar Italia era 
pradată, de cătră dușmani. Dar in curând au venit timpurile cu a- 
devărat grele. Incepând cu Hunii, popoarele de origină fino-mongolică 
se aruncă asupra nenorocitei Dacie. In..Gurs-.de..0.„mie..de.. ani, stră- - 
mâșii..noştri. au. axut..a..suferi. jugul „Selbatic al acestor popoare. Atunci 
nu—amnai..poate..fi..vorhă..de._nici o..institul 
culturăsStrălueirea celor 4rei.„Dacii „sa. 

    

   

  

de nici o urmă de ri pr die aer 

  

mii e, Bt da ee 

dee „ cuvințele care. semnificău.0.viaţă, mai bună; s'a conservat numai o. 

_monumentele..și..clâdirile..atâţ,. de Iuesoase odinioară ; s;; au pierdut toate- 

parle din -ierminii relatiyi..la_ agricultură şi.la..Yiaţa. păstorească ; Bo- mânul a.nitateuai.ceti..șia «ţinut minte, numai. că eşistă „scrisoare : măre- tele poduri (pontrs) din timpurile fericite au remas cu inserinarea de punți ; şi din toată organisarea de dinainte au remas numai angăriile, adică prestaţiunile pentru drumuri și unele mici lucrări de utilitate publică (angariae, sistem de beilicuri peniru intreţinerea drumurilor şi pentru transport; Viae sternendae angariorumve ezhibitio, L. 5, 11). , 
Pentru aceste cuvime, ne și ocupără mai întăi cu popoarele care au năvălit in Imperiul de apus și au intemeiat mai pe urmă state pu- ternice, lăsând pentru timpuri mai târzie a ne ocupa cu cele din resărit 

Digeste, 

Visigoţii. 

La moartea lui Teodosie Cel Mare, Visigoţii trăiau in Imperiul de ori sa e Ta ai capi | . e o ient, păstrânduși moravurile şi obiceiurile lor, cu capii lor na- ționali, in calitate de apărători ai Imperiului, Joederati; pe când în re- 

n$.; iarba a crescut peste: 

.
.
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sărit impărăţia Arcadiu -şi Honoriu in apus. Acești fraţi sunt cu totul 

nevrednici de părintele Jor. Ei guvernează povățuiţi fiind de cătră mi- 

nişirii lor, străini de origină. Intre aceşti miniştri, Vandalul Silicon 

„a fost mare general şi barbat de stat. El este apărătorul. Imperiului. 

Bucurându-se de încrederea, trupelor ; sigur de Impăratul care i era: 

- 

ginere; de o mare probiiate şi hărnicie ; acest Barbar e cel de pe 

urmă om mare in Imperiul de apus. | | 
La sfirşitul anului_395,_Vişigoţii: se. pun_in_mişcare, ... indemnaţi 

de cătră Rufin,*)_ ministrul. lui _Arcadiu. Acesta era dușman a lui Sti- 
licon şi, afară de aceasta, Imperiul fiind impărţit, Impăraţii din Con- 

stantinopole au să caute de a purure a scapa de Barbari indemnîn- 

du-i să se arvnce asupra Imperiului de apus. Auzind despre mişcările 

Visigoţilor, Stilicon stringe o armată numeroasă ; intră in dărecia, unde 

Barbarii sub Alaric pradaseră totul, și î incunjură de toate părţile in 

Elida, Aceştia inse scapă şi Arcadiu in loc de a se uni cu Stilicon, 

atrage pe Barbari in partea sa.; numeşte pe Alaric magistru al mili- 

țiilor in Ilyria ceia ce insemna că şeful Goţilor are un centru, intre 

cele două Imperii, unde se poate intări şi stringe pe toţi Visigoţii sub 

autoritatea sa. Aice a stat el cinci ani (397—402). In aceşti am de 

linişte, Stilicon a guvernat Imperiul cu multă ințelepeiune. Dar in 402 

Alaric intră în Italia şi pradă totul in drumul seu pănă la Milan. 

Stilicon aleargă din Galia, unde se afla ; bate pe Alaric la Pollentia ; 

i inchide drumul spre Roma şi 1 nevoieşte a se intoarce in Illyria. 

Peste trei ani se intimplă o nouă năvălire. Vandali, Burgunzi 

Suevi, in număr de 400,000 pun in fruntea 'lor pe Radagais **) și se 

=) Acest ministru insolent, Rufin, considera pe cei alţi oameni 
vrednici numai de dispreț; nu ierta nici odată cel mai mic semu de 

injurie şi credea că toţi cei cari erau destul de indrăzneţi pentru a 7] 
otensa, ori destul de nenorociţi pentru a. i displăcea, pierdeau tot 
meritul serviciilor făcute in trecut... Indiferent pentru opiniunea pu- 
blică, el se deda tutulor pasiunilor fără mustrare de cuget şi fără re- 
sistenţă, şi inima lui lacomă şi stricată indeparta simţimintele care ar 
fi putut contribui la propria sa glorie sau la fericirea concetățenilor 
sei... Servitorii lui i se supuneau, dar nu 1 iubiau; și numai groaza 
ce inspira puternicia sa opria intreprinderile urei universale a cărei 
obiect era el, (Gibbon, Decadence de I'Einpire Romain, XIX). 

*%) Alaric era creștin şi conducea .o armată disciplinată ; el cu- 
noștea, legile resboiului şi respecta credinta tractatelor. Dar selbaticul 

,
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indreaptă 'spre Italia. Nimic nu este in stare a li se opune. Hoarda şel- 

batică trece munţii Alpi; pradă Italia de nord şi .se inaintează pănă 

la Ravena, unde reședea Impăratul. Silicon stringe o armată nume- 

roasă ; atacă fără de veste pe Barbari: i sdrobeşte la Faesulae ; ucide 

pe Radagais şi inrolează in armatele 'iraperiale saw vinde „ca sclavi pe 

cea mai mare partea dintre soţii lui. Da 

Stilicon scapase Imperiul ; dar :marele barbat a fost ucis in cu- 

rînd prin ordinile lui Honoriu. Nu cunoaştem bine causa, care a făcut 
pe Împărat să omoare pe socrul seu. Favoriţii cari nu puteau suferi 
pe “Stilicon lau acusat că ar fi inţeles cu. Barbarii; că ar voi să in- 
truniască cele două Imperii sub coroana fiului seu ; i s'a imputat că - * 
dădea pe fie care an o sumă de bani lui Alaric; că ar fi voit să res-, 
tabilească şeligia păgână ; că a lăsat pe Barbari să intre in Galia. Ade- 
văratele cause nu pot fi de cât slăbiciunea nedemnului Honoriu şi 
intrigile curtezanilor sei, cari erau ținuți in frîu de mâna energică a 
lui Stilicon. Ori care ar fi causele, uciderea lui a fost o mare neng- 
rocire pentru Imperiu ; pentru că numai el ar fi fost in stare să 7] 
scape, poate, de Barbari, apărându!'l tot cu Barbari. - 1 

” După uciderea lui Stilicon, Honoriu face cunoscut lui Alaric că 
nu i se va mai plăti sumele anuale. Aceasta era o nebunie, Alagic in- 
tră in Italia şi se indreptează spre Roma. Ori câţ era de slabă ceta- , 
tea, tot era in stare să resiste Barbarilor, lipsiti de maşinele necesa- 
rie unui asediu indelungat. Alaric se invoi ca să negocieze. El sere * 
irase spre nord, după ce luă mari suine de bani și multe bogății, ca » 
rescumpărare. *) Retras in Italia de nord, el intră in vorbă cu Im- 

  

    

Radagais nu avea nici cea mai mică noțiune de moravurile, de religia, şi nici chiar de limba naţiunilor civilisate de la miază zi: o supers- tiţie barbară sporia incă ferocitatea sa naturală ; și se credea in ge- nere că el se legase, prin o promisiune solemnă, că va reduce cetatea in cenușă, şi că va sacrifica pe cei mai ilustri senatori pe altarul zei- lor sei, pe cari numai sângele omenesc i putea imblânzi. Primejdia a- meninţătoare .care ar fi trebuit să stingă toate urile lăuntrice, des- voltă din contra mania incurabilă a facțiunilor religioase. Adoratorii lui Jupiter şi a lui Merenr respectau in duşmanul neimpăcat al: Ro- mei, caracterul unui păgân zelos ; ei şe bucurau de o nenorocire care avea să distrugă cultul adversarilor lor. (Gibbon, Dtcadence de V'En- pire vomâin, XXX). | *) Alaric apare inaintea Romei. Trecuse 649 ani de când nu se văzuseră dușmani sub zidurile ei. Anibal fusese cel de pe urmă. Ce-
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păratul ; cere “ca să i se dea tjilul de magistru al milițiilor, ceia -ce 

insamnă comanda supremă peste armatele romane, şi, negreșit, o au- 

toritate cum avusese Stilicon ; i se refusă, ; sar muliemi cu câteva 

provincii ; nu e ascultat, «Curtea de la Ravena nu avea să se injo- 

siască a tracta cu Barbarii.» Atunci Alaric pleacă din nou asupra Romei. 

De astă dată, el cuprinde cetatea; o pradă și silește pe Senat a nu- 

mi un Impărat nou, pe Attal. Acesta i dădu titlul atăt de ambiţionat: 

dar Alaric pretinde mai mult. El cere ca să i se dea puteri asupra 

Atricei ; ceia ce Attal refusă. Atunci regele visigot omoară pe  crea- 

tura sa şi caută să se impace din nou cu Honoriu. Dar impăcarea 

nu ţine mult.” Și Alaric, furios, se porneşte asupra Romei, pentru a 

treia oară. Câţi-va sclavi” i deschid porţile cetății (94 august 410). 

Cetatea a fost pradată in timp de şese, zile. Afară de biserici, totul a 

„fost jăfuit. După aceasta, Barbarii se indreptează spre mează-zi si 

pradă toată Italia sudică. De aice Alaric voia să treacă in Sicilia. și 

apoi in Africa. Moartea "| impedică. El muri la Cosenza : era numai 

de patru zeci și patru de ani. | 

storia năvălirilor lui Alaric ni arată că nu era în intenţia lui 

a resturna Imperiul ; că nici nu i-putea trece prin minte că sar pu- 

tea intâmpla un aseminea lucru. A fi in Imperiu; al servi cu cre- 

diniă, el și, Visigoţii sei; a se bucura de favoarea imperială şi de 'a- 

vantagiele puterei : in aceasta se mărginea toată ambițiunea lui. Chiar 

Romanii aveau această ideie. Celehrul. episcop din. Cartagena... Prea, 

fericitul. Auzustin, "1. numeşte. „trimis. a ui. D:zeu.> 
« + 

  

tatea ecprindea 1780 de palate senatoriale. Unia dintre proprietarii 

"acestor*splendide locuinţi aveau un venit anual care se urca la pa- 

„tru milioane de tranci. Zidurile erau de douăzeci și opt chilonretri de 

jur imprejur ; populaţiunea trecea, peste un milion ; şi aceşti oameni, 

ca şi strămoșii lor, reclamau cu mari strigăte. distribuţiuni de vin, 

pâne si unt de lemn. Se zice că, in desperarea sa, cetatea cu invoi- 

rea papei, a sacrificat. lui Jupiter, zeul de care se lepadase şi pe care 

se temea că l'a ofensat. Cinci milioane in numărătoare și o cantitate 

„de -obiecte preţioase se dau regelui barbar ; el.se retrage Din înăl- 

țimea zidurilor puternicei Ravena, impăratul 1 insultă,, Alaric se in-: 

toarce inapoi, şi pentru a ireia oară se arată inaintea Romei. În 24 

august la. miezul nopţii, 1163 după fundarea cetăţii, iradarea câtorva” 

sclavi i deschide poarta Salaria. Roma nu mai are zei cari să o poată 

apăra in această estremitate teribilă ; ea e prădată de cătră Goţi. 
E să n - 

“(Draper, Zistoire du dtveloppement ' intellectuel de b Europe, |, 5%). 

Y 
+
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Alarie.fusese.. dușman. al: Imperiului. fărănazoiae. Sa. "Urmaşul seu 
Ataulf se impăcă cu Honoriu. *) Impăratul i permite a intra in Ga- 
lia și a se aşeza acolo (412). “ | 

In anul 406 năvălise in această provinţie o adunătură de Suesi, 
Alani, Vandali şi Burgunzi. După ce au prădat intreaga ţară in curs 
de doi ani, fără ca să indrăzniască nime a li se opune, cei dintăi tre-. 
cuseră in Spania, rămănînd in Galia numai Burgunzii. Suevii Sau a- 
şezat in Galecia, Alanii in Lusitania, Vandalii in Andalusia. Visigoţii 
intrau in Galia ca, să curățe țara de Barbari. Ataulf aşeză pe Visigoti 
in regiunea dintre Ron, Garona şi Pirinei. El luase ca prisonieră pe 
Placidia sora lui Honoriu, pe care o iubia. Aceasta consimţi al lua 
in căsătorie. Dar această căsătorie strică prietinia lui cu Honoriu. EI 
muri asasinat. Urmașul seu Wallia fu aliat credincios al Romanilor. 
EI se luptă in curs de trei ani in contra Vandalilor, in contra Ala- 
nilor, pe cari i:-estermină, și in contra Suevilor, pe cari i impinse in 
munţii de la nord-vest, Drept recompensă el primi Aquitania cu ca- 
pitala Tulusa (419). Dar Imperiul nu renunţă la drepturile sale asu- 
pra acestei provinții: Wallia nu are un regat independent. Goţii se 
așază ca foederati. Imperiul li dă Pămînturi, drept de a strînge im- 
posile și folosința pământurilor publice ; iar ei se leagă a'] servi cu. credință. "Timp de şese zeci de ani, Goţii esecută ori violează acest _tractat ; pentru că guvernul imperial nu e destul de solid. După Va- lentinian III, nepotul lui Honoriu, **) urmează o serie de Impărați dintre cari nu știm care e cel. legitim. 

e > 

Burgunzii. Vandalii. 

Burgunzii locuiau pe la inceputul erei creştine in Germapia de nord, intre Oder și Vistula. In viac. II i găsim pe malurile Rinului și 
    =) „Ataulf, pretindea, că e servitor al Impăratului, prada sau lasa -pe soldații sei să prade, dar lupta mai bucuros în contra altor Ger- mani de cât in contra Imperiului. Despre el spune Orosiu că ar fi zis : «In tinereța mea, aveam mare dorinţă a distruge numele roman. și a pune in loc un imperiu got; dar esperiența m'a invățat că Goţii nu stiu a se supune legilor, şi că fără legi nu poate trăi un stat ; atunci m'am pus să intăresc numele roman cu forța Goţilor, și am socotit ca o mare glorie a fi numiţ restauratorul Imperiului roman.» (Fustel de Coulanges, L Invasion germanique, 426). | **) Honoriu muri în 493. fiul lui Teodosiu văzuse in timpul indelungatei sale domnii, de la 395 la 423, una din acele fortuni cum | 

E
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ajung apoi a fi stăpâni pe regiunea de sus a riului Main. Luaseră 
parte la mişcarea din 405 sub Radagais; dar puţini seapaseră in ve- 
chiele lor locuinti: În 411 ei trecură Rinul și in 435 voiesc să se a- 
şeze in Belgia. Bătuţi de cătră Romani, ei capătă invoirea a se aştza 
in regiunea Ronului. Peste două zeci de ani ei se intinseră in pro- * 

vinția Lionesa cu invoirea locuitorilor, cari. voiese să scape de impo- 
site. Fruntașii terii i chiamă, pentru ca să aibă şi un sprijin in con- 

tra altor năvălitori. Nici ei n'a preteriția de a fi cucerit o parte din 

Imperiu. Poetul Sidoniu Apollinariu. trăeieşte” in mijlocul lor şi nu i 
consideră ca dusmani. *) Burgunzii au apărat Galia in contra Ala- 
manilor. «Ei sunt jeder-ați credincioși ; apără Arvernia contra Visigo- 
ților ; regii lor sunt magistri ai milițiilor. Ei s'au intins fără cuce- 
riri, fără violențe ; apărînd cu paironagiul lor provinţiile din care se 
reirăgea autoritatea romană şi regele lor rămânea funcționar al Impe- 
riului. Această credință cătră Imperiu a ţinut pănă la cel de pe ur- 
mă rege burgund.» **) Unul dintre cei de pe urmă Impărați romani, Gly- 
ceriu, a fost ridicat la această demnitate de cătră un rege burgund, 

  

sunt puține in analele lumei. El o văzu fără a ințelege nimic din ce 
se petrece, păstrând limbagiul şi ilusiunile unui stăpân al lumei. A- 
vea, pe lîngă dinsul un om care ar fi fost in stare a intârzia căderea 
Imperiului : el pune să'l asasineze. Negociază cu Alaric ca un stăpân 
care vorbeşte de sus. Dacă mai găsim câteva raze de o palidă glorie 
in acest regn, aceasta, se datorește lui Stilicon și lui Constanțiu. (La- 
visse et Rambaud, Flistoire Gentrale, |. 67). 

*)  Suterinţile Galo-Romanilor au fost mari. Sidoniu Apolinariu 
respunde unui prietin care '] ruga să i alcătuiască un epitalam. «Cum 
vrei să ţi compun un cântec de triumf, incunjurat cum mă găsesc de 
pletoșii aceștia și asurzit de sunetele seibatice a limbei lor? aud cân- 
tecele Burgundului bat, şi inspiraţia mea poetică inghiaţă. Musa mea 
nu mai poate face versuri de șese picioare de când vede protectori 
inalți de șepte. Tu ești fericit că nu simţeşti de zece ori pe zi miro- 
sul lor de usturoiu ; căci din zori de ziuă uriașii aceștia vin să ne 
salute ca și cum, in adevăr, am fi bunicul lor.» 

«Suntem sub jugul barbarilor, zice Salian ; li plătim tribut; 
trăim în mijlocul lor ea in mijlocul dușmanilor, trăim in primejdie Și 
in frică, ca, niște captivi; ei sunt stăpâni pe pământul roman.» (Fus- 
tel de Coulanges, L/Invasion germanique, 524, 529). 

%%) Sigismund regele Burgunzilor, seriia Impăratului Anastasie : 
«Strămoşii mei au tost pururea devotați Imperiului ; nimic nu i a onorat 
mai mult de cât titlurile conferite lor de cătră mărirea voastră ; toți 
ai mei au stăruit ca să capete demnităţile pe care le dau Impărații,
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Sub Valentinian III, Comitele Bonifaciu, gelos de autoritatea ge- 

neralului Aeţiu, chiamă pe Vandali in Africa. Cu toată resistenia că- 
torva cetăți, Africa, este supusă (431). Genseric, *) regele Vandalilor, 
cuprinde Cartagena, 'și formează o flotă puternică şi atacă insulele, 
Iscusitul rege vandal pe de o parte pradă imperiul, intră in legături 
cu Hunii; dar spăriat el insuşi de indrăzniala sa, continuă a tracta cu: 
Impăratul ; plătește un tribut şi trimete ostatic pe fiul seu. Regele a- 
rian persecută pe catolici ; Barbarul pradă, aţitat de lăcomie, boga- 
tele provinții ale Imperiului ; dar nici el singur nu pricepe cum i este_ 
permis aceasta. Se crede instrumentul urgiei diaiine. “Du-maă, zicea el 
cătră pilotul seu, spre acele fermă tiride “oanienii păcătoşi au meri- 
tat pedeapsa lvi D-zeu prin nelegii irile lor.» %%) 'Vandalii erau puţini ; 
numai vr'o 80,000; dar au fost 'spăimântători prin prădăciunile şi 
sălbătăcia lor. Numărul lor spori prin toţi răii cari se uniau cu ei la 

  

  

pradă. 

  

socotindu-le mult mai pre sus de cât acele pe care le moştenise de la 
păriuţii lor. Poporul meu e al tău ; '1 stăpânese dar mă supun ţie, şi am 
mai mare plăcere a mă supune de cât a comanda. Par un rege in 
mijloeul a lor mei, dar nu sunt de cât soldatul tău. Prin mine voi ad- 
ministraţi țerile cele mai indepărtate de la reședința Voastră. Aştept 
ordinile pe care bine voiţi a mi le da. (Fustel de Coulanges, /Inva- 
sion germanique, 457). 

*) Genserie era de mult cunoscut la Roma prin muliele rele ce 
făcuse Romanilor. Era de statură mijlocie, şi şchiop din pricina u- 
nei căderi de pe cal. Adine in planurile sale, vorbind puţin, despre- 
tuind lucsul, mânios pănă ce şi pierdea ratiunea, lacom de bogătii, plin 
de ghibăcie şi de prevedere când era. vorba a și atrage popoarele, neobo- 
sit. în a semana germine de divisiune, a ineca urele, el năvăli în A- 
lrica, chiamat de rugăciunile lui Bonifaciu. (Jornandes, XXXIII). 

| %*%) - In, fie care primăvară. Vandalii intocmiau o îlotă nume- 
'roasă in portul Cartagenei ; Genserie, de şi foarte inaintat în vristă, 
jeomanda_ in persoană expediţiunile cele mai importante. Nu şi da pe 
fată planurile pănă in momentul de a se inbarea. Când pilotul "1 in- 
“reba spre ce direcţiune să apuce. <Du-mă, zicea el, după vint; elne 
"va conduce spre termul cu locuitori criminali, cari ani ofensat justi- 
ția divină»... Repegiunea mișcărilor lor i făcea să amenințe, în acelaş 
minut, locuri foarte indepartate unele de altele ; şi, fiind că in tot d'auna luau cu dinșii şi un mare număr de cai, cum ajungeau la țerm 
călărimea lor imprăştiia in toate părţile groaza. Când” Vandalii s'au 
desgustat de piraterie, ei fură inlocuiţi prin o mulţime de Mauri, Ro- mani captivi şi hoţi ; și acești furioși, cei mai mulţi proscriși in pa-
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Francii. Anglo-Sacsonii. 

Francii apar in Istorie pe la jumătatea viac. II-le. “Nu se ştie | 
positiv originea numelui lor. După unia, el ar fi insemnănd rătăcitor 
(warg, wrang) ; după alţii brav, liber (frak, ferox). Se mai zice că a- 
cest nume ar veni de la arma teribilă, framea franca, pe care o mâ- 
nuiau in luptă. Ori care ar fi etimologia cuvîntului, se ştie positiv că 
sub acest nume se inţelegea o adunătură de popoare germanice, care 
locuiau pe ţermul drept al Rinului, de la confluenta Mainului pănă Ja. 
gurile fluviului. Au trăit multă vreme ca supuşi ai Romanilor, mai a: 
les Francii Salici și Sicambrii. La, sfirşitul viac. III i găsim trecuţi pe 
termul stâng al Rinului ; uniia sunt așezați in insula Batavilor, la 
gurile Rinului. Ei s'au incercat a intra cu sila în Imperiu ; dar în tot 
d'auna au fost sdrobiți de cătră Romani ; şi nu s'au putut așeza de 
cât numai cu invoirea Impăraţilor romani. Au întrat in serviciul Im- 
periului ca foederati, şi au apărat Galia in 407, când au intrat Sue- 
vii şi-cu Vandalii. Sunt foaute credincioşi. Mulţi dintre ei se aşază 
la ţară ca coloni și cultivă pământul ;*) uniia, cum știm, au ajuns la 

demnități importante in Imperiu. Sunt impărțiţi in mai multe tri- 
buri ; **) şi capii acestor divisiuni se nun esc sau sunt recunoscuţi de 

  

tria_lor, erau gata a comite fără milă cele mai mari grozăvii. (Gib- 
bon, Dtcadence de -! Empire romain XXXVI). 

*)  Oratorul Fhumene, iutr'un, discurs public pronunțat in Galia, 
vorbeşte şi despre Francii așezați ca plugari şi soldați in acelaș timp : 
«Lităie la Chamavul acesta ; el ară pentru mine; din prădalnic. s'a 
făcut muncitor; şi aduce oile la târgurile noastre, şi mulţemită re- 
coltelor lui prețul griului scade. Apoi, chiemat la. recrutare, el alear- 
gă ; se supune la toate slujbele ; când merită pedeapsă, spatele lui 
primesc lovituri ; sub nume de soldat, el e un adevărat servitor, și 
mulțemit de a fi.» (Fustel de Coulanges, L'Intasion germanique, 466). 

*%) Francii conservaseră moravurile şi organisarea triburilor 
germanice. La ei, nu era nici suveran absolut, nici supuşi ; aduna- 
rea generală a tutulor oamenilor liberi, intruniți sub arme, decidea 
de un resboiu. Nu era armată permanentă : tot omul liber era res- 
boinie. Nu era hierarhie administrativă : regele poruncia numai ser- 
vitorilor sei personali. Nu era, colecţie de legi, ci numai obiceiuri care 
se_conservau in memoria oamenilor. Nu erau nici magistrați, nici 
temnițe, nici resbunare publică: omul care omoria avea a se teme 
numai de resbunarea rudelor moriului. Nu erau imposite : regele pri- 
mia numai daruri de bună voie de ia supușii sei, tributuri de la po: 

. 2
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cătră Impăratul. Se zice că cel intăiu rege al lor. ar fi fost Meroveu, 

de la care cea întăi dinastie francă s'a şi numit Merovingiană ; dar 

istoria lor incepe cu regele Childeric, care domnia peste grupul aşezat 

la Tournai şi in imprejurimi. Acest rege a fost. detronat de cătră 

Franei, cari pun in fruntea lor pe Romanul Egidius. Acesta pune un 

vice rege, Subregulus, ca să i administreze. In curînd inse Childeric 

ce sui din nou pe tron; se impacă cu Egidius şi servește sub ordinile 

acestuia ; el se luptă in contra Visigolilor și a Saesonilor ; 

Francii se luptaseră cu mate vitejie in contra Hunilor. 

De şi Francii trecuser 

după cum 

i in Galia; cu toate aceste o mare parte 

dintre ei au fost remas in Germania. Regiunea numită Franconia și 

Frankenvald păstrează pănă in ziua de astăzi numele lor. 

Pe Anglo-Sacsoni i găsim la. inceput pe țermurile mărei Baltice. 

La jumătatea viac. V-le bande de aceste popoare se așează in brita- 

hia. Această tară ajunsese foarte iniloritoare: in tot timpul cât fusese 

- supusă Romanilor. Era vestită pentru comerțul cu cereale ; se lucrau 

minele de cositor, fier și plumb ; bogăţia era foarte mare ; dar Bre- 

tonii nu aveau nici o parte in guvernare şi «când oamenii uită cum se 

guvernează o ţară, uită si cum se apără ea.» Peur mă civilisaţiu, prin- 

sese rădăcină numai in cetăţi. Aceste se romanizaseră ; dar poporul 

de la ară şi conservase individualitatea sa, cu limba sa natală, cu 

capii sei : era deosebire intre oraşe şi sate. Țara “fusese multă vreme 

espusă incursiunilor Picţilor şi Scoţilor, incursiuni in care aceştia €- 

rau ajutaţi şi de cătră fraţii lor, locuitorii satelor din Britania. Bra- 

vele -armate romane respinseră pururea aceste incursiuni ; dar în 407 

Impăratul Honoriu rechiemă legiunile din Britania, părăsind această 

ţară. Astiel Bretonii şi recapătă independenţa lor ; dar nu sunt in 

stare să şi o apere nici in contra Pieţilor şi Scoţilor, nici în contra 

Anglilor, cari năvăliau pe marea. Atunci. ei se adresară Impăratului 

roman, rugându'l să ocupe din nou fara şi, la refusul acestuia, cre- 

zură că e politic a urma, esemplul dat de cătră Impăraţii romani : a 

bate pe Barbari prin Barbari. Regele Vortigern luă în serviciul seu 

PI a RI 

poarele învinse, și partea sa de pradă. Nu erau cheltueli publice : Te- 

, in schimbul serviciilor fidelilor sei, i-ţinea la masa sa, une ori 

li dăruia un cal ori o lance a acţ 

frangaise, |, 77). nce. (A. Rambaud, Histoire de la.civilisation 

y
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câteva, bande de Angli şi Saesoni, cari aveau in truntea lor pe fraţii 
Hengist şi Horsa (449). Aceștia bătură pe Picți in o mare 'bătălie 
și primiră ca resplată insula Thanet, la gura Tamisei. Bretonii sca- 
paseră de Picţi, dar o nenorocire şi mai mare veni asupra lor. Când 
sa auzit in țara Anglilor de aşezarea fraţilor lor in Britania și când, 
mai cu samă, s'au incredințat că Bretonii sunt slabi. o mulțime de 
bande anglo-saesone se indreptară spre bogata insulă. Ei apucă de 
a dreptul spre Londra; atacă fără de veste pe. Bretonii nepregătiţi şi 
cuprind cetatea. Anglii au fost foarte cruzi după victorie ; hai toți 
locuitorii .au fost măcelăriți sau reduși in selăvie. Spre deosebire de 
Barbarii aşezaţi în âlte părți ale Imperiului, aceştia au luat proprietă 
țile din mâna vechilor locuitori. Bretonii sau luptat cu energie ; 
luptele au ţinut două secule; dar resultatul a fost că țara nu e a 
Bretonilor, ci a Anglilor. 

Hunii. - 

7 

« Au apărut in Europa cătră stirșitul viac. 1V și s'au aşezat, cum 
ştim, în regiunea dintre Tisa și Dunărea de mijloc. Efectul aparițiunei 
lor a fost teribil. Alanii au fost sdrobiţi şi tiriți impreună cu ei; pu- 
ternicui imperiu al Goţilor a fost desființat ; nenorocitele populaţiuni! 
jlavone impărţite in o mulţime de triburi, fără cohesiune intre din-ț 
isele, au fost calcate in picioare și o mişcare estraordinară de” po-i 

„ ipoare se produse in Germania. Fugiau popoarele, inghetate de spai- 

imi, in fata..acestor monştri, -Ca.. ÎDCĂ,. DU... DOai.. Jăzuse omenirea > Au 

ireeut inse câţi-va ani și sa văzut că acest popor nu era aşa de 

Îpăimântător, cum i merseșe vestea, In noua lor locuinţă, ei sunt la 

Yruntariile “celor două Imperii. Impărţiți in mai multe cete, ei pradă şi 
fnăperiul de resărit şi pe cel de apus. Dar sunt puţini, lacomi de. bani; 
Imperiul roman e incă puternic; mulți dintre dinșii intră in servi- 
ciul Imperiului. Se părea că sa sfirşii cu. groaza ce o inspira aceşti 

Barbari, când in 445 remase singur rege al Hunilor Attila, ful lui 

Munzuk, care domnise zece ani impreună cu fratele seu Bleda. 

| Acest om estraordinar intrunia in sine toate calităţile şi toate 

defectele rasei mongolice. Foarte viteaz, Alei... ME 

conducă, operaţiunile. .militare. de acasă. de cât să se . espună pe | câm- 
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pul de luptă; %) ambițios şi mândru peste măsură, el căuta mai mult 

să negocieze şi să lingușiască ; **) foarte crud, el se arăta blând că- 

iră cei ce ”] implorau și fără milă cătră cei cari căutau să 'l infrunte ; 

sobru in mâncare şi băutură, i plăcea să desfăşoare un lues fără pă- 
reche in locuința și la masa sa.***) Pe lângă aceste, despretuitor de 
  

*) Acest om, care şi a petrecut mai mult viața in bătălii, foarte 
rar se espunea; era general mai mult cu capul. Asiatice in toate in- 
stinctele sale, el punea resboiul mai pre jos de cât politica, preferând, 
in tot d'a una calculul inaintea violenței şi preţuindu-l mai mult. A 
crea pretexte, a incepe negociațiuni la ori ce ocasie, a le incurca u- 
nele prin altele ca pe nişte capcane in care dusmanul avea să se prin- 
dă numai de cât; a ţinea pe dușman vecinic sub frică, şi mai ales 
a şti să aștepte, aceasta era suprema lui ghibăcie... Era o priveliște 
curioasă acele ambasade nenumărate cu care obosi mai târziu curtea 
din Bizanţ. Cunoscând apucăturile acelei curți corupte şi corumpă- 
toare, care credea că va putea cumpara cu bani favoarea. negociato- 
rilor barbari, el trimitea pe servitorii sei ca să se inbogățiască pe 
socotiala. imperiului, pentru ca mai pe urmă să li iea socotială (Am. 
Thierry, Histoire d' Attila, |, 51). : 

%%) 4 Attila ACES Rm era.xenit.pe lume. pentru .a.pune în miş- 
cae. națiunea. sa. şi a. sdruncina pământul. Prin nu ştiu ce fatalitate, 
Vuiete-grozave=Inergeaiu=și-semănaul.. preiutindinea groaza, Era superb- 
in mersul seu, aruncându-și. necontenit privirea în jurul seu; mân- 
dria puterei sale se arata pănă şi in mișcările corpului. Iubind luptele, 
dar stăpânindu-se in timpul acţiunei ; minunat la sfaturi ; plecându- 
se la rugăminţi ; bun când a acordat o dată, protecţiunea sa. Era scurt 
de stat, cu pieptul larg, cu capul mare. Cu ochii mici, barba rară, 
părul cărunt și fața negricioasă el reproducea toate caracterele răsei sale. 
Gu toate că naturalmente increderea lui in sine era, mare şi nu 'l pă- 
răsia nici o dată, ea mai crescuse prin aflarea săbiei lui Marte, acea. 
sabie pentru care regii Seiţilor avusesera in tot d'a una o mare ve- 
nerațiune. (Jornandes, 35).3; o 

*e) Să nu ne inchipuim că el ar fi fost o fiară selbatică : a fă- put o impresie de teroare și aceasta a amăgit lumea. Contimpuranii 
hi au lasat portretul lui. Ei vorbesc de pieptul lui larg, de capul seu enorm, mai fără barbă, de ochii sei mici și plini de foc, de nasullui urtit, de figura, lui negricioasă, de coroana sa ruginită de fier. Ei zie că ar îi 'spus el următoarele cuvinte: <Eu sînt biciul lui D-zeu, £iQ- parul... universului» ;.„«pe, „unde a trecut călil Tis, i6ârba nu mai rește, > Priscus ni. arată lămurit ce eră aceâ” DărDăfis ET a az în i vanonia satul regal. La mijloc, palatul de lemn, incunjurat de clădiri mici de lemn pentru femei şi servitori: toate casele de lemn ; e tot. -Ă tabâră barbară ; numai băile sunt de piatră, zidite de un arhitect ro- ; man. În această capitală se destășoară un mare lucs. intocmai ca la. : Constantinopole și Ravena, lucs care vine din prăzi. În schimb, regele 
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primejdii, dar știind a ceda imprejurărilor, el, prin politică mai mult de cât prin arme, a putut să intemeieze un imperiu "nemărginit, care se intindea de la. Rin pănă la China, Supunând sau atrăgând in par- tea sa o mulţime. de popoare, care tremurând de frică urmau stia- gurile aceluia care se intitula : «Biciul lui D-zeu si Ciocanul uni- versal. » > | 

i | Attila petrecuse in tinereță la Constantinopole Și servise in ar-! pmatele imperiale, cum făceau Hunii. După ce a supus sub jugul seu! jpe toate popoarele germanice, el s'a indreptat spre resărit,. — - i A trecut munţii Caucas și a pradat provinţiile asiatice aie Im-: |nr de resărit. De la 441, el se intoarce in Europa, Mesia, Ma-: |eedonia, sunt pradate şi pustiete, și oardele Hunilor se apropie de. fConstantinopole. S'a reiras numai după ce Teodosie II i a plătit o; imare sumă de bani. Dar acest aur a făcut pe Barbar şi mai pre-; tenţios. Nenorocitul Impărat e ameninţat necontenit ; pe fie care zii Attila cerea provinții nouă și mari sume de bani, Aceasta ține şepte ani.. € In 450 Attila se decise a intreprinde o mare espediţiune. Nu: știm. pentru ce cuvint se indreptează in contra Imperiului de "apus." S'a zis că el s'a decis la aceasta pentru că viteazul Marcian, care se: 'suise pe tronul de la Constantinopule după Teodosie II, i a respuns. că el are aur pentru prietini dar peniru dușmani fier ; s'a mai sus-! tinut că el a, plecat după indemnul lui "Genseric, regele Vandalilor.: Ori care vor fi fost causele, in 450 Valentinian III primeşte o scrisoare; de la Attila, prin care acesta amintia Impăratului că de mulţ i S'a tri-: mis inelul de logodnă a surorei acestuia ; o cerea dar in căsătorie și ca. zesire jumatate din Imperiul de apus. Nepriimind un respuns mul-i țămitor, in fruntea unei armate de 600,000 de oameni, Attila intră: in Galia. Arde totul in calea sa și ajunge pănă la Orlsans. Norocire că Imperiul avea atuncea in- fruntea armatelor sale pe Cel de pe ur- 

  
mânâncă in vase de lemn şi e inbrăcat ca un păstor de ai regelui. Ai sei mai mult '1 venerează de cât se tem de el. Femeile și fetele "1 salută cu cântece. Când el e de față, nu e nicio orgie ; li permite să ridă, dar să se cânte gloria strămoşilor... In timp de pace, el im- parte justiția și primește ambasadori. E un judecător sever, dar nu fără milă pentru cei cari se roagă. Cu ambasadorii el e foarte pru- dent, foarte prepuielnic, dar foarte scrupulos observator al dreptului ginţilor. (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, |, 70).



mă Roman, pe Aeţiu. Acesta face apel la toate popoarele barbare, 
federaţii Imperiului. Franci, Visigoţi, Burgunzi, luptă. sub steagurile 

romane. În. Campi Catalaunici (Châlons sur Marne) se dă una din a- 

cele bătălii de la care atîrnă soarta lumei şi a -civilisațiunei. Attila 

” invins_este. nevoit a. se retrage (451)*%). 5 | 

In anul următor el se intoarce din nou. Dar data aceasta se in- 

dreptează spre Italia. EI trece munţii Alpi; distruge Aquileia; pus- 

tiează ioate cetăţile din regiunea Padului ; *%) trece Apeninii şi 

se apropie de Roma. Inse cu cât se apropie de această cetate, cu 
atâta slăbia increderea «a. El vedea cu groază cum armata i se to- 
peşte văzind cu. ochii ; știia că Aeţiu strîngea in urma sa o armată. 

> numeroasă ; și, poate, superstițiunea şi respectul nemărginit al Barba- 
rilor pentru Roma a avut efect şi asupra lui. Toate aceste cause in- 

trunite au făcut ca Attila să priimească propunerile papei Leon, 
care i aducea supunerea cetăţii. ***) EL se intoarse la reședința sa. 

  

€ *) Sau inșfacat la luptă :. bătălie teribilă, complectă, furioasă; 
-indărăpnică ; şi cum nu se mai văzuse nici o dată. Așa mari isprăv 
“sau făcut, după cum se spune, că. viteazul care n'a putut. vedea o 
-astiel de privelişte nu are să mai vadă așa ceva, cât va trăi: căci cum 
“spun bătrânii, un riușor de pe. acea. câmpie, care curge pe o albie 
nu așa de adincă, sa. înflat așa de mult, nu de ploaie, cum i se in- 

„timplă câte odată, ci de sângele murinzilor, că, devenit mare peste măsură prin aceste valuri ne mai inchipuite, a ajuns un torent im- peiuos cu valuri de sânge ; astfel că răniții cari alergau cuprinși de o sete arzetoare au băut o apă plină de remășşiți omeneşti şi s'au vă- zut siliți a și pata buzele lor cu sângele celor loviți de fier. (Jor- 
nandes, XL).> 

**) Intrând in palatul din Milan, monarchul barbar văzu cu indignare un tablou care representa pe impăratul Romanilor stind pe tronul seu, şi principii Sciţilor prosternaţi la picioarele sale. Attila și resbună intr'un chip ingenios și neofensiv de acest monument al va- nității romane. E] chiemă un pictor, i ordonă a şterge acest tablou, ȘI a zugrăvi pe. aceiași pânză pe regele Sciţiei stând pe tron, . și pe impărații romani apropiinduse cu un aer umilit, ca să depună la pi- cioarele lui saci de aur, simbolul tributului Ja care erau supuși. (Gib- bon, Decadence de Empire vromain, XXXV). | ***) Starea in care se afla armata sa a contribuit negreșit a ușura incheierea tractatului, și a grăbi retragerea sa. Lucsul și căl- dura climatului slăbise valoarea lor. Păstorii nordului, cari se nutriau de ordinar cu lapte şi carne crudă, se dedaseră cu lăcomie la luesul pânei, vinului, și carnei preparată după chipul Romanilor, şi progre- sele acestei boale au inceput a fi resbunarea Italiei. Când Attila a
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unde muri in anul următor. *) 
După moartea lui Attila, imperiul seu se destăcu. Slavii şi Ger- manii și recâștigară independența şi pe locurile foaste ale Hunilor găsim următoarele popoare : Gepizii in Dacia; Ostrogoţii in Panonia ; spre munţii Alpi, Herulii,. Rugii, Scirii, 'Turcilingii ; la nord-vest, Lon- gobarzii, în Moravia și Silesia. Cât pentru remășiţile Hunilor, ei s'au “incercat a intra in Imperiul de resărit ; dar au fosi sdrobite. Atunci câți au mai scapat sau indreptat spre resărit și s'au contopit cu fraţii lor, Bulgari, Avari, Khazari. i 

$. 3. Căderea Imperiului de Apus. 
La jumătatea viacului V-le se așezaseră in Imperiul de apus ur- mătoarele popoare: Vandalii in Africa, Suevii in Spania, Visigoţii in Spania şi Galia sudică, Burgunzii in regiunea Ronului, Francii la nord de Somma, Anglo- Sacsonii in Britania. Afară de aceşti de pe urmă, toți cei alți Barbari s'au așezat, cum am văzut, cu invoirea Impăraţilor romani, Aceștia i au prirait pentru că Imperiul avea ne- voie de oameni și nevoie de soldaţi. | 

făcut cunoscut că va conduce armata sa victorioasă la porțile Romei, prielinii și dușmanii sei se intrecură a'| destătui, amintindu-i că A- | laric n'a mai trăit multă vreme după ce a cucerit cetatea Bern. Sufletul lui viteaz, pe care nu 7] putuseră mișca primejdii reale, n'a putut scapa de o frică imaginară, Eloquenţa lui Leon, aspectul lui mnaiestos,- și vestmintele sale pontificale, inspirară principelui barbar un simţiment de Venerațiune peniru părintele spiritual al creștinilor. Apariţia apostolilor Petru și Pavel, cari amenințară pe cuceritor cu o moarte subită dacă nu va asculta rugămintea urmașului lor, e una din cele mai frumoase legende ale tradițiunei eclesiastice. (Gibbon, Decadence de b Empire vomain, XXXV). Să E *) Hunii au pus corpul lui Attila in trei secriuri ; cel intăi de aur, al doilea de argint, al treilea de fier, dând a inţelege prin a- ceasia că puternicul rege a avut totul pe lumea aceasta : fierul “ca să. Supună națiunile, aurul și argintul ca semn al onorurilor cu care ”] incarcase cele două imperii. be lângă aceste semne, ei adauseră trofeie. de arme luate de, la, dușmani, coliete impodobite cu diferite pietre. prețioase, in fine diferite ornamente cu care .se impodobesc palatele regilor. Și-peniru ca să scape atâtea bogății de lăcomia oamenilor, au măcelărit pe lucrătorii intrebuințaţi la inmormintare ;- aşa că in acelaș moment moartea sbura pe de asupra corpului inmormiîntat 3 pe de âsupră celor cari _'] inmormintaseră, (Jornandes XIX). 
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In resboaiele civile din cele de pe urmă două secule, in timpu- 
rile de anarhie care bântuise multă vreme Imperiul, numărul locuito- 
rilor se impuţinase. Erau câmpii nemărginite care stăteau nelucrate. 
Se simția mare lipsă de 'braţe, şi aceste brațe se găsiau numai in 
Germania. Comerţul cu sclavi germani era foarte activ ; cei făcuţi pri- 
sonieri erau vinduţi ca robi ; mulţi dintre Germani doriau să lucreze 
pământul și să se așeze in Imperiu, in ori ce condițiuni. Fiind că nu 
puteau cumpara acest pământ, pe care "1 rivniau, ei veniau să '] lu- 
creze in calitate de Coloni. Romanii se folosiau foarte mult de bra- 
țele germane ; erau foarte harnici, robuști, credincioşi cătră stăpânii 
lor. Nici o dată nu vedem, in timpul invasiunilor, să, se fi făcut vre 
o incercare din partea Germanilor muncitori de pământ, ca să şi ca- 
pete libertatea. Cu acești Barbari statorniciţi la ţară se umplea go- 
lul provocat de necesităţile industriei, care lua pe fie care zi o mul: 
țime de braţe. Prin urmare, Romanii socotiau ca mare folos pentru 
Imperiu, intrarea și aşezarea a cât mai mulţi Barbari in Imperiu. 

Nu putem zice că Imperiul avea numai de cât lipsă de barbaţi 
pentru armată. Un Imperiu de 80 de milioane de locuitori putea găsi destui soldaţi. Nu putem, de asemine, afirma intr'un chip absolut că populaţiunile ar fi fost moleșite. Resboaiele purtate la finea viac. III şi in tot viacul IV, ni arată că era multă energie in trupele romane. Legionarii erau cu mult superiori trupelor germane. Imperiul inrola Germani pentru următoarele cuvinte. Era nevoie de trupe uşoare şi Barbarii erau voinici, iuți, fără pretenții. De un timp incoace, se in- trodusese obiceiul ca proprietarul, in loc de a da oameni pentru ser- viciul militar, să plătiască o sumă, de bani. Statul incasa bani ; şi toc- mia Germani in armatele romane ; pentru că. erau mai ieftini ; se puteau ţine mai ușor și nu mai era nevoie nici de pensie, nici de vre o altă recompensă. Impăraţii ţineau să aibă multe trupe străine, pentru ca să nu 'mai fie la discreţia şoldaţilor.: Era Sigur că aceste irupe străine nu vor indrăzni a numi un Impărat. Erau hoţi ; jurau cre- dință la mai mulți Impărați ; dar nici o dată nu s'au unit cu năvălitorii. Pentru toate aceste cause, numărul Germanilor sporeşte ne- contenit ; şi când s'au așezat şi popoarele amintite mai sus, Imperiul e plin de Barbari. Intrebarea este: <cum nu li era frică Romanilor de atâția străini in armatele lor? Romanul era incredințat că Impe- riul e puternic ; credea mai degrabă că Imperiul are să supună pe 
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Barbari. Nu erau niște cuceriți oamenii cari lucrau pământurile Ro- manilor și le apărau cu armele lor ? Ce ar fi dat mai mult Germania. dacă ar fi fost provinție romană ? Romanii nu puteau prevedea _vii- torul.» | | , 
Acest viitor se arata foarte intunecos, Judecând după aparenţă, nu era in Imperiu nici o schimbare, Artele şi știinţile, decăzute de mult, nu scăzuseră mai tare. Poieţii de curte continuau a alcătui po- ieme in onoarea suveranului și a marilor dignitari ; viața era tot ca in trecut. Erau negreșit inulte supărări pricinuite de noii oaspeţi ai Imperiului ; dar, pe de altă parte, şi multă siguranță in-contra năvă- lirilor nouă, Capii deosebitelor populaţiuni barbare aveau autoritate numai asupra conaţionalilor lor ; administraţia şi juridicția asupra ve- Chilor locuitori erau in mâna, funcţionarilor imperiali. Regele barbar se socotia foarte onorat când Impăratul binevoia a i acorda titlul de palriciu, de consul, ori de magistru al milițiilor, ceia ce insemna că i se da puterea a guverna și peste Romanii din regiunea unde era, el era așezat, in numele Impăratului. Se putea, prin urmare, foarte bine ca lumea din viacul V-le să creadă că poporul roman, cu admirabila „sa putere de asimilaţiune, va contopi și pe aceşti Barbari, cum roma- * nizase atâtea popoare in cursul istoriei sale. Re 

Dar aceasta e peste putință din pricina anarhiei care domnește in Imperiu in curs de cincizeci de ani. De la moartea lui Honoriu pănă la 476 au domnit nouă Impărați (Valentinian III, 423—455 ; Maximus, 455-—457 ; Majorianus, 457—461; Vibius Severus, 461—465 ; Procopius Anthemius, 467—472 ;. Anicius Olybrius, 4172; Glycerius, 472-—473.;. Julius. „Nepos, . 473—475 ; Romulus Augustulus, 475). Foarte trişti Impărați, acești urmaşi de pe urmă a lui August. Curtea, imperială e plină de intrigi, in care căpeteniile Barbarilor au princi- palul rol. Istoria nici nu s'ar injosi să i amintiască, dacă ei n'ar fi fost. causa căderei Imperiului roman de apus. | 
Valentinian III ucise pe Aeţiu, cel care. scapase de două ori imperiul. de Attila, . Patriciu, de ttei ori consul, comandant al tutu- lor forțelor. militare, el ținuse. in respect pe Francii” Ripuari, ingră- mădise pe Burgunzi in munții Savoiei, bătuse pe Goţi şi i luase in con- 

tra Hunilor. Când şi Impăratul este ucis de eătră senatorul Maxim, im- 
părăteasa văduvă chiamă pe Genserie in Italia. Poporul ucide pe 
noul Împărat şi trimite pe papa Leon ca să riegocieze cu regele Van-
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dalilor. Acesta promite numai că nu va arde Roma şi că nu va u- 

cide pe nime. Dar nenorocita cetate este pradată timp de patruspre- 

zece zile. Genseric se intoarce incarcat de prăzi şi, in curs de două 

zeci de ani, el este stăpân pe marea Mediterană. In Roma, Suevul 

Ricimer numeste Impăraț pe retorul Avitus, care domneşte câtva timp 

și abdică. Ricimer ucide şi pe noul Impărat Majorian şi proclamă pe | 

Sever; când inse curtea din Constantinopole nu aprobă inalțarea a- 

cestuia, Ricimer ”] omoară ; recunoaşte pe Anthemius, trimis de la 

Constantinopole ; i dă pe fiica sa in căşătorie ; dar '] ucide in cu- 

rând, Genseric se foloseşte de ocasie şi vine din nou asupra Romei. 

După ce pradă cetatea, pune impărat pe Olybriu, care dispare in cu- 

rind, după moartea lui Ricimer. După aceasta urmează . doi Impărați 

“pănă in 475, când Oreste, fost secretar a lui Attila, numește Impărat. 

'pe propriul seu fiu Remulus Augustulus, un copil de şese ani, care 

„spre risul soartei purta numele glorios al fundatorului Romei şi peai 

intemeitorului Imperiului. Oreste voia să . guverneze .. Imperiul. după 

legile romane ; el refuză a impărti la soldații sei o parte din pămân- 

tarile Italiei. Atunci o căpitenie a Rugilor, Odoacru, resculă pe tova- 

răsii sei de arme ; asediază pe Oreste in cetatea Ticinum ; 1 prinse şi 
1 ucise ; apoi se indreptă în. contra Ravenei, unde se afla micul Im- 
părat. El cuprinse cetatea ; trimise in Campania pe. Romul-Augustul 

cu intreaga sa familie. Aice trăi, necunoscut, multă vreme cel de 
pe_urmă Impărat. roman. 

După depunerea lui Romul- Augustul, Senatul decise a se trimite 
o ambasadă cătră Impăratul Zenon de la Constantinopole. In seri- 
soarea adresată Impăratului «Senatul declară că e de prisos a 
mai fi un Impărat in Roma, majestatea unui singur monarch fiind 
de ajuns pentru a proteja. resăritul şi apusul; in numele seu şi in 
mumele poporului roman, Senatul consimţia ea scaunul imperial să 
fie transportat la Constantinopole ; cât despre Odoacru, republica a- 
vea incredere in virtuțile sale civile şi militare, și Senatul ruga umi- 
lit pe Împăratul să binevoiască a i acorda titlul de patriciu şi gu- 
vernul Italiei. Unitatea Imperiului era. restabilită... *) | 

_ *) Generalul ausiliarilor barbari, Odoacru, mai indrăzneț, se hotări a desființa această paradă deșartă şi a suprima titlul și oficiul de impărat in occident. Dar și el respect x Ş ă puterea inaintea căreia in- genunchiase lumea intreagă, și macar că nici o putere nu lar fi pu-
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impăratul Zenon aprobă cu bucurie dorinţile Senatului roman, Aceste evenimente sunt cunoscute in Istorie sub nume de Că. derea Imperiului roman de apus (476). In realitate, cum vedem, - nu i Dici vorbă despre o cădere. Nimărui nu i trece prin minte că Im. periul a incetat de a esista. Imperiul fusese considerat in tot d'a una ca unul și indivisibil. Erau inse doi Impărați. La 476 se găsește cu cale a nu mai fi in apus umbrele de Impărați, cari domniau de jumă- tate de secol: e de ajuns un singur Impărat, cum zicea -Senatul din Roma. De altmintrelea nimic nu pare schimbat. Căpeteniile Barbari= lor continuă a domni în numele Împăratului de ja Constantinopole ; anii se numără tot după numele Consulilor ; și ehronicarii timpului nu vorbesc despre faptele petrecute in 476 ca de niște evenimente grave, care ar fi inceputul unei ere nouă pentru Istoria Omenirei, =) Cu toate acește, in acel an.s'a. petrecut un mare eveniment. Nu mai este 'un Imparat roman in apus. Și Impăratul. din Constantino- pole fiind prea departe, iar Imperiul de resărit grecisându-se in curînd, după cum vom vedea, popoarele din: apus nu au să mai asculte de Impăratul nominal, care nici nu mai este Roman. Atunci Episcopii lucrând pe lângă deosebiţii. capi barbari, indemnându-i să - iea toată - | puterea, pentru că prin aceasta creștea mult şi autoritatea lor, a- ceștia au să iea, titlul de Rege ; au să fie consideraţi ca unși a lui D-zeu şi atunci au să se iintemeieze state nouă pe ruinele Imperiului roman ; atunci se va incepe Istoria Hoului Mediu, | 

! 

tut opri sau speria, el nu indrăzni a lua in mâna sa barbară scep- trul Cesarilor. Când, prin ordinul lui Odoacru, Romulus Augustul a anunțat formal demisia sa Senatului, o deputaţie din acest -corp se duse la curtea din orient ca să depună insigniile regalității la picioa- | rele lui Zenon. Occidentul, ziseră ei, nu mai are nevoie de un im- părai al seu ; era destul un monareh in lume ; Odoacru era desemnat prin ințelepciunea și valoarea sa a |i fi protector, și ei rugau pe Ze-



ISTORIA EVULUI MEDIU. 

Il. URZIREA STATELOR NOUĂ. 

De la căderea Imperiului roman se incepe:o nouă perioadă in 
Istoria Universală care se numește Evul Mediu. Această, epocă ţine 
mai bine de o miie de ani. In toată această vrîstă de mijloc, popoa- 
rele se incearcă a duce o vieaţă nouă, cu totul deosebită de a lu- 
mei antice. Religiunea creştină care este imbrăţişată de toate naţiu- 
nile europeiene ; vechiele idei, moravuri şi obiceiuri a le Germanilor, 

„combinate cu remăşiţile culturei vechi, au să dea naștere la o socie- 
tate nouă, care, in mare parte, are să fie inferioară vechei. societăţi. 
Patriotismul atât de puternic in anticitate ; Statul care absorbia ori ce 
libertate individuală ; Legea care pleca sub jugul ei de fier pe cei 
mari ca şi pe cei mici : toate aceste idei care făcuseră strălucirea Im- 
periului roman au să fie sguduite. ideia de fraternitate universală a 
Bisericei creştine va omori patriotismul ; după cum conștiința libertă- 
ţii individuale a omului liber și drepturile lui esagerate va face im- 
posibilă ori ce ordine in. societate ; va organisa, aşa, zicând, anarchia, 
și bunul plac al celor puternici. Pe de altă parte, cultura omenirei 
va, fi inăduşită sub predomnirea esclusivă a credinței ; ignarantţa şi su- 

    

non a i conferi titlul de patriciu incredinţindu-i administrația provin- 
țiilor italiene. Impăratul acordă ceia ce nu putea refusa, şi Odoacru, luând titlul de: Rege, mănținu regiinul consular, respectă instituţiunile civile și eclesiastice a supuşilor sei și guvernă in timp de patruspre- zece ani in calitate de vicar oficial a impăratului de orient. Legalminte, n'a fost stingerea imperiului de occident, ci numai intrunirea occi- dentului cu orientul. (Bryce, Le Saint Binpire romain germanique, 32). 
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perstițiunea vor lua locul liberei desvoltări intelectuale de odinioară. Și această stare de lucruri va ținea pănă când spiritul popoarelor eu- ropeiene se va pune din nou in contact cu strălucita civilisațiune a celor Vechi; pănă in ziua când Europa, doritoare de lumină şi liber- . tate, se va pune din nou la scoala anticității, studiind operile mari- lor scriitori greci Și romani, in epoca cu drept cuvânt numită «Re- nașterea» (cătră 1500). 
| - Nu urmează inse din aceasta. că timpul de o miie de ani a fost un timp pierdut pentru omenire. Popoare nouă, barbare sau necu- 

noscute pănă atunci, intră in cercul Istoriei Universale. Acest cere 
se mărește necontenit, Intreaga Europă, Arabia, Asia Centrală, sunt 
țeri istorice. Pe urmă, chiar suferinţile și neajunsurile sociale din E- 
vul Mediu au făcut pe om mai energic ; lau deprins a se apăra şi a se 
sprijini singur ; lau scapat de deprinderea nenorocită de a aştepta totul 
de la puterea centrală ; şi lau făcut capabil de a continua in Istoria 
Modernă, intrun chip așa de strălucit, opera intelectuală moştenită de la marii sei dascali, Grecii şi Romanii. 

In descrierea dar a năzuinților omenirei cătră progres, a piedi- 
cilor care adese ori lau impedicat, are un loc insemnat şi Istoria 
Viacului de mijloc ; şi studiul ei nu este mai puţin important de cât 
al Istoriei Vechi. 

$. 1. Regatul ostrogoților. 

Odoacru, capul unei bande de Seiri, Rugi, Heruli și 'Turcilingi, a 
capatat de la Impăratul de Constantinopole, Zenon, titlul de patriciu. E] 
se numi Rege al Italiei. Regatul inființat de cătră el n'a putut ţinea 
mult. Odoacru era un barbat inteligent ; avea talente de organisator ; 
nalt la, statură şi foarte viteaz, el nu era crud. EI a impărțit la mer- 
cenarii sei a treia parte din pământurile Italiei: dar a respectat legile 
imperiale și. a incredințat administraţia publică in mânile funcţiona- 
rilor romani. Nu era recunoscut ca rege de Impăratul bizantin; dar | 
avea de fapt toată puterea in mână şi el a guvernat ințeleptește. Gu- 
vernul lui, blând şi ferm, punea capăt anarchiei din ultimii ani. Pro- 
tector al Italiei, in numele Impăratului, el apără țara in contra Bar- 
barilor; supune Dalmația şi distruge imperiul intemeiat de cătră Rugi 
pe termurile Dravei şi a Savei. Fiul regelui Rugilor care fusese dus



  

"in robie de cătră Odoacru, scăpă şi găsi un adăpost la Teodoric, r&- 
gele Ostrogoţilor, care porni să'l resbune. . 

Teodorie, din strălucita familie a Amalilor, era căpetenia Ostro- 
goților cari se adăpostiseră in Imperiul de resărit de frica Hunilor. A- 
venturieri cum erau. Germanii pe acele timpuri și lacomi de pradă, 
Ostrogoţii erau oaspeţi primejdioşi pentru Imperiu. Sunt bătuti de mai 
multe ori și nevoiţi a da Impăratului pe tînărul Teodoric in vristă de 
șepte ani. Acesta trăi unsprezece ani la Constantinopole, și se iniţiă in 
cultura romană. Remas singur rege al Ostrogoţilor (481), el devine 
foarie pretenţios. De aceia Impăratul Zenon i a acordat cu mare bu. 
curie permisiunea de a intra in Italia și a pedepsi pe Odoacru. Prin 
aceasta Impăratul scapa de Ostrogoţi şi și mai intăria şi.-mai mult 
„drepturile asupra Italiei, de oare ee Ostrogoţii intrau in această țară 
numai după ce au capatat invoirea sa. | | 

Ii toamna anului 488, Ostrogoţii se pun in mișcare ; sdi-obese 
pe Gepizi cari indrăznisetă a li se opune ; bat pe Odoacru şi "1 silese 
a se inchide la Ravena. Lăsând in pace pe Odoacru, Teodorie cuce- 
reşte intreaga Italie de Nord. In această supunere, el fu ajutat de că- 
iră episcopii catolici din Italia cari voiau să scape de Odoacru. Acesta 
incercă a lua ofensiva ; dar fa bătut din nou, și inchis in Ravena, A- 
tunci se iricep negocieri de pace care se termină prin un tractat in- 
tre ambii adversari. Prin acel tractat ei se invoiau să domniască 
amindoi asupra Haliei. In cutind inse, Odoacru fu'ucis la un ospâţ 
şi Teodoric remase singur rege al Italiei. 

Atunci Teodorie se decise a intemeia un regat italian, El e re- 
gele al Ostrogoţilor, rege in toată puterea cuvîntului: dar nu este tot 
aşa de sigur de puterea sa asupra Italienilor. Ceruse de la Constan- 
tinopole invoirea de a se investi cu mantia regală, şi această in- 
voire intârziia de a veni. Tocmai in 498 i se aduc din capitală insig- 
niile imperiale, pe care le trimisese Odoacru după depunerea lui Ro- 
mul-Augustul. Dar din aceasta incă nu urma că el era un rege inde- 
pendent. De aceia el caută să trăiască bine cu Impăratul din Con- 
stantinopole. "LL lingușește in tot feliul; i cere aprobarea miniștrilor 
sei ; pune pe monete numele Împăratului, și pe monumente numele 
acestuia inainte de al seu. Dar, in acelaș timp, el guvernează Italia fără a lăsa nimic din dreptul seu. i 

El împărți pământuri la soldaţii sei. Nu.e vorbă de o _espro- 
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priare a vechilor locuitori. Erau in Italia atâtea pământuri deșerte şi 
fără stăpân, că mai era destul loc pentru o populatie cât de nume- 
roasă. S'apoi Ostrogoții erau puțini ; iar impărţiala sa făcut cu multă 
înţelepciune, condusă fiind de cătră funcţionarii romani. Avem dovezi 

că nu sa intâmplat nici o turburare. 

Dorind să contopiască intr'un singur popor pe Goţi şi pe Romani, 
Teodoric a respectat legile şi instituțiile romane. EI a dat cuvenita onoare 
Senatului din Roma, și a pastrat toate magistraturile imperiale. Le- | 
gile romane au fost de asemine respectate, şi erau aceleaşi legi pen- 
tru Romani,.ca şi pentru Goţi. Aceştia sunt impuşi la aceleaşi con- 
tribuțiuni, ca și Romanii. Nu e vorbă de invirişi și de invingători.; 
pentru că Teodorie. nu venise in contra Romanilor şi nici nu i bătuse 
pe ei. Guvernămiîntul lui e un guvernămînt ințelept, care ascultă plân- 
gerile și are puterea a pedepsi pe apăsători.' Italia, mulţemită pămân- 
tului seu admirabil, prosperează grabnic şi impositele sunt uşor de 
purtat. In ceia ce privește armata, este adevărat că cea mai mare 

parte dintre soldaţi sunt Ostrogoţi; dar aceasta se obicinuia de multă 

vreme in Imperiu. Aceste armate inse sunt comandate și de generali 
romani. Armatele sunt plătite şi intreţinute, cum erau armatele ro- 

mare. Singura deosebire este că aceste armate sunt devotate capului 

jor, care este şi el Barbar ; marina, de asemine, nu a fost.negligiată. 

Teodoric s'a ingrijit și de lucrările publice, lasate in părăsire de 

atâția ani. El a intreprins curățirea mlaștinilor Pontine, care ince- 
puseră a infecta lialia”; luă măsuri pentru incuragiarea agriculturei. 

Mulţemită ordinei care domnia pretutindinia incep a se ingrăniădi oa- 

meni in Italia ; așa că, după mărturia unui contimpuran <acum nu 

mai ajungeau pământurile.» Se incepe oare care activitate comerţială 
atât pe uscat cât şi pe marea. Aşa că, intru cât va » renăştea viața 
vechiă, “ 

Marele Teodoric protege arteli şi literile. El vorbeşte limba la- 
tină, și mulţi Goţi incep a oinvăţa. Ridică o mulţime de construcțiuni ; 
întreține apăductele şi canalele din Roma, şi infrumusețază Ravena, 

unde inălță un palat măreț. Când vine in 500 la Roma, el face dis- 

tribuţiuni de grâu la popor; li ieartă o parte din imposite şi li: pro- 

mite jocuri in Circe; nu inse de gladiatori, nici lupte cu fiarele selbatice ; 

de şi pe aceste a fost nevoit să le autoriseze, ca să placă poporului. 

El ingrijeşte de plăcerile poporului, dar inăduşă cu energie ori ce in-
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cercare de desordine, obicinuite la asemine serbări. *) Urmaşul seu se 
va ingriji de scoala din Roma, un feliu de Universitate, intemeiată pe 
timpul lui Valentinian. | | 

“Domnia lui Teodoric este insemnată, de aseminea, şi in afară. E) 
este in relaţiuni cu regii tutulor popoarelor barbare. EI incheie un trac- 
tat cu Vandalii, cari incetară a mai prada Sicilia ; adoptează de fiu 
pe regele Herulilor ; trăieşte in prietinie cu regele Burgunzilor și 
caută a se opune Francilor, cari atacau pe Alamani şi pe Visigoţi. 
Neputând impedica ruina Visigotilor din Galia, el scapă cel puţin re- 
gatul lor din Spania ; epitrop al tânărului rege visigot, eli păstrează 
Narbonesa şi iea pentru sine partea sud-estică a Gali6i (Provence). 
In politica sa estemnă, representantul Impăratului din Constantinopole 
se consideră ca mai marele, protectorul, judecătârul regilor barbari. 
EI se leagă prin legături de familie cu cei mai insemnați dintre dinşii. 
Astfel că prin bogăţia, prin puterea și prin alianțele sale, el este res- 
pectat in lumea barbară. Popoare îndepartate trimic ambasade și in- 
iră cu el în relațiune. 

„Dar supremaţia Goţilor nu era, solidă. Degeaba căuta el a și a- 
trage simpatia Italienilor ; remânea pentru dânşii tot Barbar şi arian, 
EI este foarte tolerant ; tolerant faţă cu catolicii şi, lucru ne mai au- 
zit, tolerant chiar cu Evreii. El protege sinagogele lor, şi declară că 
nu se amestecă in cestiuni religioase, că nu vrea să constringă 'pe 
nime ca să creadă cu sila. | | 

El protege Biserica catolică ; i dă privilegii. și scutiri; dar apără 
pe cei cari erau apăsaţi de cătră ea. Nu se amestecă inse de feliu in 

  

*) Din palatul seu din Verona, amintit in poiemul Nibelun- 
gelor, 'codoric promulgă legi egale pentru Roman și Got, şi ordonă 
năvălitorilor ca odată stăpâni pe o parte din pământuri să respecte bunurile şi persoana celor cari li sunt compatrioti. Magistratura şi artele, administraţia remaseră in mânile indigenilor ; doi consuli anuali nu- miţi, unul de cătră Teodorie, cel alt de cătră monarchul orientului, oferiră o imagine a vechielor instituțiuni, şi, pe când agricultura şi artele infloriau din nou in provinţii, Roma, insăși, cânta visitele unui stă- pân care se ingrijia de nevoile populaţiunei sale și protegia cu bagar „de samă monumentele strălucirei sale anterioare. Cu abundența şi pa- cea, spiritele incepură din nou a spera și studiile literare se reinsu- fleţiră. Cea de pe urmă lucire aruncată de cătră literatura clasică au- rește regnul acestui barbar. (Bryce, Le sasut Himpire vomain germa- nique, 25), 

N
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cestiunile de dogmă ; lasă deplină libertate, in alegerile de episcopi Și 
intervine numai când ordinea publică e amenințată. Purtarea lui: față 
cu catolicii a fost chiar generoasă, nu numai ințeleaptă. Dar aceștia 
nu au fost mulțemiţi. Fiind că in Imperiul de resărit ereticii, şi mai. 
cu samă Arienii, erau persecutați, se incep mişcări in contra lor și in 
Italia. 'Teodorie nu putea suferi persecuţiunile indrepiaie in contra 
coreligionarilor sei. El trimite o ambasadă la Constantinopole pentru 
a mijloci pe lîngă Impăratu! incetarea, acestei persecuţiuni. Dar în timpul 
acesta se petrecu in Italia un eveniment foarte grav. Boețiu, unul dintre 
cei mai insemnați barbaţi de pe acele timpuri prin ințelepeiuneă, erudi- 
ţia şi eloquența sa, ginere a lui Symmac, care era şi el intre frunta- 
șii timpului și amic a lui Teodoric, Boeţiw fu acusat de. o conspira- 
țiune in contra vieţii regelui. El fu condemnat la inchisoare. Aice a 
scris el Cousolaţiunile. Peste cățiva ani a fost ucis, impreună cu s0- 
crul seu și cu episcopul Romei, loan. 

Este sigur că intrigile Byzantinilor au urzit acest complot. Nu 
putea plăcea Impăratului întărirea regatului ostrogot; pe de altă parte, 
episcopul din Roma vedea cu ochii răi intemeiarea regalității italiene, 
care ar fi redus mult din puterea sa. Lui loan i se făcuse la Con- 
stantinopole o primire iriumială ; Impăratul și intreg poporul i ieşise 
intru intimpinare ; fusese tractat ca un suveran. Era văzut lucru că 
Împăratul căuta să surpe puterea Goţilor prin. conlucrarea catolicilor 
din Italia. Din nenorocire pentru Ostrogoţi, 'Teodorie -şi indepăriase 
pe conaţionalii sei prin politica sa blândă faţă cu Romanii. El ur- 
mase sfaturile ministrului seu Cassiodor ; in realitate, acesta a gu- 
vernat regatul. a 

El a murit in 526. Opera sa n'a ţinut mult timp. Sau născut 

neințelegeri in propria sa familie şi aceasta a dat Bizantinilor putinţa 

de a desființa regatul Ostrogoţilor.y | 

Domnia lui 'Teodorie este insemnată şi prin protecţia știinţilor 
şi a literilor. Boeţiu a tradus și a comentat scrierile lui Aristotel, E- 

uclide și Ptolemeu, şi a scris Consolaţiunea filosofică. Cassiodor, mi- 

nistrul lui Teodoric in curs de cincizeci de ani, este un scriitor pre- 

ţios pentru istoria acestui timp. Ni a remas de la el pistolele sale 

in 12 cărți, cuprinzind toate actele sale administrative, E] scrisese o 

mare Isforie a Goţilor care, din nenorocire, s'a pierdut. Ni a remas 

numai o prescurtare din ea, făcută de cătră gotul Jornandes, sau mai 
| 3
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bine Jordanes. După căderea regatului gotic, Cassiodor s'a retras in- 

tr'o mănăstire, unde a trăit pănă la adânci bătrânete, ocupându-se cu 

lucrări intelectuale şi dând, prin aceasta, un mare esemplu călugărilor 

intre cari petrecea, esemplu care a fost urmat. . 

| Numele celui întăi rege barbar care s'a incercat să intemeieze 

un stat organisat s'a conservat in amintirea popoarelor germanice. 

Poeţii au cântat in Viacul de mijloc pe «marele Dietrich din Ravena.> %) 

$. 2. Regatul Burgunzilor. Rega- , 

tul Visigoţilor. 

La jumătatea viac. V-le Burgunzii sunt foarte puternici in Ga- 

lia ; așa de puternici că era vorba a se impărţi această ţară intre ei 

şi Visigoţi. Ei stăpâniau toată valea Ronului pănă la Mediterana. Du- 

pă căderea, Imperiului, ei s'au intins și spre nord şi stăpânese mai 

tot basenul Ronului. E 

Gondebald, care a domnit pe la anul 500, este cel mai insem- 

nat rege al Burgunzilor. Acesta era un om cult; curtea lui era plină 
de Romani. EI a făcut legile cunoscute sub numele de Jos gombette. 
Gondebald a trăit foarte bine cu Impăraţii de la Constantinopole. Fiul 
seu cere ca o favoare de la Impăratul, ca o inaintare, a și schimba 
titlul de comite in patriciu. Legile date de cătră Gondebald sunt co- 
piate după legile romane şi “Burgundia este regiunea in care sa pas- 

  

*) Teodorie a domnit ca Roman. Administraţie romană, finanţe 
romane, literatură romană, arte romane, moravuri romane, viţii ro- 
măne, nimic nu lipsește. Așa că nu putem a nu observa că e peste 
putință 'ca un Got să fi cunoscut și inţeles, tot ceia ce s'a scris in 
numele lui. A fost crescut la Constantinopole, dar a remas tot Bar- 
bar; nu ştie a ceti. E un cap de armată. A dovedit'o in tinereța, sa 
şi mai ales in lupta cu Odoacru. Apoi a dispărut in palatul seu din 
Ravena. E -probabil că era inteligent şi a lasat -pe alţii să lucreze : a- 
ceasia e tot ce putem zice. Dar acest barbat care avea forța a avut 
miniștri cari cugetau şi cari vorbiau pentru el: Cassiodor mai cu 
samă. Prin intâmplare, puterea a fost esercitată de “un literat, un '&- rudit, un filosof creştin, care a avut o intreagă „politică, care consta 
in a pastra trecutul, a "1 restaura, punând in serviciul lui pe Barba- wii cari prin ei inşii nu aveau nici o ideie de viitor. (Lavisse et Ram- baud, Hstoire gen&ale, |, 84).
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trat mai multă vreme cultura romană. Sunt școli înfloritoare şi Isto- 
ria se cultivă 'mai cu samă. Nu era nici 0 'causă de antipatie intre 
Burgunzi şi Romani ; nu erau invingători și invinși, *) 

Din nenorocire, tot deosebirea de religiune a adus și căderea re- 
gatului burgund. Ei erau arieni şi Biserica catolică nu putea suferi 
ca un rege arian să aibă puteri asupra ei.. Trebuia invoirea regală, 
pentru a se putea aduna un conciliu ; regele avea putere la -introna- 
rea Episcopilor. Aceasta jignia pe episcopi, și, mai ales, pe cel mai 
de frunte dintre ei, Aoitus. Acesta era un prietin al regelui Gonde- 
bald, rege foarte tolerant. Dar indată ce a auzit de creștinarea Fran- 
cilor, Avitus se grăbeşte a trimite o scrisoare regelui Clovis; prin a- 
ceastă scrisoare el i dă titlul de «fiu mai mare al Bisericei,» de <Im- 
«părat creştin.» **) Astfel cugeta clerul din Burgundia in momentul când 
Clovis ataca această ţară. 

Visigoţii se așezaseră in partea apusană a Galiei cu condiţie ca 
să apere Imperiul. Dar fiind că Imperiul e in plină anarhie, regele 
Teodorie I, care urmează după Walia, caută să se mărească in dau- 
na Imperiului. Visigoţii sunt bătuţi in mai multe rînduri; pentru că 
sunt puțini și organisarea militară a Romanilor e superioară. Cetățile 
din Galia erau puternic intărite și se aparau ele singure. Chiar când 
Teodoric e invingător, e de ajuns o ambasadă trimisă de cătră pre- 
feciul pretoriului Avitus ca să 7] oprească in avântul seu. Acesta nu 
numai că a isbutit a stimpara ardoarea resboinică a regelui visigot ; 
dar a isbutit a!'l face să dea ajutor Imperiului atacat de cătră Huni, 

  

*) «Prea gloriosul rege al Burgunzilor, după ce, pentru inţelesul 
ŞI repaosul popoarelor, a cugetat matur asupra constituțiunilor noastre 

-şi asupra celor lasate de căiră strămoși, şi la onestitatea, regula, ra- 
tiunea şi justiţia, care se cuvine a fi in fiecare afacere, am cântărit 
toate aceste impreună cu cei mari ai noștri intruniţi, şi atât prin pă- 
rerea noastră cât şi prin a lor, am intemeiat aceste statute.» (Da- 
guet, Histoire de la Confederation Suisse, 39). _ 

%%) St, Avitus din Burgundia scrie cătră Clovis :. «Tu ești un 
soare care resare pentru toată lumea şi pe a cărui lumină nici :0 
tară nu are dreptul a o pastra numai pentru ea. Țerile care au te- 
ricirea, a fi mai aproape se vor bucura, in adevăr, de o strălucire mai 
mare ; dar şi cele care sunt mai. indepărtate tot vor fi luminate... 
Noi chiar, luăm o parte mare la succesele tale, şi ori de câte ori 
birueşti tu, noi credem că am repurtat o victorie.» (F. Laurent, Etu- 
des sur Phistoire de Phumanite, V, 115);
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'Teodorie căzu pe câmpul de luptă de la Châlons după, minuni de vi- 

tejie. Fiul seu voia să atace pe Huni in tabăra lor. Aeţiă la făcut 

să renunțe la acest plan. Era de ajuns retragerea Barbarilor. 

In cei zece ani cari urmează, Visigoţii sunt credincioși Imperiu- 

lui. Aoitus e proclamat Impărat de cătră ei ; Suevii din Spania sunt 

combătuţi de cătră Visigoţi in numele Împăratului; dar in anarchia 

care urmează ei pun mâna pe Narbona. Cu suirea pe tron a lui 
Huric care domnește pe la 476, lucrurile se schimbă. Guvernatorii ro- 

mani din Galia: conspiră impreună cu dînsul. Incurajat de aceste tră- 

dări, el şi propune a cuprinde Auvernia. Cu toată energica aparare 

a provinţiei, in fruntea, căreia era Sidoniu Apollinariu, scriitor de 

frunte, episcop zelos şi mare patriot, Impăratul Nepos o cedează Bar- 

banilor. După căderea Imperiului de apus, Galia face o incercare pe 

lîngă Impăratul de la Constantinopole ca să restabilească pe tronul im- 

perial pe Nepos care fusese detronat. Aceasta e cea de de urmă pro- 

bă că Galia voia să remână unită cu Imperiul. Când această incer- 

a remas zadarnică, Huric supune aproape intreaga Spanie ; trece Ro- 

nul şi ocupă regiunea intre acest fluviu şi marea, astfel că, pe la 480, 

'Euric este cel intăiu dintre regii barbari. | 
Euric n'a fost numai un cuceritor ; el a fost şi legislator. A căutat 

ca și cei alți regi barbari, să găsiască mijlocul ca Barbarii să poată trăi la 

un loc cu Romanii. Visigoţii sunt acum numeroşi şi puternici ; Galia e 

impărțită și Impăratul este departe ; de aceia domnirea lor e mai grea. 

Au luat două treimi din pământuri ; apasă țara. Cu toate aceste, mulţi 

dintre Romani trăiesc bine eu ei. Sidoniu Apollinariu e prietin cu re- 

gele 'Teodorie ; Euric are ca om de incredere pe un Roman, Leon 

juristul. In legile lor, Romanii nu sunt tractaţi ca un popor cucerit, ; 
la facerea legei pentru Romani au luat parte aleșii provinţiilor şi e- 

„piscopii. Trăind la un loc cu Romanii, Visigoţii se civilisază. Marele 
Teodoric li imputa, in 507, că s'au moleşit prin cultura romană. Era 
*putincioasă o fusiune intre Romani și Visigoţi; din nenorocire, aceş- 
tia erau arieni. %) - 

  

*) «Legea, zice Forum judicumn, este -emula divinității, vestitoa- 
rea dreptăţii, stăpâna vietii. Ea cârniuieşie toate condiţiunile din stat, 

„oale vristele vieţii omenești ; ea este impusă femeilor ca şi barba- 
ților, tinerilor ca şi bătrânilor, invaţaților ca şi neştiutorilor, locuito- 
rilor de prin cetăţi ca şi celor de prin sate; ea nu vine in ajutorul



10 

Ca şi in cele alte regiuni ocupate de cătră barbarii arieni, era 
și aice neinţelegere intre. episcopii catolici şi intre Visigoţi. Euric nu 
era tolerant ca Teodorie. Când s'a ridicat puterea Francilor şi când 
aceștia au imbrățişat catolicismul, o mulțime de episcopi din regiunea 
ocupată de cătră Visigoţi sunt in inţelegere cu Clovis. In cât cu toate că 
Alaric Îl, noul tege, n'a persecutat pe catolici ; cu toate că a acordat mari 
drepturi episcopilor, aceștia conspiră. Resboiul lui Clovis in contra 

- Visigoţilor are să fie mai. mult un resboiu religios. 

ș 3. Regatul Francilor. 

Adevăratul intemeitor al regatului Francilor este Closs, fiul lui 
“Childeric, care se suie pe tronul părintelui său în 481. Era stăpân 
peste un trib al Francilor, Îndată după suirea sa pe tron, el şi pro- 
pune să cucerească intreaga, Galie. Incepe a guverna ca locuţiitor im- 

perial. Nu e dusman al Imperiului ; din contra, el solicită și primeşte 
de la Impăratul bizantin titlul de consul. «binele suprem şi cea mai 
inaltă dignitate de pe lumea aceasta,» cum zice el insuși in scrisoarea sa. 
Prin acest titlu se. ințelegea că el are drept a guverna pe populaţia 

galo-romană din regiunea in care era așezat. El impărţia justiția și 

stringea impositele ca un nalt funcționar imperial. Populaţiunile nici 

nu simţiau că in lume se făcea o mare schimbare : state nouă pe rui- 

nile Imperiului roman. - . 

El aiacă mai intăiu pe Syagriu care domnia asupra regiunei din- 

tre Seina şi Loara. Un istorie contimpuran '] numeşte «rege al Ro- 

manilor» nepricepându-se ce titlu să i dea." Syagriu fu bătut şi ne- 

voit a fugi la Alaric II, regele Visigoţilor, care '] dădu pe mâna lui 

Clovis. Acesta '1 ucise in secret. După aceasta Clovis şi intinse au- 

toritatea sa pănă la Loara. Populaţiile '] primesc fără ai se opune; 

chiar trupele imperiale, care mai erau, nu i fac nici o resistență, E- 

  

nici unui interes particular ; ea protege şi apără interesul comun al 
tutulor cetăţenilor. Ea trebue să fie după natura lucrurilor şi după 0- 
biceiurile Statului, potrivită cu locul şi” cu timpul, prescriind numai 
regule drepte și equitabile, clară şi publică, pentru ca să nu întindă 
nici o cursă nici unui cetățian.» (Guizot, Histoire des origines du 
gouvernement vepresentatif, |, 353). 

+ .
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rau deprinse cu capi barbari, cari se luptau, cuceriau și guvernau in 
numele Împăratului, %) 

Peste câţiva ani, Clovis iea in căsătorie pe catolica Clotilda, ne- ” 
poata lui Gondebald, regele Burgunzilor. Această căsătorie este im- 
portantă ; fiind că de atunci se incep stăruințile pe lîngă Clovis ca să 
primiască, religiunea creştină. **) Clovis nu se grăbeşte a primi noua 
religiune ; dar nici nu se opune. E] crede in zeii sei; dar crede că 
şi Isus Christos este D-zeu. 1 trebuia numai o ocasie ca să se incre- -! dințeze care dintre acesti zei sunt mai puternici. Ocasia se presentă in curînd. Avind intenţia de a cuprinde Galia intreagă, Clovis trebuia să se asigureze mai intăi despre Barbarii de la resărit. Vecinii Fran- cilor in această direcțiune, Alamanii, stăpâniau toată ţara. de la riul Lech pănă la munţii Vosgi ; erau stăpâni pe Rinul de mijloc și pu- 

*) Procopiu zice că Clovis a fost ajutat de cătră trupele Imperiului. «Se aflau, zice el, soldaţi de ai Imperiului cari erau insărcinaţi a păzi părţile cele mai indepartate din Galia. Aceşti soldați ne mai puiân- du-se intoarce la Roma, de care erau despărțiți prin Goţi și Burgunzi, şi nevoind a se uni cu Goţii cari erau arieni și dușmani ai Imperiu - lui, se dădură Francilor, şi li dară in acelaş timp şi teritoriile pe care le păziau pentru Imperiu. Dar ei conservară obiceiurile patriei şi le transmiseră fiilor lor, cari le observă şi pe vremea mea.» (Fus- tel de Coulanges, [Invasion Jermanique, 494). **) Scrisoarea Sf, Remi, inainte de 486: «Domnului insemnat și mărit, regelui Clovis, Remi episcop. A ajuns vestea pănă la noi că ai luat în mâni funcțiunea de cap militar. Nu e de mirare ca tu să incepi a fi ceia ce au fost in toț da una strămoşii tăi, Acuma tre- buie ca să te porți așa ca judecata lui. D-zeu să continuie a te susți- nea, căci numai ca resplată a umilinţii tale, el te a făcut să ajungi la această prea inaltă dignitate.... trebuie ca să ai pe lîngă tine consi- lieri cari să ţi facă un nume bun. Favoarea ta trebuie să fie integră şi pură., Eşti dator să onorezi pe episcopii tăi și se alergi la sfaturile lor. De vei fi in ințelegere cu ei, totul va merge bine in provinţia ta. Ingrijește de cetățeni, alină suferinţile celor ce plâng, proiege pe vă- duve, nutrește pe orfani, peniru ca toţi să te iubească şi să se tea- mă in acelaş timp. Numai dreptul să ieasă, din gura ta; nu cere ni- mic de la saraci şi de la străini ; nu primi presente, Pretoriul, tău să fie deschis tutulor, şi nime să nu ieasă de la. tine cu inima intristată, Bogăţiile pe care ți le a lasat părintele tau intrebuinţază-le a rescum- păra, robi, a libera sclavi. Nime să nu se simță ca străin inaintea o- chilor tăi. Glumeşte cu cei tineri, dar cârmuiește numai cu cei bă- trâni ; dacă -vrei să domneşti, fă ca să se ştie pretutindinea că eşti un barbat superior,» (Fustel de Coulanges, [Invasion Jermanique, 483), - 
+ 
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teau intra ori când in Galia. U ciocnire intre cele două puternice po- 

poare germanice era inevitabilă. lupta decisivă s'a dat, după cum se 

zice, la, Tolbiac. O mare parte dintre Alamani au fugit de sau pus 

sub protecţia, lui Teodoric, regele Ostrogoţilor ; cei alţi au recunoscut 

drept rege al lor pe Clovis.*Astfel autoritatea lui se intinde pănă la 

Neckar. | 

Victoria câştigată asupra Alamanilor are o mare importanţă in 

Istoria Omenirei. Se zice că Clovis, văzînd că bătălia este aproape 

pierdută, a chiemat în ajutor pe D-zeul creştinilor, pe D-zeul Clotil: 

dei. Când victoria s'a câștigat cu ajutorul acestui D-zeu, Clovis sa 

incredințat că in adevăr e mai puternic de cât zeii la cari se _inchi- 

nase pănă atunci, şi și a indeplinit făgăduinţa dată că se va creștina. 

Intors "la Reims, el a fost botezat de cătră episcopul St. Remi, im- 

preună cu 3000 de soți ai sei.*%) Acest fapt are o importanță extra- 

ordinară. Dintre toţi regii barbari cari s'au incercat să intemeieze ceva 

trainic după căderea, Imperiului, Clovis este singurul creștin catolic, 

singurul care este de „aceiaşi religiune cu a vechielor populaţiuni din 

Imperiu. Dar, pe acele vremi, simţimiîntul religios fiind foarte desvol- 

tat şi Biserica avind foarte mare putere, urmează că toţi cei alți regi 

sunt rău văzuţi, consideraţi ca dușmani cu toate faptele lor binevoitoare, 

Și că singurul rege creştin, protector al Galo-Romanilor, este Clovis. Din 

acest moment, el este «<unsul lui D-zeu», capul lumesc al drept cre- 

dincioşilor, comandantul adevăraţilor creștini în lupta contra eretici- 

lor. Episcopii 71 înalță la ceruri ; "Il numese «stăpân.» El are puterea 

  

*) «O parte din-armata Francilor, poate jumătate, adică mai 

mult de trei mii de oameni, se deciseră a urma esemplul regelui. A- 

ceastă veste e trimisă la; episcop care, plin de mare bucurie, ordonă să 

prepare botezul. Pinze zugrăvite fac umbră, pe strade ; bisericile sunt 

impodobite cu văluri albe ; se pregătește baptisterul, nouri de parfu- 

muri se inalță, pe când lumina făcliilor mirositoare străluceşte, și tot 

templul baptisterului se umple de o mireasmă d-zeiască. D-zeu acor- 

dă astfel de graţie celor de față că ei s'au crezut transportați în mij- 

locul parfumurilor paradisului. Regele ceru ca el să fie botezat cel 

intăi de cătră pontifice. Nou Constantin, el se inaintează spre baia 

care are să 'l scâpe de lepra invechită de care era acoperit ; el vine 

să şi spele in o apă nouă petele hidoase a vieţii sale trecute ; cum 

se inainta spre botez, sfintul lui D-zeu i zise cu gura sa eloquentă : 

Pleacă-ţi cu umilință capul, Sicambrule ; adorează ceia ce ai ars: 

arde ceia ce ai adorat.» (C. Dareste, Histoire de France, |, 191).
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a intări pe episcopi, a convoca sinoade şi a intări decisiunile lor De acum inainte cucerirea Galiei este uşoară ; pentru că Clovis are pretutindinea, in partea sa, pe episcopi şi pe Galo-Romani, 
EI atăcă mai intăi pe Burgunzi ; i bătu şi i supuse la tribut, pe când 'Teodorie ocupa, Provence. Regatul Burgunzilor nu s'a mai ridicat (500). 

Resboiul in contra Visigoţilor era inceput de mult, Regii arieni _persecutau pe episcopii catolici. Clovis pleacă in contra lor «pentru că, zicea, el, nu pot suferi ca acești arieni să ocupe Galia ; să plecăm cu ajutorul lui D-zeu, și după ce i vom invinge să punem ţara lor sub ascultarea noastră». EI pleacă ; ordine severe impedică ori ce violenţe asupra pământurilor Bisericei și oamenilor ei; respect fără margine peniru cler. La Vouilis, lîngă, Poitiers, se dădu o luptă teribilă, in care Visigoţii sunt bătuţi (507). După această victorie trupele france intrară in sudul Galiei ; pretutindinea, clerul şi poporul le primiau cu braţele deschise. In definitiv, Visigoţii fură isgoniţi in Spania, con- -servând in Galia numai partea de lîngă marea Mediterană, Adevăra-: tul regat visigot are să fie de acum inainte in Spania, cu capitala Toleda. 

Atunci Impăratul de la Constantinopole a trimis lui Clovis tit- lul de Consul ; iar puternicul rege al Francilor se investi în purpură și luă mantia regală pe umerii sei. %) 
EI şi intinse autoritatea asupra intregei Galie; dar i mai re- mânea ca să fie recunoscut ca rege al tutulor Francilor. Pănă atunci domnise numai asupra tribului moştenit de la părintele. seu şi dacă cucerise Galia cu ajutorul tutulor Francilor, din aceasta nu urmează că li era stăpân. 'L urmaseră toți, pentru că era vorbă de resboiu şi de pradă, lucruri de la care Francii nu se dădeau nici odată indărăpt. a N 

*) Clovis recunoaşte Imperiul ca o auturitate superioară. «După victoria asupra Goţilor, zice Grigorie din "Tours, Clovis se intoarce la Tours. EI primi- atunci de la Împăratul Anastasie diploma 'de Consul. EI intră in basilica St. Martin, imbrăcat cu tunica de purpură şi cu chlamida consulilor, cu diadema pe cap. Apoi suindu-se pe cal, şi petrecând tot drumul de la intrarea basilicei pănă la biserica cetăţii, 
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E! remase singur rege al. Francilor ucigând pe toţi ceilalți capi 

de triburi ; a ucis, de asemine, pe o mulţime din rudele sale. Pe pa- 

tul de moarte, el se văita că i remân copiii mici, fără a fi nici un 

un barbat in familie, destoinie a i povăţui şi apara. Şi zicea acestea 

plângând cu jale ; se temea să nu i fi scapat vre un barbat mai de 

samă, ne ucis de dinsul. Nu mai remăsese nici unul. Și, dovadă cât 

era, de drag Bisericei, Grigorie. episcopul din Tours, care ni povesteşte 

aceste crime, nu se sfiește a zice ca incheiere: «Și pe fiecare zi D-zeu 

făcea sa cadă, dușmanii lui Clovis sub mâna sa şi i sporia regatul; 

pentru că el mergea cu inima dreaptă inaintea Domnului şi făcea. tot 

ceia ce plăcea ochilor lui.» - 

Clovis a: murit in Paris, la 511. Era in vrâstă de patruzeci şi 

şese 'de ani, 

Clovis nu şi da socotiala bine ce lucruri mari indeplinise ; el nu luă 

nici o măsură ca opera sa să se menţină și după el. Nu avea ideie despre o 

autoritate regală, domnind peste o singură țară ; nu intra in capul lui 

ideia de unitate. Atâta ştiia că domneşte. peste mai multe ţeri și că a- 

ceste țeri sunt ale lui şi, prin urmare, ale familiei sale. Nimie mai 

natural dar ca să le impartă intre fiii sei. : 

Regatul lui Clovis este impărțit in patru părţi cu capitalele: 

Reims, Orleans, Paris şi Soissons. Este mare dușmănie intre aceşti pa- 

tru frați ; cu toate aceste, in cej dintăi ani tortele Francilor se intre- 

buințază in luptele cu străinii. In 534 ei supuseră Burgundia. Auver- 

mia este atacată şi pustiată; apoi ei pradă Septimania şi intră in Spania, 

de unde se intore incareaţi de prăzi. In acelaş timp se intreprind espe- 

dițiuni spre resărit. Regele 'Turingilor este ucis şi poporul seu recunoaște 

de cap pe regele Francilor ; Ostrogoţii sunt bătuţi; Provence luată 

din mânile lor şi nordul Italiei supus. 

In 558 Clotar remase singur rege peste intreg regatul. El se 

credea, un rege mare şi puternic, dar moare în curind și Imperiul 

Francilor se impărţi din nou, intre cei patru fii ai săi. - 

Sub aceşti regi se incepe o serie de resboaie civile, care au să 

aducă căderea dinastiei merovingiene. In cursul acestor lupte lăun- | 

trice, regatul a fost de mai multe ori impărţit, dar se observă trei 

mari divisiuni : Burgundia, Neustria şi Austrasia. 

Cele mai insemnate resboaie din afară sunt cu varii, cari a- 

jun seseră pănă in Galia cu prădăciunile lor şi cu Longobarzii, cari
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se aşezaseră in Italia. Sacsonii se numeră iarăși intre duştăanii Fran- 
cilor' de pe acea vreme. 

Dar cele mai cumplite resboaie din acest timp suni resboaiele 
civile. Sigebert, regele din Metz, luă in căsătorie pe frumoasa Brun- 
childa, fiica regelui Visigoţilor. Ea era frumoasă, foarte onestă, inţe- 
leaptă la, sfat, și cu mult mai pre sus de femeile celor alţi regi. Aceste 
calități deşteptară gelosia lui Chilperic, care ceru in căsătorie pe Gal- 

” suinta, sora Brunchildei. In curînd inse el și ucise soția, după indem- 
nul concubinei sale Fredegonda. Atunci Brunchilda incepu un resboiu 
pentru resbunarea surorei sale. Sigebert face apel la triburile bar- 
bare de peste Rin; groaza se imprăştie in Galia intreagă. El bate pe 
Chilperic ; *1 inchide in Tournai ; Şi este recunoscut ca rege de su- 
pușii invinsului. Dar in curînd el este ucis de cătră doi emisari trimişi 
de Fredegonda. 

După această ucidere, nobilii din Austrasia recunosc de rege pe 
un fiu a lui Sigebert; pe când Brunchilda era esilată la. Rouen, după 
ce Chilperic i luase toate ăverile ei. Acesta fu asasinat. EI avea pre- 
tenţia de teolog şi literat ; discuta asupra Treimei şi se pusese să 
convertiască pe Evrei. Era un desfrinat şi, spre nenorocirea lui, soţia 
sa Fredegonda avea o autoritate nemărginită. Clotar II, fiul lui Chil- 
peris, in vristă numai de patru luni, crescu sub protecţia unchiului 
seu Gontran, Acesta caută să menţină pacea, apărând pe nepotul seu. 
Mulţemită intervenţiei nobililor, au fost câțiva, ani de linişte. In 587 
Childebert și Gontran se intrunesc la Andelot şi incheie un tractat de 
apărare reciprocă. Cu toate aceste tulburările incep cu mai mare fu- 
rie după moartea lui Gontran ; pănă ce Clotar 1l pune mâna pe Brun- 
childa. Ea este supusă la tortură in timp de trei zile: i se imputa u- : 
ciderea a zece regi franci; fu purtată pe o cămilă prin mijlocul” ar- 
matei ; și, in fine legată de păr, de un braţ şi un picior de coada u- 
nui cal selbatic, care o făcu bucăţi (613). «Posteritatea e mai blândă 
față eu ea. A fost considerată ca apărătoarea civilisaţiei in contra 
barbariei ; i s'a atribuit lucrări mari de utilitate publică. Istoricul 
"Grigorie de Tours o laudă ; ea a fost in relaţiuni cu papa Grigorie 
Cel Mare ; era superioră principilor barbari cari o incunjurau. Ea a 
guvernat mai mult cu Galo-Romani. Nobilii franci o uriau Și au ucis'0». 

Clotar II a profitat de crimele celor două femei. El a domnit 
peste intreaga Francie. Dar aceasta nu insemna că e o singură țară,
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Impărțirea în trei tot esistă ; dar toate cele trei regiuni "| recunosc pe el 

de rege. Fiul seu Dagobert, insârcinat a guverna, Austrasia, sileşte pe 

părintele seu-a i da.in stăpânire toate ţerile care alcătuiseră acest 

regat. Clotar Ii este nevoit a ceda., Burgundia se ridică de asemine 

cu pretenţiuni față cu regele. în cât in realitate, el e puternic numai 

acolo unde este de față, şi unde are o armată puternică. Celebrul seu 

edict din 614 arată slăbiciunea puterei regale. El muri in 629. 

Dagobert fiul lui Clotar II, pare un rege puternic. El intervine in 

Spariia in favoarea unui pretendent la tron și isbuteşte; e aliat cu Im- 

păratul Eracliu ; bate pe Gasconi; supune sub autoritatea sa, pe ducele 

de Bretagne; iar in Germania, domneşte peste Turingi, peste Alamani şi, o 

parte din Sacsoni. El se luptă cu succes in contra Venzilor cari for- 

maseră un stat puternic. Guvernământul seu era energic ; şi ori pe unde 

trecea, impărţia justiţia şi pedepsia. pe cei cari abusau. El avea pin- 

tre consilierii sei pe cei mai de frunte barbaţi de pe acele vremi. 

Pintre aceştia era vestitul Eligius, argintarul popular, cunoscut 'sub 

numele de- Saint-Eloi. Dagobert muri in 639, după ce a intins impe- | 

riul spre toate fruntariile. Sub dinsul statul Francilor era ajuns la a- | 

pogeu ; dar decadenţa era aproape. El insuşi se dădu la moliciune şi 

la desfrinare; şi pentru a i se ierta pacatele făcu multe daruri pe la 

biserici, mai ales la cea de la Saint-Denis, unde a și fost inmor- 

miîntat. 

Sub fiii sei autoritatea regală slăbește cu totul. 

$. &- Aşezămintele Barbarilor. 

“Imperiul a fost resturnat de cătră cei cari'l serviau. Germanii 

nu se gândiau la una ca aceasta. Ei aveau mare venerație pentru Im- 

periu. “Titlul de rege era considerat cu mult mai pre jos de cât tit- 

lul de Patriciuy Consul sau Magistru al milițiilor «Pamulus vester, ves- 

ter servus,» seriiau ei cătră Impărat ; se revoltau adeseadar nu contra 

Imperiului ; detronau Impărați ; dar se grăbiau a pune alţii in loc. Ei 

nu indrăzniau a se atinge de purpură. Dar de la Honoriu, sunt mai 

numai armate barbare, comandate de cătră capii lor naţionali. Puterea 

militară şi civilă nu mai e in aceleași mâni. Impărați se ingrijiau ca 

acești șefi să fie mai pre jos de cât marii dignitari ai Imperiulur. Dar şi 
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regii barbari au isbutit să pună mâna și pe cele mai inalte titluri din 
hierarhia militară. | E 

Atunci capul militar a fost mai puternic de cât cel civil. Ei dom= 
nesc in numele Impăraţilor; au mare respect pentru Imperiu; dar nu i rai 
lasă nici o putere. 'Tot așa, se intimplă şi in provinții: funcţionarii civili 
fiind inlăturaţi, reduși la neputinţă, dispar. Atunei regele barbare cap 
al soldaţilor și guvernator al provinţiei. Era, in adevăr, funcţionar impe- 
rial dar Impăratul nu avea puterea a '] revoca. Imperiul fu respectat ; dar 
era neputincios. Cu toate aceste regii barbari știu că ei sunt numai 
delegaţi ai puterei imperiale.» i - 

Negreșit o mare transformare s'a făcut in omenire. Așezarea 
Germanilor in Imperiu a făcut mare intipărire contimpuranilor și ea a 
avut influință asupra evenimentelor şi instituțiunilor. S'au făcut schim- 
bări mari, dar nu prin vărsare de sânge. Barbarii erau puţini. Limba 
a remas aceia ce era şi in trecut; puţine cuvinte germanice au in- 
trat in ea. Nomenclatura geografică a. remas aceiaşi. Barbarii n'au 
avut nici o influinţă asupra, credinţilor religioase ; nici o influință a- 
supra moravurilor și obiceiurilor; n'au schimbat legile, pentru că după 
ce au trăit multă vreme la un loc, dreptul germanic a, pierit. Invasiunile 
au tulburat societatea, și, prin această desordine, â dat oamenilor 0- 
biceiuri nouă care au adus și instituţiuni nouă. Ș'apoi urmările invasiu- 
nilor nu s'au simţit de o dată, Până la jumătatea viac. VII, oamenii 
trăiesc ca şi mai inainte. Tocmai prin viac. VIII incep a se vedea 
resultatele. | | ! 

De sigur că Barbarii așezați in mijlocul populaţiunilor romane 
au făcut multe violențe ; dar nu poate fi vorbă de populațiuni reduse 
in sclăvie. E aceiaşi condiţie socială ca și inainte de venirea lor. Sunt 
sclavi, cum tuseseră şi mai inainte. Au pradat mult; au luat multe 
pământuri ; dar nu poate fi vorbă deo deposedare a, vechilor locuitori, 
afară de Britania. Nici un scriitor de prin acele vremi, şi sunt mulţi serii- 
tori, nu ni vorbește despre un asemine lucru. Găsim in adevăr, cuvîn- 
tul sors aplicat la pământuri de ale Barbarilor ; dar din aceasta nu 
urmează că acele pământuri au fost trase la sorți. Sors era de multă 
vreme cu sens de proprietate, patrimoniu. Au pământuri multe ; dar 
din pământul public. Și chiar de n'ar fi ajuns domeniile statului, e- rau multe locuri pustii. Pe urmă știm că mulți proprietari erau bu- curoşi să impartă la Germani o parte din pământurile lor, pentru ca
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să poată apăra şi stăpâni in liniște restul. *) Nici un pământ nu-e 

stăpânit de cătră Barbari in virtutea cucerirei. Chiar de ăr fi voit să 

procedeze la o deposedare in masă, nu aveau pentru ce. Să nu uităm 

că aceste popoare erau, in genere, alcătuite din prea puţini oameni. 

Ar fi fost peste putință să se strămute milioane de oameni ; ar îi 

pierit: de foame pe drum. E 

De aceia am văzut noi că regii insemnaţi ai lor caută, pe cât 

este posibil, să facă fusiune intre noii veniţi şi vechia populaţiune. A- 

ceasta şi păstrează legile sale. Romanii in: Italia, Galo-Romanii in Ga- 

lia, pot intra armate şi a le comanda ; au in mâna lor justiția ; au a- 

dunări ; ocupă funcțiuni importante la curtea regilor ; mulți sunt duci 

și. comiţi. Căsătoria este permisă intre cele două popoare ; poartă a- 

celeaşi nume ; şi ar fi mare greşală dacă am crede că toţi barbatii 

cu nume germanice sunt germani, Mulţi dintre vechii locuitori ieau 

  

%) Raporturi cu vechia populație. 

Soldaţii erau datori să apere ţara -unde erau cantonaţi ; dar fie- 

care țară era datoare să nutriască şi să găzduiască pe soldați. Fie- 

care trupă uvea. în teritorul unei cetăţi ca, un feliu de domeniu al seu. 

Erau proprietari, dar aceştia erau datori să dea soldaţilor necesarele. 

Acestia aveau drept la casă și rechisițiuni, făcute -de şef. prin ofiţerii 

sei, am zice de administraţie. 

Aceste sarcine apăsau mai mult asupra proprietarilor. Ei erau 

datori să dea a treia parte din casă şi furnituri in proporție cu do- 

meniile. Soldatul trăia cu femeia, copiii şi sclavii sei. Prin urmare o parte 

din proprietăţi era domeniul soldaţilor. Așa sa făcut cu Visigoţii şi cu 

Burgunaii. Erau nutriţi, imbrăcaţi și li se da să ocupe provinţii, cu au= 

toritatea ce 0 avuseseră mai inainte ducii romani. 

Oaspeți nu i vorbă mai incomozi de cât vechii soldaţi romani. 

Nu "i vorbă de stăpâni aroganți. 
Când zicem casă, să nu ne inchipuim casa noastră. O villa a 

unui proprietar era aproape un sat, cu locuință de-o parte pentru 

stăpân şi familia sa. Puteau incăpea şi mulți Burgunai ; numai cât 

cam supărau pe proprietâri prin cântecele lor prea sgomotoase, 

Era dar oaspele barbar de multe ori primejdios, une ori folosi- 

tor, tot d'a una genant, dar nici odată stăpân. 

Prin consecinți această așezare semăna cu cucerirea. Oamenii as- 

cultau de funcţionarii imperiali: guvernatori, preșidenţi, prefecți ai pre- 

torului ; ca supuşi ai imperiului şi in virtutea regulamentelor impe- 

„iale datoriau intreţinerea soldaţilor. Era rău de ei ; soldaţii erau bru- 

tali şi şi permiteau multe (Fustel de Coulanges,  L/Invasion germa- 

nique, 520).
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aceste nume, prin modă sau capriciu. Une ori găsim doi fraţi cu nu- 
me deosebite; altă dată aceiaşi persoană are două nume : unul ger- 
man şi unul roman. = . 

Fiind că regatul Ostrogotilor și al Burgunzilor au fost efemere, 
ne ocupăm mai cu samă cu așăzămintele Francilor. 

In instituțiunile din epoca merovingiană găsim multe remășițe ale 
vechielor idei germanice. Astfel, in fruntea, poporului era, un.rege ; dar 
acest rege nu domneşte prin dreptul divin. Regele se suie pe tron după 
părintele seu; pentru că regatul era considerat ca o proprietate a fa- 
miliei, care se moștenește după regulele de drept privat. De aice vine 
şi dreptul de impărţială, divisio legitima, cum se zicea pe atunci. Dar 
moștenirea nu e de ajuns. Regele e ridicat pe scut. Acest act solemn 
insemna că de acum poporul i va da ascultare ; dar. insamnă şi con- 
simţimentul poporului la suirea pe tron. Poporul are să asculte ; dar 
numai de un rege pe care el l'a aclamat, 

Regele are putere absolută ; *) toți oamenii liberi i datorese 
supunere. E] poartă plete lungi, și la ceremonii are coronă de aur, 
sceptru, chlamydă şi tunică de purpură. Dar autoritatea regală este 
mărginită prin vechile idei: germanice ; nu e absolutismul Impăraţilor 
romani. De aceea, el se îngrijește să aibă în jurul seu un număr de 
oameni puternici și credincioși. Aceștia alcătuiesc trusta regelui. An- 
trustionul ori leudul regelui e un bărbat care depinde de rege, e 
omul lui. E o favoare foarte mare, foarte căutată ; dar nu are a face 
cu nobilimea. Ori cine putea fi antrustionul regelui. Erau mulți și 
dintre Romani. Nu era altă aristocrație de căt aristocrația funcţiona- 
rilor regali. Pe lîngă credincioşii sei, Regele convoacă une ori un 
Consiliu, care se alcătuiește din oameni chiemaţi de el. Altă dată con- 
voacă pe toţi episcopii şi pe. mulţi dintre fruntaşi. Dar membrii a- 
  

*) Nu era lîngă rege nici in fața lui nici o instituţie care săi limiteze puterea. Aceasta se esplică. Pe de o parte populaţiile Galo-Ro- mâne nu aveau nici o practică de viață politică şi erau deprinse a vedea toată gestiunea intereselor publice in mânile funcţionarilor imperiali ; ele ascultară de regele franc cum ascultaseră, de prefecţii pretoriului. Pe de altă parte, Francii pierduseră de multă vreme, fie macar prin migraţiunile lor, instituțiunile din vechia, Germanie ; adunarea, naţio- nală, nob'”. en, Si ei numai aveau, când au intrat in. “Galia, altă in- stituție po!''ică de cât numai Regalitatea, (Fustel de Coulanges,  Mo- narchie free, 116). 

  

a
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cestui Consiliu nu erau numiţi pe un timp determinat ; după cum nici 

regele nu era, obligat a'l convoca. Regele 71 chiamă când are nevoie 

și când vrea; mai cu 'samă când se teme că actele lui nu vor fi e- 

secutate pe deplin. Atunci simte nevoea ca, pe lingă semnătura sa, să 

fie şi acea a membrilor Consiliului. Aceasta dă mai mare putere ac-. 

telor regale. 
Regele are în jurul său câţi va . funcţionari; dar aceștia sunt 

oamenii lui, nu miniştrii Statului. Marele Paharnic, princeps pincer- 

naum ;- Cubicularii, cari ingrijesc de camera sa de culcare; Senes- 

calci, cari au grijă de casa regelui ; Marescalci, mai marii peste graj- 

diuri, şi mai ales Comes stabuli (Comisul), sunt personagie foarte im- 

portante. Sanatatea şi viaţa regelui fiind in mâna lor, ei sunt atot pu- 

ternici. Mai erau apoi persoane bisericeşti, care formau Capella rege- - 

”. dui. Aceștia alcătuiesc ceia ce se numia ministeria -palatina, domesti- 

" citatea Palatului, am zice noi astăzi. Regii franci nu au o capitală in 

sensul modern al cuvîntului. Paris, Metz, Orlâans, au o insemnatate 

„fată cu celelalte oraşe; dar regele nu prea trăia aice şi guvernul nu 

era stabilit in ele. Guvernul reşedea in Palat, adică era in cei de prin 

jurul regelui și și schimbă locul o dată cu el; 'l :urma din villă in 

vilă, şi nu 7] părăsia nici odată: Palatul era un feliu de capitală 

mişcătoare, ambulantă, Acest. Palat era tribunalul suprem al regatului, 

şi Consiliul suprem al Statului. Regele nu făcea nimic fără a consulta 

Palatul ; el guverna prin intermediul lui ; și, când regele era minor, Pa- 

latul guverna in numele lui. 

In fruntea, acestor funcţionari regali era Majordomul. El câr- 

muieşte curtea, regelui, e mai pre sus de cât toţi din casa regală, A- 

vea drept de justiţie asupra tutulor oamenilor cari compuneau Paăla- 

tul: e capul tutulor celor mari din regat, pe care i ţine sub autoritatea 

sa, Este cel intăiu judecător, cel intăiu administrator al veniturilor 

«Cămărei.> Cuvîntul camera se intrebuințază mai des de cât aerarium 

Și fiscus. . 

"Provinţiile sunt administrate de cătră Comites.*) Aceşti comiţi sunt 
  

%*) “Comiţii sunt numiţi de cătră rege. Avem formula diplomei 
care se da noului comite. <Bunătatea regală mai ales atunci merită 
laude când ştie a alege intre toți supușii pe cei cari se deosebesc prin - 
meritul și veghierea lor. Nu trebuie să incredințăm funcţiile publice de 

cât 'numai: celor a căror 'eredință 'şi:zel -a fost 'pus la incercare. Avind
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numiţi de cătră rege şi pot fi luaţi şi dintre nenobili. Ei au puterea pe . 
care binevoieşte regele a li o da. Nu i ţinut regele să i aleagă numai 
de cât dintre Barbari. Comitele este numit pe un timp mărginit; și re- 
gele i intărește puterile, când vrea să "1 ţină mai mult. *) Mai pre 

“sus de cât comiţi sunt Ducii, cari sunt peste mai .multe comitate, . 
Unia dintre duci stăteau in Palat pe lîngă rege ; alții erau ambasa- 
dori, comandau armate sau administrau provinţiile. Comitele guver- 
nează cu ajutorul Vicarilor, pe cari, probabil, i numeşte el; mai pre 
jos de cât viearii erau Tribunii, cu atribuțiuni militare şi adminis- 
trative. | 

| Francii, ca și cele alte. popoare. așezate in Imperiu. se găsese 
in fața unei administraţiuni foarte bine organisată. Ne fiind in stare 
a găsi ceva mai perfect de cât opera romană, ei o primese in totul. 
In ceia ce privește contribuţiunile, pănă prin viac. VI, găsim tot ve-. 
chiele imposite romane : vămi, jugărit, drept de găzduire şi presta- 
fiuni in natură. Aceste contribuţiuni sunt plătite de cătră toţi, fără 
deosebire de clasă sau de origine. Impositul fanciar figurează tot sub” 
numele roman de tributum publicum și census publicus. "Toată lumea 
era supusă la dări ; dar, de sigur, că cei de pe lîngă rege, și mai a- 
les episcopii, au găsit chipurile a capata tot teliul de scutiri ; dar nu 
urmează din aceasta că a fost un privilegiu de rasă. - . - 

| * Dar veniturile nu sunt așa de mari, ca in timpul Imperiului. A- 
gricultura e in decadență şi are să cadă pe fie care zi ; industria scade 
mereu și comerțul are să dispară aproape cu desevirşire. Lucrul se 
esplică uşor prin invasiuni, prin resboaiele lăuntrice, prin lipsa de si- 
guranță. Regii nu au prin urmare mijloacele Imparaţilor : e nu” pot 
plăti armata. Acest fapt este toarte grav ; pentru că regele e lipsit de 
puterea de a pedepsi pe cei ce nu ascultă. Ei nu au armate, Toţi 
„oamenii liberi datoriau serviciul militar pe socotiala lor. Cei saraci 
erau echipați, nutriţi și imbracaţi de cătră cei mai bogaţi; ei capatau şi 
o parte din prăzi. Indată ce se declara un resboiu, regele trimitea la 
  

dar o ştiinţă Sigură despre credința ta şi despre folosul ce tragem din „Slujba ta, noi ţi incredințăm funcțiunea de comite pe care o avea cutare, predecesorul tău in cutare ţară» (Fustel de Coulanges, La mo- narchie frangue, 207). 
*) Formularul lui Marculf ni dă lămuriri asupra jurământului care trebuia a se depune regelui : «<Cutare rege câtră, cutare comite:
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funcţionarii săi din provinţii, comiți și duci, ordin ca să ridice armate 
și să vină la locul indicat. Marii proprietari aduceau trupe de clienţi, 
de leţi şi sclavi. Nu e nici o deosebire de clasă sau de origine ; dar 
acește armate sunt proaste armate : li lipsește ştiinţa, disciplina și or- 
dinea. Soldatul, ne avînd leafă, nici hrană, prada cumplit. 

Regele era capul justiţiei ; el judeca singur dar mai adesea cu a- 
jutorul celor mari, funcţionarii inalţi şi câţiva, episcopi. În cele mai multe 
casuri, aceștia judecau singuri, in numele regelui. În provinţii, comi- 
tele era judecător in comitatul seu. EL avea in mâna sa justiţia, după 
cum avea comanda armatelor și administraţia. Numai el purta numele 
de judez. Comitele se incunjura de câţi-va oameni buni, Rachimburgi, 
cari "1 ajutau la impărțirea justiţiei. EI i alege și de la el şi trag ei 
toată puterea. | | | 

Erau mari deosebiri intre obiceiurile juridice ale Germanilor şi 
intre dreptul roman. Cei intăi regi au căutat să dea legi, prin care să 
reguleze posiţiunea juridică a deosebiţilor locuitori. Cele mai princi- 
pale dintre aceste legi au fost: legea salică și legea ripuară la Franci ; 
legea gombette la Burgunzi ; legea Alamanorum, etc. Mai toate aceste 
legi au fost redactate avindu-se in vedere legile romane. Codicele Teo- 
dosian li a servit ca normă, in cea mai mare parte; *) cu toate aceste 
s'au pastrat și unele din vechiele obiceiuri juridice germane. Așa d. e. 
Composiţiunea. La Germani, persoana ofensată sau rudele victimei erau . 

  
Fiind că am găsit cu cale, in inţelegere cu cei mari ai noştrii, ca glo- 

„riosul nostru fiu să fie rege impreună cu noi in regatul-nostru, vă or- 
donăm ca să convocați pe toți oamenii din ţinutul vostru, Franci, Ro- 
mani, oameni de ori ce rasă, şi ca să faceți aşa ca ei să se intru- 
niaseă toţi in locuri convenabile, in cetăți sau târguri, pentru ca, in 
faţa irimisului nostru căruia i am încredințat această insărcinare spe- 
ciulă, ei să fie ţinuţi a promite și jura credință şi omagiu fiului nos- 
tru, lingă locurile sfinţite, şi pe moaştele pe care am ordonat a se transpor- 
ta pentru acest scop». (Fustel de Coulanges, Le monarchie franque, 56). 

*) Legi. In Galia merovingiană nu esistă lege comună. Dreptul 
roman cel puţin la mează zi, continuă a fi legea civilă a populațiilor 
galo-romane. Pe urmă, eclesiasticii erau judecați după dreptul roman 
și după dreptul. canonic. Francul era judecat după legea salică, redac- 
tată cam pe vremea lui Clovis; Germanul de la Rin, după legea Ri- 
puarilor, redactată sub Thierry 1; Alamanul, după legea Alamanilor ; 
Visigotul, după Breviarul sau codicele regelui Alaric II ; Burgundul 
după legea gombette, redactată sub regele Gondebald. (A. Rambaud, 
Histoire de la civilisation frangaise, IL, 104). 

4
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datoare a urmări pe agresor sau pe ucigaş, Acesta se putea impăca, 

plătind 2pergeld «argintul pentru sângele vărsat», fiind -obligat a plăti 

cătră rege o amendă, freda <argintul păcei» pentru că a violat pacea 

regelui. In. legile redactate de cătră Barbari se regularisază Composi- 

ţiunea, ficsându-se un tarif anume pentru fie care ofensă sau crimă, 

după importanţa persoanei lovite ; la unele popoare, după, originea a- 

celei persoane. Dacă nu se impăcau in acest chip, atunci legea preve- 

vedea ordaliile «judecata lui D-zeu.» Vinovatul era supusla proba a- 

pei, a focului, și la dovada prin escelință, duelul, ca, să dovedească 

inocența sa. Când nici aceste probe nu erau socotite in de ajuns, a- 

tunci părţile aveau drept a se urmări cu arma in mână. Aceste vechi 

obiceiuri s'au inscris in legi şi au să se intrebuinţeze in tot Viacul de 

Mijloc. Aceasta insamnă că Statul şi Legea și au pierdut puterea ce 

avuseseră in lumea civilisată. 

In fine, in tot timpul dinastiei merovingiene găsim de. multe ori 

ori Adunări generale a poporului, Conventus generalis. Aceste adunări 

se convoacă de cătră rege şi se alcătuiesc, mai cu samă, din oamenii 

puternici și din episcopi,. cu suitele lor. Regele nu este obligat a le con- 
„voca. El decide locul unde trebuie să se adune. Vin oameni de toate : 
rasele și de toate condiţiunile sociale. Aceste adunări judecă cestiuni 
importante ; desbat afacerile grave ; fac legi ; dar numai cei mari şi e- 
piscopii deliberează ; cei alți stau afară. Oamenii liberi nu au nici o ac- 
țiune ; dacă se ceartă de multe ori, se ceartă pentru capii lor; pentru 
cei cu cari au venit; dar nu pentru că ar avea un amestec in .tre- 
bile publice. a 

Cetățile din regiunea unde fusese puternică civilisaţiunea romană, 
"în centru și la sud, continuă a se administra după vechia organisăre 
municipală din timpul Imperiului. Ele au un Senat, o Curie presidată 
de 'cătră un: defensor ; dar atribuţiile lor sunt mai mult judiciare decât 
ad'ninistrative. Administraţia, este in mâna comitelui sau episcopului. 

$. 5. Imperiul Bizantin. 

„Pe când Imperiul de apus a incetat de a esista după 476, Im- 
periul de resărit a ţinut pănă la 1453, adică incă o miie de ani. S'au 
intrebat Istoricii pentru ce a ţinut aşa de muit ; şi, in genere, părerea 
admisă a fost că durata Imperiului trebuie a se atribui posiţiunei fa- 
vorabile in care se află capitala, sa, Constantinopole. Negreşit, Cons-
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tantinopole are o' posiţiune minunată strategică şi, de sigur, că aceasta 
a contribuit mult ca Imperiul să fie scapat de dușmanii cari lau ata- 
cat. Dar am face mare greşală dacă am crede că Imperiul de resărit, 
aşa cum era in 395, s'a pastrat in curş de o miie de ani. 

Imperiul de resărit s'a transformat in Imperiu grecesc ; şi de a- 

ceia poate fi numărat intre statele intemeiate .pe ruinele Imperiului 

roman. Noi ştim că lumea hellenică se stricase foarte incepând de prin 

viac. IV a. Chr. Cu toate aceste avea incă destulă vitalitate, Arta 

şi ştiinţa greacă fusese infloritoare, in părțile resăritului, și mai cu 

samă in Egipt, sub dinastia Ptolemeilor. In cele intăi viacuri după 

Christos, cetăţile din Syria, Fenicia, Alesandria și Atena, Rodos, erau 

puternice centre intelectuale. In viac. IV.d. Chr. Atena avea scoale, 

din care au ieşit mulţi vestiți Părinţi ai Bisericei creştine. Această, 

inaltă eultură hellenică n'a fost in stare a ridica pe Greci din căderea 

lor. Dar a avut mare influință asupra popoarelor tinere şi pline de vi- 

goare. Macedonia, Tracia, popoarele slavone aşezate in peninsula balca- 

nică, popoare viguroase din Asia, cum erau Isaurii, au fost ridicate 

din intunericul in care zăcuseră. Sub influința hellenismului aceste po- 

poare intră in Istorie şi adue poporului grecesc forțe .vii, care dau o 

viață nouă Orientului. Intrunite intr'un singur tot prin limba greacă *) 

prin unitatea de guvern şi, mai ales, prin unitatea religiunei creștine, 

aceste popoare tegenerează lumea orientală inbătrânită. Avem, prin 

urmare, un Imperiu nou. Sunt vechiele tradiţiuni imperiale ; este a- 

ceieași organisare și aceleași legi ; dar limba e greacă, atât limba ofi- 

zială cât şi limba bisericească ; e Impăratul Romeilor şi nu al Roma- . 

Z — 

*)  Hellenismul servia ca legătură intre vastele şi numeroasele țeri 
din Europa şi Asia ; el mănţinea o comunitate reală de limbă, de i- 
dei, de moravuri, nu numai in lumea oficială și in clasele de sus, dar 
pănă in cele mai adânci pături din populațiune. Sub administra (iunea 
romană, civilisaţiunea, greacă se desvoltase cu o strălucire nouă, şi de 
curind chiar numai prin hellenism religiunea creştină se imprăștiese in 

" lumea antică. Imperiul, în orient, a fost cucerit la rindul seu prin a- 
ceastă influință ; dacă mai conservă eticheta romană, dacă, pănă în plin 
Evul Mediu, capii sei se intitulară Impărați ai Romanilor, in realitate 

el a fost grec din cele intăi zile, și trase forţa sa din hellenism, a că- 
ruia formulă religioasă a fost credinţa ortodocsă. Imperiul de Orient a 

fost de acum inainte Imperiul grec sau Imperiul bizantin. (Lavisse et 

Rambaud, Histoire Gentrale, |, 163).
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nilor, şi un popor nou, ieșit din fiertura atâtor elemente deosebite.%) - 
Eată și pentru ce a ţinut aşa, de mult acest Imperiu ; eată pentru ce 
a resistat el cu succes la atacurile nenumăratelor popoare barbare, care 
sau năpustit asupră-i. In curs de mai multe viacuri, Imperiul bizan- 
tin a respins pe Avari, Bulgari, Pacinaţi şi Cumani, Perşi ; pe .când, 
in interior, el era sfășiat aproape zilnic prin certele religioase, care 
făceau să curgă şiroaie de sânge ; aceste lupte religioase erau, și ele, 
un semn de mare energie ; pentru că sunt oameni energici acei oameni 
cari sunt in stare să iea urmele şi să și verse bucuros sângele pen- 
tru o ideie. . 

Din nenorocire, toate aceste frumoase calități, unite cu comorile 
neprețuite ale culturei vechi, pastrate in Imperiul bizantin, n'au avut 
urmările la câre ne am putea aștepta. In loc de a lua in mână făclia 
luminei și a o duce mai departe spre luminarea Omenirei, Bizanti- 
nii au să remână pe loc; in loc dea se folosi de comorile ce aveau . 
la indemână, ei au să se mărginească in scrieri aproape fără nici o 
valoare, la opere de artă cu totul departe de capod'operile ce le aveau 
sub ochi. Şi aceasta din pricină că noul Imperiu pastra vechiele in- 
stituțiuni absolutiste care nu lăsau nici o inițiativă populaţiunilor ; 
era tot curtea imperială decăzută ; era tot vechia sistemă de admini- 
siraţie care apasa grozav pe populaţiuni. Din această causă, tînărul 
Imperiu are să fie inbătrânit inainte de vreme, şi p6 când in apus 
vom găsi popoare vie, care au să schimbe faţa lumei, Imperiul bizan- 
tin ni va presenta numai priveliştea unei energii puternice, cheltuită. 
in zadar. 

    

*) Intre cele două peninsule, Constantinopole e ca un germine viu intre două cotilidoane. Aice se elaborează şi transformă acele elemente așa de deosebite din provințiile asiatice şi europeene. In si- nul său aleargă despre apus aventurieri dalmaţi, greci, traci, slavi, i- talieni ; despre resărit mauri, trigi, armeni, caucasieni, arabi : in scurt timp ei sunt transformați in greci. | primește inculți şi selbatici ; i pune in imensa circulaţie a Europei ca invajaţi, literați, teologi, administra- tori ghibaci, funcționari mlădioși. Curtea și cetatea contribuiau la a- ceastă transformare. Această -curte era cea mai vechiă din Europa, cu ceremonialul antic respectabil, pretenţios, minuţios, disciplină escelență. pentru barbari, era in acelaş timp un ceniru de stiință administrativă și diplomatică, de spirit, de intrigi și de lupte, de activitate bună sau rea in care barbarul se cioplia văzînd cu ochii. (A. Rambaud, P'Em- pire grec au X. sidele). 

1
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Urmaşii lui Teodosie Cel Mare sunt nevrednici de inaintaşul lor, Arcadiu 6ste tinăr, trăiește intr'un lucs ne mai inchipuit, £*) dar este 0 jucărie in mânile miniștrilor sei Rufin și Eutropiu ; impărăteasa Eu- docsia, fiica generalului frane Bauto, are o influință foarte mare asu- pra barbatului seu. Fiul și urmașul seu Teodosie II domneşte sub tu- tela surorei sale Pulcheria. Aceasta "1 invaţă cum să se arăte, in pu- blie ca Impărat ; dar fără. să] invețe şi cum să cârmuiască. i) EI ştie a zugrăvi, a sculpta, a copiia cu eleganță manuscripte, de aice și nu- mele de Caligraful ; se ocupă cu teologie ; discută in cestiuni religioase «ca un preut bătrân ;> dar nu se ocupă de loc cu trebile publice. Și „acest om era in fruntea Imperiului de resărit, când Attila e in fruntea 
Hunilor ! Imperiul cade şi mai jos sub Leon I, Zenon şi Anastasie. 

La moartea lui Anastasie ajunge la tron (518) un ţeran din Il- 
Iyria, ce origine slavonă, Justin. Urmașul şi nepotul seu Justinian 
(527-565) şi propuse restaurarea Imperiului roman. Ei voi să scoată 
din mânile Germanilor provinţiile pe care aceştia le cuprinseseră. In a= 

  

  

  

%)  «Impăratul Arcadiu poartă pe cap sau o diademă sau o co- ronă de aur impodobită cu pietre preţioase de o valoare nestimată. A- ceste podoabe şi vestmintele de purpură sunt reservate pentru persoa= * na sa sacră. Hainele de matasă sunt impodobite cu o broderie de aur representând niște balauri. Tronul seu este de aur masiv; apare în pu- blic numai incunjurat de curtenii sei, de gardele și servitorii sei. Lan- cele,. scuturile, zalele, frânele şi harnașamentele cailor lor sunt de aur sau par de aur. Marea placă de aur care strălucește in centrul scutu- lui lor e incunjurată de altele mai mici, care au forma unui ochiu, Cei doi catâri de la carul impăratului sunt albi cu totul, şi coperiţi 
cu aur. Carul de aur curat şi masiv deşteaptă admiraţia privitorilor ; 
ei se uită uimiţi la perdelele de purpură, la albeaia covoarelor, la vo- 
lumul diamantelor-şi placelor de aur care strălucesc cu o viie strălu- 
cire când șunt agitate de mişcările carului. Portretele impăratulvi sunt 
albe pe un fond albastru. Monarchul e representat stând pe tron cu 
armele sale ; caii şi gardele sale sunt alăturea și dușmanii sei invinși 
la picioarele sale.» (Gibbon, Decadence de L'Himpire romain, XXXU). 

**) Pulcheria şi reservă grija de a invăta pe fratele seu arta, 
de a guverna; dar preceptele ei ne fac a ne indoi de intinderea ca- 
pacităţii sale, ori de puritatea intenţiunilor ei. Ea '] invăţă a conserva 
o infățișare gravă și imposantă, a merge, a purta mantia cu graţie, a 
se așeza pe tron cu maiestate, a se opri dela ris, a asculta cu bună 
voință, a da un respuns cuviincios, a lua un aer afabil sau serios, in- 
tr'un cuvint a se representa in tot: d'a una caun monareh demn. Dar 
n'a inspirat lui Teodosie dorinţa de a merita un nume și a i susținea 
gloria. În loc de a aspira să egaleze pe strămoșii sei, el degeneră incă. 
(Gibbon, Decadence de L'Empire romain, XXXII).



21 - 

celaş timp resboaiele lui erau şi resboaie religioase ; pentru că voia 

să scoată din mâna ereticilor populaţiunile drept credincioase. 

In 531 armatele imperiale, conduse de cătră Belisariu, plecară in 

contra Vandalilor, cari aveau de rege pe Gelimer. Pretutindinea po- 

pulaţiunile aclamau pe liberatori. Bătut de două ori, Gelimer fu ne- 

voit a s6 preda. E! fu dus la Constantinopole ; ornă triumiul lui Be- 

lisariu şi apoi fu trimis in Asia Mică, unde i se dădură pământuri. 

A doua espediţie fu întreprinsă în contra Ostrogoţilor. Cele de pe 

urmă acte a lui Teodoric sapase o prapastie intre Visigoti şi Italieni. 

După moartea lui fiica sa Amalasunta căută să se impace cu Justi- 

nian ; dar purtarea ei ridică nemulțămiri. Teodat, vârul seu, se puse 

in fruntea acestor nemulțămiţi şi ea fu ucisă. Atunci Justinian inter- 

veni in Italia ca să resbune moartea reginei. Belisariu, care ocupase 

Sardinia şi Corsiea, intră in Italia: şi cuprinse Neapole şi toată partea; 

de mează zi a peninsulei ; pe urmă luă Homa. In zadar se opuseră 

Ostrogoţii şi regele lor Vitiges ; in zadar chiemară ei in ajutor pe Franei. 

Vitiges, care se inchisese in Pavena, fu prins şi trimisla Constantino- 

pole (546). Belisariu fiind “rechiemat pentru a fi trimis in contra Per- 

şilor, Goţii pun in fruntea lor pe 'Totila. Acesta bate trupele imperiale ; 

reiea Neapole şi intră in Roma ; silește pe Belisariu a părăsi Italia ; 

cuprinde insulele ; şi amenință. coastele “Greciei. Narses este insărcinat 

cu comanda armatei imperiale. Acesta bate pe'Ostrogoţi in o mare bă- 

tălie, in care moare Totila. Francii, “cari alergaseră in ajutor, fură de 

aseminea bătuţi. Teia noul rege al Ostrogoţilor moare tu armele in 

mână şi al doilea regat barbar este desființat prin armele lui Justinian. 

„Justinian regulă administraţia Italiei. El numi un Exareh, ca să 
o administreze, Ravena era capitala sa (554). *) - - 

*)  Exarchul guvernator suprem al Italiei, e un inalt demnitar; 
tot d'auna decorat cu titlul de patriciu, cum e numit adesea ori. Tri- 
mis din Constantinopole, schimbat des, el locuieşte la Ravena in pala- 
tul lui Teodoric. 1 sa delegat intreaga autoritate imperială. 1 se fac 
mari onoruri, mai ales la Roma, când vine. El are sub ordinile sale 
armata, diplomaţia, administrația, finanţele, lucrările publice, afacerile 
eclesiastice : el numeşte și plăteşte pe funcţionari. EI privighiază ale- 
gerile episcopale, chiar şi alegerea papei ; Împăratul păstrează dreptul 
de apel; ori când o afacere poate fi adusă inaintea tribunalului seu ; 
el trimite missi, inspectori, sau pentru a trata o cestiune importantă, 
sau pentru a face o anchetă, mai ales asupra administraţiei financiare. 
(Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, |, 229,.
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Justinian nădăjduia că va cuprinde și Spania. In acelaş an el is- 
buti a cuprinde mai multe cetăţi de pe ţermul sudic al acestei penin- 

sule, cetăţi care au remas mult timp in mâna Bizantinilor. 

Justinian este insemnat și prin resboaiele susținute pentru apă- 

rărea Imperiului. Cei mai insemnaţi dintre duşmanii Imperiului de pe a- 

cele vremi erau Perșii. Aceştia amenințau hotarele resăritene ; voiau 

să pună mâna pe Syria şi să ajungă la mârea Neagră, drumul spre 

Constantinopole. Aosroe | (531—579) era un rival intricoşat. El se 

numeră pintre cei mai energici și mai ghibaci dintre regii sasanizi ; și 

cu toate că a ucis pe doi fraţi ai sei, el tot afost numit «Cel Drept.» 

In 540, Khosroe intră in, Syria şi cuprinse Antiohia. “Talentele lui Be- 

lisariu au. putut scapa Imperiul de o” invasiune ; dar şi aurul impără- 

tesc a contribuit mult a'l ţinea liniștit. Pentru a slăbi mai tare Impe- 

riul, el dădu adăpost şi protegia bisericile eretice nestoriene. Khos- 

rpe a fost protector al ştiinţilor ; el a intemeiat o academie in capi- 

tala sa Ctesifon, şi a pus să se traducă operile lui Aristotel. 

Pe când Belisariu asigura hotarele răsăritene, la Dunărea de jos 

Imperiul era ameninţat de Slavoni, de remășițe de ale Hunilor şi de 

Bulgari. In 534 mai multe popoare slavone unite cu Bulgarii, popor 

de rasă Uralo-Aliaică, trecură Dunărea ; pradară Mesia şi bătură de 

multe ori trupele imperiale. Peste şase ani bande hunice pradă pe- 

ninsula balcanică pănă lângă Constantinopole ; unele tree Helespon- 

tul; şi pustiesc ţermurile Asiei Mici; se intore incarcaţi de prăzi şi 

duc in robie un mare număr de locuitori. In anii următori avem in- 

vasiuni nouă ale Slavilor, Hunilor şi “Bulgarilor. Numai brațul lui Be- 

-lisariu a putut scapa Imperiul. Dar aceste invasiuni, cărora era peste 

putinţă a li se pune un capăt, ni arată slăbiciunea politicei lui Jus- 

tinian care umblă să restatornicească unitatea Imperiului, pe când ban- 

dele duşmanilor pradau şi robiau necontenit Imperiul. 

Impăratul a luat, ce i dreptul, măsuri serioase pentru a putea 

resista Barbarilor, El a făcut un zid puternic care se intindea de la 

marea Neagră pănă la Marmara, pentru apărarea capitalei ; a intemeiat 

o mulţime de cetăţi ; a făcut mai multe locuri intărite, unde să şi gă- 

siască adăpost populaţiile in cas de invasiune ; şi a căutat să intă- 

riască bine fruntariile despre nord şi resărit. Mai multe localităţi in- 

tărite, intre care Palmyra. erau destinate a apara Imperiul in contra 

Saracinilor. ,
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Dar cetăţile nu erau deajuns. Trebuia, o armată mai bine alcă- 
tuită şi disciplinată ; trebuia, ca populaţiile să fie interesate la apăra- 
rea și mănținerea Imperiului ; trebuia o administrație ințeleaptă şi li- 
niștea in lăuntru. Toate aceste lipsiau in Imperiul lui Justinian. 

Armatele sunt alcătuite mai mult din Barbari ; aceste armate se 
luptă in ţeri indepartate ; şi se luptă in condițiuni foarte grele. Jacaşa 
administraţie imperială refusa armatelor toate cele necesare ; generalii 
capabili erau inlocuiţi pe un simplu prepus. Așa s'a intimplat cu ma- 
rele Belisariu, care, de o mulţime de ori, a fost destituit şi pus din 
nou in fruntea armatelor. Din pricina hoţiilor celor de sus, efectivul ar- 
matei e impuținat foarte. Erau 150.000 de soldaţi, pe când după re- 
gistre și după liafa ar fi trebuit să fie 650,000. Aceasta, e cauza pen- 
iru care Justinian caută mai mult să negocieze cu Barbarii, de câtsă 
i sdrobiască. Urmând vechia politică imperială, el caută a bate pe 
Barbari prin Barbari. EL chiamă pe Avari in contra Bulgarilor ; dar 
aceşti Barbari au să fie şi mai primejdioși pentru Imperiu. 

Pe lingă resboaiele și cuceririle sale, Justinian mai este insem- 
nat și prin lucrările legislative intreprinse prin ordinul seu. El insăr- 
cină o comisiune de jurisconsulți, in fruntea căreia se afla Trebonian, 
ca să pună ordine in nămolul de legi romane care se inmulţiseră foarte - 
in cursul viacurilor. După o muncă de câţi-va ani sa redactat Codi- 
cele dreptului civil voman, in care legile erau intocmite după o regulă 
sistematică. Acest codice avea să serviască drept normă judecătorilor 
in distribuirea justiţiei. Apoi ca o esplicare a acestui codice s'a făcut | 
o alegere din mai multe mii de opere ale jurisconsulților romani, care 
sa publicat sub nume de Digeste sau de Pandecte. Pe urmă, s'a in- 
tocmit un manual pentru invățămîntul Dreptului in școale, și acest 
“manual s'a publicat sub nume de Institute ale Dreptului Roman. In 
fine s'a publicat o culegere de legile principale date de cătră Impăra- 
ţii creştini și mai ales de cătră, Justinian, sub nume ae Novelle. 'Toată 
această operă legislativă este cunoscută sub numele de Corpus juris 
civilis romani, şi formează pănă in ziua de astăzi basa invățămiîntu= 
tului Dreptului in toate Universitățile din lume. S'au făcut aspre _eri- 
tice acestor lucrări legislative. Intre altele, s'a zis că ele ar fi pricina 
că Sau pierdut mai toate operile jurisconsulţilor romani, care au fost 
negligiate fiind că judecători, ca şi profesori şi studenţi, nu niai aveau 
nevoie de ele ; de oare ce aveau la indemână manualele care li erau
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de ajuns. Se poate; dar nu: este mai puțin adevărat că ni s'a con- 
servai esența Dreptului Roman ; căci cine ştie dacă operile pierdute 
nu ar fi avut aceiași soartă pe care au avut'o și alte comori neprețuite 
ale ştiinţei antice. , Di 

In fine, Justinian are o parte insemnată in desvoltarea artei care 
sa numit bizantină, artă mai in raporţ cu noua credinţă şi cu nouele 
necesităţi, artă eare a avut mare influință asupra viacurilor viitoare. El 
a construit mai multe biserici, intre care cea mai insemnată este a 
sfintei Sofie din Constantinopole, prefăcută de cătră Turci în moscheie. 
In monumentele ridicate sub: Justinian se cunoaşte că artiştii aveau 
inaintea ochilor capo d'operile antice. 

Opera indeplinită de cătră Justinian n'a propus roadele dorite, - 
Populaţiunea din capitală care avea mare influință asupra trebilor pu- 
blice era decăzută. Era multă, energie ; dar se intrebuința rău. Se o- 
moriau pentru cestiuni religioase, peste - putinţă de deslegat pentru 
mintea ominească ; se omoriau pentru intăietatea vizitiilor din Hipo- 
drom. In una din certele. dintre Verzi și Albastri (după coloarea vizi- 
tiilor) Justinian era să și piardă tronul. Descurajat era să părăsiască 
cetatea, dacă soția sa Teodora, foastă artistă in Circ, nu ar fi reținut. 

Administraţiunea era detestabilă ; prin urmare, in zadar Impă- 

ratul făcea codice de legi şi ingrămădia legi nouă. Aceste legi nu erau 

ințelese pentru că erau publicate in limba, latină şi erau mai. pre sus 
de inteligența locuitorilor imperiului bizantin ; lăcomia funcţionarilor 
era fără margini. In zadar Împăratul lua măsuri pentru inflorirea co- 
merţului şi industriei. Negreşit comerţul şi industria bizantină au să fie 
incă multă vreme infloritoare ; fabricele de stote au să pună in ui- 

mire pe Apuseni ; industria matasei, care s'a introdus atunei in Europa, 

are să ajungă infloritoare ; dar măsurile fiscale au să omoare in curind 

ori ce avînt industrial şi comerțial ; şi, câțiva ani după Justinian, nu are 

să remână aproape nimic din opera măreața intreprinsă de el. %*) 
  

*)  Portrelele lasate de cătră contimpurani despre Justinian ni in- 
fătișază contraste care trebuie să fi şi fost in realitate, In sufletul seu 
rău echilibrat, pe lingă mari cugetări se uniau şi simțimente mici de 
tot; pe lingă o ideie esagerată despre puterea imperială găsim un spi- 
rit slab și nesigur. Lacom de glorie şi de cuceriri, el nu avea incre- 
dere in generalii cari le făceau ; li impedică intreprinderile şi suferia 
greu victoriile lor. Despot şi gelos de puterea sa, el ceda influinţilor 
care '] incunjurau. Greutățile neprevăzute abăteau de odată mândria
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Dintre urmașii lui Justinfan insemnăm pe Mauriciu, om energie 

și inteligent, care intr'o domnie de două zeci ani, (582—602) a pus pe 

tronul Perşilor un rege devotat lui și a bătut pe Avari și Slavoni. 

Dar energicul Impărat a fost ucis de cătră desfrinatul și crudul Focas 

care a domnit opt ani; pănă ce guvernatorul Africei, Sa revoltat şi a 

pus pe tron pe fiul seu: Fracliu (610—641). 

<La -suirea lui Eracliu pe tron, situaţia Imperiului e teribilă. Per- 

șii continuau cuceririle lor ; in Syria ei cuprindeau Edesa, Apamea şi 

ajungeau pănă la Antiohia ; in -o nouă campanie, ei cuprindeau Damas- 

cul, pustiiau Palestina și în fine intrau in Ierusalim. Sântul Mormânt 
era pângărit, adevărata Cruce cădea in mânile lor. In anii cari urmează, 
Egiptul e cucerit, Africa amenințată, Cătră nora, Khosroe, stăpân peste 
Ancyra și Chalcedonia, amenință Constantinopole. In zadar Impăratul 
şi magistraţii din Constantinopole se umilesc și cer pace. Eracliu des- 
perat vorbește de plecare in Atrica ca să strămute capitala la Carta- 
gena ; şi, pe de altă parte, Avarii incep din noua neliniști Imperiul.» 

De odată, entusiasmul religios face din el un om nou. El negociază 
cu Avarii și i oprește pe loc ; intră in Capadocia şi bate pe Perşi. 
In mai multe campanii viitoare, Perşii sunt bătuţi. In 626 Khosroe ri- 
dică in contra Imperiului pe Slavi, Bulgari și Avari ; iar, pe dealtă 
parte, trimite o armată puternică. Impăratul ridică trei armate. Pe una 
o trimite contra Avarilor ; pe a doua o insărcinează să opriască pe 
Perși ; iar el in fruntea celei de a treia iea ofensiva in contra aces- 
tora. Avarii sunt bătuţi ; de acum inainte Imperiul e liniștit despre ei ; 
pentru că Eracliu a dat invoirea Serbilor a se aşeza in Mesia. Era- 
cliu intră in Persia; bate pe Khosroe lingă Niniva şi cuprinde Ba- 
bilona. Atunci Perşii se revoltă ; Khosroe e detronat şi fiul seu se gră- 
beşte a incheia pace. Eracliu aduce din robie Sfinta Cruce și o duce 
din nou in Ierusalim (14 Septemvrie). 

Dar indată după aceia el se.moleșeşte ; ardoarea resboinică care 
1 insufleţise pentru un moment slăbește ; și aceasta tocmai când Arabii 

  

a 

  

sa, și intr'o zi era gata să fugă inaintea unei revoluțiuni. Puțin ca- pabil de a esercita cu măsură şi tac autoritatea imperială, i plăcea, a se ocupa cu cele mai mici detalii și a cheltui astfel fără nici un folos activitatea lui fără astimpăr. (Lavisse et Rambaud, ZZistoire Gend- vale, I, 176).
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devenit ameninţători. Aceştia cuprind repede Egiptul, Syria şi Pales- 

tina ; pe când Eracliu se ocupă cu certele teologice. 

Urmașii sei sunt cu totul slabi. O mulţime de Impărați in curs 

de şepte zeci de ani. In timpul acestor Impărați efemeri Longobarzii 

cuceresc alia ;: Bulgarii intemeiază un imperiu puternic in basenul 

Dunărei de jos; Arabii inaintează cu cuceririle. lor şi insăși capitala 

a fost incunjurată de mai multe ori. Imperiul s'a grecisat cu desevirşire. 

Suirea pe tron a lui Leon Isauricul (717) a scapat Imperiul. 

UI. BISERICA 

Ş. 1. Inceputurile Bisericei 

Istoria Viacului de Mijloc nu poate fi ințeleasă dacă nu cunoaș- 

tem Istoria Bisericei pentru că această instituțiune a avut de timpuriu 

o influinţă foarte mare asupra lumei creştine. Biserica inse a crescut 

cu incetul ; a avut o desvoltare continuă, dar inceată, de şi sigură. 

lisus Christos dase lumei o nouă religiune ; dar nu lasase nimică 

inscris. Invăţămîntul seu fusese oral, și foarte „puternic, mai cu samă, 

prin esemplele de sfințenie ce pururea dase, După moartea Invăţăto- 

rului. cei Doisprezece Apostoli continuară invăţătura sa. Ei şi au im- 

părțit lumea şi au inceput evanghelisarea tutulor niamurilor, după cum 

li poruneise « Mântuitorul.» Invăţămîntul continuă a fi oral, propagat 

prin viu graiu, continuat de cătră discipulii predilecţi ai apostolilor ; 

pentru că in fie care centru creştin care se forma, apostolul se ingri- 

jia a lasa in fruntea «Bisericei» intemeiete pe un discipul cu insăr- 

cinare de a continua opera incepută cu atâta succes. Tocmai târziu au 

apărut cele intăi «Evangelii» in care scriitorul arata laptele și invă- 

“tăturile lui. lisus Christos, așa după cum le auzise. Din aceasta a ur- 

mat că în creştinism nu a fost o carte care să cuprindă toate cele ce 

trebuie să știe şi să creadă un creştin. Numai apostolii şi diseipulii di- 

recţi cunoşteau adevarata credință ; şi după moartea acestora, persoa- 

nele lasate de cătră ei in fruntea deosebitelor Biserici. Pentru aceasta 

Tradițiunea are rol foarte important in Istoria creștinismului. 

Pe lingă Evangeliile considerate ca autentice, mai erau și câ- 

teva Epistole adresate de cătră uniia dintre apostoli, d. e. Pavel, că- 

iră unele Biserici, prin care se deslegau unele nedumeriri sau se dă-
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deau regule de purtare. Societatea primilivă creștină era, prin urmare, 

intemeiată pe credinţa in tradiţiune şi pe iubirea, și respectul fără mar- 

gine pentru persoanele care se aflau in fruntea ei, sub nume de: E- 

piscopi, Preuţi, Diaconi, eic. Viața acestei societăţi era sfintă in toată 

puterea cuvîntului. Lăsând de o parte ori ce legături cu lumea aceasta ; 

aspirând numai la fericirea eternă din raiu ; formând o singură fa- 

milie, legată prin nemărginită dragoste, cei intăi creştini şi vindeau 

averile lor și puneau preţul in comun, se sacrilicau unul pentru al- 

tul în tot momentul, şi aşteptau ziua fericită in care moartea avea 

să i desrobiască din lanţurile acestei vieţi. Credincioşi invăţăturilor 

primite, ei dădeau Cesarului ceia ce eia al seu şi trăiau liniștiți in aş- 

teptarea vieței de apoi. %) | 

Domnia lui Constantin Cel Mare putea să fie primejdioasă pen- 

iru Biserica creștină. Pe câtă vreme ea fusese persecutată, se alegeau 

in gradele hierarhice barbaţii cei mai aleşi prin pietatea, ştiinţa, sta- 
tornicia şi devotamentul lor. In primejdioasa, funcţiune de capi ai creş- 
tinilor intrau numai cei gata in tot momentul a şi da viata pentru 
credință. Egal cu păgânismul după edictul din Milan şi suit pe tron, 
indată după aceia, creştinismul este in mare primejdie pentru două 
motive : a) acum incep a se ingrămădi la inaltele funcțiuni spirituale 
și oameni puțin vrednici de această insărcinare, pentru că acum Bi- 
serica are averi, privilegii şi onoruri ; b) era teamă ca nu cumva Im- 
păratul, pontifez mazimus-al religiunei păgâne, să nu pretindă a câr- 
mui noua. religiune ; ceia ce ar fi insemnat a o abate de la chiemarea sa. 

Pe lingă aceste două primejdii, se mai ivia şi o a treia : Eresiile. 
Erau in noua credinţă o mulţime de dogme care nu erau bine defi- 
nite ; erau idei peste putinţă de esprimat in limba curentă ; pentru 
că lipsia o știință teologică cu terminologia ei. Din dorința de a pre- 
cisa mai bine unele idei ; din năzuința de a pricepe şi a esplica mai 
bine unele credinţe, venia rătăcirea şi inoiturile. 

  

*)_ Autorul creștinismului declarase că trebuia a se da Cesarului ce 
este al Cesarului şi lui D-zeu ceia ce este a lui D-zeu. Această distincţie 
care ni pare astăzi banală era pe atunci foarte nouă şi indrăzneaţă. Trebuia . 
a se ințelege prin aceasta că religiunea, care in timpurile anterioare 
se confundase cu statul, devenia de acum inainte independentă de el, că 
destinatele lor numai erau legate, că nu mai aveau a esercita nici o 
acţiune unul asupra alteia. Nu se putea esprima cu mai multă drep-
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Creștinismul a putut resista tutulor acestor primejdii pentru că, de. 
timpuriu, s'au luat următoarele măsuri : a) față cu corupțiunea care in- 
cepe a se introduce in clerul inalt, populațiunile pun in fruntea lor per- 
soane vestite prin știinia, energia şi ințelepciunea lor, cum au fost marii 
Părinţi din viacul IV; b) autorității lumești a Impăratului se opune au- 
toritatea fără, margine a lui D-zeu, representată prin Biserică ; c) iar 
contra eresiilor se făcea -apel la credința, cea adevărată pastrată in u- 
niversalitatea, bisericelor instituite de cătră apostoli; se iea ca princi- 
piu nediscutabil că e o scornitură şi inoire tot ceia ce se constată că 
nu Sa invățat in toate scaunele episcopale din lumea creştină. De aice 
nevoia de acele adunări solemne alcătuite din representanții tutulor 
bisericelor, sinvadele ecumenice, care representau a levărata tradiţiune 
a apostolilor. | 

Cele intăi şi 'cele mai primejdioase eresii au fost in resărit, şi lu- 
crul se esplică foarte ușor. Lumea hellenică era deprinsă de mult să 
discute ; discuțiunea, fusese sufletul republicelor de odinioară. Când nu 
se mai putu discuta in Agora, spiritul de cercetare și discuțiune şi găsi 
adăpost in filosofie; de aice nașterea acelor deosebite sisteme şi şcoale 
filosofice, care pe lingă că respundeau la. dorinţa legitimă a sufletului 
omenesc de a cerceta şi afla adevărul, mai satisfăceau și dorința ar- 
dentă a Grecului de a discuta şi a şi arata puterea lui de argumentare. 
Când noua religiune- a dat o lovitură de moarte filosofiei greceşti, a- 
ceastă dorință de esamen și discuţiune a trebuit, numai de cât, să se 
ocupe cu cestiunile religioase. Şi aceasta e aşa de adevarat că cea in- 
tăi eresie cumplită și are leagănul seu in Alexandria, centrul științei 
și filosofiei in viac. IV d. Chr. Aice se şi făcuse zadarnica incercare 
de a se intocmi o' religiune filosofică: Neoplatonismul. 

Eată principalele eresii : 

In Alexandria preutul Ariw (280—3836) a invăţat că Isus Christos 
este o ființă asemine şi egală cu fiinţa lui D-zeu Tatăl; dar nu este de 
aceiaşi ființă cu el. S'ar -părea la prima vedere că este numai o sim- 
plă ceartă de cuvinte; dar, in realitate, părerea lui Ariu surpa divini- 
tatea lui lisus Christos ; pentru că 1 făcea o fiinţă deosebită de Tatăl, 
posterioară lui ; prin urmare, creștinii erau nevoiţi ori să respingă di- 

  

tate că religiunea şi conştiinţa nu mai aveau a fi supuse autorității pu- 
blice (Fustel de Coulanges, /"Inrasion germanique, 61).
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vinitatea lui Christ ; ori să admită doi D-zei deosebiți. Invăţătura lui 

Ariu a fost condemnată in coneiliul de la Niceia. | 

b) La inceputul. viac. V episcopul din Constantinopole Nestorie 

invăţa că lisus Christos a avut două naturi : o natură omenească și 

una divină, deosebite intre dinsele. Din această invățătură ar fi urmat 

că natura. omenească a lui lisus Christos lar fi silit a avea necesități, 

slăbiciuni omeneşti ; ceia ce creştinii nu puteau admite despre d-zeu-“ 

omul. Eresia a fost condemnată, in conciliul de la Efes (431) şi Nes- 

torienii persecutați şi alungaţi din Imperiul de resării de cătră Teo- 

dosie Il. Mulţi şi au găsit adăpost in Persia unde au intemeiat școli 

infloritoare. | 

c) Peste două zeci de ani au fost condemnaţi și Monofisiții cari 

susțineau că lisus Christos au avut numai o natură. Părerea lor ar fi făcut 

a se crede că intemeitorul creștinismului numai in aparență ar fi fost 

om ; dar in realitate a fost numai D-zeu ; ceia ce era contrar eu cre- 

dinţa pastrată din timpurile primare ale creştinismului. 

4) In fine, in viac. VII găsim eresia Monotheliţilor, cari susțineau 

că lisus Christos a avut numai o voință. Această invățătură a fost 

condemnată in conciliul de la Constantinopole (680). Sub aparența de 

a combate pe Monofisili, adoptând cele două naturi a lui lisus, dar 

numai cu 0 voință, adică cu imposibilitatea de a voi răul, acești ere-. 

- tici atacau in realitate intruparea reală a lui lisus. 

Aceste eresii şi au un loc in Istoria Omenirei ; pentru căele au 

făcut să se verse şiroaie de sânge. Acest sânge vărsat ni arată, in adevăr, 

că era multă energie intre Greci ; dar trebuie să ni pară rău căelsa . 

vărsat in zadar ; şi, mai cu samă, pentru că aceste certe religioase au 

dat Impăraţilor ocasiune a se amesteca in cestiunile de credință, a im- 

pune voința lor, şi a contribui şi mai mult, prin amestecul lor, la inăs- 

prirea certelor religioase. | 

Aceste certe religioase au contribuit ca unele scaune episcopale 

să ajungă a se considera cu superioare celor alte. Ierusalimul, locul unde 

predicase şi murise Mesia ; Alesandria, capitala Egiptului ; Antiohia, 

Metropola Asiei: Constantinopole și, mai cu samă, Roma erau cetăţile 

a căror episcopi au capatat in curind titlul de Patriarhi. Cei de prin | 

oraşele de frunte de prin provinţii. care se  numiau metropole şi erau 

scaunul guvernatorilor imperiali, s'au numit Arhiepiscopi şi Mitropoliţi. 

Dar ori care ar fi fost titlul ce purtau, ei erau egali in privi ința drep-
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tarilor ; și organisarea. Bisericei continua a fi populară în toată pu- 
terea cuvîntului. La alegerea demnitarilor eclesiastici lua parte poporul 
intreg și acesta alegea pe cine voia. Dar Biserica nu voia să atîrne 
nici de popor, după cum se lupta ca să scape de influința, imperială ; 
ea nu voia să atirne nici de capriţiile multimei, nici de politica suve- 
ranilor. La alegere vin preuții, diaconii, clericii, cei mai zeloşi dintre 
credincioşi, chiar şi femei. Aclamau pe candidat, dar intronarea nou- 
lui ales se făcea numai de cătră cei alţi episcopi ca şi consacrarea. 

Dinire_taţi episcopii „cari „capătă. titlul „de. Patriarh,. cel..din. Roma 
ajunge a,fi. mai .considerat..in.. lumea „apusană,.. Cu. timpul, el. a.ajunş a 
ioi--puterniesub.-numele de.Papă+E)..Biseriea -apusană-susține că lui 

i se cuvine primaţia,..pentru.că. scaunul..episcopal..din.. Roma. a fost inte- 
mejal. de cătră, apostolul... Petru, considerat „ca „un cap. al. apostolilor. 
Argumentul .acesta...nu este. indestulător,. Las..că. nu este Sigur că apos- 
tolul-Petru.ar..fi. fost..cel. intăiu . episcop. aL. Romei ; dar chiar. dacă se 
admite. aceasta, Petru intemeiase mai inainte. episcopatul. din Antiohia, 
și. această cetate, ar..avea,„mai..mare.. drept. a..se. considera, ca un scaun 
alui. Petru. 

  

Faptul positiv este că, din cele întăi timpuri, episcopul Romei . 
are un loc a parte intre cei alţi episcopi. Acest fapt se esplică prin 
imprejurarea că Roma. era capitala Imperiului ; că in Roma fiind puru- 
rea oameni din toate provinţiile, episcopul din capitală mai uşor 
putea să afle cum se crede “şi cum se practică in toate părțile. 
Opinia episcopului Romei era in tot d'a una luată in serioasă con- 
siderație ; mai ales că cei intăi episcopi din Roma au strălucit mai toţi 
  

*) Biserica creștină, după ce a trăit ascunsă in Imperiu, după 
ce a infruntat legile lui şi a suferit persecuţiunile lui, primise de 
la €l onoruri, privilegii, bogăția și modelul de.guvernare. In adevăr 
hierarhia imperială: a fost reprodusă in cetăţi prin episeopi, in pro- 
Vințu prin mitropoliți. Episcopul din Roma, urmaş al Sf. Petru, -pa- 
iriarh unie al occidentului, salutat deja _cu. titlul. de episcop. universal, 
era in privirea spirituală ceia ce in privirea lumească era urmaşul lui Au- 
gust. Biserica a refăcut dară sau mai bine a perpetuat universalitatea, 
Ea oferă omenirei civilisate, in momentul când patria romană, sfășiată 
in bucăţi, are să facă loc ţerilor mici şi numeroase, marea patrie e- 
clesiastică şi creştină. Ea intocmeşte o transiţie blândă de la trecut la 
present. Nu--este .ea-romană. ? Capul .ei reşede la Roma ; limba ei e 

limba_Bomei.; cultul. ei. a_ devenit cultul oficial al Romei. (Lavisse, Vue 
Jâhevale de histoire politiițue de Vluvrope, 23). | 

)
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prin virtuțile lor; mai toţi au fost trecuţi in numărul sfinţilor. Când 

Impăraţii nu mai reșed in Roma ; când ei nu mai sunt in stare a se 

opune Barbarilor, sarcina de a nutri populaţiunea din Roma, dea 

i alina suferinţile, de a negocia cu Barbarii pentru scaparea cetății, 

această sarcină şi au luat'o episcopii; şi am văzut cât de bine au 

indeplinito ei. %) 

Dar ceia ce a contribuit mai mult ca papa să capete o autori- 

tate din ce in ce mai mare a fost: a) că este singurul .patriarh in a- 

pus ; b) că lumea latină era mai deprinsă cu ascultarea şi €) că nu 

este un Împărat in apus. Pe urmă, papii intrebuinţază şi o tactică mi- 

nunată in certele de care este agitată Biserica. Ei nu ieau parte la deo- 
sebitele sinoade ecumenice care toate se ţin în resărit; nu ieau parte, 

pentru că nu. voiesc ca opiniunile lor să fie discutate; nu voiesc ca 
să fie pe lângă și, negreşit, mai inferiori de cât Impăratul. Se mulţe- 
mesc a trimite numai legaţii lor, și influința lor creşte foarte mult pentru 
că episcopii adunaţi in sinod dădeau, in genere, președinţa legaţilor pa- 
pali, ca un semn de condescendenţă cătră seaunul din Cetatea Eternă, 
şi cătră episcopatul apusan, din care veniau toarte puţini represen- 
tanţi. Papii se folosise foarte mult .de această preşedinţă onorifică, %*%) 
  

=) Nevoia perpetuă de protecţie care profită nobilinei laice a 
servit și la progresele Bisericei ; când viața de pe lumea aceasta e așa 
de nesigură și tristă, influinţa religiunei sporeşte ; oamenii au nevoie 
de mângâiere, de speranţă in. o lume mai bună. De prin viacul VI-le, 
clerul ajunsese prima clasă socială prin importanța sa in stat şi prin 
privilegiile sale.. Episcopul are o mare acţiune in administraţie. El nu- 
mește pe magistraţii municipali impreună cu notabilii cetaţii ; el a a- 
juns a se ocupa cu intreg serviciul lucrărilor publice ; el controlează 
finanţele; in fine el este, in puterea legei, protectorul celor slabi, celor 
saraci, al sclavilor; el privighează -pe guvernatori ; adună plângerile la 
ieşirea lor din dregătorie ; el singur are jurisdicția şi ori ce afacere 
civilă unde e amestecat un cleric. 

Capul Bisericei, Papa, centralisază toate aceste mijloace de ac- 
tiune. Ca proprietar, el contribuie la apararea provințiilor. Lui i se 
incredințază banii pentru plata miliției. EI e adevăratul stăpân al Ro- 
mei. Populaţiunile au respect pentru numele de roman, şi moştenito- 
rul lui Sf. Petru, capul religios al apusului, li se pare că tine locul 
Impăratului in capitală. (Lavisse et Rambaud, Histoire gentrale. 1,231). 

**) Episcopii romani recunoscură foloasele ce vor trage dacă vor fi representanţi in conciliu. Această nouă purtare li dădu mai multe „ Ocasiuni de a ţinea balanta puterei in conflictele teribile ce numai de 
cât aveau să se nască; ei se siliră de aseminea a face din Roma un loc 

+
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Ei şi ieau obiceiul de a promulga decisiunile sinoadelor in apus; se 
"ridică in contra Impăraţilor cari se departau. de credința cea. adevă- 
rată ; și ajung a fi consideraţi ca niște capi ai Bisericei apusene. Ne- 

>mulţemit cu aceasta, papa pretinse a fi cel intăiu in creștinătatea in- 
treagă. Aceasta a, adus cearta cu patriarchul. din Constantinopole. In 
381, Conciliul din Chalcedonia decise că episcopul din Constantinopole 
va fi considerat ca egal cu Papa. Papa Leon I care scapase Roma și 
Italia de teribila invasie a lui Attila, protestează in contra acestei ho- 
tăriri ; atrage in partea sa pe patriarchii din Antiochia și Alesandria, 
cati erau ameninţaţi in drepturile lor prin pretenţiile episcopului de 

| Constantinopole şi isbuteşte a face să se recunoască scaunului roman o 
precădere onorifică. Era numai onorifică pentru că in resărit se dis- 
cutau cu aprindere toate cestiunile religioase, şi era o activitate stiin- 
țifică foarte intensă ; pe când in apus incepuse decadența. Constantiho- 
pole era cu mult mai puternică şi mai bogată de cât Roma; era un 
tocar de civilisație nouă, un atelier teologic foarte activ; pe când in 
Roma era, o mare inerție intelectuală. Ș'apoi era drept ca episcopul din 
cetatea unde reşedea Impăratul să fie primat faţă cu cei alți. De aceia, 
in resărit are să se recunoască precăderea onorifică a papei ; dar nu- 
mai une ori, când vor voi Impăraţii. 

Nu va fi tot aşa şi in apus. 

$ 2. Barbarii şi Biserica. 

| Biserica: a avut mare influință asupra popoarelor barbare. Unele 
dintre aceste popoare au primit religiunea creştină mai inainte de a 
intra in Imperiu, cum au fost Goţii; altele au fost creştinate, după 

ce sau așezat in Imperiu. Mai mult incă : misionari au fost trimiși in 

de retragere pentru eclesiasticii condemnați, şi din episcopul ei un ar- 
bitru superior şi suveran. Măreţia și strălucirea Bisericei romane spo= 
ria incă prestigiul de care se bucura in străinătate. Darurile mărețe ale 
doamnelor romane făcuse ca episcopatul roman să fie tinta tutulor am- 
biţioșilor şi a tutulor cari iubiău averea şi plăcerile materiale. Fie-care 
vacanță a scaunului episcopal era insemnată prin lupte sângeroase. La 
alegerea lui Damasciu (viac. IV) o sută irei zeci de cadavre zăceau 
pe pământul bisericei ; cei doi rivali chiemaseră in ajutorul lor o mul- 
time de gladiatori, de conducători de cară, şi toată drojdia populației ; 
si a trebuit intervenirea. trupelor imperiale ca să inceteze desordinea. 
(Draper, Histoire du deceloppement intellectuel de l Europe IL, 42), 

| 5
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lumea barbară şi ăceștia au lăţit religiunea creştină in toate părțile. 

Inse introducerea religiunei creştine insemna nu numai cât o schimbare! 
de religiune : când un popor barbar se făcea creştin, aceasta insemna că 
a întrat pe calea culturei, părăsind barbaria. - 

Episcopii din Roma au introdus creştinismul la Longobarzi; au 
făcut pe Visigoţi să lepede arianismul; şi misionari trimişi din Roma 
au evangelisat in Britania şi Germania. Pe când Roma desvolta această 
activitate apostolică, bisericele resăritului lăţiau şi ele. creştinismul in 
Africa, Asia și resăritul Europei. 

Longobarzii. 

După desființarea regatului Ostrogoţilor, .] ustinian voi să introducă . 
“in Italia vechia organisare romană. El se incercă a reconstitui Sena- 
tul din Roma și restabili administraţia de la inceputul viac. V-le. Dar 
Italia n'a făcut multă vreme parte din Imperiul bizantin. ' La Constan- 
tinopole se credea că trebuie numai de cât ca Imperiul să tragă foloase 
din nouăle cuceriri; dar Italia nu numai că nu trimitea nimic; dar,incă - 
reclama sume foarte mari pentru apărarea contra Barbarilor, Se zice că 
Narses disgraţiat ar fi voit să și resbune, chiemând in Italia pe Lon- 
gobarzi. 

= 

Prin viac. II ei trăiseră pe lîngă Oder. Pe incetul, ei se lasaseră 
» spre miază zi și in viac. V i găsiin in Panonia, Ei subjugaseră pe He- 
ruli și Rugi. Aşezaţi in Panonia, ei au intrat in relațiuni cu Imperiul ; 
și mulţi serviau ca ausiliari in armata imperială. Când se iscase nein- 
țelegere intre Gepizi și Longobarzi, ambele părți fac apel la Împăratul ; 
şi cu invoirea acestuia Longobarzii sdrobese pe Gepizi (567). Pe aceste 
vremi, Alboin este rege al Longobarzilor. In 568, el porneşte in 
fruntea poporului său; trece munţii Alpi şi intră in Italia. Intreaga re- 
giune scaldată de fluviul Padus se supune mai fără nici o resistenlă. 
Populaţiunile nu găsiau de cuviință a se lupta pentru impăraţii din 
Constantinopole. Alboin se incoronă ca rege in Milan ; se inaintă spre 
sudul Italiei şi cuprinse Pavia, după un. asediu de trei ani. Această 
cetate ajunse. capitala regatului longobard. Alboin fu ucis de cătră 
soţia sa Rosamunda, pentru că o sili la un ospăț ca să bea din cra. 
niul părintelui seu. Era fiica. ultimului rege al Gepizilor, a căruia cra niu fusese prefăcut in cupă. de. -cătră . Alboin, az a 

Domnirea Longobarzilor. a fost; toarte apăsătoare pentru vechia



    

populațiune. Ei erau păgâni. Chiar când au imbrățișat arianismul, ei 
au pastrat aceiași ură in contra Italienilor şi in special contra Bise- 
ricei catolice. *) Pe lingă nenorocirile care resultau din această invasie, 
se mai adăogia şi imprejurarea că ei, după moartea urmașului lui Al- 
boin, nu mai aleg rege. Se zice că trei zeci și șese de duci şi ar fi 
împărțit intre ei puterea: supremă. , 

Dar această anarchie era primejdioasă chiar şi pentru Longobarzi. 
Ei şi cheltuiau forțele lor in năvăliri asupra. Galiei şi in lupte cu ce- 
tățile din Italia, care aveau puterea a se impotrivi. Erau puternici in 
basenul Padului, care a pastrat pănă astăzi numele de Lombardia ; dar 
nu au putut supune “Italia centrală şi meridională. Au cuprins re- 
giunea de pe coastele Apeninilor ; dar n'au putut pune mâna pe ce- 
tățile de pe termuri, care erau ajutate de flotele bizantine. 

Impăraţii bizantini făcură apel la Franci. Aceştia intrară de mai 
multe ori in Italia și bătură pe Longobarzi. Regatul acesta era in pri- 
mejdie de a fi nimicit, cum fusese al Ostrogoţilor. Noroc că Francii nu 
se puteau inţelege cu Bizantinii. Regele Autaris profită de această neipţe- 
legere. El organisă şi consolidă regatul seu ; atrase in partea sa pe ca- 
tolici, fiind că soţia sa Teudelinda, era catolică ; pierdu, in adevăr, mai 
multe ceiăţi din nordul Italiei ; nu isbuti a supune Istria ; dar conservă 
toate cele alte cuceriri şi ajunse pănă la estremitatea sudică a Italiei. 

'Când muri, in 990, aşezarea Longobarzilor era. asigurată. | 

Dar Italia nu era intreagă supusă. Istria, coastele Adriaticei, re- 

maseră sub autoritatea imperială. Multe cetăţi din interior fură supuse 

de cătră Longobarzi mult mai târziu. Ei stăpâniau ducatul Fiu?, care 

  

» O mulţime de nobili romani -au fost măcelăriți de lăcomie ; 
cei alţi siliți. să plătiască a treia parte din venitul ior ca tribut. Ne- 
norocirile par a -fi tost grozave pentru populaţia romană. Pretutindinea 
fugiau dinaintea Longobarzilor ; locuitorii din Padu, din toată Venetia, și 
găsiau adăpost in lagune; cei din Italia centrală se ingrămădiau la Roma ; 
cei din Campania in insulele Pontiene ; cei din Lucania, din Brutium, 
fugiau in Sicilia. O mulţime de cetăţi .erau deșerte și au remas multă 
vreme în această stare ; multe nu s'au mai ridicat nici odată. Satele 
nu erau mai cruțate ; locuitorii cari scapaseră de măcel erau reduși in 
sclăvie, vinduţi pe -pielile din Galia. In cetăţii «.. «ue care mai resis- 
tau, cei cari mai trăiau erau zeciuiţi de toame. Anarchia invingători- 
lor mai ingreuia aceste rele ; nu se intemeia nici o putere care să in- 
depliniasoa- cucerirea şi să stabiliască vre o ordine. (Lavisse et Ram- 
baud, Histoire gânbrale, I, 223)
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apara Italia despre nord-vest; stăpâniau intreaga Ligurie. Dar Exar- 

chatul de: Ravena, cu cele două Pentapole, era in mânile Bizantinilor. 

Toscana inse şi ducatul de Spoleto în centrul Apeninilor, făceau parte 

din regatul longobard ; de şi erau grele comuhicaţiunile intre acest 

ducat şi regat; pentru că Bizantinii erau stăpâni pe drumurile . care 

puneau Ravena in raporturi cu Roma. În jurul acestei cetăţi se for: 

mase un ducat al Romei, aproape independent ; şi, spre mează zi, Ve- 

nia ducatul de Neapole care stăpânia Campania cu ducatul de Bene- 

vent, stăpân peste Capua. Acest de pe urmă ducat era longobard ; și 

ducii sei căutau a supune intreaga Italie. sudică. Cu toate aceste Gre- 

cii au stăpânit multă vreme ducatul de Calabriu. Este de mirare cum 

Imperiul a mai conservat incă câteva părți din Italia ; aceasta se poate 

esplica numai prin puterea administraţiei bizantine şi prin impreju- 

rarea că Longobarzii erau. foarte puţini, prin urmare in imposibilitate 

de a domni peste intreaga Italie. 

Slabi erau Longobarzii; dar mai slabă era autoritatea, imperială in 

Italia. Din această causă Impăraţii nu au putut stăpâni această ţară, cum 

stăpâniau cele alte provinţii ale lor. Pe incetul deosebiţii duci numiţi 

de cătră Impăratul capătă o autoritate foarte mare. Funcţionarii im- 

periali pun mâna, pe marele proprietăţi; ţeranii şi oamenii liberi sunt 

nevoiţi a se pune sub protecţia lor. Ducii, mari proprietari, sunt. şi 

guvernatori in numele Împăratului. Numărul ducatelor creşte, și resul- 

tatul este că marele proprietar se socoate in drepta administra, a, ju- 

deca, a comanda armatele, drepturi pe care le avusese, pănă atunci, 

ca o delegaţie imperială. Astfel s'a format in Italia o aristocrație fun- 

ciară şi militară, alcătuită din funcţionari imperiali cari au dobândit 
pământuri, şi din mari proprietari cari au dobândit titluri şi funcțiuni. 

Noroc că această putere a aristocrației a fost contrabalanțată prin pu- 

terea clerului. | 

Espuşi la prădăciunile ducilor longobarzi şi a funcţionarilor bi- 

zantini, Italienii găsese protecţie numai in sprijinul Bisericei. *) Papa: 

  

*)  Nime nu indrăznia a se desface de ea. A fi departat din ea, 
fie macar momentan, era cea mai mare pedeapsă, şi pentru a reintra 

in sinul ei omul suferia pedepsele cele mai riguroase... Putea cineva să 
uu i pasă de simțul moral, dar nu putea să se lipsască de rugăciunile 
sau de actele Bisericei. Biserica ţinea pe om chiar prin greșelile lui ; 
numai ea putea impăca mustrarea de cuget şi regenera sufletul. Ea dom-
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și episcopii ieau in mâna lor apărarea acestor nenorociţi, şi cel intăiu; 
ăjunge a fi considerat ca adevăratul stăpân al provinţiilor imperiale, 

pe care Impăratul nu le putea protege, nici apăra. Din norocire, Bi-. 

serica a găsit sprijin mare in regina Teudelinda, fiica unui duce de Ba- 

varia, catolică aprinsă, care a avut mare influințţă asupra soţului seu. 

şi asapra poporului longobard. Ea boteză in religiunea catolică pe fiul: 

ei ; zidi la Monza o biserică celebră, in care se conserva Corona de fier 

a Longobarzilor, coronă care se numia astfel pentru că avea pe din lăun- 

tru un cerc de fier făcut din piroanele cu care a fost țintuit Mântuito- 

rul pe cruce. Teudelinda fu şi regentă a statului, după moartea 

fiului seu. | 

Regele Rotaris (636—652) a fost un suveran energic ; el ridică 

sus autoritatea regală ; sili pe toţi supuşii sei să se supună chiar și pe 

puternicul duce de Benevent. El luă de la Greci toată coasta Liguriei; 

cuprinse mai multe localităţi din Veneţia şi dădu Longobarzilor un Co- 

dice de legi. Sub urmașii sei, macar că puternicul regat al Longobarzi- 

lor căzu din puterea, sa, incepuse a se face fusiunea intre ei şi Italieni. 

Aceștia preferau o regalitate naţională de cât pe Bizantinii, carii nu- 

mai cât storceau, țara. Cu toate aceste, istoria acestui regat e numai. 

un şir nesfirşit de certe lăuntrice, pănă când se suie pe tron Luitprand 

(712—744). «EI intări autoritatea regală ; obligă pe duci la supunere; 

intinse regatul seu prin cuceriri, şi căuță a se ințelege cu Biserica 

pentru organisarea unui guvern regulat. Sub dînsul, regatul Longobar- 

zilor ajunge la apogeu. Se pare că acest popor e aproape a şi inde- .. 

plini opera sa, adică cucerirea și organisarea Italiei, și că o natiune 

nouă, formată din elemente germanice şi romane, are să intre pe scena 

istoriei. Dar,politica papilor va ruina acest regat, chiar in momentul când 

va fi aproape desevârşit.» - 
Amestec de diferite popoare, Longobarzii, după: prima epocă de 

selbătăcie și mai ales după ce au lepadat arianismul și au imbrăţișat 

  

nia asupra vieţii de fie care zi. Nu erau serbători de cât numai in 

ea ; strălucirea acestor ceremonii isbia imaginația. Nimic auster și sec ; 

cu perdelile sale, luminile, florile, parfumurile sale, cultul fermeca sim- 

turile. Liturgia sa era o dramă ; imnele sale, cântate de toţi și intr'o 

limbă neinteleasă, formau tot teatrul şi toată musica timpului. Solemni- 

tăţile ei de la Crăciun şi de la Paşti erau cele două bucurii mai mari 

ale esistenței umane. (Fustel de Coulanges, Monarehie frangue, 567.)
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catolicismul, au fost foarte aplecaţi de a fusiona cu vechii locuitori. Ei 

și au pastrat legile lor; dar au adoptat limba romană ; _civilisațiunea 

este romană ; invățaţii şi artiştii sunt incurajaţi ; şi in ceia ce privește 
religiunea sunt tot așa de devotați catolici, ca și Romanii. Regele era 

ales și legile erau făcute de cătră poporul intreg intrunit in adunare 

și promulgate in numele regelui. Acesta, e judeeătorul suprem şi e in- 

sărcinat cu liniştea naţiunei. În fie care an, el discută cu mai marii 

statului asupra trebilor publice. Ducii sunt ereditari numai in „Xegiu- 

nile de la fruntarie: Friul, Spoleto şi Benevenit. 

__ «Puterea regală e ajutată prin importanţa escepțională pe care și 

au pastrat'o cetăţile in Italia. Populaţia urbană e preponderantă, chiar 

in viac. VIII, după atâtea pustiiri și ruine, pe când in Galia și in Ger- 

mania mai că este numai populaţie rurală. Fie care district in Italia. 

are ca centru o cetate ; sensul duplu al cuvintului civitas subsistă ca 

pe timpurile romane. Chiar regele reșede intr'o cetate, la Pavia: aice 

se află curtea, palatul, tesaurul seu. Mare deosebire de Merovingieni : 

Longobarzii intre aceste: ziduri se apărau in contra dușmanilor din a- 

fară. Această populaţie urbană, căreia i asigură regii ordinea, publică, 

e relativ ascultătoare față cu puterea eontrală. Poate că numai mul- | 

țemită ei a putut regalitatea să ţină in friu pe duci.» 

Din nefericire pentru Longobarzi, cu toate calităţile mari a unui 

rege ca Luiprand, a fost peste putință o ințelegere deplină intre regi 

și papa. Bi au să cadă victima diplomaţiei papale. - 

. Visigoţii in Spania. 

Suevii, aşezaţi in nord-vestul Spaniei, au imbrățişat catolicismul 

la jumătatea viac. VI-le. Atunci posițiunea Visigoţilor este grea. Ame- - 

menințaţi de cătră Francii catolici despre resărit şi de cătră Suevi de 

la apus ; atacaţi-de cătră Bizantini de la sud, și trăind rău cu supu- 

șii lor catolici ei sunt in mare primejdie, când se suie pe tron Leo-: 
vigild (572—580). Acesta, supuse pe nobili şi restabili ordinea ; 'şi ficsă.. 
capitala la 'Toleda, in centrul Spaniei, şi desființă regatul Suevilor ; dar. 
era văzut că va fi peste putință Visigoţilor a se mănţinea la inălțimea: 
in care se aflau sub acest rege energic. De aceia fiul seu eccared ” 
(586—601) se converti la catolicism. Atunci el fu uns de rege și spri- 
jinit de cătră Biserică in lupta cu aristocrația atot puternică. Atunci 
a Început a se organisa in Spania un feliu de guvernământ theocra-
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tic, £) Fusiunea dintre Goţi şi vechii locuitori inaintă cu paşi - repezi. 

Conciliile adunate in Toleda incep a fi considerate ca niște adunări 

ale poporului. Dar aristocrația nu se putea resigna ca să lase toată au- 

toritatea in mâna, clerului. De aceia și vedem in Spania o mulțime de 

revolte, la inceput in numele arianismului, și, mai pe urmă, in numele: 

nobilimei ameninţată in privilegiile ei. Aceste lupte țin in tot cursul 

viacului VII. Resultatul acestor lupte nu poate fi de teliu indoielnie. 

„Sprijiniţi de cătră Biserică, care avea foarte mare autoritate morală, 

regii capătă supremaţia, ; **) persecută pe Evrei şi pe eretici; 'supun 

pe toţi supușii la aceleaşi legi, fără deosebire de rasă ; dar «din acest 

moment, Spania, este sub regimul theocratie. Conciliile fac legi; re- 

gele sancţionează toate decisiunile lor ; episcopii sunt principalii func- 

tionari, avînd dreptul -de control -asupra tutulor celor alţi ; și Spania 

incepe a avea acel fanatism religios, care a să, fie caracterul istoric al 

Spaniolilor.» %%%£) Această politică este foarte imprudentă la inceputul 

  
2) «Nimene dar, în mândria sa, să nu pună mâna pe tron; 

pici un pretendent să nu aţițe resboaie civile intre popoare ; nimine să 

nu conspire moartea principilor ; ci, când regele a murit in pace, irun- 

taşii intregului regat, în ințelegere cu episcopii cari au primit pulerea 

de a lega şi deslega, şi cari prin binecuvântarea şi prin ungerea or: 

confirmă pe principi, săașeze pe succesorul seu în impreună înțelegere și 

cu ineuiviiniarea lui D-zeu.» (Guizot, Histoire des origines du gouver- 

nement representatif, |, 364). 

5) «Regele se chiamă rege (rez), pentru că guvernează cu drep- 

tate (vecte). Dacă lucrează cu dreptate (vecie), el are cu dreptul numele 

de rege ; dacă face fapte- nedrepte, el pierde intrun chip miserabil. 

acest titlu. Părinţii noştri ziceau dar cu mare dreptate : ez ejus e- 

pis si recta facies ; si autem non facis, non eris. Cele două virtuţi prin- 

cipale ale” regelui sunt dreptatea.» «Puterea regală este datoare, ca și 

totalitatea popoarelor, a respecta legile. Ascultând de voințile cerului, 

noi dăm, n6uă şi supușilor noştri, legi înțelepte, la care mărirea noa- 

stră și mărirea succesorilor noştri suntem datori a ne supune, după 

cum se supune și intreaga populație a regatului nostru.» (Guizot, His- 

toive des origines du gouvernemnent reprâsentatif, |, 355). 

„%) Mult mai inainte de viac. VI clerul latin converti pe stă- 

pânii sei, pe Visigotţi, și guvernul spaniol, devenind ortodocs, conferi 

naturalminte capilor sei spirituali o mare autoritate. Ei fură mai dis- 

puși a spori puterea, Bisericei de cât a o micșura. Clerul se folosi de 

această disposiţie şi resultă că, cătră mijlocul viac. VII, clerul şi cla- 

sâle care atirnau de el avură mai multă influință in Spania de cât în 

ori ce ţară din Europa. Sinoadele eclesiastice tură nu numai eonciliile 

Bisericei, dar şi parlamentele coroanei. La 'Toleda, pe atunci capitala 

Spaniei, puterea clerului a fost nemărginită. Ea se manitestă cu atâta, 

-
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viac.. VIII ; fiind că atunci se apropiiau Arabii, cari erau vestiți „prin 
toleranța lor religioasă. Regele Witiza a inţeles primejdia ;. dar era prea 
târziu, In 711 Spania a fost invadată de cătră Arabi și Roderic a fost 
cel de pe urmă rege al Visigoţilor din Spania. Această tară a fost 
pierdută pentru creştinism. , , 

Creștinismul în Insulele Britanice. - 
+ 

Religiunea creștină se lăţise in Britania incă din timpurile când 
ea făcea parte -din Imperiul roman. Din Britania, noua religiune a tre- 
cut la Picţi şi apoi s'a introdus in Irlanda. In această insulă, creştinis- 
mul, predicat de cătră Sf. Patrick, a făcut progrese foarte“ mari ; s'au 
intemeiat o mulțime de mănăstiri ; aice se copiiau cărțile latine ; şi 
aice şi au găsit adăpost multă vreme barbaţii de știință, isgoniți prin 
greutatea timpurilor din Europa apusană. De aice au ieșit o mulţime 
de misionari, cari au predicat religiunea creștină ; şi așa era de mare 
reputația mănăstirilor irlandeze că intreaga insulă a luat. numele de: 
Insula Sfinţilor. 

Bisericile intemeiate in Insulele Britanice erau imaginea timpu- 
rilor primare : edificiile erau de lemn ; cultul era foarte simplu ; ru- 
găciunile se cetiau in limba naţională și preuţii nu se deosebiau de 
simplii credincioşi de cât prin viaţa lor stîntă și prin milosteniile lor. 
loua, cele două Bangor, erau centrele religioase ale ţerei. Aşezarea An- 
glo-Sacsonilor a fost o lovitură pentru aceste frumoase inceputuri. A- 

  
  

fală că intr'un conciliu ținut in 633 noi vedem pe rege prosternându- se cu fața la pământ la picioarele episcopilor şi, jumatate de secul mai târziu, aceiaşi faptă umilitoare a fost repetată de cătră un alt rege. In tabâră ca şi in camera de consiliu, glasul eclesiasticilor era auzit și ascultat; căci, fiind că resboiul avea drept scop propagarea creştinismului, se părea drept ca miniștrii sei să aibă un vot insem- nat. Ș'apoi pericolul fiind foarte mare, el surescita simţimentele su- perstițioase. Indată ce creştinii au fost alungaţi diri cașele ior și Sau relugiat spre nord, acest mare principiu fu pus in lucrare. In retra- gerea lor din :mijlocul munților, ei conservau un cufăr moaşte de ale sfinților ; credeau că acesta are să fie pavază lor. Acest cufăr era pentru ei ca un stindard national in jurul căruia se ingrămădiau; şi cu ajutorul căruia câştigau victorii minunate asupra dusmanilor ne= credincioși. Ei se ziceau soldați ai erucei ; de aceia spiritul lor luă o- biceiul de considerațiuni supranaturale in aşa grad că de abia 1] in- țelegem ; ceia ce i deosebi sub acest raport de toate cele alte națiuni din Europa. (Buckle, Histoire de la civilisation en Angleterre, IV, 16, 20).



” 46 

ceștia au tost convertiți la catolicism prin stăruinţile papei firigorie 

Cel Mare, *) care trimise mai mulţi misionari în fruntea. cărora, era 

Augustin. Acesta veni in Anglia, unde se intemeiaseră șepte state, E- 

ptarchin Anglo- Sacsonă. Ei fură primiţi bine de regele Ethelbert, care. 

domnia in regatul Kent. Soţia acestuia, Bertha, era catolică, fiică a re- 

gelui din Paris. O multime de Anglo-Sacsoni primiră noua religiune, 

și mai pe urmă se boteză insuși regele, negreşit după indemnurile so- 

tiei sale. Papa dădu n6uei biserici, intemeiate in Anglia, o organisare e- 

clesiastică, orînduind ca să fie un Archiepiscop in Londra și unul in Yorc. 

Aceasta aduse un conflict intre vechiele biserici bretone şi noua, 

biserică intemeiată de cătră Augustin. Clerul breton avea mare respect 

pentru papă ; ţinea la comuniunea. religioasă cu biserica romană ; dar 

du voia să şi părăsiască obiceiurile naţionale, nici să se supună unui 

episcop din o ţară străină. In curând, creştinismul se intinse şi in cele 

alte regate anglo-sacsone; nu inse fără mari piedici. In unele locuri 

nu sa introdus de cât numai după o discuţie in toată regula. x) 

  

„_%) "'Trecând intr'o zi prin For «el văzu scoși de vânzare nişte 

copii străini cari i făcură impresie prin albeața corpului lor, prin fru- 

museţa, feței şi prin culoarea deschisă a părului lor. EA intrebă pe ne- 

guțitorul de sclavi de unde erau acești copii. Acesta respunse : din in- 

sula Britania. Insularii aceia sunt creştini ?. adause Grigorie.— Sint tot 

păgâni, zise neguţitorul.—O durere, strigă Grigorie, frunţi aşa de lru- 

moase conțin o inteligenţă incă lipsită de gratia lăunirică a lui D-zeu ! 

Si intrebă din ce tel de natiune sunt ei.: Negutitorul respunzindu-i că 

sunt Angli, Grigorie oprindu-se la acest cuvint care in pronunția la- 

tină aproape se confunda cu Angeli, zise : Bine sunt numiţi aşa, căci 

au feţe angelice și aşa trebuie să fie in cer frații ângerilor.» (F. Lau- 

rent, fitudes- sur histoire de Phumanitt V, 243). | 

, *£) Convertirea Northumbriei. Fiica regelui din Kent aduse cu sine 

pe Paulinus, unul dintre soţii lui Augustin. S'a, pastrat multă veme in 

iară amintirea acestui om.de statură înaltă și aplecată in jos, cu na- 

sul subțire si aquilin, a căruia fată obosită era incunjurată de păr ne- 

gru. Inţelepții regatului se intruniră spre a esamina acea credință nouă 

la care Paulinus şi tu regina convertise aşa de curind pe Rege. Pen- 

tru' spiritele superioare farmecul acestei religiuni consta mai cu samă, 

in lumina ce o aruncă asupra intunericului care incunjură viaţa ome- 

nească in trecut şi in viitor. «0 rege, strigă un bătrân ealderman, 

viața omenească samână cu rândunica care stăbate sburând sala in care 

te odineşti tu in timp de iarnă. Focul luminează şi incălzește căminul, 

pe când afară urlă furtuna și suflă vântul rece ca ghiaţa. Rândunica 

a intrat pe o ușă și se opreşte-câteva minute la lumină și căldurâ ; 

apoi, reluându-și -sborul, ea dispare indată pe cea altă ușă in intune-
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Tot in urma unor discuţiuni s'a terminat şi neințelegerea intre bise- 

rica bretonă şi cea de curînd intemeiată. *) 

Episcopii trimişi de cătră papă incepură a cârmui Anglia ; creşti- 

nii incurajară ştiințile intemeind mai multe şcoli ; incepură a se co- 

piia manuseripte ; inălțară edilicii măreţe de piatră, asaniine cu cele 

din Italia ; şi unia precum Beda (mort in 735) au ajuns foarte adân- 

ciți în știință, Acesta in Istoria Fclesiastică a Anglilor a dovedit că știia 

“a pricepe şirul evenimentelor, că ştiia a se inălța mai pre sus de ele 

pentru a le judeca. **) Din școala intemeiată la York au să ieasă o: 

ricul geros care venise. Aşa i și cu viața omului ; ea se petrece din 
cât va timp inaintea ochilor noştrii ; dar nu știm nici de unde vine, 
nu ştim “unde se duce. Dacă noua religiune poate lumina aceste lucruri 
obscure, să o prisim.> (Green, Fistoire du peuple anglais, |, 22). 

*)  Discuţiune inaintea regelui angles Oswin in 664. Era dis- 
cuțiune asupra datei când trebuie a se celebra Paştele. Colman invoca 
evangelia $f. loan. Wilfrid se intemeia pe autoritatea Sf. Petru și cita 
celebrele cuvinte: «Tu eşti Petru şi pe piatra aceasta . voiu intemeia 
biserica mea.»— «Adevarat e Colman, intreabă regele, că Mântuitorul 
a zis aceste cuvinte cătră Petru ?—E adevărat rege, respunse Colman. 
—Să vedem, reluă regele, vă uniţi amândoi a zice că aceste cuvinte 
au fost adresate lui Petru și că cheile impărăţiei ceriurilor i au fost 
incredințate lui de cătră Domnul ?—Ei respunseră «Da.»—Atunci re- 
gele conchise in chipul următor: «Cât despre mine vă spun că eu nu 
pot să mă pun in oposiţie cu cel care e portarul cerului. Voiesc, din 
conira, a mă supune intru toate la cele ce a stabilit el, de teamăca 
nu cum va in ziua când mă voiu presenta la porţile impărăţiei ceriurilor, 
cel care ţine cheile să mi intoarcă spatele şi astfel să nu fie nime pentru 
a mi deschide.» Nu mai era nimic de respuns la aceste cuvinte, şi a- 
dunarea sa pronunțat in favoarea catolicilor. (Lavisse et Rambaud, 
Histoire gentrale, 1, 260). - . | 

5) Moartea lui Beda, fundatorul istoriei evului mediu şi cel in- 
tăiu- istoric engles. Era aproape de Inălțare: şi elevii nu incetaseră a 
lucra pentru că Beda voia se termine traducereă Evangeliei Sf. loan 
și estractele episcopului Isidor. «Nu voiu ca elevii mei să citească e- 
rori sau să lucreze in zadar după ce mă voiu duce», zicea el celor 
cari | rugau să se mai repauseze. Puțin timp inainte de Inalţare, boala, 
se agravă, şi cu toate aceste el mai predă incă o zi, repetând numai 
cu liniște elevilor sei : «Invăţaţi cât de iute veți putea, căci nu .știu 
cât timp o să mai fiu cu voi.» O nouă noapte se .petrecu fără somn, 
ȘI, cum se lumină de ziuă, Beda. chiemă pe elevi lingă dînsul şi lior- 
donă să scrie. «Mai trebuie un capitul, zise scriitorul, dar e prea greu 
pentru tine a continua cu munea.»—Am să sfirşesc indată, respunse 
Beda, iea condeiul şi scrie repede ? Se făcu apoi sară in mijlocul la- 
crimilor şi a luărei de ziua bună. «Seumpe magistru, zise tînărul serii-
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mulțime de misionari, gata a şi varsa sângele pentru triumful creşti- 

nismului, sub direcţiunea papei. La aceste şcoale au să se adreseze 

Francii, când va, fi vorba a reorganisa instrucţiunea, atât de căzută 

in timpul Merovingienilor, 

Misionari creştini in Germania. 

Biserica romană se folosi de armele Francilor pentru a trimite, in 

mai multe rinduri, misionari in Germania. Intre cei dintăi este Sf. A- 

mand care a evangelisat populaţiunile din basenul fluviului Escaut, pe 

Francii Salici şi pe Frisoni. El face progrese mari mai ales cu aju- 

torul Regelui Dagobert, care obligă pe păgâni a se creştina. Acest mi- 

sionar a intemeiat mănăstirea care poartă numele lui, mănăstire care a 

fost un mare centru de propagandă creștină şi de civilisaţiune pentru toată 

regiunea de prin prejur. | | | 

In 585 veni din Insulă Sf. Colomban, care era admirat de toată 

lumea pentru austeritatea viiţei sale. EL se retrase in munţii Vosgi ş 

intemeiă aice mai multe mănăstiri intre care cea mai importantă a fost 

Luxeuil. El predică mai cu samă reforma moravurilor, și de aceia era 

in luptă cu cei mari şi puternici. Isgonit de cătră Brunchilda, el se 

retrase în Austrasia, şi apoi pleacă in Alamania, ca să predice creş- 

tinismul. Gonit şi de acolo, el se duce in Italia; aice intemeiază ves- 

tita mănăstire Bobbio, și moare incunjurat de veneraţiunea u- 

niversală, Discipulul seu Sf. Gall, se retrăsese in munţii de pe lingă 

lacul Constanţa. Aice- fundă el o mănăstire, una din cele mai celebre 

din evul mediu. e 

Alţi misionari evangelisară populațiunile din- Alamania şi Retţia ; 

botezară, in 696, pe ducele Bavariei la Raltisbona ; și incepură con- 

vertirea Turingilor. Aice convertirea a fost mai grea. Ei au tost aduşi 

la creștinism cu sila. 

Dar dintre toți misionarii trimişi in Germania, cel mai insemnat 

a fost Vinfrid. EL incepu a predica in Frisia ; apoi trecu in Hessa, 

  
  

tor, mai este o frasă pe care nu am seris'0.»—<Serie o iute» zise bă- 

trânul murind.»— «Totul s'a stfirşit acum, zise in fine micul scriitor.» 

__ «ici adevărat respunse magistrul, totul s'a sfirşit acum.» Intins pe 

scânduri, cu capul sustinut de cătră elevii sei şi cu faţa intoarsă spre 

Jocul de rugăciune, Beda incepe a cânta imnul solemn «Mărire intru 

cei de sus lui D-zeu»: și cum termină cântecul, se stinse incetișor. 

(Green, Zlistoire du peuple anglais, I, 43).
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unde fundă mai multe biserici. După -o nouă călătorie la Roma, el 

revine in Germania in 722. Adusese cu el o scrisoare a papti cătră 

Carol Martel, prin care acesta era solicitat să ajute pe misionar intru | 

indeplinirea sarcinei sale. Fară acest ajutor i ar fi fost peste putință, 

cu tot devotamentul seu, a propaga creştinismul şi a cârmui bisericile 

intemeiate, El predică in Hessa; intră in Turingia; intemeiază mai 

muite mănăstiri, intre care unele de călugărițe. După aceasta plecă la 

Roma pentru ca să se inţeleagă cu papa asupra organisărei biserici- 

lor fundate. Intors inapoi, el organisă biserica din Bavaria și pe cea 

din Franconia. Discipuiul seu Sturm intemeia celebra mănăstire din 

Fulda, care ajunse una din cele mai venerabile mănăstiri din Germa-. 

nia, una din cele care au centribuit mai mult la civilisaţia şi la con- 

vertirea acestei ţeri. | 
După ce a organisat biserica din Germania şi a contribuit la inbu- 

nătățirea celei din Galia, el fu numit Arhiepiscop al (Germaniei, cu re- 

ședința, in Colonia, și mai apoi la Maynz. Dar ela lasat toată grija scau- 

nului episcopal discipulului seu Lull ; iar el căută de opera sa decon- 

vertire a păgânilor şi de reforma eclesiastică. «Fundatorul bisericei din 

Germania, restauratorul bisericilor galo-france, era inainte de toate un 

apostol. El voi să moară ca misionar; căută martiriul. In 755 el se 

duse in Frisia, unde fu incunjurat de o mulţime de păgâni furioşi. El 

opri pe soţii sei de a respinge forţă prin forţa, şi păgânii 'l uciseră.» 

$. 3. Monachismul. 

In tot timpul cât religiunea creştină a fost persecutată, oamenii 

cei mai religioși socotiau ca o datorie a sta in mijlocul iraţilor de su- 

ferință, a i inbărbata prin esemplul lor, a fi in fruntea lor și, prin 

urmare, a fi intre cei mai espuşi la persecuţiune. Dar când creştinis- 

mul ajunge religiune oficială a statului roman; când cei nechiemaţi 

incep a se ingrămădi la demnităţile inalte ; când lucsul şi corupţia in- 

cepe a se introduce intru creştini ; atunci cei alţi, adevărații pioşi, pre- 

feră a părăsi lumea, şi a se retrage in pustiu, pentru a. medita in li- 

niște asupra misterelor religunei, şi a și căuta de mântuirea sufletului. 

lor. De prin viac. IV pustiurile Tebaidei, peninsulei Sinai, etc. se um- 

plu de asemine anachoreţi, pustnici. Inse fiind că se puteau produce 

desordine şi in aceste localităţi, Sf. Antonie Cel Mare căută, cel intăiu, să
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supună la o regulă pe aceşti oameni, barbaţi şi femeis. cari părăsiau - 

lumea. Sf. Vasilie Cel Mare, episcopul din Cesarea in Cappadocia, a 

intocmit, in viac. IV, regula vieţii călugărești, care servește drept 

normă pănă in ziua de astăzi in părţile resăritului. Această institu- 

tiune a fost bine făcătoare pentru omenire ; pentru că aceşti oameni 

duceau o viaţă pură şi scutită de toate grijile vieţii lumești şi puteau 

consacra, toată activitatea lor pentru lucrări de binefacere ; ceia ce con- 

trasta foarte cu viaţa desordonată şi cu totul egoistă din lumea de pe 

atunci. 

Dar este o mare deosebire intre călugării din resărit şi intre cei 

din apus. Negreşit, şi mănăstirile din resărit au fost nişte adevărate fo- 

care de lumină, singurile locuri unde se mai cultivau artele şi ştiinţile; au 

ieşit, negreşit, şi din mănăstirile din părțile resăritului misionari cura- 

gioşi, cari au lăţit departe religiunea creştină. Evangelisarea Goţilor pe 

când trăiau la nordul Dunărei ; predicarea creştinismului la popoarele 

slavone ; lăirea religiunei creștine in Asia și Africa ; cele întăi ince- 

puturi de creştinare in Galia și Spania: toate aceste suni opere ale 

misionarilor plecaţi din resărit. Pe de altă parte mănăstirile din re- 

sărit au dat adăpost, pănă in ultimele timpuri, remășiţilor culturale 

vechi. Dar orientul predispune mai mult pentru viata contemplativă. 

Călugării din resărit au căutat mai mult de mântuirea sufletelor lor; au 

luat o parte activă, şi chiar prea activă, la deosebitele certe religioase, 

cheltuindu-se ast-fel in zadar foarte multă muncă şi energie. 

Cu totul altfel a fost viaţa monastică în apus. Impăratul era departe; 

prin urmare nu era, nici o teamă de vreun amestec al puterei lumești, 

nici de persecuţiune ; limba. latină era o limbă saracă, cu termini pre- 

cişi, prin urmare nu era frică că prin schimbarea- unei simple vocale 

să se intimple o 'eresie şi să se verse torente de sânge, cum s'a făcut 

cu cuvintele greceşti omoiousios, şi omoousios ; asprul climat al apusului 

cerea mâncare de ajuns, prin urmare nu era loc pentru postire inde- 

lungată și viaţă contemplativă ; şi, ceia ce e mai principal, popoarele 

apusene erau deprinse cu disciplina de fier de pe timpul Romanilor şi 

ştiiau a asculta și a munci. Eată tot atâtea cause care au făcut că 

mănăstirile din apus au fost mult mai spornice la muncă și fapte mari 

de cât cele din resărit. 

Sf. Benedict, născut Ta Nursia. in 480, a intemeiat in 528 cele- 

bra mănăstire de pe muntele Cassino in Italia de sud, și a intocmit
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regula care poartă numele lui. Pe lingă indatorirea impusă călugăriior 

de a posti şi a se ruga, el ia mai obligat să munciască : munca sub 

toate formele. Pe lângă muncă călugării mai erau daţori supunere ab- - 

solută abatelui, egumenului, ales de cătră ei; şi pentru că această ab- 

negaţiune era foarte grea, nu se primia în mănăstire de cât după o 

indelungată incercare ; așa că remâneau numai cei vrednici. Regula 

lui a servit drept normă tutulor ordinelor călugărești intemeiate mai 

pe urmă. *) | - 

" Mănăstirile au o- importanță mare in Evul Mediu. Mai întăi, că- 

lugării sunt misionari devotați. Prin ei sa imprăştiat creştinismul la 

popoarele barbare. Mai toţi sunt oameni luaţi din popor; și intrun 

timp când poporul de jos era foarte apasat, numai mănăstirile se mai 

iugrijiau de bună starea lui materială ; numai aice mai putea găsi bol- 

navul mângâiere, săracul ajutor şi cel intristat odihnă şi alinarea su- 

ferinților, Intr'un timp când forța brutală decidea totul, era o privelişte 

mângâitoare acele mii de barbaţi şi femei, cari şi chinuiau corpul, se 

espuneau la toate primejdiile inaintea păgânilor ; sau și sacrificau 0a- 

rele de repaus traducând, scriind sau copiind opere ştiinţifice şi lite- 

rare. %*) Dar activitatea lor nu se mărginia aice, Indată ce se intro- 

ducea creştinismul intr'o localitate se intemeia o mănăstire şi călugării 
  

  

  

*) Sf. Benedict născut la Nursia, in Ombria, in 480, fondatar 

in 528 a mănăstirei de pe muntele Cassin, autor al regulei monastice 

care poartă numele seu, irebuie să aibă un loc in istorie mai mare de cât 

un fundator de imperiu ; pentru eă el este nu numai capul şi inspiratorul 

direct al acelei legiuni de Benedictini care a dat creştinătăței 24 de 

papi, 200 de cardinali, 5600 archiepiscopi şi episcopi, 5000 de sfinţi, 

15,700 de scriitori ; toate regulele monastice din apus derivă din a Sf. 

Benedict. Regulă admirabilă, care inblânzește asprimea vietii ascetice 

şi pune lîngă rugăciune munca sub toate formele: munca manuală, 

cultura pământului ; munca intelectuală, cultura spiritului, educația ti- 

nerimei: călugării benedictini au destelinit o mulţime de pământ sterp 

sau devenit sterp; au mănţinut spiritul creştin in contra barbariei 

crescânde ; au conservat cultura intelectuală foarte ameninţată ; ei au 

propagat creștinismul și civilisaţiunea in regiunile remase păgâne. (La- 

visse et Rambaud, Histoire Generale, |, 245). 

_%*)  Mănăstirile au ajuns un feliu de fortăreţă în care s'a adă- 

postit civilisația : erau nişte așezăminte in acelaş timp agricole, indus- 

triale şi literare. Pe lingă fie care mănăstire era o şcoală din afară și 

publică: in care se primiau copii din afară ; invăţau priincipiile reli- 

giunei, tatăl nostru, psalmii, cântul şi grâmatica. Apoi, erau școli in
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secau mlaştinele, tăiau pădurile, sădiau pomi roditori, şi arau acel 

acel pământ vergur pănă atunci. Fie care mănăstire era, şi un fel de fer- 

mă-model, de la care populaţiunile barbare invațau a şi clădi locuin- 

țile, a şi intocmi o gospodărie şi a și iubi ţara, pe care pănă atunci se 

grăbiau numai a o părăsi. *) Mulţemită numai călugărilor dar, Germa- 

nia intreagă, mai pe urmă resăritul Europei, a ieșit din starea de sel- 

hătăcie in care zăceau pănă atunci. Aceasta fiind insemnătatea mănăs- 

tirilor, ni şi putem esplica pentru ce âu fost incunjurate cu atâta res- 

pect. şi venerațiune în prima “jumătate a Evului Mediu ; şi pentru ce 

clerul a avut o influință așa de mare asupra, intregei desvoltări a a- - 

celei epoce. **) 

lăuntru, reservate călugărilor, in care se invățau ştiinţile sacre și pro- 

fane, adică cele şepte arte liberale şi teologia, care se alcătuia din 

cunoştinţa celor două 'Testamente, a părinţilor Bisericei şi a canoanelor, 

Mănaăstirile ni au transmis cărţile şi limbile anticitaţii ; fără ele, 

lanțul care leagă presentul cu trecutul ar fi fost rupt. Erau în mă- 

năstiri călugări. insărcinaţi a transcrie cărțile ; alţii le colaționau, adăo- 

giau picturi şi ornamente in aur; le legau cu ingrijire, une ori cu mă- 

reţie ; mănăstirile au dat ştiinţii mai toate manuscriptele literaturei ve- 

chi pe care le posedăm. (E. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Ihuma-” 

nit6, V, 311). | , - 

_%) Prin pustnicii creştini sa imprăştiet civilisația in locurile 

cele mai indepartate din Europa; ei căutau locurile cele mai isolate, 

cele mai selbatice. Cetească-se in vieţile sfinţilor descrierea Jocurilor 

pe unde s'au inăltat mănăstirile ; sunt niște mlaştine, spinării, făcute 

mai mult pentru locuinţa șerpilor de cât pentru oameni. Chiar numele 

mănăstirilor arată că locurile unde au fost ele fundate erau locul de 

intâlnire a fiarelor selbatice. Trebuia să fie cineva sigur de sprijinul 

ceresc, pentru ca să indrăzniască a infrunta grozăvia unor astfel de 

sălaşuri ; apoi a trebuii o muncă de Hercule pentru a seca şi a face 

pământul bun pentru lucru... Intemeitorii de mănăstiri au fost pentru 

Europa ceia. ce pionierii americani sunt pentru lumea nouă ; dar pio- 

nierii sunt insufleţiţi la muncă prin spiritul de câștig, pe când călugă- 

rii lucrau pentru mântuirea sufletului lor, și roadele muncei lor folo- 

siau saracilor. (F. Laurent, Etudes sur Phistoire de Phumanite, V, 369). 

*5) Instituţia mănăstirilor a făcut mai cu samă ca locuitorii de 

-la ţară să apuce pe calea civilisaţiunei. Nu e greu a ni esplica pres- 

tigiul şi popularitatea ce dobîndiră călugării in aceste clase din' socie- 

tate: călncării erau pioşi, austeri şi caritabili; erau sobri şi se imbra- 

cau cu ce. î jiodeste haine pe care le găsiau; umblau cu capul 

ras, ascuns sub o-glugă care i făcea să nu vadă lucrurile profane, cu 

un baston lung in mână, ci picioarele goale, și tot: da una câte doi, 

fie care privighind pe cel alt ; li era oprit a mânca afară din mănăs- 

tirea lor, care-și avea moara sa, cuptorul seu, și tot ce era necesar
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Miinăstirile au contribuit de aseminea la intărirea autorităţii papale. 

De timpuriu episcopul din Roma făcuse planul de a lua in mâna 

sa direcţiunea Bisericei apusene ; căci cât despre cea din resărit nici 

nu putea fi vorbă. Acolo era Impăratul, cu puteri foarte mari <epis- 

cop de din afară» ; erau scaunele venerabile din cetăţile importante, 

care se numiau patriarchii. In apus chiar, papa intimpina mari difi- 

cultăţi. Vechia constituţie a Bisericei acorda tutulor episcopilor drep- 

tari egale ; fie care era gelos de autoritatea sa; şi dacă acorda scau- 

nului din Roma un mare respect şi venerație, din aceasta nu urma că 

să ii acorde şi dreptul de a se amesteca in trebile lăuntrice a fie cărei 

eparchii. %) Biserica in apus era puternică. Adevărat că in multe locuri 

regii aveau mari drepturi la numirea; episcopilor, cari sunt aleși numai 

cu numele de cătră popor ; de multe ori regii numiau de a dreptul. A- 

devărat că sinoadele nu se pot intruni fără invoirea regelui ; iar hotă= 

irile lor se aduc la indeplinire numai după intărirea lor de cătră rege.**) 
  

pentru economia stabilimentului ; avea incăperi speciale unde dădeau 

o ospitalitate tăcută călătorilor; in jurul mănăstirei, pământuri altă, dată 

inculte, din care ei făcuseră adevărate grădini ; şi in fine, mai pre sus 

de toate, călugării inobilau și sanctificau munca prin esemplul lor, și 

facuseră promisiuni de celibat,. ceia ce in ochii vulgului insemna re- 

nunţiare la lume şi sacrificiu lui D-zeu. (Draper, Histoire du develop- 

pemnent intellectual de i Europe, II, 248). 

*) Cap al clericilor, proprietar a mii de coloni, sprijinitor al 

saracilor, patron al libertilor, susținător al celor slabi, el grupa po- 

pulațiunile in jurul seu. Oamenii fugiau cu gramada de autorităţile pu- 

blice pentru a se supune episcopului. El devcuia, cu voie sau lără 

voie, capul a o mulţime nenumărată de supuși. Nu vorbese numai de 

o supunere spirituală, care se intindea asupra tutulor, ci de o supu- 

nere materială, spre care mulți veniau de bună voie. Episcopul era un 

suveran lumesc, nu incă peste un intreg teritoriu, dar peste o mulţime 

de oameni din fie care teritoriu. 

Numirea de câtră rege n'a micşurat intru nimic episcopatul ; mai 

degrabă inclin a cugeta că această numire, intr'un timp. când autori- 

tatea regală era universalmente temută și respectată, a fost un ele- 

ment de putere. Căci pe de o parte, in conflictele necontenite cu comi- 

tele, episcopul putea arata diploma sa de numire care emana de la un 

isvor superior comitelui. De altă parte, poate că clerul şi poporul ar 

fi tost mai puţin docil episcopului dacă alegerea sa ar fi atârnat nu- 

mai de ei. Numirea de cătră o putere străină şi indepartată asigura 

imperiul episcopului asupra clerului și cetăţii sale. (Fustel de Coulan- 

ges, Monarchie jranque, 592, 595). 

**=) Regele avea foarte mare putere in alegerea episcopilor. EI 

se sili să privizheze şi conciliile care puteau deveni periculoase pentru
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Dar regii stiu că autoritatea morală a Bisericei este foarte mare. E- 

piscopii au domenii nemărginite ; ei sunt consultaţi la numirea Comi- 

ilor ; sunt intrebuinţaţi in ambasade şi negociaţiuni. Ei au ajutat la 

mărirea regatului francilor; şi, in realitate, au sdrobit puterea Bur- 

gunzilor şi Visigeților din Galia ; ei au ajuns atot puternici in Spania. 

Era văzut lucru că trebuia să şi apere cu multă ehergie drepturile 

lor faţă cu episcopul Romei. 

Instituţia mănăstirilor a venit in ajutorul papilor. Ei se ingrijesc, 

mai intăi, ca să acorde drepturi mari mănăstirilor, scoțindu-le de sub 

jurisdicţia episcopului eparchiot şi făcându-le să atârne numai de Roma. 

Prin aceasta ei au la disposiție zecimi de mii de agenţi credincioşi, 

cari au să lucreze pentru strălucirea şi intărirea scaunului papal. Au- 

toritatea morală a călugărilor, clerul regulat, e cu mult superioară au- 

torităţii elevului din lume. Acesta se inbogătește ; iea parte in guvern ; 

face mulţi nemultemiţi ; mulţi membri ai sei se ingrijesc de familiile 

lor : pentru că mulţi sunt-insuraţi ; pe când călugărul nu mai trăieşte 

pentru lumea aceasta : toată activitatea lui e îndreptată numai spre 

binele creştinătăţii. Dintre călugări au să iea papii pe agenţii lor; , 

din mănăstiri au ieşit acei devotați misionari cari au lăţit in toate 

părțile. religia creştină. Dar toate bisericile de curind create sunt bi- 

serici create, organisale, cum am văzut, de cătră papa, și devotate lui. 

Biserica din Spania, după stârpirea arianismului, cea din Anglia, cea 

din Germania, sunt tot atâtea fiice ale Bisericei romane. Papa numeşte 

„pe episcopii lor ; î povăţueşte ; și prin aceşti oameni ai sei, el isbute- 

şte a supune sub autoritatea sa şi pe biserica din Galia, care și păs- 

trase individualitatea sa naţională pănă, in viac. VIII. 

După ce in 555 dispăru senatul din Roma, papii şi arogară drep- 

tari mari. Puterea lor crescu pe ruinele celor alte puteri. Barbatul care 

  

autoritatea regală. Eată cum Sgebert II impedică intrunirea unui con- 

ciliu: <am auzit că vă pregătiți a vă aduna la calendele lui septem- 

bre ; fiind că acest proiect n'a fost mai intăi adus la cunoștința noa- 

stră, noi decidem ca această adunare să nu aibă loc și ca niciun si- 

-mod de episcopi din regatul nostru să nu se țină la calendele lui sep- 

tembre. Mai târziu, la vremea pe care 0 vom crede cuviincioasă, dacă. 

ni se va cere invoire mai dinainte, şi dacă vom vedea că aceasta-e de 

folos pentru Biserică sau pentru stat nu vom refusa, unui conciliu voia 

de a se aduna. Pentru astă dată, vă oprim de a vă duce la intruni-- 

rea proiectată. (Fustel de Coulanges, La nonarchie franque, 563). 

o
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a ridicat sus această putere şi a desemnat politica pe care 0 vor ur- 

ma, de a pururea papii, este Grigovie Cel Mare (590—604). 

-  Pogoritor din o strălucită familie, fiu de senator, el şi incepe ca- 

piera ca magistrat. Mai târziu el şi vîndu averile, şi intemeie mai 

“multe mănăstiri, intre care una pe muntele Capitolin, unde se şi re- 

trase. EL fu silit a părăsi liniștea mănăstirei, pentru a primi insărci- 

narea de representant al papei la Constantinopole. După o petrecere 

de cinci. ani in capitala Imperiului, Grigorie se intoarse le Roma şi, 

fără voia. sa, fu ales papă. EI era, în feliul seu, un poet şi un artist. 

Avea o credință adincă, puțin tristă, mișcată, a cărei emoțiune să 

' comunicat creştinătăţii. El a introdus un nou mod de cântare in Bi- 

serică, cântul gregorian ; a redactai regula pastorală, .cartea educativă 

a 'preuților din evul mediu; a alcătuit mai multe discursuri asupra u- 

“nor bucăţi din Scriptură ; epistolele lui au servit caun monument de 

corespondență eclesiastică și dialogurile sale au avut mare influinţă 

asupra urmaşilor. * 

Dar a fost mai pre sus de toate un om de acţiune. Corespon- 

denţa lui ni arată că a atins toate problemele grave care se agitau 

pe timpul seu; in toate se vede influința lui. 

"EI guvernează in realitate Roma, unde nu mai e nici senat, nici 

'magistraturi, afară. de prefectul urbei, inferior papei. El se îngrijește 

de aprovisionarea cetăţii; construiește şi repară apăducte; incurajază pe 

. artişti şi meseriași, cari lucrează numai pentru Biserică ; şi are mij- 

loace in destule ; pentru că pietatea, credincioșilor a pus la dispositia. 

urmaşului lui Sf. Petru domenii nenumărate. El apără pe Romani in 

contra Longobarzilor ; rescuimpără pe robi ; trimite ordine trupelor şi 

veghiază la apararea cetăților. «Consul a lui D-zeu,» el guvernează I- 

talia şi «este cel intăi fundator al puterei lumești a papalității.» Dar 

in acelaș timp, el remâne supus credincios al Împăratului, onorându- 

„se a face parte din «republica universală.» Faţă cu patriarchul din 

Constantinopole, el se mulţemeșşte a protesta in contra titlului de ecu- 

“anenic, ce şi da acesta ; şi cât pentru dinsul, lui i este deajuns nu- 

-mele de servus servorum Dei. 

In apus inse el are o acţiune foarte insemnată, Este in coresponden- 

tă activă cu regii Francilor ; trimite misionari in Britania ; introduce ca- 

tolicismul la Longobarzi ; isbuteşte a face pe regele Visigoţilor să se 

lepede de arianism ; intemeiază și organisază biserica anglo-saesonă.
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De atunci incoace, Roma a inceput din nou cucerirea lumei bar- 

bare prin suflet şi credinţă. 

II. MAHOMET 

Ş. i. Arabia inainte de Mahomet. 

Peninsula arabică intră in Istorie in viac. VII a. Chr. Din tim- 
puri foarte indelungate se știia că termurile de mează zi şi cele de re- 

sărit ale Arabiei erau roditoare şi că aceste regiuni erau centrul unui 

mare comerț cu estremul Orient şi cu Africa resăriteană. Erau con- 

centrate aice aşa de multe bogății, că o ţară se numia «Țara de aur» 

şi« Ofirul era aşa de vestit, că a intreprinde o călătorie comerţială 

spre Ofir insemna a se face numai de cât foarte bogat. Egiptenii vechi 

se incercaseră de mai multe ori a supune aceste ţinuturi bogate ; E- 

vreii și Fenicienii intraseră in relaliuni comerţiale cu cetăţile de la su- 

dul Arabiei, construind o flotă pe marea Roșie ; Asirienii şi Babilone- 
nii intreprinseseră mai multe espediţiuni ; dar toate aceste incercări de 

intemeia relaţiuni statornice intre Arabia şi ceia altă lume au remas 

zadarnice. Apărată prin deşertul care se intinde la nordul seu, Arabia 

şi a pastrat neatîrnarea sa. Numai Romanii au isbutit a cuceri o parte 

din peninsulă şi a intemeia. o provinţie romană ; dar aceasta mai mult 

ca să şi poată apăra provinţia Syria. In viac. VII după Chr. Arabia era 

-dar o țară independentă ; mai mult incă, aice şi găsiau adăpost toţi 

nemulțemiţii din ţerile de prin prejur. «Locuitorii Arabiei, remașşi tot 

în starea de semi-harbarie a popoarelor nomade, stare care li se pare 

mai nobilă de cât cea sedentară, au fost de a pururea, prin deşertul 

lor, cărăușii pentru relaţianile dintre naţiunile civilisate din Egipt, din 

basenul Eufratelui, Persia şi India. Aceşti intermediatori nu au istorie ; 

ei continuă şi astăzi viaţa ce o duceau strămoşii lor, sunt acum pa- 

ru mii de ani.» 

Arabia se imparte in mai multe regiuni : Hedjnz, pe coastele mă- 

Tei Roşie; Yemen, scaldat la apus de marea Roşie şi la sud de ocea- 

nul Indie; Oman. în vuișui sud-est al peninsulei și Nedjad (țară inaltă), 

întinsul platou eare ocupă intreaga Arabie Centrală. | 

«In anticitatea indepărtată deosebitele naţiuni care locuiau n A- 

zabia erau despărțite adîne intre dinseie prin mari deosebiri etnogra-
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fice şi limbistice. Mai multe rase au venit pe rînd şi elementele lor 

s'au tusionat numai foarte târziu. Geniul lor, moravurile lor, civilisa- 

țiunile lor, foarte deosebite cum erau, ni arată că aceste popoarenu 

erau din acelaș sânge. Pănă pe timpul lui Mahomnet s'au vorbit in A 

rabia mai multe limbi, şi numai religiunea intemeiată de cătră el a 

generalisat pe una din aceste limbi, numită astăzi arabă.» | 

Istoricii arabi ni spun că locuitorii peninsulei se impărțiau in 

trei Ariba, Mutearriba şi Musteriba. Ariba sunt cei mai vechi și se 

alcătuiau din două populaţiuni deosebite: Adi: de rasă chamitică și 

Amalica, cari erau semiţi. Mutearriba erau “semiţi și se trăgeau din Yec- 

tan,. fiul lui Heber; iar Musteriba sunt Ismailiţii, cari au trăit multă 

vreme pe țermurile mărei Roşie şi s'au imprăştiet apoi in intreaga: 

peninsulă, absorbind pe triburile jectanide anterioare. 

Adiţii, popor de origină kusită, vorbiau o limbă semitică, numită 

astăzi în ştiinţă himyarică. Ei ocupau toaţă Arabia sudică, și uniia, cum» 

știm, au trecut in Etiopia. Din multele legende care ni au remas dela: 

dinşii, se poate trage conclusia că ei au intemeiat un imperiu puternic, 

care se intinsese peste toată Arabia Fericită. Erau un popor bogat, 

constructor de monumente măreţe, cu o civilisaţie desvoltată şi o re- 

ligie aseminea cu cea din Babilonia; dar civilisație mai mult mate-- 

rială, ca mai a tutulor Kusiţilor. Este foarte probabil că acest impe 

riu puternic a fost desființat, nu fără mare greutate, prin invasiunea 

Jectanizilor. Dar Aditii erau” cu mult mai numeroși şi mai culți de 

cât stăpânii lor. Din această causă, ei sau revoltat; au luat din nou 

puterea ; au intemeiat un imperiu nou și, in curs de mai multe via- 

curi, au domnit asupra năvălitorilor. "Aceştia au adoptat moravurile, 

limba şi instituţiile Adiţilor ; in cât in ziua când au ajuns din nou pu- 

ternici, mai că nu găsim nici o deosebire intre imperiul jectanid şi ve- 

chiul imperiu adit. Pe timpurile acestea, Arabia este in contact cu E- 

giptul şi cu Ebreii şi Fenicienii. 

Prin viac. VIII a. Chr. al doilea imperiu adit fa resturnat de că- 

tră Jectanizi. Atunci o parte din vechia populaţie kusită fu redusă in 

o condiție inferioară ; puţini şi conservară independenţa prin munţi; 

iar clasele superioare și toți cari nu voiau să sufere jugul străin emi- 

grară in Abisinia. Aceasta se dovedeşte din faptul că monumentele ci-. 

vilisației din Abisinia samână cu cele din Arabia sudică ; limbistica şi 

etnografia arată de asemine că e acelaş popor. Cei dintăi regi jectanizi.
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din Yemen au ridicat ţara la un mare grad de inflorire. Comerţul mai 

-cu samă a luat toarte mare avînt, și regatul din Saba era vestit in lum ea 

întreagă pentru bogăţiile sale, Autoritatea, regală era, puternică ; dar măr= 

ginită prin a capilor de triburi cari, stăpâni in castelele lor, se bucurau de 

asemine deo mare putere. Sub acești capi de triburi erau o mulțime de 

nobili. Sabeienii erau foarte bogaţi. Un scriitor grec zice că aveau o 

mulţime de vase şi unelte de aur și de argint, că mobilierul lor era 

foarte luesos. Alţi scriitori spun despre mulţimea şi strălucirea temple- 

lor şi despre măreţia cetăților lor, care au pus in uimire pe legio- 

narii romani. Și astăzi această parte din Yemen e plină de ruine u- 

zieşe. Din monumentele remase de la ei putem incheia și mai mult că 

erau Kusiţi ; pentru că e mare asemănare cu arta chaldeo-asiriană. 

Ca: și in Mesopotamia, agricultura ajunsese lă un mare grad de per- 

fecţiune, Erau pretutindinea reservorii artificiale, ţinute prin iezeturi 

puternice, care intreţiniau rodnicia pământului. În ceia ce privește re- 

ligiunea, ea se trăgea din vechia religie a Chaldeilor. Sabeismul primi- 

tiv era o religie fără imagini, fără idolatrie şi fără preuţi. Se adorau 

cele șepte planete şi soarele; şi peregrinagii anuale indreptau sprg lo- 

curile celebre zecimi de mii de inchinători. Meka era mai cu samă un 

Joc de petegrinagiu. 

Meka fiind un mare centru religios, amintirile Arabilor sunt con- 

centrate mai ales in jurul acestei cetăţi. Ele ni spun că imprejurimile 

ei sunt leagănul din care au ieşit toate triburile ismaelite. /smael, fiul 

lui Abraam din serva sa Agar, a avut doisprezece fii. Urmașii lor au 

dus multă vreme viaţa nomadă. Mai târziu au inceput a intemeia ce- 

tăți, intre care cea mai insemnată era Yatreb. Imperiile intemeiate in 

Hedjaz au avut a suferi de incursiunile Asirienilor și a Babilonenilor. 

Cu toate aceste, Arabii au remas independenți. Din viacul V nu mai 

avem nici o noţiune asupra Arabilor. 

Arabii sunt și astăzi ceia ce erau cu patru mii de ani in urmă. 

Se crede in genere că Arabul e menit să fie rătăcitor ; că nu se des= 

parte de cortul seu, de, lancea. şi.de. cămila sa. Aceasta e mare greșală : 

nomadul păstor e numai o fracțiune din marea familie arabă. Astăzi 

<hiar, teritoriile locuite de populaţiuni sedentare și agricole sunt foarte 

intinse ; trei ori patru milioane de Arabi cultivă pământul și zidese case ; 

pe când Beduinii cari brăzdiază deşerturile nu sunt mai mult de un mi- 

lion. In viac. VI erau şi mai mulţi sedentari, dovadă mulţimea de ruine
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care acopăr solul. Dar ei şi au pastrat pănă astăzi caracterul funda- 

mental al rasei lor, nomad și patriarchal la inceput ; toi cu gustul de 

aventuri şi de călătorii, ușurința de a se strămuta, spiritul de trib și 

de fracţionare. Nici o dată imperii in sensul cum ni le inchipuim noi nu 

s'au putut intemeia in Arabia. | 

«Caracterul Arabilor a fost in tot d'a una alcătuit din contraste. 

Sunt darnici şi rapati, foarte credincioși credinței jurate intre particu- 

lari și tot d'a una gata a și trada pe aliaţii lor in lucrurile publice. 

Au un gust născut pentru lupte și o dragoste fără margine pentru li- 

bertate, chiar escesivă. Prădalnici hotăriţi in acelaş timp, viața de hoţ 

de drumul mare nu are nimic ruşinos pentru ei; e chiar incunju- 

rată de oare care prestigiu. Consideră ca un act de bravură a face 

incursiuni pe teritoriile populațiilor ne arabe de prin prejur şi chiar la 

tmiburile lor. Arabii sunt eloduenţi. Ei sunt şi au fost, din cea mai mare 

anticitate,*) pasionaţi. pentru. musică, şi -poesie. Sunt foarte delicaţi ; 

ospitalitatea lor e proverbială și a fost cântată de vechii lor poeţi, nai 

mult de cât cele alte virtuţi. Au in fine mare curagiu, dar un feliu de 

curagiu al lor, care i poartă une ori spre acte de eroică nebunie. **) 

  

*) Arabii au conservat moravurile patriarchale ale părinţilor lor: 

ei sunt, prin un contrast singular, sângeroşi și supuşi, superstițioşi şi 

esaltaţi, lacomi de credinţi şi de ficțiuni ; par a fi inzestraţi cu o ti- 

pereță eternă şi sunt capabili de cele -mai mari lucruri când o ideie 

nouă i domină. Liber, generos și mândru, Arahul.e in acelaş timp gata. 

la mânie, şi. plin de indrăznială ; putem vedea in el tipul virtuţilor şi 

viţiilor națiunei sale. Nevoia de a şi căuta singur de toate necesităţile 

sale 7] face activ ; e răbdător din pricina suferinților de tot feliul pe 

care e obligat a le suporta ; iubeşte independenţa ca pe singurul bine de 

care i este dat a se bucura; dar e gata la ceartă pentru că ureşte ori 

ce dominaţiune. Aspru cătră sine insuș, el devine crud. și. șe arată prea 

adesea lacom _de_resbunare. Analogia de situatiune și de sentiment in- 

spiră tutulor aceleaşi puncte de onoare ; sabia, ospitalitatea, eloquenta 

făcea_gloria, lor ; sabia era unica garanție a drepturilor lor; ospitali- 

tatea cuprindea peniru ei intregul codice al omenirei, şi eloquenţa, in 

lipsă de scrisoare, li servia a termina neințelegerile care nu se pu- 

teau pune la cale prin arme.» (Sâdilloi, Flistoire gencrale des Ara- 
bes, I, 20). i i 

| **) Erau adunări generale in care invăţau a se cunoaşte și a 
se iubi: mai mult niște congrese de poesie; cu toată simplicitatea care 
domnia aice, nimic nu era mai imposant : era ca la jocurile olimpice. 
Inaintea, unui auditoriu tăcut şi atent, se ridică un resboinie cu demer- 
sul mândru ; nici o demnitate, nici un ornament nu arata că ar fi de
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Esista poligamia şi fără nici o limită ; un barbat pu:ea lia ori câte fe- 

mei voia, şi le gonia după capriciul seu ; femeile multe erau un semn 

de bogăţie şi in acelaş timp de putere; pentru că cu' cât erau nai 

multe femei, cu atâta și familia era mai puternică. Aveau obiceiul bar- 

bar de a ingropa, une ori de vii, pe fetele lor: scapau de grija dea 

nutri nişte guri nefolositoare şi erau feriţi de ruşinea ce li s'ar fi că- 

şunat prin greșala fetelor lor. Şi cu toate aceste, aceiași Arabi aveau: 

un respect adevărat cavaleresc pentru femeie. Cu toate obiceiurile lor 

de poligamie, femeile lor erau intr'o posiţiune cu mult mai superioară 

de cât la alte popoare resăritene. Ei cultivau viia și aveau mare aple- | 

care spre băutură ; jocurile de noroc erau foarte obicinuite.» 

" Legenda arabă susține că templul Caaba a fost construit in cer 

mai inainte de crearea lumei și că era un obiect de veneraţiune pen- 

tru ângeri. Adam '] aduse pe pământ și în timpul potopului a fost ri- 

dicat la cer, atară de temelii care au remas afundate in pământ. A- 

braam a primit ordin de la Allah ca să ?] zidiască din nou, ajutat de 

cătră fiul seu Ismael. Această legendă inse nu este așa de vechie. Caaba 

a fost distrusă de mai multe ori de torentele formate de cătră ploi. În 

viae. V dq. Chr. Cossay, fundatorul puterei tribului Koreișiţilor, intemeie 

cetatea Meka. Piatra neagră din Caaba, roasă de sărutările peregrinilor 

în curs de atâtea secule, e un aerolit de formă neregulată, considerată 

la inceput ca imaginea zeiţei planetei Venus. Caaba era așa de vene- 

rată ca şi pământul de prin prejur că, in curs de mai multe viacuri, 

nime n'a indrăznit a și construi o locuinţă ficsă, sau case in vecină- 

tatea acestui sanctuar, Petreceau ziua la. Meka ; dar sara se indepar- 

tau cu respect.*) 
  

un rang superior, şi cu toate aceste toți ochii se indreptau spre el.. 

Se suia pe o movilă, şi aice, cu o voce sonoră, fără de alt ajutor de 

cât al inspirațiunei sau a unei memorii prodigioase, el recita un poiem 

intreg. Aci cânta el vitejiile sale, nobleţa tribului seu; sau zugrăvia. 

plăcerile resbunărei, ori dulceala ospitalităţii, ori curajul, dar pururea 

onoarea. Alte dăţi el zugrăvia minunile naturei, singuratatea deșertu- 

lui, oazele atât de dorite, ușurința gazelei. Atenţi la vorbele lui, au- 

ditorii simţiau tot ceia poetul voia. să li inspire ; pe figurau lor se ce- 

tia admiraţia pentru eroul răbdător in nenorocire, şi despreţul pentru 

laş... operile poetilor aplaudaţi la aceste congrese erau scrise cu litere. 

de aur pe stote pretioase și atirnate in Caaba, ca să fie pastrate pen- 

tru vecinicie. (Sâdillot, Histoire gentrale des Arabes, |, 45). 

*)  Caabu fusese in tot timpul obiectul celei mai mari veneraţiuni ș 

o considerau ca pe un present făcut de cătră tehova rasei arabe, pen-
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Aceasta era starea Arabiei viăc. VII de Chr. *%) 

$. 2. Mahomet şi Invăţătura sa. 

Arabia a ieşit din starea de anarchie in care se afla de sute de - 

ani prin geniul lui Mahomet. Acesta era, din. familia. Koreişiţilor, cari. .. 
„pastrau. cheile Caabei. El sa născut in 20 Aprilie 570. Părintele: seu 
mu i lasase altă avere de cât cinci cămile şi un sclav. Când s'a făcut 

mare e] a intrat in serviciul unei văduve bogate Kadija, care intreprindea 

n mare comerț, Insărcinat a călători cu caravanele pentru interesele stă- 

pânei sale, el visită ţerile de prin prejur și-avu ocasiune astfel a cu- 

noaște puterea lor; iar spiritul seu observator şi curios 7] făcea să se 

intereseze de deosebitele religiuni care se practicau. Cunoştea diferitele 

veligiuni cari şi impărțiau Arabia ; in conversaţiuni cu preuţii creştini 

i cu rabinii evrei aflase credinţile Creştinilor si ale Evreilor şi avea 

  

tru a se dovedi că ea e privilegiată intre toate. Aice se rugase A- 
braam şi Ismael, in casa lui Allah ; priimind trei sute douăzeci de i- 
doli, puteri subalterne, ea ajunge Panteonul națiunei. Caaba era un loe 
de peregrinaj pentru toţi. Toţi se siliau a o găti, a o infrumuseţa ; ar 
îi voit ca să intreacă in bogăție pe toate monumentele de pe faţa pămân- 
tului. Sabeienii, adoratori ai focului, trimiteau aice ofrandele lor ; Evreii 
chiar aveau un profund respect pentru acest loc venerat. Păzitorii 
templului, Koreisiţii, aveau un feliu de autoriiate religioasă pe care toţi 
li o recunoșteau ; astfel ei aveau dreptul de a designa linile sacre in 
timpul cărora, in urma peregrinajului, trebuia să domniască in toată 
Arabia o suspendare de arme. (Sâdillot, Histoire gîntrale des Ara- 
bes, 1, 50). 

__%) Arabia in viac, VII, se afla in primejdie. Doi vecini puter- 
nici se intărise la fruntariile sale şi o incolţiau : unul (Impăratul grec) 
i luase o provinţie şi o alipise la imperiul seu ; cel alt (regele Persiei) 
ocupase cele mai bogate ţeri din peninsulă ; cu toate aceste, Nedjed şi 
Hedjaz remăseseră curate de ori ce dominatiune străină. Aice avea 
să și găsiască adăpost naționalitatea arabă pentru a se ridica pe urmă in 
afară. Nu era, in aceste provinţii, nici un stat hierarhie constituit; 
tara era incă şi fusese tot d'a una in mâna unor triburi independente, 
geloase de a se guverna singure și sacrificând totul pentru conserva- 
rea libertății lor. De viacuri fața sa. nu se schimbase, după cum nu se 
schimbase nici istoria ei. Ea oferi tot spectacolul unor mici societăţi 
strâns legate prin obiceiuri, prin moravuri, prin caracter ; dar sepa- 
rate in fapt prin organisarea, politică. Erau tot numai certe și rivalități 
sângeroase, Nici un trib nu dobândise o superioritate decisă ; pentru 
că ele aveau toate aproape aceleaşi puteri şi aceleași mijloace. (S6- 
dillot, Flistoire generale des Arabes, |, 40).
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cunoştinţă despre religiunea Perşilor. Stăpâna sa drept mulțţemită pen- 

tru vrednicia și probitatea cu care căutăse de interesele ei, “| luă, în 

căsătorie. Atunci el are mijloace; nu mai este nevoit a intreprinde că- 

iătorii indepărtate: şi şi intrebuinţază timpul in meditaţiuni adinci a- 

„supra stărei in care se afla poporul seu. Natură. nervoasă, inaginație 

ie. aplecată _spre._meditaţiune, Mahomet sta „retras. zile..intregi, cuge-.- 

tând_; aceasia,.0.. făcea el.mai ales. in timpul. căldurilor. mari, când se 

retrăgea pe muntele Hera, in apropiere de Meka. E 
După ani de adincă cugetare, el se incredințază că singurul mij- 

loc de a ridica pe Arabi era a li da o nouă religiune. Din acest mo- 

ment, el se crede om inspirat de D-zeu; este convins că arhanghe- 

lul Gavril i vorbeşte din partea lui D-zeu ; şi apare in mijlocul familiei 

sale ca un trimis al acestuia. *) Era ignorant ca cea mai mare din- 

we contimpuranii sei: nu ştia şi a ceti și a scrie; dar era o natură 

poetică, şi din momentul ce este convins de misiunea sa, el dictează 

secretarilor sei legea adusă de ânger; și această lege e scrisă cu atâta 

foc şi intrun stil aşa de sublim, că, pănă in ziua de astăzi, Arabii 

“cred că nu se află in literatura lor scriere mai superioară. %*) 
    

  

  

*) In 614 Mahomet adună familia sa şi i espune doctrina sa 

Pentru prima oară, el se ridică cu putere contra credinților supersti- 

ţioase ale.compatrioţilor sei ; el cere, in numele rațiunei, distrugerea i- 

- dolilor la picioarele cărora veniau ei așa de departe ca să se prosterne 

“Toţi "1 ascultă cu mirare, și Ali intr'un moment de entusiam, se de- 

.clara vizirul său. «Cine dintre voi, strigase Mahomet, vrea să fie frat-la 

meu, locuţiitorul meu, vicarul meu? şi fiind că toli tăceau: «ku, zise 

Ali, voiu fi acel om ; apostol a lui D-zeu, te voiu ajuta ; şi dacă vaj 

indrăzai cineva să ţi resiste, eu i voiu sfarma dinţii, i voiu-scoate ochii, 

i voiu spinteca pântecele, şi i voiu sdrobi picioarele.» Cei alţi sunt 

mişcaţi de eloquența profetului şi adorează pe D-zeul anunţat de el; 

-dar cei mai mulţi desaprobă nelegiuirea lui. Abu Taleb 1 roagă să re-$ 

nunţe la proiectele. sale ; el e neclătii: «Chiar când ar veni la mine, 

zicea Mahomet, cu soarele intr'o mâna şi cu luna in ceia altă, tot nu 

m'ar face să dau inapoi» (Sâdillot, Histoire gântrale des Arabes, 1, 60). 

:*) Ignorant ca toți compatrioții sei, el nu ştiia, nici a ceti. Stră- 

lucita lui imaginație nu produsese incă nimic care se facă pe lume 

„a crede că are geniul poetic; ceia ce | distingea, numai, era esperienia 

pe care o dobindise in cursul călătoriilor sale şi o cunoștință adincă 

despre natura umană, care i permitea a cântări de o_dală valoarea 

morală a unui individ. Se observa, in adevăr, că in toţi anii el se 

retrăgea cu familia sa pe muntele Hera și că acolo, in tăcerea singu- 

rătăţii, petrecea nopți intregi atundat in o meditatie adincă. Nimine nu 

aflase nici o dată care era obiectul acestor reflecţiuni; nici un cuvint 
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Când era de patru zeci de ani el se arată ca trimisa lui D-zeu; 

in faţa soţiei sale Kadija, a vărului seu Ali, a socrului seu Abubecru 

şi a celor din casă, el li ceteşte legea primită. Forma sublimă, cuvin- 

tele cu care vorbia Profetul, toate aceste fac o adincă impresiune a- 

supra ascultătorilor. Toţi, şi mai cu samă Ali, cred in misiunea sa. 

In curînd nova religiune iesă din cercul familiei lui Mahomet și ideile 

lui se lăţesc in Meka. Mulţi cred in el; dar are și dușmani de moarte. 

_Pintre aceştia este fanaticul Omar. Auzind de noua invățătură, acesta 

se inarmează și pleacă hotărît ea să "1 omoare. Trecând prin camera 

surorei sal, el vede pe tânăra fată că ascunde ceva in sin, la vede- 

rea sa. Se repede turios ca să vadă ce cetea ea; o răneșşte; iea cu sila 

foile pe care le cetea ; stă un moment ; cetește şi el; şi din acest mo- 

ment, duşmanul de moarte a lui Mahomet devine cel mai inilăcărat 

dintre discipulii sei: fuile cetite erau câteva capitule din noua invăţă- 

tură. Astfel cuvintele inspirate ale profetului făceau o adîncă intipă- 

rire celor cari le ceteau. 

Dar dacă noua invăţătură făcea progrese, și dușmanii sei eraw 

foarte numeroşi. Intre aceștia cei mai inverşunaţi erau Koreişiţii, cari 

şliiau prea bine că o nouă religie i va face să piardă foloasele ce tră- . 

geau din funcțiunea lor. Ei fac cunoscut lui Mahomet să inceteze cu 

- propagarea invăţăturii sale. «Pe Allah, strigă infocaiul reformator, să 

ştiu că vor veni la mine cu soarele intr'o mână şi cu luna. in ceia. 

altă, nu voiu renunța la opera mea.» Koreişiţii nu '| puteau ataca de 

a dreptul ; pentru că legăturile de familie erau foarte puternice la A- * 

rabi, şi familia lui Mahomet era numeroasă. Ei se mărginiră a perse- 

cuta pe cei străini de el, cari primiau noua învăţătură, Dar când muri 

Kadija și moşul seu Abu-taleb, Mahomei văzu că, pentru el, nu mai 

este siguranță in Meka. Heligia lui făcuse progrese și la alte triburi a- 
  

nesocotit din partea sa nu dase nici un prepus. El agita in spiritul seu 
destinatele viitoare ale patmei sale, şi voia să i dea putere și mărire. 
Visând pentru ea o altă organisare de cât aceia la care se vedea con- 
demnată, el se intreba cum ar putea scoate spiritele din starea de bar- 
barie in care erau aflundate. El se indigna de cultul public făcut ido- 
lilor şi căută mijloacele de a'l resturna ; iniţiat in principalele dogme 
a religiunei creştine şi judaice, şi judecând că nici una din aceste re- 
ligiuni nu putea realisa proiectele de regenerare politică ce el medita, 
el hotări a intemeia o nouă religiune. Aceasta era o operă imensă; 
dar odată luată hotărîrea, nimic nu'i putu opri. (Sedillot, Histoire ge 
neiale des Avabes, 1, 59). 

.
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rabe ; dar locuitorii din Yatreb, din gelosie cătră cei din Meka, duş- 

mani ai Koreişiţilor, se declară mai cu samă in favoarea lui. Atunci 

parlisanii nouei doctrine incepură a emigra la Yatreb; şi in 16 lulie 622 

fugi insuși Mahomet. Această dată e importantă ; pentru că de atunci 

incepe hegira, fuga lui Mahomet, era nouă de la care Musulmanii in- 

cep a număra anii lor, 

De la aşezarea lui Mahomet aice, cetatea Yatreb luă numele de 

Medina, cetatea de frunte. Aice şi întocmi profetul religiunea sa... De 

atunci el s'a schimbat cu desevirșire. Amărit prin persecuțiune şi u- 

milinţe de tot feliul, el devine agresiv. Luptă de moarte in contra ne- 

credincioşilor mai ales in contra celor din Meka. El organisază res- 

hoiul in contra lor. In 624 se câştiga cea intăi victorie. Profetul făgă- 

duise Raiul tuturor cari vor cădea pe câmpul de luptă. După mai multe 

resboaie fără nici un succes, in 627, Koreisiţii plecară în contra Me-. 

dinei cu o armată de 10,000 de oameni, armată foarte mare pentru 

Arabi. Dar această espedițiune nu a avut nici un resultat. Puterea lui 

Mahomet crescu şi mai tare. Pentru a şi atrage paruisani, el primi o- 

mulțime dintre riturile arabe, care nu erau contrarie invăţăturii sale.: 

Atunci el scrise la toţi suveranii de prin prejur ca să primiască reli- 

gia sa. Ea se lăţi in Yemen şi in Abissinia. Regele Perşilor, inse, rupse 

scrisoarea profetului. <Așa va fi rupt imperiul lui» esclamă Mahomet. 

O mulţime dintre locuitorii din Meka primiră Islamul, intre cari Amru 

şi Khalid. Profetul se afla in fruntea a 10,000 de oameni, inflăcăraţi 

de entusiasm, de răsbunare sau Jăcomie ; pentru că Meka era toarte 

bogată. Cu această puternică armată, el se inaintă spre cetatea sfintă. 

Koreişiţii capitulară. Mahomet întră, in Meka şi se duse la Caaba. EL 

făcu de șepte ori jurul Caabei, arătă mare respect cătră piatra nea- 

gră ; dar sdrobi toţi idolii, strigând : « Adevărul a sosit, piară minciuna.» 

Toti cei din Meka i se supuseră. El acordă amnistie generală, afară de 

patru (630). 

Supunerea Mekăi avu mare inflainţă asupra lățirei mahometismu- 

lui. Arabii din toate părţile trimit ambasade anunţind imbrăţişarea Is- 

lamului ; pretutindinea idolii sunt sfarmaţi. *) Cu toate aceste, el nu 

  

=) Cât despre necredincioşi, limbagiul Koranului variază după 

imprejurări. Acum declară că cei cari urmează religia ebreă şi creş- 

tinii, cari cred și cari au făcut bine vor primi:0 recompensă, acum 0- 

“preşte pe credincioşi de a i considera ca amici. Une ori 6l prescrie to- 
-



avea incredere in statornicia lor. De aceia și propuse a predica res- 

boiul sfînt. Prin acest resboiu se dădea Arabilor ocasiunea a și arata 
bravura lor inăscută ; li satisfăcea dorinţile lor de pradă ; i intrunia 

intro acţiune comună ; și i intăria mai tare incredinţă ; de aceia tana- 

tismul religios avea să fie decisiv in acest resboiu. Amaria era gata . 

capii erau designaţi ; dorința, sa era aproape de a fi- indeplinită, când 

el se simţi slab. In Iunie 632 el muri la Medina in brațile soţiei sale 

adorate, Aişa. 
Profetul a murit ; dar opera sa trăieşte pănă in ziua de astăzi. 

Din acea. Arabie, inbucăţită in o mulțime de triburi dușmane unul 

altuia, el făcuse un stat puternic ; dar opera lui principală este. că a 

dat lumei o nouă religiune, care este cuprinsă in cartea numită Coran, 

care s'a alcătuit după moartea sa de cătră socrul şi urmașul seu A- 

bubecru. Acesia a strins la un loc toate capitulele dictate de cătră Ma- 

homet, şi a făcut cartea fundamentală a Islamului. *) 

Negreşit noua religiune este inferioară mosaismului și creştinis- 
  

leranţa : «Zi cătră necredincioși: Eu nu adorez ceia ce adorali voi ; 
voi nu adoraţi ceia ce adorez eu. Voi vă aveţi religia voastră și eu pe 
a mea... Nu asculta nici pe necredincioşi, nici pe ipoeriţi. Cu toate a- 
ceste nu li face rău.» Altă dată recomindă lupta de moarte și chiar 
esterminarea : «Fă resboaie celor cari nu cred in D-zeu, nici in ziua, 
de pe urmă; cari nu consideră ca aprit ceia ce D-zeu și apostolul seu 
au oprit, şi celor dintre oamenii scripturilor cari nu profesa ză cre- 
dința adevărului. Faecţi le resboiu pănă ce vor plăti tribut, la toți fără, 
escepție, şi să fie umiliţi.»—<Când veti intâlni necredincioşi, ei bine, u- 
cideți-i şi faceţi mare măcel.» Djihad, resboiul sfint, se impune ca o 
datorie ori cărui bun musulman. Cei cari se luptă «in cararea lui D- 
zeu,» de triumfă ori de cad vor obținea-cele mai frumoase recompense, 
«Nu ziceți că sunt morţi. Nu, ei sunt vii ; dar voi nu ințelegoti.» (La- 
visse et Rambaud, Histoire generale, 1, 457). - 

*) Coranul așa cum ni sa transmis se compune din o sută pa- 
trusprezece capitule sau surate, subdivisate in versete de lungime ne- 
egălă. Numai optsprezece capitule sunt datate din Medina ; cele alte 
au fost date in Meka, şi cele patruzeci de pe urmă conţin trei pănă 
la cincizeci de versete ; toate poartă un titlu deosebit ; unele din aceste 
titluri se compun numai din litere inițiale a căror sens n'a putut fi es- 
plicat... Musulmanii au cea mai mare veneralie pentru Coran'; nu'l 
deschid de cât numai după multe spălări şi cu el se roagă ; inseriu ver- 
sete din el pezidurile moscheilor lor, pe stiagurile, pe monumentele lor ; 
și aceste sentinţi, dictate mai in tot dauna de cea mai pură morală, 
li amintese neincetat datoriile lor cătră D- -zeu, cătră semenii lor, cătră 
ei insuşi. (Sâdillot, Fistoire gentrale des Arabes, I, 80). 
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mului: ea nu este o operă originală ; pentru că esie o combinaţiune 

din idei creştine și ebreie, cu vechie credinți ale Arabilor. Are inse 

multe părti care o pun alăturea cu cele mai binefăcătoare religiuni. 

Mai intai. e foarte simplă in dogmele sale. «Nu este de cât un 

singur D-zeu şi Mahomet este profetul său.» In aceasta se cuprinde toată 

credința musulmană. Noua religie, prin urmare, nu avea nevoie deo 

teologie ; nu cuprinde cestiuni neinţelese pentru mintea omenească ; 

prin urmare nu e teamă de eresii. *) Mai pre jos de cât D-zeul su- 

prem, „Allah, sunt angerii, servitorii supuşi a lui. Mai este apoi Satan, 

ângerul care sa revoliat in contra lui .D-zeu, ajutat de o mulţim e de 

demoni, dusmani ai omului şi a lui D-zeu. In mai multe rînduri, D-zeu 

a bine voit a se arata oamenilor prin profeţi. Intre aceşti proteţi erau: 

Moisi si lisus ; dar cel mai mare dintre ei, este cel de pe urmă, Ma- 

homet £%). Biblia şi Evangelia cuprind cuvintul lui D-zeu ; dar sunt a- 

x 

  

Fie care pagină din Coran respiră o dragoste ferbinte cătră 

D-zeu, Mahomet se incearcă a da o ideie inaltă despre a tot puter- 

nicia divină, amintind minunile creaţiunei : «El a produs părechiele de 

toată specia ; el iace să cadă din cer apa binefăcătoare ; prin ea lace 

e) să incolţiaseă plantele și palmierii inalți, a căror ramuri se apleacă, 

in jos cu struguri de curmale ; el e distribuitorul a tot binele ; eln'a 

creat pe ruritori şi geniile de cât pentru ca să fie glorificat ; el știe 

ce s'a petrecut în trecut, ceia ce are să fie, ceia ce cuprinde inima omu-, 

lui şi secretele viitorului.» (Sâdillot, Histoire gencrale des Avabes, 1, 85). 

«D-zeu e unul. E D-zeul vecinic. El n'a născut şi n'a fost năs- 

cut. EL a creat lumea din nimic.» «Numai el e vrednic a fi invocat. 

Cei cari se roagă la alţi zei, se roagă în zedar ; asemine omului care 

şi întinde amândouă mânele cătră apă ca să o ducă la gura sa, dar 

care nu ajunge nici odată ca să o atingă... Cine e stăpânul ceriurilor: 

şi al pământului ? D zeu. 'L veti uita voi, pentru a vă căuta stăpâni, 

_ incapabili a se apara. ei singuri ? Orbul fi va el considerat ca egal cu 

cel care vede şi intunericul cu lumina ? Vor putea da ei tovarăşi lui 

D-zeu, cari să fi creat cum a creat el ?» (Coranul CĂII, XIII). (FE. Lau- 

rent, Etudes -sur Histoire de Phumanită, V, 421). 

**)  Mahomet poseda calităţile care intrunite intrun singur 

om au decis de mai multe ori soarta imperiilor. Predicator și soldat, 

el era eloquent pe amvon şi viteaz pe câmpul de luptă. Teologia. lui 

era nu se poate mai simplă : «Nu este de cât un singur D-zeu.» Mo- 

nothelitul, monofisitul, atanasianul, arianul, toți sectarii acestia tari au 

să dispară inaintea sullărei sale, ne fac să ințelegem pe Mahomet. Pre- 

dicând acest mare și solemn adevăr al unităţii lui D-zeu, el nu intra 

in discutii metafisice zadarnice, şi lucra insuși a inbunătăţi starea so- 

cială a națiunei sale prin simple prescripțiuni relative la curăţenia cor- 

pului, sobrietate,. post şi rugăciune. El punea mai pre sus de toate
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nulate prin Coran, cel de pe urmă. cuvînt a lui D-zeu. După moarte, 

omul va fi judecat pentru faptele sevârşite pe pământ. Cei răi vor fi 

aruncaţi in Iad; iar cei buni vor merge in Raiu. Aice așteaptă pe cre- 

dincioşi toate fericirile : riuri cu ape limpezi care curg pe o albie de 

pietre scumpe, grădini strălucite, unde cei drepți, inbracaţi in stofe pre- 

țioase, vor. avea la disposiţia lor o mulţime de sclavi; se vor sătura 

cu. fructe delicioase și vor bea din cupe de argint băuturi alese. *) 

Pentru ca să intre in Raiu, credinciosul este dator: să creadă, 

'să se roage, să .postească, să facă milostenii și macar odată in viala 

sa să intreprindă o călătorie la Meka. Rugăciunea trebuia făcută de 

cinci ori pe zi ; postul ține in toată luna Ramadanului, de la resări- 

tul pănă la apusul soarelui; iar cât pentru peregrinagiul la cetatea 

stintă, dacă cineva nu "1 poate intreprinde in persoană, poate insăr- 

cina pe un altul să se roage in locul seu. Morala e foarte severă. Ma- 

hometanul e dator să se feriască a bea vin şi a juca jocuri de noroc; 

trebuie să- se ferească de avariție, minciună, mândrie și răutăți ; să fie 

modest, umilit, şi, mai cu samă, darnic cătră săraci «pentru că numai 

milostenia deschide porţile Raiului.» *%) Credincioşii sunt toti fraţi și 
  

milostenia şi caritatea. Dând dovadă de o toleranţă pe care lumea nu 
o rai cunoştea de multă vreme, el admitea că oamenii pot fi mân- 
tuiți având ori ce religiune li place, cu condiţie numai ca să fie vir- 

” tuoși. (Draper, Histoire du developpement întellectuel de î Europe, ÎL, 96). 
*)  «Musulmanul va avea spre serviciul seu optzeci de sclavi ; 

are la disposiţie bogălii şi moşii nemărginite ; o primăvară eternă in- 
treține verdeaţa ; iar arborii grădinelor sale dau după placul stăpânului 
o umbră răcoroasă și tot feliul de fructe gustoase ; boschete mirosi- 
toare '] indeamnă a visa la murmurul unei fântâni ; sau dacă preferă 
„cineva, atunci se odihneşte inir'un pavilion de sedef, de rubinuri şi de 
iacinte, impodobit cu o mare eleganţă. Ori că se preumblă, ori că se 
intinde a lene pe malul unui riu care curge pe o albie de chihlimbar, 
de diamante şi de smaranduri, nici căldura zilei nici aburii umezi din 
timpul nopții, nu i pot face vre un rău. Inbrăcat in matasă și cu pi- 
cioarele incrucişate pe un covor frumos, in mijlocul florilor, servito- 
rul lui D-zeu ordonă ; indată i se aduce o masă splendidă in talgere 
de aur masiv ; trei sute de feluri la fie care masă ; trei sute de pagi 
tineri, cari defilând, se par un coliet de mărgăritare fine, poartă cește 
şi vase de cristal, şi i varsă băuturile paradisului, băuturi delicioase care 
inveselesc sufletul fără a rătâci raţiunea; şeptezeci şi două de nimfe 
nemuritoare, hurii cu ochi negri, asemine unor mărgăritare in scoica 
lor, vor asculta de glasul credinciosului, şi, prin cântecele lor, vor spori 
plăcerile lui> (Sâdillot, Histoire generale des Arabes, IL, 90). 

*2) «Carnea şi sângele victimelor nu ajung pănă la D-zeu ; nu-
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egali ; cât pentru cei cari nu cred in Coran, Mahomet i imparte in 

două. Crâştinii şi Evreii pot, şi ei, intra in Raiu, dacă au indeplinit 

toate prescripțiunile religiunei lor ; ei trebuie cruțaţi ; dar resboiu de 

moarte in contra celor cari se inchină la idoli. Credinciosul intră in 

Raiu prin faptele bune; dar cel mai sigur mijloc dea intra este: dea 

muri cu armele in mână pe câmpul de luptă pentru credință. In ziua 

judecății cei de pe urmă, paginele cărții in care se inscriu faptele oa- 

menilor vor fi albe pentru cei cari au murit luptând pentru Islam: 

sângele vărsat a spalat toate faptele rele. 

Dar Coranul nu cuprinde numai prescripțiuni religioase. El este 

şi Codicele civil şi penal, şi Constituţia statelor musulmane. Dacă in 

privinţa, religioasă, opera lui Mahomet e lipsită de originalitate, in ceia 

ce priveşte dreptul civil și penal ea constituie un mare progres faţă 

cu starea anterioară. El mărginește poligamia ; opreşte căsătoriile in- 

cestuoase, obicinuite pe atunci la Arabi ; ridică pe femeie din posiţia in- 

'josită in care se afla ; are milă de cei slabi, de orfani şi de sclavi. 

Pedepsele sunt relativ moderate. Chiar pentru uciderea cu voință se 

admite impăcarea ; se respectă viața omului. Sunt unele prescripțiuni 

care ni se par rele, d. e. poligamiă și plăcerile din Raiu. Dar să nu 

uităm că Mahomet a fost şi un barbat de stat. El voia să isbutească 

numai de cât ; fiind că numai așa patria sa putea ieşi din injosirea in 

care se afla : era, prin urmare, nevoit să facă unele concesiuni. Cât 

pentru dinsul, personal, e mai pre sus de ori ce critică. Multă vreme, 

scriitorii creştini lau considerat ca un inșelător. Dar n'a fost inşelă- 

  

  

mai pietatea voastră a se sui pănă la el.> «A fi drept,zice el aiurea, 

nu insamnă a se intoarce cu faţa in timpul rugăciunei spre apus său 

spre resărit, ci a crede in D-zeu şi in ziua judecății de pe urmă, in 

ângeri, in scripturi şi in profeti ; a da, pentru dragostea lui D-zeu, 

ajutoare rudelor, orfanilor, nevoieşilor ; a rescumpara pe prisonieri, a 

“fi harnic la rugăciuni, a lace milostenii, a şi indeplini cuvintul dat, a 

se conduce cu răbdăre in imprejurările grele, ia timpuri de violență şi 

de nenorocire ; a fi sincer şi a se teme de D-zeu.» «Rugăciunea ne con- 

duce la jumatate drum spre D-zeire ; postul ne duce la poarta palatu- 

lui seu; milostenia ni deschide uşile.» «Credincioşii sunt datori a da. sa- 

racilor cele mai bune lucruri ale lor, acele pe care ar voi şi ei săle 

capete când. ar fi în miserie.» «lubiţi-vă unii pre alţii; nu vă vorbiti 

de rău, nu vă calomniaţi, nu căutaţi cu curiositate greşelile semeni- 

lor vostri, şi nici unul dintre voi să nu vorbiască rău de cel care nu 

i de faţă.» (Sedillot, Histoire gendrale des Arabes, |, 94).



  

tor omul care zicea că nu poate face minuni : pentru că numai D-zeu 

poate să le facă ; *) barbatul care a scris că «fiul câştigă Raiul -la 

picioarele mamei sale ;» profetul care văzindu-se aproape de moarte 

şi a cerut iertare de la toţi cei de față şi a intrebat dacă nu dato- 

reşte cuiva ceva. O babă bătrână amintindu-i că de mult i datoria câţi- 

va bani, el i a dat zicându-i: «ţi multemesc, mamă, că mi ai adus a- 

minte. Sint tericit că m'am aquitat pe lumea aceasta, in loc de a ţi- 

plăti în -ceriu.» %*%) Ă e 
  

*) Când i se cereau minuni: «D-zeu, respundea el, nu mia îri- 

mis cătră voi pentru aceasta ; el m'a trimis numai ca să predic legea 

lui ; dacă veţi primi ceia, ce vă aduc, aceasta va fi fericirea voastră pe 

lumea aceasta şi pe ceia altă.» Şi, indreptându-se cătră idolatri li zi- 

cea: «Eată ceia ce mi a aratat D-zeul element, D-zeul plin de milă : 

o carte a căruia versete formează un Coran arab pentru oamenii cari 

au inteligenţă ; un coran care conţine promisiuni și amenințări; dar 

cea mai mare parte fug de el și nu voiesc să "| audă. Inimile noastre, 

respund ei, sunt inchise ; urechiele noastre suni surde la cuvintele tale ; 

un văl să intinde intre tine şi noi; fă ce-ţi place; noi tot așa. Zi-le 

lor : Eu sînt un om ca şi voi, dar un om căruia i sa descoperit că 

D-zeu, stăpânul vostru, e un D-zeu unic; mergeţi drept cătră el ; im- 

ploraţi iertarea lui. Vai celor cari se apleacă spre alți zei! Vai celor 

cari resping credința milosteniei şi neagă viaţa viitoare ! Cei cari vor 

fi crezut şi vor fi practicat virtutea se vor bucura de o: recompensă 

eternă. Veti refusa voi a crede in D-zeu care a creat pămîntul in două 

zile? i veţi da lui egali ? El e suveranni universului... El a zis ce- 

rului şi pământului: Veniţi, ascultați de voacea nea ; cerul şi pămân- 

tul au respuns : Ne supunem.» (Sedillot. Histoire gentzale des Ara- 

des, |, 63). 
:*) Mahomet era un barbat de statură de mijloc, bine făcut, 

cu umerii largi, pieptul bine desvoltat, capul mare, figura ovală şi pu- 

tin colorată, cu o barbă deasă şi păr negru care cădea in bucle peu- 

meri. Avea truntea mare, nasul lung și puțin coroetic, gura mare, 

dinții frumosi cam rari, ochi negri şi strălucitori, cu gene mari, intre 

sprincenele lungi şi fine se desena o vină care se umplea când era e- 

moționat. Fisionomia veselă, macar că nu se uita nici odată in faţă. 

Se ţinea rău, cam gârbovit, mersul iera repede, dar greoiu : pare că 

tot star fi suit pe un munte, Se ingrijia mult de persoana sa, se spala 
de mai multe ori pe zi, lua adesa baie, şi parfuma barba şi părul. 
Simplu in gusturile și obiceiurile sale, el şi mulgea singur oile, se pu- 
nea la pământ ca să şi cărpiască hainele şi incălțămintele... Vorbia 
puţin şi nici odată fără necesitate ; nu putea suferi unele mirosuri ; 

era supus la descurajare ; când era bolnav, plângea ca un copil Şi, 

zicea soţia sa Aisa, gemea ca o cămilă. De timpuriu simtise tulburări 

nervoase care, sporind cu timpul, dară loc la adevarate crise. Simţia 

intăi o sensaţie de greutate ; estremităţile i se răciau ; tremura cai 
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$. 3. Cei Patru talifi. 

După moartea lui Mahomet s'a ales Abubecru, unul dintre cei mai 

vechi şi mai devotați prietini şi sfătuitori ai Profetului. EI luă numele 

de Cal:f (locuţiitor trimis de D-zeu). Alegerea sa era, foarte nimerită ; 

pentru că vremile erau grele. Mulţi dintre Arabi incepeau a se indoi 

de misiunea lui. Mahomet. «Dacă_ar. fi. fost. in. adevăr.un. profet, el nu 

ar fi_murit2, ziceau. ei. Erau. pretutindinea revolte. Abubecru.. fu foarte . 
ferm. %) El nu chiemă inapoi oastea trimisă in contra Syriei ; inarmă pe 

barbaţii in stare de a purta armele din Meka şi bătu pe cei cari se re- 

voltaseră. In acest resboiu el fu ajutat de cătră K/alid, care de pe iim- 

pul lui Mahomet, meritase numele de «Sabia lui D-zeu.» El fu fără 

milă cătră apostaţi ; Arabia intreagă se supuse din nou. 

După ce inăduşi revoltele interne, Abubecru declară resboiu Per- 

siei şi Imperiului bizantin. Armata Arabilor era insuflețită de entusi- 

asmul religios ; şi cele două imperii erau slăbite prin necontenitele res- 

boaie ce și făcuseră in curs de mai multe secule. Persia era in deplină 

anarchie. De la moartea lui Khosroe, urmuseră nouă regi in curs de pa- 

tru ani; nu mai era nici armată, nici guvern ; imperiul se bucăţise. **) 

cum ar fi avut friguri, şi cerea să '1 invăliască ; atunci urechile ince- 
peau a i ţiui; ochii i se rătăciau, apoi remâneau ficsaţi; capul avea 
mișcări convulsive ; picături mari de sudoare, căzind pe faţă, anunțau 

sfirșitul crisei ; ori cădea la pământ ca un om beat, şi cei de faţă 11 

stropiau cu apă. (Lavisse et Rambaud, Histoire gântrale, |, 440). 
=)  Abubecru după ce a primit jurământul de credință: «Eată 

m'aţi insărcinat cu sarcina de a vă guverna ; de voiu face bine, ajuta- 

ți-mă ; de voiu tace rău, mustraţi-mă ; a spune adevărul celui care de- 

“tine puterea este un act de zel şi de devotament;a i 1 ascunde este 

o trădare ; inaintea mea omul slab și omul puternic sunt egali ; voiu 

să dau tutulor o dreptate nepărtinitoare ; de mă voiu indepărta vre o 

dată, de la legile lui D-zeu și ale profetului seu, voiu inceta a avea 

dreptul a reclama supunerea voastră.» iSedillot, Histoire generale des 

Arales, ], 124). o , , 

**) Cuvintele trimisului lui Mahomet cătră regele Perşilor : «Ceia 

„ce ai spus despre sărăcia, despre divisiunile, despre barbaria noastră, 

toate aceste erau adevărate este câtâva vreme. Da, eram aşa de mi- 

serabili, că se vedeau pintre noi oameni cari ȘI stimparau foamea mân- 

când insecte şi şerpi ; unia şi omoriau fetele ca să nu fie siliți a im.- 

„părţi cu dinsele mâncarea. Atundaţi in intunericul superstițiunei și a i- 

dolatriei, fără. legi și fără îriu, tot da una dușmani unii altora, eram 

ocupați numai a ne prăda şi a ne distruge unii pe alţii. Eată ceia ce 

eram. Acuma suntem un popor nou. D-zeu a ridicat in mijlocul nos- 

7
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Imperiul bizantin era, de asemine, slăbit prin reua administraţie, prin 

pretenţiile Bisericei și prin lăcomia fiscului. Armata era desorganisată. 

Pe lîngă aceste trebuie să mai adăogim certele religioase, care contri- 

buiau a slăbi țara, vărsând in zadar un sânge prețios. 

Faţă cu această stare de lucruri, armata Arabilor era neinvinsă. 

i era inflăcărată de fanatism ; capii se luptă de a valma cu solda- 

: prada, se imparte de o potrivă. Ofițerii sunt luaţi dintre soții pro- 

futi şi se bucură de o mare autoritate morală ; ei sunt foarte bravi, 

şi invăţaţi in toate ale resboiului. Au construit maşine de resboiu; 

sunt foarte severi cu trupele ; dar in acelaş timp, foarte ascultători. 

Cuceritorul Persiei și a construit un palat ; Califul ordonă să i dea foc ; 

Khalid, care nici o dată n'a fost invins, declară că va lupta şi sub 

ordinile unui copil, dacă i va poronci Califul. Acesta supraveghiază 

toate operaţiunile resboinice ; insufleţește pe cei domoli ; oprește ar- 

doarea celor iuți; şi nu permite a se face resboiul de cât dupăun plan 

bine meâitat si cu toți sorții de ishîndă. Dar în acelaş timp, urmasul 

Protetului ducea o viață foarte ausieră şi lista lui civilă era de cinci 

drahme pe zi. - 

Viteazul Khalid intră in Syria ; cuprinde Damascul, Tiberiada şi 

Palmyra. Atunci Eracliu se unește cn Perșii, ca să poată resista A- 

rabilor. Aceștia, sunt bătuţi la hotarele Persiei ; dar Sad vine cu trupe 

nouă : după o luptă de trei zile, armata persană e sdrobită la Kade- 

siah şi steagul naţional al Sassanizilor cade în mânile biruitorilor (636). 

Arabii trec Tigrul: cuprind Ctesifonul şi intemeiază cetăţile Kufa. și 

Bassora Atunci Perşii nu se mai pot uni cu Grecii. Aceştia pierd E- 

messa, apci cetăţile de pe ţermul mărei. Ierusalimul, incunjurat de toate 

părțile, capitulează inaintea lui Omar, care se suise pe tron în 634. 

Arabii merg mai departe cu cuceririle lor ; ei cuprind Antiohia ; apoi 

intră in Mesopotamia ; ieau cetăţile Edessa şi Nisibe ; silese Cesarea 

să se predea, ş astfel întreaga Syrie şi Mesopotamie este in mânile lor, 

tru un profet ; ni a zis prin organul trimisului seu: Eu sunt D-zeul 
unic, etern, creator al universului ; bunatatea mea vă trimite un po- 
vaţuitor ca să vă conducă. Noi am crezut in misiunea lui Mahomet... 
El a luminat spiritele noastre, a stins urele noastre, ne a intrunit in 
o souiwlate de fraţi. Apui ni a zis: indepliniţi opera mea, intindetţi pre- 
tutindinea imperiul islamului : pământul aparţine lui D.zeu selvi'l dă... 
Acumna ne cunoşti; tu ai să alegi: sau islamul, sau tributul, sau res- 
boiu de moarte » (F. Laurent, Etudes sur histoire de Vhumanit, V, 449).
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Atunci Omar socoate că atâtea cuceriri sunt de ajuns. Dar Amru 

ajunsese la hotarele Egiptului. El deschide scrisoarea Califului numai 

după ce a intrat in igipt. El intră in intelegere cu Coptii; li asigură, 

esercițiul cultului lor, cu condiţie ca să plătiască un tribut de două 

monete de aur fiecare cap de familie. Alesandria este cuprinsă după o 

xesistență de patrusprezece luni ; apoi se cuprinde restul Egiptului ; iar 

bandele arabe ajung cu -prădăciunile lor pănă la Tripoli. 

Pe cână se termina cucerirea Egiptului, regele Perşilor incercă 

pentru ultima oară a scapa patria sa. Dar armata sa este sdrobită la Ne- 

havend (643). Nenorocitul rege caută un adăpost in provinţiile resă- 

ritene ale imperiului ; dar este ucis. In timpul acesta Arabii ajung 

pănă la munții Caucas, Oxus şi Indus ; şi Islamismul se instalează la 

Herat, Merv şi Candahar. 

Omar fiind ucis în 644, se intruneşte un consiliu pentru a alege 

pe urmaşul seu. Adevăraţii musulmani voiau să aleagă pe Ali, vărul 

lui Mahomet, care luase in căsătorie pe Fatime, fiica iubită a Profe- 

tului. Ali era foarte viteaz. Dar Koreişiţii preferă pe bătrânul Oth- 

nau. Acesta e ales, mai'ales prin stăruința lui Amru. Indată după a- 

legerea sa, isbucniră in toate părţile revolte. ] se imputa că nu se ţine 

de legea adevărată a Profetului ; că imparte la rudele şi favoriţii sei 

posturile şi banii Gin tesaur ; provinţiile se plângeau de indulgenţa lui 

cătră, favoriţi. Ali se puse in fruntea nemulțemiţilor ; 1 asedie in Me- 

dina şi "1 ucise. El se retrăsese din cetate ca să nu i se impute măcelul. 

Atunci Ali fu proclamat Calif. Soldat viteaz, el era politic me- 

diocru. El ridică o mulţime de nemulțămiri in contra sa, mai ales prin 

mândria lui nesuferită. Mulţi dintre cei cari fuseseră in contra lui 

Othman erau acuma pintre nemulţemiţi. În fruntea acestora era Aișa, 

“văduva lui Mahomet, pe care Ali o acusase adinioară inaintea Profetu- 

lui. Meka se revoltă. Guvernatorul Syriei, Moasia, nepot a lui Othman, 

se declară in favoarea ei. Meka fu. liniștită uşor ; dar era greu in Sy- 

ria. 'Treizeci de mii de musulmani jurară să nu doarmă in pat, să nu bea 

“apă proaspătă şi să nu se spele, mai inainte de a resbuna uciderea lui 

Othman. Moavia era puternic, când Ali se decise a pleca in contra sa. 

Pe malul. Eufratelui ambele armate se intâlniră. Ali făcu minuni de vi- 

tejie. Nimic nu era in stare a i se opune, pentru că «nime nu scapa 

cu viață din o luptă cu viteazul fiu a lui Abu-Taleb.» Victoria era să 

se decidă in partea lui Ali, când Amru sfătui pe Moavia să pună in
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virful suliţilor copii din Koran. Armata lui Ali stă la indoială, Cei doi 

duşmani sunt somaţi a se impăca. E peste putință. Atunci se incepe 

din nou resboiul ; dar, de astă dată, in defavoarea lui Ali. Mulţi din- 

tre Arabi ”| părăsiră ; Egiptul se supuse Omaiazilor ; Medina era pier- 

dută ; chiar fratele lui Ali se declară in contra lui. Atunci trei Arabi 

se deciseră a ucide pe Ali, Amru și Moavia. Amru scăpă ; Moavia fe 

uşor rănit ; iar Ali ucis (661). Moavia se sui pe tronul Califilor. 

$. 4, Dinastia Omaiazilor. 

Moavia avu a lupta mult pănă ce se văzu singur stăpân. In cur- 

sul acestor lupte, Arabia suferi foarte mult. Mai toată populația din 

Medina a fost măcelărită; Meka susţinu două asediuri ; Caaba fu arsă. 

Nu era vorba numai de certe personale; pe lingă acestea, se adăugiau 

vechiele uri dintre triburi şi neințelegerile dintre deosebitele secte, care 

iincepuseră a se forma. Intre aceste secte cea mai importantă era a Șii- 

țilov cari nu cunoșteau sfinţenia cărţii numită sunz, culegerea predi- 

celor Profetului şi descrierea vieţii sale ; pe când Suniţii, majoritatea. 

musulmanilor, puneau această carte alăturea cn Koranul. Şiiţii nu re- 

cunosc, de usemine, autoritatea celor intăi trei Califi. Pentru dinșii Ali 

este adevăratul moştenitor al Profetului. 

Cu dinastia Omaiazilor se incepe o perioadă nouă in istoria A- 

rabilor. Arabia se revoltase mai cu samă pentru că obiceiuri nouă 

se introduseseră la curtea Calitului, care strămutase reşedinţa la Da- 

mase, lezid, fiul lui Moavia, fusese escomunicat de cătră drept cre- 

dincioşi pentru că bea vin, umbla la vânat, se incunjura de Beduini 

şi nu se inchina nici odată. Când ocupaseră Medina, călăreţii syrieni 

și legaseră caii in templu, intre anvon şi mormintul Profetului. Cu 

toate certele lăuntrice, cuceririle se continuau. Sub Valid I (705— 715) 

Arabii cuprind 'Turchestanul şi ajung pănă la China. Aceste armate trec 

Indul, intră şi supun Penjabul şi se gătesc a se inainta spre Gange. Spre 

apus, după mai multe lupte fără nici un resultat in Asia Mică, Arabii 

formează o flotă şi in 672 atacă Constantinopole. Dar cetatea este sca- 

pată prin focul grecesc. Flotele şi armatele arabe sunt nimicite, Alte 

espediţiuni, intreprinse tot pe marea, avură tot aseminea resultat. In 

această direcţiune, Imperiul arab ajunsese la hotarul! seu definitiv. 

„Nu este tot astfel in Africa, De la Justinian incoace, tot termul 

nordic al Atricei făcea, din nou, parte din Imperiul roman. Dar sta-
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rea ei era nesuferită. Istoricul Procopiu zice că numai pe timpul acestui 

Impărat, din pricina luptelor religioase şi a persecuţiunilor de tot fe- 

liul, Africa pierdu cinci milioane de oameni. Se intimplase o mulțime 

de revolte, in cursul cărora mai nu mai remăsese nimic din civilisa- 

țiunea romană. De aceia, in loc de a se opune Arabilor, in loc dea 

apăra un Imperiu care le asupria grozav, populaţiunile erau bucuroase 

a cădea sub dominaţiunea lor. Supuși Arabilor, vechii locuitori ori îm- 

brățișau Islamul şi atunci erau de drept egali cu stăpânii lor ; ori şi 

pastrau religia lor creştină, şi alunci erau obligaţi la plata unui tri- 

but anual, Haraciu, ficsat o dată pentru tot d'a una, şi cu mult mai 

uşor de cât impositele imperiale. Pentru aceste cause, nordul Africei 

este cuprins foarte uşor. Pe timpul lui Moavia, în 669, Arabii apucă 

spre apus sub conducerea lui Okba ; intemeiază puternica celate Ke- 

ruan ; peste treisprezece ani ei supun Magrebul. Grecii se mănțin nu- 

mai in cetăţile de pe term. Nevoiţi a se retrage in uriasa unei revolte 

a Berberilor, ei vin din nou in 696. Berberii opun o resistenţă des- 

perată, care nu poate fi infrintă de cât numai după, multe lupte. In 

108 toată Africa de nord, afară de Ceuta, este in mânile Arabilor. 

Pentru ca să și asigureze stăpânirea, Arabii pun garnisoane prin ce- 

tăţi şi trimit in toate părțile misionari pentru lățirea Islamului. 

Stăpâni peste Africa, Arabii şi indreptează privirile asupra Spa- 

niei, care era uşor de cucerit. Comitele Julian, guvernatorul din Ceuta 

şi duşman al regelui Roderie, indemnă pe Arabi să treacă in Spania. 

Musa ceru invoirea Califului, care i ordonă să lucreze cu multă bă- 

zare de samă. Musa trimise (711) o armată de 7000 de oameni, în- 

tre cari erau numai 300 de Arabi, sub comanda lui TZarik. In 19 lu- 

jie se dădu o luptă teribilă, la Xeres, in apropiere de riul Uaa-Becca, 

care se varsă lingă capul Trafalgar. Regele Roderic avea o mulţime de 

dușmani cari aşteptau cu bucurie infringerea sa. O parte din armata 

Visigoţiler părăsi câmpul de luptă; restul fu sdrobit ; insuși regele căzu 

pe câmpul: de luptă sau dispăru in timpul fugei. Tarik merse drept 

spre Toleda, pe când o parte din armata sa cuprindea cele alte ce- 

tări spaniole. Mai nu fu nici o resistență. Musa alergă ca să complec- 

teze victoria. EI cuprinse cetatea Merida, care se impotrivise multă 

vreme. Pe când creștinii erau mărginiţi in munții Asturiei, bande de 

Arabi și Berberi veniau de se așezau in Spania. Musa după cuprin- 

derea Saragosei se inaintă pănă la Pirinei. Urmașii sei trecură acești
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munţi ; cuprinseră Narbona.; sdrobiră pe Aquitani ; cuprinseră cetatea 

Bordeaux şi ajunseră pănă la Loara. Spre norocirea creştinătăţii, jn 

732, la Poitiers, fanatismul musulman se găsi faţă cu fanatisinul nu 

mai puţin. energic al Francilor. Victoria câştigată de cătră Carol Mar- 

tel scăpă creștinătatea: și numai așa nu s'a putut indeplini planul Ca- 

lifului Valid, care şi propusese să apuce Europa din două părţi şi de 

pe inălțimile Capitoliului să anunțe lumei intregi că «Nu este de cât 

numai un D-zeu şi Mahomet este Profetul seu.» 

IV. CAROL CEL MARE. 

$. 1. Căderea Merovringienilor 

După Dagobert I dinastia Merovingienilor incepe a decădea. Este 

esagerat tabloul ce ni '] fac contimpuranii despre regii din această di- 

nastie ; *) nu sunt ei aşa de slabi după cum ni sunt zugrăviți ; nu este 

mai puţin adevărat inse că transformări insemnate s'au intimplat sub 

aceşti de pe urmă regi merovingieni. 

Pentru ca să inţelegem schimbarea care s'a făcut in guvern şi in- 

stituțiuni, trebuie să avem o ideie lămurită despre proprietatea” din a- 

cele timpuri și despre drepturile ce se trăgeau din ea. 

Ca şi in cele de pe urmă timpuri ale Imperiului era proprietatea 

save. Erau domenii rurale intinse numite cu un nume propriu, după 

numele celui care a constituit pentru intăia dată acel domeniu ; pro- 

prietarul locuia pe pământul seu, şi in mijlocul a o mulţime de clă- 

diri pentru oamenii de serviciu, se inălța curtis, curtea boierească ; 

curtea şi clădirile ce atirnau de ea era sub privigherea a lui cel/arius, 

  

„*)  <Familia Merovingienilor, zice Eginhard, nu mai avea de cât 
va timp nici o putere și avea numai titlul de rege. Principele se mul- 
țemia numai a avea plete mari şi barbă lungă, de a se aşeza petron 
și a arata că e monareh. El dădea audienţă ambasadorilor şi ii da res- 
punsurile pe care '] invățaseră sau i se poruncise. Afară de o pensiune. 
alimentară, neindestulătoare, regulată de cătră prefectul palatului, după 
bunul plac al acestuia, el avea numai o villa cu un venit mic, și aice 
și ținea el curtea sa, alcătuită din un mic număr de servitori. Când 
era nevoie să plece unde va, călătoria intr'un car cu boi, pe carii 
mâna un om ca la țerani. Astfel avea el obiceiul a'se ducela aduna- 
rea generală a naţiunei care se intrunia o dată pe an pentru trebile re- 
gatului.» (Duruy, Histoire de !' Europe et de la France jusqiw'en 1270, 128). 

+
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chelarul. Această proprietate întinsă se stăpânește in puterea legilor; 

se vinde sau se lasă moştenire. Ea poartă numire de allodiu, care pe 

vremea Merovingienilor insamnă proprietate venită prin moştenire, pa- 

trimoniu; moșie. - o 

Pe lingă aceste proprietăţi, mulţi nobili capătă de la regialte pă- 

mânturi nouă, care se numese beneficia. Știm că regii merovingieni 

nu erau bogaţi ; einu aveau de unde plăti pe funcţionari ; nici cu ce 

resplăti serviciile credincioşilor lor; nici cu ce săşi atragă partisani, 

mai ales in necontenitele resboaie intre membrii aceiaşi familie. In loc 

de bani, ei dau pământuri. Beneficiul inse era in tot d'a una revoca- 

cabil ; regele '1 putea, lua inapoi când muria beneficiarul, când 71 ser- 

via rău, ori i era necredincios. Se lua inapoi un beneficiu, cum se des- 

tituie un funcţionar. Dar nu numai regii pot da beneficii; Bisericile, no- 

pilii bogaţi, puteau lega pe alţi oameni de dânşii prin beneficii. Acea- 

sta schimbă mult raporturile dintre oameni. %) | 

Prin urmare pe lingă pământul stăpânit in puterea moştenirei, 

mulţi stăpânesc și pământuri ca beneficii. Dar in acele vremi era mare 

nesiguranţă ; nime nu se socotia sigur pe drepturile sale, dacă nu erau 

intărite prin o diplomă. regală. Poate că guvernul să fi tras oare care 

foloase din această intărire continuă a drepturilor de proprietate ; nu 

se ştie sigur; dar ceia, ce este nai pre -sus de indoială e faptul că in- 

dătă cum se suie pe tron un rege nou, alergau toţi să li se intăriască, 

stăpânirea proprietăţilor. În violențele şi arbitrarul timpului era paci- 

nic stăpânitor numai cel care putea arata o scrisoare regală, şi nu de 

ÎI a II 
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=)  Beneficiarul era in atirnarea celui care i conceda, şi la pla- 

cul lui. Relaţiunile dintre ei nu erau regulate nici prin un contract, nici 

„prin lege, ci prin voința unuia dintre ei. Beneficiarul avea un mijloc 

de a şi relua independenţa sa; era de ajuns să intoarcă pământul. 

Dar pe câtă vreme "| conserva, el era supus. Binefacerea ”] lega. persona- 

liminte cu binefăcătorul. El nu era faţă cu dânsul nici sclav, nici colon, 

pici fermier ; dar numai prin aceia că «linea de la el o binefacere,» el 

era legat prin toate simţimentele şi prin toaie interesele. Introducând 

un mod nou de posesiune, beneficiul a modificat condiţiunea pămân- 

tului, şi prin urmare și condițiunea- a 0 mulţime de persoane umane. 

Poate că dintre toate chipurile de arendă aceasta e cea mai aristocra- 

tică : in locul contractului, care ar pune doi oameni pe un picior de 

egalitate şi i ar subordona unei legi comune, el substituie o convenţiu- 

ne care i subordonează unul altuia. (Fustel de Coulanges, Les Origines 

du systâme ftodal, 192).



la un rege mort, ci de la cel care era pe tron. Nu se capata prin a- 

ceasta un drept nou, se intăria numai dreptul vechiu. 

Dar dacă era nesiguranță pentru omul bogat, pentru cel cu do- . 

menii şi cu beneficii, ni putem inchipui care era starea omului liber 

dar slab și sarac. Nu poate fi sigur nici de mica lui proprietate, nici 

de persoana sa, dacă nu se pune sub patronagiul unuia mai puternic. 

Patronagiul acesta era vechiu. La Romani fie care nobil avea « Amici, 

cari in realitate erau clienții sei. Tot așa fuseseră consideraţi la ince- 

put și Comites, cari au ajuns cu timpul atât de puternici. Căutau pa- 

tronagiul Bisericei şi al nobililor toţi. oamenii liberi, cari voiau să tră- 

iască in ticnă, Mai mult incă: uniia se recomandau, adică se făceau 

«oamenii» Bisericei ori ai unui nobil, numai ca să poata scapa dea- 

suprire și de vioiențe. Uniia se <comândau» vre unui sfint ca să şi 

asigure fericirea pe lumea ceia altă. Ne avind un comând, bani pen- 

tru slujbele bisericești și pentru cele necesarie la moarte, ei şi comîn- 

dau persoana lor, munca lor pănă la moarte. *) - 

*) In nici o epocă cel slab n'a avut mai multă nevoie de pro- 
tecție : timpurile aceste sunt nefavorabile pentru libertate. Protecţia se 
dobîndește, şi in acelaș timp libertatea se pierde, prin recomandație, 
prin actul in virtutea căruia un om sarac intră in tutela (înundobur- 
dum), se pune sub protecţia altuia, cerindu-i după formulă nutrimen- 
tul, inbrăcămintea, oferind un serviciu liber (ingenuili ordine servilium) : 
formulă insemnată care arată cât de mult s'a intunecat noţiunea liber- 
tăţii. Aceşti recomendaţi sunt amicii, vasalii. Și mai micşirează incă 
cineva libertatea sa când nu şi poate plăti datoriile, când contrac- 
iează o obligaţie cătră Biserică prin recunoștință cătră un sfint (La- 
visse et Rambaud Histoire generale, 1, 149). 

Faptul dominant al acestei epoce triste (sub cei depe urmă me- 
rovingieni), cel care umple toate esistenţile şi le tulbură pe toate, era 
lipsa de securitate. A apăra bunul seu, libertatea sa, viaţa sa, era a- 
facerea cea mare, greutatea cea mare, suprema ambiţie a fiinţii ome- 
neşti. Pentru aceasta, nu trebuia să se razime cineva nici pe regi, nici 
pe funcţionarii lor, nici pe tribunalele lor. Administraţia și justiția e- 
rau fără putere. Se intimplă atunci ceia ce se produsese in toate tim- 
purile şi ceia ce se va intimpla pururea in asemine cas : Cel slab. care 
nu se simția protegiat de cătră puterile publice, ceru de la unul mai 
tare protecţie și se puse sub atîrnarea lui. Patronagiul a fost scapa- 
rea tutulor oamenilor cari voiau să trăiască in pace. (Fustel de Cou- 
langes, Les Tyansformations de la Rogauit, 583). 

Sub merovingieni, omul liber se vindea ca să capete bani sau și 
punea amanet libertatea pentru suma imprumutată. Eată formula: 
«Magnificului domn cutare, eu cutare, şi femeia mea. Să fie cunoscut
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Din toate aceste au urmat că in societatea din viac. VII sunt. 

uniia nobili şi biserici, care au domenii nemărginite, cu o mulţime de 

servi şi coloni pe aceste domenii, pe care au o mulțime de oameni 

cari atîrnă de ei, cari sunt «oamenii lor.» Sunt prin urmare foarte 

„puternici ; dar o imprejurare i a făcut şi mai puternici: imunitatea. *) 

Magnaţi şi Biserici capătă de la rege o mulţime de scutiri ; Să fie scu- 

tiți de ori ce amestec al autorității administrative. Agenţii regelui nu 

au dreptul a judeca pe oamenii celui care a capatat imunitatea ; €i nu 

pot strînge un imposit de pe proprietăţile lui; nu au drepta face po- 

„ litie acolo. Vra să zică atunci marele proprietar ajunge judecător al 

oamenilor de pe proprietatea sa; el stringe impositele ; el face poliția 

domeniilor sale. **) 

că ne am vindut şi vindem starea noastră de persoane libere, cu toată 

averea noastră, adică cu cutare mansă, cutare pămint, cutare vie, şi 

cu tot ce stăpânim in cutare vilă ; in urmarea căreia am primit de la 

voi un preţ convenit, consistând in cutare număr de bani deaur; de . 

acum inainte, tu care ești cumpărătorul nostru, vei avea dreptul de a 

face din noi şi din moştenitorii noştri tot ceia ce vei voi, şi acest act 

de vinzare e pentru vecinicie.> «După cererea mea, şi la mare nevoie, 

mi ai pus în mână cutare număr de bani de aur, şi fiind că nu am 

inchipuire a ţi i inapoia, fac această legătură, cătră tine, aşa, ca să faci 

cu mine tot ceia ce faci cu sclavii tăi, şi ca să ai deplinul drept dea 

mă vinde, a mă schimba, sau a mă pedepsi.» Unia şi vindeau liber- 

tatea cu condiția ca să fie hrăniţi şi inbrăcaţi in toată viaţa. Unia se 

făceau sclavi de smerenie. Cel indreptat la o boală grea de un sfint 

se făcea. sclavul sfintului. (Fustel de Coulanges, ['Alleu, 285). 

=)  Imunitatea a fost, la inceput, o scutire de sarcine şi de im- 

posite, care a ajuns la părăsirea drepturilor de suveranitate, in pute- 

rea căreia se cerea aceste sarcine și aceste imposite. Imunitatea a fost 

Ja inceput strins legată de pământurile regelui. Ea a remas lipită de 

aceste pământuri când regele le a dat ; de timpuriu, ea s'a intins şi 

la alte pământuri ale acelora care primiseră pământuri regale, adică 

la beneficiarii regelui. Fiind că toţi beneficiarii regelui sunt acuma va- 

sali regali, imunitatea părea consecinţă a, patronagiului (mundium) ; mai 

ales mănăstirile par mai mult a fi inzestrate cu imunităţi, tocmai pen- 

iru că multe dintre ele erau considerate ca bunuri regale. Tocmai pen- 

tru a avea această imunitate stăruiau de a intra în patronagiul rege- 

gelui. (Lavisse et Rambaud, Histoire generale, |, 389). 

*%)  Imunitatea, 

10 Imunitatea e o favoare, un beneficiura. Ea e acordată de că- 

tră rege personalminte unui om care de ordinar s'a presentat in per- 

soană. Ea nu vine de cât in urma unci cereri său rugăciuni de care
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Astfel fiind lucrurile ințelegem pentru ce cuvîntul respublica dis-_ 

pare din documentele timpului. Nu mai sunt imposite. Nu că regii me-, 

rovingieni s'au gândit a le suprima; din contra, ei le au sporit. Dar 

nu mai insamnă ceia ce erau odinioară : o sarcină pe care o poartă po- 

pulaţiile pentru trebuinţile generale ale statului şi pentru interesul lor, 

Regii pierd puterea judiciară. Nu că nu ar voi să judece. Din contra 

judecă şi pedepsesc grozav. *) Dar nu mai sunt legi : regii şi oamenii 

    

se face menţiune în act. Apoi această rugăciune și această favoare se 

reinioesc la fie care moarte. : 

„20 privilegiul de imunitate consistă in a libera pe episcop, pe abate : 

sau mare senior laic de autoritatea administrativă fie pentru jurisdic- 

ţiune, fie pentru imposit sau poliţie locală. Ea nu distruge într'un chip ge- 

neral ierarhia ducilor, comiţilor şi centenarilor ; dar sustrage mji de do- 
menii de sub autoritatea lor. - 

30 Ea nu suprimă autoritatea: regală; regele nu renunță nicăiri la 
drepturile sale, el renunţă numai a le esercita prin intermediul agen- 
ților sei. De atunci se intâmplă că autoritatea regală care nu mai poate 
lucra pe calea administrativă, iea caracterul unui patronaj direct și per- 
manent ; supusul nu e de cât un fidel. 

40 Imunitatea e in tot d'a una acordată unui mare proprietar, 
funciar episcop, abate sau senior laic; ea nu i acordată nici *o dată 
oamenilor cari locuiesc şi cultivă domeniile celor mari. Ea nuareni- 
mic democratic ; ea e in avantajul celor mari. Toate drepturile pe care 
le iea regalitatea de la agenţii sei, ea le dă marelui proprietar, nu cla- 
selor inferioare. Ca consecinţă naturală a esclusiunei functionarului re- 
gal, marele proprietar devine judecătorul tutulor oamenilor cari sunt 
pe proprietăţile sale. și justiţia publică se schimbă, in interiorul dome- 
niilor privilegiate, in justiţia privată, Impositele sunt luate de marele 
proprietar şi, fie că le duce regelui, fie că le păstrează pentru el, aceste 
imposite se transformă, in practică, in contribuţiuni private, Toate o- 
bligaţiunile pe care oamenii de pe domenii le avuseseră mai inainte 
cătră stat, ei le au de acum inainte cătră marele proprietar. (Fustel 
de Coulanges, Les Origines du systome ftodal, 423). 

*) Hoţul e pedepsit foarte aspru sub merovingieni. Ca să scape 
de amendă și de pedeapsă cu moarte, el se face sclav al celui.pradat. 
Eată, câteva formule. «Fiind că am făptuit o tâlhărie in dauna ta și 
nu mă pot impăca, renunţ la calitatea mea de om liber şi mă pun in 
serviciul tău așa ca să faci din mine tot ceia ce faci cu cei alți sclavi 
ai tăi.» <Am intrat prin efracţiune in hambarul tău și am furat din 
griul tău; mi'ai citat inaintea comitelui, şi tribunalul a găsit că trebuie 
să ti plătesc cutare sumă; dar fiind că nu o am, mi a venit mai bine 
să mi pun gâtul meu sub braţul tău şi să ţi las in mână părul meu în 
faţa, :marturilor, așa că de acum inainte voiu fi in serviciul tău, mă voiu 

supune ţie sau oamenilor tăi, şi de voiu face vre o greşală, dosul meu: 
va suferi aceleași pedepse pe care le ordoni la cei alţi sclavi ai tăi.>
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lor sunt lacomi. Dacă nu aveai cu ce i inbuna, erai pierdut. Oamenii 

fug. de dreptatea regelui şi a agentilor sei:*) Preferă a fi judecaţi de 

patronii lor; elericii de episcop. Umblă oamenii să capete privilegiul 

„a nu mai fi judecaţi de tribunalele regale. Puterea judiciară a regilor 

se nimiceşte in folosul episcopilor, egumenilor şi a marilor proprietari. 

Administraţia slăbeşte cu totul. Functionarii regelui abusază de puterea 

lor intrun chip ingrozitor. Ei jăfuiese populațiile ; impun mâi mult a- 

mende, din care păstrează cea mai mare parte. Abusază foarte la strîn- 

gerea impositelor și la recrutare. De aceia aleargă toți după imuni- 

tăţi ; scutese pământurile şi pe oameni de ori ce amestec al adminis- 

traţiunei. Funcţionari administrativi suni mulţi. Esistă o mulţime de 

duci, comiţi, vicari, centenari ; dar mai nu mai au pe cine administra. 

Nu e dar de mirare că la sfirşitul viac. VII puterea regală aslă- . 

bit foarte. Nobilii, optimates, proceves, viri îllustres, sunt totul ; ei fac 

evenimentele ; ei pun şi restoarnă pe regi. Dar nu e o nobilime de naş- 

tere. Sunt nobili prin favoarea regală. Fi alcătuiesc Palatul şi palatul 

cârmuieşte pe rege. Ei au oamenii lor, armatele lor ; şi fac resboiu 

unuia altuia ; tind a face funcțiunile lor inamovibile. 

De la finea viac. VI nobilii şi aratară puterea lor. În invoiala de 

la Andalot (587) dintre Childebert și Gontran, se specifica, că regii vor 

întări beneficiile acordate ; adică nu se vor lua inapoi fără o causă bi- 

    

«După îndemnul spiritului rău şi prin slabiciunea mea, am căzut in 

grea vină, pentru care am fost condemnat la moarte ; dar in momen- 

iul când era să fiu esecutat, bunătatea ta ma rescumpărat cu bani, 

şi ai dat averea ta in schimbul crimei mele. Și neavînd ali mijloc a 

recunoaşte această binefacere, mă lepăd in favoarea ta, de calitatea de 

om liber, așa că de aici inainte nu mă voiu mai indepărta de servi- 

ciul tâu și voiu face lot ceia ce fac cei alţi sclavi ai tăi. De mi seva 

intâmpla ca să incerce vre 0 dată a scăpa, de serviciul tău, vei avea 

deplină putere a mă pedepsi sau a mă vinde.» (Fustel de Coulanges, 

DL Alleu, 282). 
=) Când ofensatul primia composiţia, el da celui care '] ofensâse 

o cante de siguranță: «Tu ai ucis cu răutate pe ruda mea, și viața ta. 

era in primejdie. Preuţii şi oamenii onorabili, a căror nume urmează, 

s'au pus la mijloc îmre noi și ne au impăcat. În urma inţelegerei din- 

tre noi, tu mi plătești atâția soldii de aur. Eată te scăpat de resbuna- 

rea mea. Primeşte această scrisoare de siguranţă ; ea atestă că nici eu, 

nici urmaşii mei, nici nimine dintre ai mei, nu mai avem dreptul a te 

urmări. Dacă cineva te va mai urmări pentru acest omor, și nu te voiu 

apăra, mă leg ca să dau, fiscului şi tie, indoit de cât primesc astăzi.» 

(A. Rambaud, Flistoire de la civilisation frangaise, |, 105).
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necuvintată ; pe de altă parte, fiecare rege se lega a nu atrage pe cre- 

dincioşii celui alt; ceia ce insemna ca leuzii sunt principala forță a re- 

gilor şi că aceștia caută a şi i atrage prin presente. O Constituţie a lui 

Clotar IL din 614 opria condemnarea fără judecată chiar şi a unui 

serv ; punea piedică ordonanţelor regale care erau contrarie legei ; lua 

măsuri pentru protecția proprietăţilor. Se intelege că toate aceste sunt 

garanţii mai mult pentru drepturile şi privilegiile nobilimei : Biserica 
nu s'a lasat mai pe jos ; ea și intăreşte privilegiile sale de jurisdicție 
şi imunităţile. 

Din toate aceste urmează că aristocrația a, invins regalitatea. Re- 
gii numesc pe maiordomi ; dar nu i pot destitui. Ei remân maiordomi 
chiar când au căzut in disgraţia regelui. Vine vremea când Palatul nu- 
meşte pe maiordomi. Atunci găsim adunări, conventus, placitus ; dar nu 
vin mii de soldaţi, ca odinioară ; nici adunări populare. Se alcătuese 
din episcopi și magnați. Negreşit aceştia nu vin singuri ; şi au suila 
lor, de multe ori numeroasă și inarmată ; dar acestia stau afară pe când 
episcopii şi nobilii intră in palatul regelui. Această adunare are drept 
a şi arată dorințile de inbunătăţire şi poate impune regelui vointile sale. 
Aceste adunări făceau ce voiau ; pentru că ele representau forța. Erau 
convocate numai de cât la inceputul fie cărei domnii nouă; nici un 
rege n'ar fi putut domni fără consimţimentul lor. 

Cătră jumătatea viac. VII se incep o mulțime de lupte civile in- 
tre aceşti magnați. Aceste lupte au să aducă căderea dinastiei. In aceste 
resboaie nu e vorbă nici de ambiţiunea regilor ;: pentru că regii sunt 
niște copii ; nici de lupte de clasă ori de rasă, pentru că cei apasaţi 
n'au făcut nici o incercare a scutura jugul. Sunt numai lupte intre no- 
bilii ambilioși. Așa d. e. cea mai mare din nobilime se ridică in contra 
maiordomului Ebroin, pentru că el numise rege pe Thierry Il fără să 

i consulte şi pe ei. Mai regulase el că nime nu poate veni nechiemat 
la palatul regelui ; şi nobilii credeau că pentru ei nu mai este nizio 
garanție, dacă nu li se va conserva, dreptul a se aduna câte odată in 
jurul regelui. Ebroin era un om energic ; nu se dădea in lături de la 
ori ce cruzimi, când era vorba a şi apara autoritatea sa. Cu toate a- 
ceste a. tost răpus şi inchis in o mănăstire (670). Episcopul de la Au- 
tun, St. Lâger, tusese in fruntea acestei revolte. El fu numit maior- 
dom. Dar in curind nobilimea cere desființarea acestei funcțiuni «pen- 
iru ca nime să nu mai aibă această putere așa de tiranică,» «pentru ca
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nime să nu mai considere ca interiori pe soţii și egalii sei.» Această 

autoritate a fost desființată pentru cât va timp; dar a fost din nou 

pusă la loc. 

«Pe când in Neustria, Germanii şi pierd energia lor in deliţiile u- 

nei vieți mai bogate şi mai civilisată, in Austrasia populaţia mai toată 

e germanică. Maiordomnii din Neustria sunt apărătorii neputincioşi a u- 

nei autorităţi monarchice fără basă solidă ; cei din Austrasia sunt ca- 

pii unei autorităţi militare care voia realitatea şi foloasele puterei. F- 

nergici, inteligenți, ambiţioşi, la inceput ei dominează şi, mai pe urmă, 

ieau locul urmaşilor incapabili şi slăbinogiţi a lui Clovis.» Şi 

Aceşti maiordomi erau din o familie bogată şi puternică, de două. 

secule, Se trăgeau prin femei din Aquitania. Unii autori zic că se ră 

geau din o familie de senatori. Nu se ştie positiv; dar de sigur că era 

şi sânge roman in sângele ei. Era foarte bogată şi o mulţime de mem- 

bri a ei tuseseră trecuţi in numărul sfințitor. «Bogali in sfinţi şi bogati 

in moşii: urmaşii acestei familii puteau ajunge la mărire.» 

Cel dintăiu me:nbru din această familie care au ajuns puternic a 

fost Pepin de Landen. EL a fost maiordom al palatului, capul admi- 

nistraţiei şi al guvernului. Această funcţiune crescu foarte in mânile 

lui. *) Un urmaş al seu, Pepin d'Heristal, e maiordom al Austrasiei şi 

al Neustriei ; fiul seu e in aceiași calitate in Burgundia. El e foarte 

puternic ; are o curte a să; şi e numit mai adesea «duce al Franci- 

lor.» EL judecă şi decide in Austrasia in numele seu ; imparte duca- 

tele şi comitateie ; conduce amnatele ; bate şi supune pe Bavari, Fri- 

soni şi Saesoni. Nu e numai representantul puterei regale ; elare oa- 

menii sei, legati permanent de el. Fiul seu Carol Martel e şi mai glo- 

rios.**) După ce a bătut pe toți dușmanii de la nord şi est cari in- 

ÎI N N II RN 

*) «In toate judecățile sale, zice biograful seu, Pepin şi punea 

silinţă ca să conformeze hotărinle sale cu regulele justiţiei divine ; lu- 

cru mărturisit nu numai prin mărturia poporului intreg, dar şi prin 

grija ce avu de a şi asocia la toate sfaturile şi in toate trebile pe 

preafericitul Arnulf, episcopul de Metz, pe care 1 ştiia că e cu totul 

in frica şi dragostea lui D-zeu... Sustinut de cătră un astfel de spriji- 

nitor, Pepin impunea chiar şi regelui friul dreptăţii, când, negligend 

justiţia, acesta voia a abusa de puterea regală. După moartea lui Ar- 

nult el se ingriji a fi ajutat de cătră preafericitul Chunibert, episco- 

pul de Colonia. (Duruy, Histoive de t Europe et de la France jusqu'en 

19170, 186. ” 

=) Carol Martel ea un adevărat Barbar, un sdravăn soldat.



  

drăzniseră a intra in Austrasia după moartea părintelui seu, €l se în- 

dreptă. spre mează zi in contra Arabilor, cari pradaseră toată partea 

sudică a Galiei pănă la Poitiers. Aice se dădu o bătălie teribilă. Tra- 

dițiunea vorbia de sute de mii de Arabi căzuţi pe câmpul de luptă =) 

Negreşit este esagerare, dar ur lucru este positiv : pentru intăia oară 

Arabii s'au văzut opriți in avântul lor de cucerire. După ce s'a res- 

boit mai mult timp in Burgundia și Provence, el moare in 741. Era 

aşa de bine stăpân peste intregul regat al Francilor, că la moartea sa 

el "| imparte intre fiii sei. Carol Martel nu numai căt a scapat regatul 

de invasia Arabilor și a dus departe spre resărit armele Francilor ; el 

a umilit şi a sdrobit aristocrația, care ajunsese atot puternică și a căutat 

să supună şi pe cea eclesiastică. Dar pe când ajungea astfel dușmanul 

de moarte al episcopilor locali, el dădea ajutor misionarilor cari lă- 

țiau creștinismul in Germania **) şi era prietin al papei, care toemai 

vedea cu ochi buni umilirea bisericei galicane. Îndată după moartea sa, 

«Resboinie herculean, zice o vechiă cronică, şef prea victorios, -care, 

intrecând hotarele la care se opriseră părinţii sei şi adăogând la vic- 

toriile părinţeşti victorii mai nobile, triumfă cu onoare asupra regilor 

şi popoarelor şi naţiunilor barbare, așa că, de la Slavoni pănă la Fri- 

soni, pănă la, Spanioli şi Saraceni, nime dintre cei cari se ridicaseră 

contra lui n'a seapat din mânile sale de cât prosternat sub imperiul 

seu şi căzut sub-puterea sa» (Duruy, Histoire de V'Europe et de la 

France jusqwen 1270, 193). 
*) Bătălia de la Poitiers a fost teribilă; ea a fost mai cu samă 

decisivă. Ori care ar fi fost cilra reală a celor două armate, era ozi 
nouă ziua in care se aflau față in faţă cele două de frunte popoare 
de pe faţa pământului. De aceia tradiţiunile musulmanilor şi ale creş- 
tinilor au dat de timpuriu unei astfel de lupte un feliu de mărire epică. 
După spusele Arahilor, s'au auzit mai mulţi ani pe câmpul funebru ți- 
petele morţilor care invocau rugăciunile credincioşilor pentru mântui- 
rea lor. După călugărui italian, Paul Diaconul, care scriia numai cu 0 
generațiune după aceia, Francii au pierdut ia totul numai o nie cinci 
sute de oameni şi au ucis trei sute şepte zeci şi cinci de mii derie- 
credincioși. Imaginaţiunea creștinilor măsura pierderea dușmanului după 
importanta resuliatului dobândit. In adevăr, acest resultat a fost com- 
pleci. Saracinii găsiră limita pe care nu o mai puteau trece. Însuși va- 
lul care i adusese se retrase cu incetul. Planul format de cătră capii 
lor de a ajunge la Constantinopole prin valea Dunărei, inchizind Eu-“ 
ropa intre cele două coarne ale semi lunei, a fost peste putinţă de pus 
in lucrare. Franţa şi civilisaţiunea, creștină au fost scapată. (C. Dareste, 
Histoire de France, |, 324). 

**) Carol Martel dădu un ajutor energic misionarilor, Eli asigură 
de protecţiunea sa, amenință cu pedepsele cele mai severe ori ce atac in-
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fiul seu Carloman convoacă un conciliu în Austrasia sub preşedința 

lui Bonifaciu. In curs de şepte ani opera de supunere cătră biserica 

jomană face aşa. de mari progrese că, in 748, episcopii din regatul franc . 

se supun definitiv scaunului din Roma. . 

Ajutorul dat papei in contra Longobarzilor a strîns şi mai mult 

legăturile dintre papi şi puternica familie a lui Pepin d'Heristal şi a- 

ceasta a adus căderea dinastiei merovingiene. 

Papii, strînşi de aproape de către Bizantini şi Longobarzi, şi in- 

dreptaserâ privirea spre Franci. In 741 Carol Martel primise de la Ro- 

ma mai multe daruri, intre care erau și cheile apostolilor Petru şi Pa- 

vel, ceia ce insemna că el are să fie protectorul lor. 

Când Astaulf, regele Longobafzilor, cuprinde Ravena şi amenință 

Roma, Papa Stefan IL caută să "1 domoliască. Darnu l'a putut intoarce 

de la planul seu, care era a cuprinde intreaga, lialie şi a interneia 

un singur regat italian. Nu intelegea regele Longobarzilor politica, pa- 

pilor. Aceștia se luptau cu Impăratul 'de orient; se declarau protectori 

ai cetăților italiene; pentru că voiau ca Italia intreagă să atirne de ei. 

Nu mai era, prin urmare, loc peniru un regat longobard în peninsulă. 

“Dar cum să i opriască ? longobarzii catolici nu erau tare spărieţi de 

autoritatea spirituală a papilor ; pe de altă parte nu li venia papilor 

a se adresa la Impăratul; peniru că, atunci, ar-fi lucrat peniru in- 

tărirea autorităţii lui. Se adresază la Franci. %) 

  

  

  

dreptat in contra persoanei lor, şi proscrise cu aceiași rigoare ori ce 

cult, ori ce ceremonie idolatră. Ori cât de admirabile au fost acele 

misiuni, prin aceasta mai cu samă se esplică repezile lor succese, In- 

-suşi Bonifaciu mărturisește. «Fără ordinile, zice el, a principelui Fran- 

cilor, şi fără frica ce o inspiră el, eu nu aș putea, nici cârmui popo- 

rul, nici apăra pe preuti, pe diaconi, pe călugări și pe servitoarele lui 

D-zeu, nici a opri superstiţiile păgânilor și cultul sacrilegiu al idoli- 

lor.» (C. Dareste, Histoire de France, |, 232). | 

%) Papa, Stefan serie cătră poporul Francilor : «Petru, chiemat 

la apostolat de cătră lisus Christos... Credeţi cu fermitate, voi cari mi 

suntâţi scumpi, şi nu vă “indoiţi de feliu, când vă vorbesc eu insumi, 

ca şi cum aş fi investit cu propria mea carne, şi tot d'a una viu ina- 

intea voastră. Astăzi eu vă conjur... Maica Domnului, Maria, vă s0- 

licită, vă mustră, vă ordonă. Tronurile şi dominaţiunile, martirii şi con- 

fesorii lui Christos, vă conjură să aveţi milă de această cetate Roma 

pe care Domnul mi a incredințat'o şi de sfinta sa Biserică pe care D-zeu 

mi a recomandat'o. Dacă mă veţi asculta grabnic, veţi primi O mare 

resplată pe lumea aceasta ; veţi dobori pe toţi dușmanii voştri, veți trăi
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Carol Martel lasase doi fii, pe Carloman şi. Pepin. Amândoi se 

înţeleg foarte bine; ei complectează opera părintelui lor. Ei intră in 

Alamania şi ajung pănă la Dunăre; şi pentru ca autoritatea lor să fie 

recunoscută, mai ales la popoarele cucerite, ei se ințeleg a pune pe 

tron pe cel de pe urmă merovingian, Childeric II. In 747 Carloman 

se retrage intr'o mănăstire. Pepin remâne singur şi a tot puternic. 

Peste patru ani, el trimite o deputaţiune la papa Zacharia ca să in- 

trebe: cine este rege ? cel care are in mâna sa puterea regală, ori cel 

care domneşte numai cu numele ? Papa respunde că rege trebuie să 

fie cel care avea puterea de rege. Atunci Pepin intruni o adunare ge- 

nerală la Soissons; Childeric III fu tuns călugăr și inchis in o mănăs- 

tire. Nime nu s'a opus, şi nime n'a regretat pe cel de pe urmă mero- 

vingiun. Chiar dacă ar fi avut cineva vre o indoială, era scrisoarea 

papei care ridica ori ce serupule. 

Astfel ajunse la tron dinastia Carolingiană. Au fost consultaţi no- 

bilii şi episcopii ; dar papa a decis. Regalitatea francă intră, prin ur- 

mare, in o nouă fasă. Pepin este ans rege de cătră Bonifaciu. Prin acest. 

act regele devenia o putere superioară, supra umană, cu un caracter 

sacru. Nemulţămit cu aceasta, Pepin va cere ca să fie uns de cătră 

papa Stefan II. Acesta ceruse de la Pepin ca să 71 roage să vină in 

Franța, Era sigur că Francii i vor da ajutor efectiv in contra Lon- 

gobarzilor; nu ca ajutorul ilusoriu ce i venia de la Constantinopole. 

Dar nu putea veni ca un stăruitor. Pepin avea nevuie de consacrarea. 

papei, și acesta de sprijin in contra dușmanilor. Se ințeleg uşor. Cu . 

o mare pompă, papa pleacă din Roma și incunjurat de clerici intră 

in Franţa. Pepin i iesă intru intimpinare, la trei mile departe de capi- 

ială ; descalică ; se prosterne înaintea papei ; i duce calul de friu şi in- 

treg cortegiul intră în palat, iz sunetul imnelor şi-al cântărilor. Regele 

jură papei că va indeplini dorinţile lui. În primăvara viitoare, papa 

unge de rege pe Pepin şi pe cei doi fii ai sei. Din acest moment, el 

este şi cap al Bisericei france; are privigherea asupra clerului şi asu- 
  

multă vreme mâncând bunurile pământului, şi veți avea fără greş viaţa. 
vecinică... Nu lasaţi ca cetatea mea Roma şi poporul ce lccuieşte in 
ea să fie sfășiat de rasa Longobarzilor dacă vreţi ca corpurile și su- 
fletele voastre să nu fie schingiuite in focul nestins al infernului, de | 
cătră diavolul şi ângerii lui.» (FE. Laurent, Etudes sur Phistoire de Phu- 
manit€, V, 129).
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pra moralei publice. Dar are şi datorii nouă: a guverna in interesul 
lui D-zeu; a apăra Biserica, a o inbogăţi. Ungerea ajunge un feliu de 
contract intre regi şi episcopi. Toţi i datorâse supunere și fie care, in 
parie, este dator a i face jurământ de credinţă; chiar şi copii de la 12 
ani erau datori să jure. De acum inainte cuvîntul fidelss insamnă cre- 
dincios lui D-zeu și regelui ; necredinciosul, prin urmare, trebuia pe- 
depsit cu moartea şi averile lui confiscate. Dar, cu timpul, acest jură- 
mânt individual are să ajungă un feliu de contract. Regalitatea este 
ereditară ; dar nu in adevăratul inţeles al cuvîntului, Fiul de rege nu 
urma pe tron după părintele seu ; trebuia ca regele in viaţă să tran- 
smită, puterile sale urmaşului ; şi mai trebuia incă ca nobilii şi oame- 
nii din popor, o inchipuită Adunare a poporului, să fi consimţit a se 
lega ca să i se supună. | 

in 70%, armata Francilor. trece Alpii şi silește pe regele Astaulf 
să intoarcă papei posesiunile răpite. Vorba era să le întoarcă Imperiu- 
lui de orient; dar Pepin le dădu papei. Astaulf inse nu şi ţine promi- 
siunea. Papa scrie lui Pepin in numele St. Petru. Regele franc intră 

din nou in Italia și sili pe Longobarzi să deie papei douăzeci şi două 

de cetăţi. Papa a ajuns prin urmare o putere lumească ; el are un te- 

ritoriu care, pretinde, că i s'a fost dat de cătră Constantin Cel Mare. 

Dar el se află in o posiţiune grea ; Longobarzii şi Bizantinii i sunt 

dușmani ; in jurul Romei este o nobilime nesupusă și turbulentă ; chiar 

populaţia din Roma nu are de ajuns respect de puterea, care părea, așa 

de mare dincolo de munţi. De aceia are să alerge iar la ajutorul Francilor. 

Pepin şi intrebuință cei pe urmă ani in resboaie pentru supu- 

nerea Aquitaniei. In cinci campanii intreaga ţară este cuprinsă. 

El muri in 768 după ce a impărţit regatul intre fiii sei Carol şi 

Carloman. 

$. 2. Carol Cel Mare. 

Resboaiele. 

Carol Cel Mare s'a născut in 742 şi a domnit impreună cu fra- 

tele seu Carloman trei ani (768—771). Remas singur rege al Franci- 

lor, el domni patru zeci şi şese de ani, şi in tut timpul acesta el sa 

ocupat mai numai cu resboaie. 

El asigură domnia asupra Aquitaniei, şi o prefăcu in regat, nu- 

mind rege pe fiul seu Ludovic. Carol Cel Mare a purtat resboaie cu: 
8
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a) Longobarzii ; b) Sacsonii; c) ducele Bavariei ; d) cu Avarii ; e) 

Arabii ; in fine, f) cu Slavii şi cu Danesii. 

Pe tronul Longobarzilor se suise Desideriu. Acesta atăcă pe ducii 

de Spoleto şi de Benevent, cari erau amicii Francilor, intră in alianţă 

cu Bizantinii şi atacă posesiunile papale. Era un om capabil; mări- 

tase pe o fiică a sa după Carol Cel Mare; pe alta o dase ducelui Ba- 

variei şi logodise pe fiul seu cu o soră a lui Carol. Dar papa apelă din 

nou la Franci; şi resboiul se incepu intre Carol și Desideriu. Pe 

lîngă stăruințile papei, se mai adăugeau şi alte cause. Carol gonise pe 

soţia. sa, fiica lui Desideriu ; şi văduva, fratelui seu, impreună cu co- 

piii sei, găsise adăpost la, regele longobard. Resboiul se incepu in 773. 

Două armate france pătrund in Italia. Desideriu fu nevoit a se inchide 

in capitala, sa Pavia. Cetatea capitulă in anul următor ; Desideriu fu 

tuns călugăr şi trimis la o mănăstire din Franţa iar Carol fu proclamat 

rege al Longobarzilor. O incercare făcută mai pe urmă de cătră a- 

ceştia pentru a şi recâștiga independenţa nu avu nici un resultat. Țara 

fu impărţită in comitate cu un comite franc in fruntea lor; ducatul 

de Benevent a fost supus la un tribut. lar Pepin, fiul lui Carol, numit 

vice rege al Italiei, continuă mai departe supunerea totală a intregei pe- 

ninsule. -El purtă mai multe lupte cu Bizantinii şi resultatul acestor lupte 

a fost că Italia, afară de Veneţia, a remas in mânile Francilor. 

Mai inainte de a se incepe resboiul cu Desideriu, Carol intre- 

prinsese supunerea Sacsonilor, cea mai insemnată operă a sa. Sac- 

sonii se impărţiau in patru triburi ; erau păgâni şi şi conservaseră ve- 

chiele moravuri şi instituţiuni germanice. Erau de multă vreme resboaie 

intre Franci şi Saesoni. Carol intreprinde supunerea lor definitivă, nu 

atâta pentru a şi mări tara, pe cât pentru dorința de a lăţi religiu- 

nea creștină ; ceia ce insemna a pune un sfîrşit invasiunilor barbare. 

Resboiul in contra Sacsonilor e un resboiu mai mult religios ; dar in 

acest, timp el avu foarte mari consecinţi politice; pentru că numai prin 

introducerea, religiunei creştine s'au deprins Germanii a se fiesa in pa- 

tria lor, a se ocupa de agricultură și a i fi dragă. această. ţară pe 

care, pănă atunci, erau gata a o părăsi in tot momentul. 

| Resboiul cu Sacsonii a ţinut mai bine de trei zeci de ani. In 772, 

Carol a plecat in fruntea armatelor sale şi s'a indreptat prin veștita, 

„odinioară, pădure teutoburgică ; a bătut pe Sacsoni in toate intălnirile 

şi a dărâmat sanctuarul lor naţional, Jrmninsul. Sacesonii se supun ; ca-
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pii lor jură credinţă şi se leagă a nu tulbura pe misionarii cari predi- 

cau creştinismul ; dar pe când e! era ocupat in resboiu cu Longobarzii, 

Widukind, viteazul cap al Sacsonilor, iea din nou armele, pradă toată 

ara pănă la Rin; dărimă cetăţile intărite de cătră Carol; surpă din. 

1emelie mănăstirile intemeiate şi omoară pe toţi călugării. Carol vine 

din nou in Sacsonia; in mai multe espediţiuni, Sacsonii sunt pretu- 

tindine bătuţi ; şi pentru a dovedi că ţara lor nu mai poate avea nă- 

dejde de scapare, el convoacă de mai multe ori aice, la Paderborn, 

Adunarea generală a Francilor. Prin 777 se pare că s'a sfîrşit cuce- 

xirea ; o mulţime de Sacsoni se botezară, impreună cu căpeteniile lor. 

Dar in anul viitor, pe când Francii sunt ocupați in resboiul cu Arabii 

din Spania, neobositul Widukind apare din nou; strânge sub mâna sa 

toate puterile Sacsonilor ; cere ajutor de la Danssi ; alungă ori măce- 

lăreşte pe preutţi ; pradă Hesa şi Turingia şi alungă pe călugării . din 

Fulda. Atunci Carol vine din nou in Sacsonia. Ca și în espediţiunile 

precedente, nimine nu i este in stare a i se opune. El supune toată 

4ara pănă la Veser; o imparte in comitate, punînd în fruntea, lor Sac- 

soni credincioşi sau Franci ; intemeiază mai multe episcopate şi botează, 

mai mult cu sila, o mulţime de păgâni. Când Widukind a inceput din 

mou resboiul, folosindu-se de lipsa Vai Carol care era dus in contra 

Slavonilor, acesta veni din nou în Sacsonia ; data aceasta el măcelă- 

reşte o mulțime de resboinici saesoni şi dă un edict prin care opre- 

ste religia păgână sub pedeapsă de moarte. Saesonii respund 12 acest 

edict prin o resculare generală. După o crâncenă bătălie, ei sunt sdro- 

biţi, Atunci regele Francilor intrebuintază doi. ani pentru supunerea 

Sacsonilor. Armatele france cutrieră ţara şi fac prisonieri pe toți bar- 

baţii în stare de a purta armele. Prinşii erau trimişi departe de patria 

lor, Atunci Widukind pierdu nădejdea de scapare ; el veni in Franţa 

şi se boteză (785). Resboiul inse nu era sfîrşit. Carol Cel Mare a fost 

nevoit a mai lupta incă două zeci ani ; pănă când, in 803, intreagu 

ţară a fost supusă şi pacificată. 

In regiunea dintre riurile Lech și Enns se intemeiase statul Ba- 

variei, cu ducii sei, cu piserica sa naţională, care atârna de archiepis- 

copul de Salzbug, cu organisarea sa proprie. Dar de multă; vreme, dus 

oii Bavariei se considerau ca vasali ai regilor Franci. Ducele Tassilo, 

care domnia pe timpul lui Carol, avea pretenţiuni de a domni inde- 

pendent. El nu trimitea contingente militare în espediţiunile intreprinse
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de cătră rege, nu venia la Adunările generale ale Francilor și ţinea ; 

adunările sale proprii. Cât timp iu ocupat in marele resboiu *cu Sac- 

sonii, Carol ?1 lasă in pace. Darin 787, el i trimise ordin ca să vină. 

să şi reînoiască jurământul de credinţă. Tassilo nu indrăzni a refusa. 

EI depuse jurământul cerut și lăsă mai mulți ostatici, intre care era şi 

fiul seu. Cum se intoarse in patrie, el intră in legături cu. ducele de 

Benevent şi cu Avarii de la Dunărea de mijloc. El credea că va pu- 

tea rescula pe Longobarzi, va capata ajutor de la Bizantini şi va face: 

să isbucniască o novă revoltă in Sacsonia. Din nenorocire pentru Tas- 

silo, episcopii din Bavaria erau devotați lui Carol Cel Mare. Aceștia. 

fâcură cunoscut toate intrigile ducelui. EI fu citat inaintea unei Adunări. 

generale a Francilor. Acusat de tradare de cătră uniia dintre proprii 

sei supuşi, tu pus intr'o mănăstire, el și intreaga familie a sa. Bavaria fu. 

anecsată la imperiul Francilor şi impărţită în mai multe comitate. 

Avarii stăpâniau de multă vreme ţerile de la Dunărea de mijloc. Ei 

eru vestiți prin prădăciunile lor. In mai multe rînduri ajunsese pănă sub: 

zidurile Constantinopolului. Vrednici urmași ai fraților lor, Hunii, Ava 

rii nu stăteau un minunt in liniște, nu lasau nici un minunt de ră- 

gaz nenorociţilor vecini. Din necontenitele lor prădăciuni ei adunaseră. 

bogății ingrămădite in intăriturile lor formidabile, niște cercuri imense 

numite Ring, intre care cel mai puternic era, cercul regal. “Carol Cel 

Mare intreprinse o espediţiune in contra lor. El se puse in fruntea u- 

nei armate infricoşate şi se inaintă pe valea Dunărei, pe când fiul seu. 

Pepin pornia din Italia cu altă armată. Dar această espediţie n'a avut 

resultatul ce se aştepta. Zeciuită de boale şi foamete, armata a fost 

nevoită a se retrage. Resboiul ţinu mai mulţi ani; locuţiitorii imperiali 

câştigară, mai multe victorii contra Avarilor, pe când Pepin supunea. 

pe Slavii din Styria şi Carintia. Resboiul fu foarte crâncen; au pierit. 

o mulţime de oameni; dar, in sfirșit, in 796, ultima intăritură a fost. 

cuprinsă. Francii găsiră aice așa de multe bogății că, se zice, valoarea, 

metalelor preţioase a scăzut de o dată. Puterea Avarilor fu sdrobită- 

Unii se îndreptară spre resărit ; iar alţii se supuseră biruitorului. 

In 778 emirul din Saragossa ceruse ajutorul lui Carol in contră 

Califului Abd-er-Raman, Carol trecu munţii Pirinei ; cuprinse Pampe- 

luna și restabili pe emirul detronat. Dar creștinii puteau avea succese” 

numai in timpul tulburărilor ce urmau, in genere, la schimbarea de Ca. 

lif. îndată inse ce guvernul era in:0o mână sigură, Arabii luau ofen-
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siva. Așa. făcu fiul lui Abd-er-Raman. Acesta trimise o armată in Franţa. 
care bătu pe ducele de Tulusa și prădă Narbona.*) Dar la moar- 

tea sa, Francii trec munţii ; cuprind Barcelona ; apoi pun mâna pe 

Pampeluna, capitala viitorului regat creştin al Navarei ; şi din pămân- 

turile cuprinse intre Ebru și Pirinei alcătuiesc marca de Spania. A- 

ceastă marcă a ajuns un loc de adăpost pentru Spaniolii cari :scapau 

de sub jugul musulman. 

In urma resboaielor purtate cu atâta succes, Carol Cel Mare şi. 

ntinsese imperiul pănă la fruntaria estică a Germaniei. Aice dădu el. 

peste lumea slavonă: Sorabii intre Saala şi Elba, Vilţii intre Elba şi. 

“Oder. In această direcțiune el s'a mărginit a intemeia mai multe marce 

«care aveau de scop mai mult â ţinea pe Slavoni in respect. Astiel au 

fost marcele de Friul, Bararia Orientală, Turingia, Nordalbingia. A- 

„ceastă de pe urmă marcă avea drept ţintă a apara imperiul in contra 

infricoşaţilor Danesi. Aceștia făcea incursiuni pe uscat şi prădau ţer- 

murile cu vasele lor. Regele lor se lăuda că va merge cu armata sa. 

pănă la Aix-la-Chapelle să se intâlnească cu Carol. 

Dar el fu ucis şi urmașul se grăbi a incheia o pace prin care 

ceda toată regiunea: de la sud de Eider, peninsula Jutlanda. 

Organisarea Imperiului. 

La sfirşitul viac. VIll-le, Carol Cel Mare era domn peste toate ţe- 

rile care alcătuiseră Imperiul roman de apus. Africa, cea mai mare .. 

parte din Spania, Britania, nu erau, in adevăr, sub autoritatea sa. Dar, : 

in schimb, el stăpânia intreaga Germanie, pănă la Tissa, marea Nor- 

dului și Elba. E1 este rege al Francilor şi domn peste toate acest feri. 

  

=) Chiar pănă in ziua de astăzi se atribuie Saracinilor, acest 
nume e preferat de cătră Occidentali, toate ruinele, toate prădăciunile 
a căror urme se văd in provinţiile străbătute de ei ; şi cu toate aceste, 
departe de a se lupta cu furia şi barbaria Hunilor și a Normanzilor, 
€i erau in genere moderați in victorie. Nu este oare mai mult efectul 
impresiunei ce a trebuit să producă ei asupra imaginaţiei poporului ? 
Fata lor arsă de soare, căutătura lor selbatică, goana cailor lor, cos- 
tumul lor straniu, povestirile esagerate ale fugarilor, aruncau in spirite 
0 groază adincă ; ei veniau cu o limbă neințeleasă, și cu sabia in mâ- 
nă, să aducă o religiune nouă unor oameni plini de credinţă in invă- 
țăturile episcopilor lor, și clerul nu putea avea de cât cuvinte de ură, 
in contra duşmanilor D-zeului creştinilor, (S6dillot, Histoire ginirale 
des Arabes, 1, 203). - Da
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In 25 decembre 800, pe când venise in biserica Sf. Petru din Roma 

şi sta ingenunchiat inaintea altarului, papa Leon lil i punepe cap co- 

roha de aur, pe când clerul şi poporul striga: «Lui Carol Augustul, 

ineoronat de D-zeu, mare şi pacific Împărat al Romanilor, viață şi vic-- 

torie.» Aceasta insemna : Reîntemeiarea Imperiului roman de apus. 

Pe acele vremi tot se păstra credința că Imperiul roman nu a că- 

zut; în Constantinopole tot erau Romani imperatores ; această cetate.. 

era urbs regia ; papii jurau credinţă Impăraţilor bizantini ; o mare parte 

din Italia li era supusă ; alegerea papilor trebuia aprobată de cătră.: 

Impăratul şi monetele bătute in Italia purtau efigia lui.: | 

Dar in viacul VIil-le se intâmplase in resărit lupta in contra L-.. 

coanelor. Papii se opuseră cu energie in contra Imparatilor, gonitori:. 

ai acestor imagine sfinte, atât de adorate in apus. Pe de altă parte, 

Împărații nu li era de mare ajutor papilor in contra Longobarzilor. Ei. 

făcură apel la Franci. Pepin şi Carol Cel Mare ieau titlul de Patriciu, 

ceia ce insemna apărători ai Romei in contra dușmanilor. 

După căderea regatului Longobarzilor, papa o rupe definitiv cu: 

Impăraţii din Constantinopole. Motivul principal era că pe tronul din 

Bizanţ domnia o femeiă, Împărăteasa Irena, adică că nu mai era Îm-. 

părat roman in resărit. Era drept dar ca apărătorul Bisericei, protec- 

torul papalității, să iea titlul care remăsese vacant. «Poporul roman» 

crează dar un «Impărat roman» in Cetatea Eternă, prin mânile epis-. 

copului său.- Nu putea fi vorbă de un Imperiu al Francilor ; ci numat 

că titlul de Impărat roman se incredința unui rege franc. Carol remâ-. 

ne rege al Francilor, al Longobarzilor, şi a celor alte populațiuni ; dar 

e şi Impărat Roman, titlu august şi superior tutulor celor alte titluri. *) 

  
„„.%) ldeia că nu era de cât un singur popor creştin, ai căruia toti 

m'embrii erau egali inaintea lui D-zeu, —ideie pe care o esprima in- 
irun chip aşa de energie unitatea clerului, unde nici o barieră nu se: 
para pe urmașul apostolului de cel mai umil preut,—şi predomnirea. 
unei singure limbe comună cultului şi guvernului, făcea postul impe- - 
rial independent de rasă, de rang ori de averea celui care 'l ocupa» 
Impăratul avea drept la ascultarea creştinătăţii, nu ca șelul ereditar al 
uuni trib victorios, ori ca senior feudal a unei părți de pe suprafata 
pământului, ci ca unul ce a fost investit intrun chip solemn cu un 0- : 
ficiu. Nu numai că intrecea in dignitate pe regii pământului, dar pu- 
terea lui nu era de aceiași natură, şi, departe de a li micşura puterile 
lor ori a rivalisa cu ele, ea se ridica cu mult mai pre sus, ca isvo- 
rul și condiţiunea indispensabilă a autorităţii pe care o esercitau e:
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Din acest moment Carol Cel Mare este pentru cei din apus ca- 

pul suprem al lumei. Pentru supușii; sei aceasta era foarte natural. Dar 

din capul locului se năştea intrebarea : care vor fi raporturile intre 

Impărat și Biserică ? Pe atunci, cestiunea era uşor de deslegat. Ca- 

rol era foarte puternic ; energia lui era fără samăn ; nimine nu era in 

stare a se opune voinţei sale. Chiar in 800 venise in Roma ca să Ju- 

dece intre papa Leon III și duşmanii lui, și să decidă ca un stăpân. 

Dar el capatase titlul de Impărat in urma incoronărei lui de cătră 

papă ; prin urmare, ih mâna acestuia stătea a da Imperiul prin faptul 

incoronărei. Erau două autorităţi faţă in faţă: Impăratul moștenitor al 

puterei Impăraţilor romani, Domnul lumei, și papa, representantul lui 

D-zeu pe pământ, urmașul apostolului Petru,.care ţine in mâna sa 

cheile raiului. Inţelegem dar că conflicte mari au să se nască intre a- 

ceste două autorităţi. i 

Carol Cel Mare ințelese că noul seu titlu nu e un nume deșert. 

El cere ca supuşii sei să i depună un nou jurământ de credinţă ; con- 

sidera pe Impăraţii romani ca predecesori ai săi. El se pune să or- 

ganiseze Imperiul ; se incep lucrări serioase de legislaţiune. Ca- 

rol voia să introducă aceleaşi legi civile şi eclesiastice în tot imperiul 

său. El nu are mai multă autoritate de cât avea inainte ; dar ca Im- 

părat roman el nu era ţinut a se supune vechielor obiceiuri şi legiviri 

germanice ; puterea lui era absolută, cum fusese a Impăraţilor roma- 

ni ; clerici şi laici erau datori a se supune fără a murmura, *). Dar 

  

pe teritoriile respective,—ca legătura care i unia într'un tot armonic 

(Bryce, Le Saint Empwe Romain Germanique, 153). 

*)  Legislaţiunea lui Carol Cel Mare, adunările sale, sistemul seu 

administrativ, măreţele sale opere, care amintesc proiectele lui Ale- 

sandru şi a lui Juliu Cesar, zelul seu pentru instrucţiune şi litere pe 

care *] arătă culegând manuscripte, fundând şcoli, adunând in jurul 

seu oameni eminenţi veniţi din toate părțile, nu poi fi apreciate in a- 

fară de situaţia sa ca restaurator al Imperiului roman. Carol infățișa in 

el intrunirea celor mai mari facultăți şi nu era așa de mare de cât toc- 

mai din pricina armoniosului equilibru al geniului seu. Nu era, mai res- 

boinic barbat de cât ghibaciu diplomat. Imprejurările in mijlocul cărora 

a trăit Carol nu ni permit a stabili un paralel minuţios intre mărirea 

lui și mărirea celor doi oameni cu cari in deobște este comparat, nici 

de a spune dacă a fost sau dacă ar fi devenit un politic așa de pro- 

fund ca Cesar, un general aşa de ghibaciu ca Napoleon. Ca şi Roma- 

nul, ca şi Corsicanul, şi in un grad egal, el poseda acea calitate care, 

ni impresionează așa de viu imaginaţia noastră ” avea o energie vi-
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lucrările sale in această direcțiune n'au avut nici un resultat favo- 
rabil; pentru că se introduseră moravuri şi obiceiuri nouă, care prinse- 
seră adânci rădăcini, 

- Palatul remâne ceia ce fusese in timpurile trecute. Nime nu face 
parte din Palat fără invoirea regelui ; dar nici nu '] poate părăsi. Toţi 
membrii Palatului erau datori să trăiască in unire, ca membrii unui 
aceluiaș corp, al cărui suflet era regele. Funcţiunile nu sunt curat do- 
mestice, cum fuseseră inainte. Acuma sunt adevărate Ministerie. Ad- 
ministrația centrală intreagă era concentrată in Palat. | 

- Impăratul continuă a avea in jurul seu un Consilium ; si Carol 
Cel Mare ţinea ca legile şi decretele sale să nu fie considerate numai 
ca espresia voinţii sale, ci ca făcute: «cum consilio episcoporum. et 
optimatum.» Chiar și in afacerile de familie, el credea folositor și ne- 
cesar a se sfătui cu Consiliul său, 

În fie care an se convoca o Adunare generală, Conventus, Placi- 
tum, Champ de Mai, in care luau parte nobilii, funcționarii inalţi, şi, 
fiind că mai tot d'a una in aceste adunări era cestiunea şi de intre- 
prins o campanie, veniau şi toţi cei cari datoriau serviciul militar. A- 
dunarea se intrunia la reședința regelui. <Erau datori să se ducă bine 
inarmați şi in ţinută de resboiu.> Cei cari nu veniau, ori veniau 
târziu, erau pedepsiţi. Acestei Adunări se supuneau Capitulariele şi ces- 
tiunile relative la, declararea resboiului. Dar nu se discutau in Adu- 
nare ; nu avea putere Adunarea u le primi ori a le respinge. Oame- 
nii erau mai mult intruniţi pentru ca să iea cunoştinţă de cele ce a pus 
la cale regele cu consiliul său ; și, fiind că primăvara se incepeau o- 
perațiunile militare, această Adunare mai bine se poate socoti ca o 
concentrare a tutulor forțelor militare ale Imperiului. Aceste Adunări 
Sar putea numi şi sinoade ; pentru că tot aice se decid şi chestiunile 
eclesiastice. Toamna se intruniau adunări mai restrinse compuse nu- 
mai din funcționari, episcopi şi fruntașii regatului. Atunci se puneau la 
cale resboaiele şi lucrările de intreprins primăvara viitoare. Cât timp 
este in fruntea statului un barbat energic cum era Carol Cel Mare, 
guroasă, intensă, neobosită, care *] impingea a face prin Europa cam- panu peste campanii, a căuta un câmp de lucru in teologie, in ştiinţă, : in literatură, ca și in politică şiresboiu. Ajuns prin această prodigioasă activitate cuceritorul Europei, el a fost, mulțemită varietăţii cunoştin- tilor sale, şi civilisatorul ei. (Bryce, Le Saint Empire Romain Ger- manique, 95). . 
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voinţa lui e totul; Adunările mai că nu insamnă nimic ; dar când: vor 

fi pe tron impăraţi slabi, aristocrația are să ajungă atot puternică. Pe 

câtă vreme episcopii şi comiţii vor fi credincioşi şi ascultători, aceste 

Adunări au să fie un mijloc puternice de guvernare. *) 

Provinţiile erau administrate tot de cătră Comiţi. Dar putea fi cine- 

va, comite fără a fi guvernator in provinţie. Atunci era insărcinat cu 

o misiune diplomatică ; ori comanda un corp de armată ; sau avea 0 

funcţie in Palat. Comitele era ajutat de cătră alţi funcţionari inferiori. 

Provinţiile de lângă fruntarii erau impărțite in marce, care erau 

mai mari de cât comitatele. Puterea Maregrafului era mai mare de cât 

a, comitelui. Lucrul se esplică ; teritoriile de la fruntarii erau espuse la 

invasiunile dușmanilor şi de aceia guvernatorii lor trebuia să aibă și 

puteri mari, pentru ca să fie in stare a apara ţara pănă la venirea 

ajutoarelor de la centru. 

Pe lingă aceşti guvernatori, mai găsim une ori și pe Duci. Dar 

aceştia erau mai mult comandanți militari, cu putere de a comanda 

forțele din mai multe comitate. 

Carol Cel Mare este insemnat şi prin opera sa legislativă. El a 

făcut o mulţime de Capitularie, disposiţiuni prin care se regulau cestiu- 

nile care trebuiau lămurite. Capitulariele sunt deosebite de Legi ; **) ele 

*)  Adunăvile generale sub Carol Cel Mare. «Era obiceiu in a- 
cel timp, zice Hincmar, de a ţinea în fie care an donă adunări, pri- 
măvara şi toamna. In amîndouă se supunea magnatilor articolele de lege 
numite capitula, pe care le alcătuise regele insuși prin inspirația lui 
D-zeu, sau de care i se aratase necesitatea in intervalul intrunirilor. 
După aceste comunicări, ei deliberau una, două sau trei zile cel mult, 
după importanța. afacerilor. Trimişi a nume primiau intrebările şi adu- 
ceau respunsurile. Nici un străin nu se apropiia de locul adunărei, 
pănă ce nu se aducea resultatul deliberaţiunilor sub ochii principelui, 
care atunci cu ințelepciunea ce o primise de la D-zeu adopta o hotă- 
rire la care toţi se supuneau,» (Duruy, Histoire de l'Europe et de la 
France jusquen 1210, 215). 

=*) Este o deosebire intre capitular şi lege. Legea e obiceiul pă- 
mântului, născută din raportul oamenilor intre ei, consacrată prin us, 
crescând liber, menţinându-se priu consimţiment. In ziua când se 
simte nevoia de a pune in scris obiceiul, apar legislatorii. După ce şi 
au isprăvit lucrarea lor de redacție, poporul o aproba. Legea e prin 
urmare obiceiul, scris după ce s'a făcut o alegere și o deliberare. Pen- 
tru cazurile neprevăzute in legea scrişă, obiceiul şi păstrează puterea” 
şi autoritatea sa. Legea e personală: fie care popor din imperiul Caro- 
lingian având pe a sa după care se cârmuieşte, pentru că urmează pe
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se fac când este nevoie și se ocupă cu deosebite cestiuni. Pentru a- 

cest scop, regele se sfătuia cu magnații și cu episcopii. *) Dar aveau 

puterea de lege numai atunci când se cetiau in Adunarea generală, Po- 

porul nu avea nici un amestec la facerea legei; și da inse consimți- 

mentul seu când se cetia ; ceia ce insamna mai mult că poporul a 

auzit ce s'a hotărit şi că se obligă a urma in toemai. Consimţimen- 

tul poporului era, prin urmare, o simplă iormalitate. 

Toată justiţia pornia de la rege şi se impărția de cătră el sau de 

cătră delegaţii lui. 
Impăratul era foarte bogat. Din multele sale resboaie el adunase: 

o mulţime de prăzi ; avea foarte multe domenii, pe care Carol Cel Mare 

le-- căuta foarte bine ; primia foarte multe presente, donum publicuna 

sau donum generale, la care era supusă toată lumea, chiar şi cătră 

oamenii regelui. Toţi plătiau și scutirile sunt o dovadă că erau obli- 

gatorie dările. Mai erau apoi dări vamale, la poduri, posturi și frunta- 

  

individ ori unde se mută el. Legea e perpetuă ; ea se transformă după 
trebuinţi ; ea nu dispare. Regele nu are puterea de a abroga legea u- 
nui popor, după cum nu poate suprima limba, lui. Se modifică sucee- 
siv, cu consimţimântul poporului... Una, din cele intăi griji a lui Ca- 
rol Cel Mare a fost de a pune să se culeagă și pune in scris obiceiul 
fie cărui dintre popoarele supuse, dacă nu se făcuse aceasta mai inainte. 

Cu totul altă ceva este Capitulariul. Aceste sunt măsurile gene- 
rale potrivite pentru guvernarea şi administrarea Imperiului... Impăra- 
tul are puterea a face legi ; dar nu e de feliu egală cu puterea de a 
intoemi capitularie. Un capitular poate fi, după voinţa suveranului, pre- 
sentat, retras, reînoit. Nu e tot așa cu o lege. Carol Cel Mare face res- 
boiu cu Sacsonii ; i bate, i decimează, i botează cu forța ; dar face. 
legea lor in presenţa delegaților lor. Regii recunosc neputința lor dea 
introduce oare care schimbări grave in lege. Dovadă că legile aveau 
altă putere de cât capitulariele este că capitulariele au căzut, pe când 
legile au rămas ; s'au prefăcut din nou in obiceiuri nescrise. Pănă in 
plin evul mediu. numele lor a trăit. (Lavisse et Rambaud, Histoire 
gencrale, I, 331). 

___*) .Hinemar ni'arată cum se făceau legile sub Carol Cel Mare. «Când 
cei mari erau adunaţi, li se prezenta, prin voința principelui, capitu- 
lariele pe care cugetarea. lui le concepuse prin inspiraţia lui D-zeu, san 
de care se simţise, nevoie în intervalul întrunirilor. După ce au pri- 
mit aceste comunicări, ei deliberează, articol pe articol ; resultatul e- 
saminărei lor e adus la cunoştinţa princepelui care, cu ințelepeiunea 
pe care a primit'o de la, D-zeu, adoptă o hotărire căreia toți erau dă- 
tori a se supune.» (Fustel de Coulanges, Les Transformations de la 
Royaute, 463),
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rie ; drept de găzduire, foarte oneros pentru micii proprietari şi. cor- 

vadă pentru drumuri, poduri și edificii -publice. 

Dar cea mai grea sarcină era serviciul militar. Erau o mulțime: 

de resboaie şi-nu era armată permanentă. Era numai o mică gardă in 

jurul regelui. Armatele se alcătuiau din tot feliul de oamenii: proprie- 

tari, agricultori, neguţitori. Toţi pleacă sub comanda comiților ; toți 

oamenii liberi datoresc serviciul militar. Serviciul mihtar era. gratuit ; 

nu era, nici soldă, nici hrană. Erau datori să vină cu mâncare pe 

irei luni, socotite de la trecerea pește truntarie; fie care venia inar- 

mat şi cu hainele necesare, pe şese luni. Cei saraci se intovărăşiau : 

unul pleca şi cel alt i purta de cheltuială. Cei puternici erau datori să 

vină cu un număr de oameni în raport cu domeniile lor. Episcopul 

ori egumenul era scutit de a veni in persoană dacă trimitea un om. 

în loc. Din această causă clasa oamenilor-liberi:dispare pe nesimţite; 

mulți desertară ; uniia deveniseră coloni şi şerbi ; alții se făcură supuşi 

ai seniorilor, Pentru a scapa de sarcinile libertăţii, ei au renuntat la 

libertate, și chiar la proprietate. 

- Carol Cel Mare a avut mare putere şi asupra Bisericei. Conciliile 

nu. se pot aduna de cât numai cu invoirea lui și hotăririle lor erau va- 

labile numai după ce le intăria el. Cel nemulțumit cu hotărirea tribu- , 

nalelor eclesiastice putea apela la rege ; episcopii erau supuși trimişilor 

regelui. Era admis in principiu că ei sunt aleşi; dar regele putea anula. 

alegerea. Episcopii sunt foarte supuși, foaie modești faţă cu puterea ; re- 

gele se serveşte de ei. EL are dreptul de a pune ordine in Biserică. Capitu- . 

lariele se ocupă cu disciplina şi chiar cu ritualul Bisericej; guvernul 

se ingrijia şi de mântuirea sufletelor ; el impedică ca «păcatul să nu 

sporiască pe pământ» ca <oamenii să nu cadă in cursele Satanei.» *) . - 

    

*) Carol Cel Mare scrie într'un capitulariu : «Voim şi ordonăm 

ca toti să asculte de preuti, să li fie supuşi ca lui D-zeu, ai căruia. . 

representanţi sunt. Pentru că nu putem înţelege cum cei cari ar fi ne- 

credincioşi lui D-zeu şi miniștrilor lui ar putea să ni fie credincioşi 

novă, sau cum Sar supune nouă şi trimişilor noştri cei cari refuză 

a se supune preuţilor, când D-zeu sau Biserica sa sunt în cauză. În 

adevăr după cuvîntul adevărului, mai degrabă trebuie să se teamă 0a- 

menii de acel care are puterea a arunca sufletul şi corpul în infern, . 

de cât de acela care poate numai să chinuiască corpul și să iea On0- 

rurile lumești. După aceasta vom judeca caspre credinţa supușilor noştri. 

Dacă se vor supune lui D-zeu și episcopilor, ei ni vor fi credincioși . 

şi nouă. Dacă vor face din contra, se vor arata necredincioși nouă, vor ;
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Pentru ca orinduelile sale să fie pretutindinea observate, Carol Cel 
Mare s'a folosit foarte mult de o instituție care esistase- sub merovin=. 
gieni : Missi dominici. In fie care an- se alegeau un număr de barbaţi 
dintre fruntașii ţerii şi se trimiteau in circumscripțiunile de inspecţie: 
missatica. Intreaga, țară era impărită in deosebite circumscripțiuni. 
Plecau câte doi cu o suită numeroasă; stăteau mult pe unde era ne- 
voie. Ei aveau puteri depline. Publicau voinţile regelui, primiau jură- 
mintul populațiilor, ridicau armate, se ocupau cu lucrările mari de u- 
tilitate publică şi, mai ales, căutau să vadă cum se aplică legile. Ei 
controlau pe oamenii episcopilor şi egumenilor ; aveau privighiere ge- 
nerală și se asigurau dacă poliţia e bine făcută. Sunt cu mult supe- 
riori comiţilor și toți sunt datori li se supune. Nu sunt numai in- 
spectori ; ei au puterea de a lucra; făceau ce credeau că e bine şi 
dădeau socotăală numai regelui de faptele lor. Ei aveau puterea judi- 
ciară in toată intinderea ei ; judecau apelurile ; puteau revisui sentin- 
ţile anterioare ; erau datori, mai cu samă, să apere pe cei slabi. A- 
veau puterea a cerceta viața privată a membrilor clerului şi a laici-. 
lor ; une ori deschideau conferințe, conzentus missorum, unde invăţau 

pe oameni. Prin acest mijloc, Impăratul știia pururea ce se petrecea 
prin provinţii şi cunoştea nevoile populaţiunilor. *%) 

Carol Cel Mare mai este insemnat și pentru -că a determinat o 
renaștere intelectuală. E de admirat barbatul care nu primise mai 
nici o educaţiune, care a invăţat a ceti foarte tărziu şi n'a putut nici 
o dată scrie bine, cât de mult a ințeles e] că marea lui operă nu va 
putea prinde rădăcini temeinice de cât numai când intunericul şi bar- 
  

fi notaţi ca infami și condemnați la esil ; bunurile lor vor fi confiscate.» 
(F. Laurent, Etudes sur V'Histoire de Phumanite, V, 291). 

*)  «Instituim pe Missii noştri, zice Ludovic Piul, pentru ca ei să 
se asigure dacă cei pe cari i-am pus ca să guverneze pe poporul nostru 
şi îndeplinesc însărcinarea ce li am încredințat, conform cu vointa lui 
D-zeu, cu a noastră regală şi cu interesul poporului nostru». Ei supra- 
veghiau și pe funcţionarii inferiori, «dacă ştieau legile, dacă nu pri- 
miau presente pentru a împărți dreptatea». Ei aveau puterea a lucra şi 
Carol Cel Mare li ordonă «să lucreze bărbătește în toate lucrurile, «Veţi 
corege. zice Ludovic Piul, tot ce va fi de indreptat, veţi reforma'tot ceia 
ce va fi de reformat». Ei aveau mare putere judiciară. Ludovic Piul 
scrie: <« Missii noştri trebuie să aducă la cunoştinţa populaţiunei că 
sunt trimiși de cătră noi pentru-ca tot omul care n'a putut dobindi drep- 
tate să poată recurge la ei și a primi dreptate prin mijlocul lor». (Fus- 
tel de Coulanges, Les Transformations de la Royaute, 551). ..
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baria vor dispărea in faţa luminei. El chiemă in jurul său o mulţime 

de oameni invăţaţi *) cum erau: Paul Diaconul şi Petru din Pisa, 

Chiemaţi din Italia, Teodulf poet de origină gotică, Alcuin din Anglia. 

El a intemeiat Scoala palatină diriguită de cătră Alcuin, in care se 

invătau cele șepte arte liberale (gramatica, retorica, dialectiea, aritme- 

tica, geometria, musica, astronomia, şi teologia, țelul suprem a ori ce 

instrucţiuni). In această şcoală invăţa regele, fiii sei, cei mai străluciți 

consilieri ai lui, câteva femei ; era. un feliu de Academie. Când a pă- 

răsit şcoala, Alcuin a fost numit egumen la Saint Martin din "Yours, care 

avea domenii mărginite, cultivate de mai bine de 20,000 de coloni sau 

şerhi. Aice a intemeiet el o şcoală celebră, din care au ieșit oameni 

ilustri ca Eginhard, Raban Maur etc. 

Dar Carol nu se mulțemi a lua măsuri numai pentru invăţătura 

fruntaşilor şi a Curţii ; el se ingriji de instrucţiunea poporului. %*) Oa- 

menii mari, de cari era incunjurat, au inființat pretutindinea şcoale 

insemnate, cum au fost cele de la Fulda, Reichenau, Fontenelle, Or- 

lans, ete. Teodulf, ajuns episcop la Orl6ans, ordonă preuților săi, de 

prin sate şi de prin orașe, ca să inveţe, fără plată, pe copiii credincio- 

şilor. Una: din principalele insărcinări ale Missilor era ca să cerceteze 

ce sa făcut cu instrucţia poporului. 

Carol luă măsuri pentru revisuirea şi indreptarea manuscripte- 
  

=) Carol Cel Mare a atras la curtea sa, din toate părtile impe- 

riului seu, pe oamenii distinși, a format pe alții pe lingă el; şine- 

mulţemit a se bucura de societatea lor, a utilisat talentul lor în cele 

mai importante funcțiuni. Pe lângă simpli oameni literați cari s'au ri- 

dicat prin ştiinţa lor, sunt o mulţime de seniori cari sau aprins după, 

stinţă, imitând pe suveranul lor. Şi fiind că cei mai mulţi dintre aceşti 

oameni erau eclesiastici sau au ajuns astfel, ei au organisat, în cetăţile 

lor episcopale sau in mănăstirile lor, școli care au imprăştiet instruc- 

țiunea în tot imperiul... El a voit să instruiască pe'poporul seu. (La- 

visse et Rambaud, Iistoire Gentrale, |, 357). 
*2) Din scrisoarea lui Carol Cel Mare cătră egumenul din Ful- 

da: «Sta părut folositor nouă şi fidelilor noştrii ca in episcopatele şi 

mănăstirile incredințate direcţiunei noastre, să nu se dea numai la viaţa. 

religioasă, ci să se ocupe şi cu ştiinţa literilor, invățând fie care după 

capacitatea sa, pentru că acei cari dorese să placă lui D-zeu trăind 

bine să nu neglige ai plăcea şi vorbind bine. Căci, cu toate că e mai 

bine a face bine de cât a şti, totuşi trebuie a ști mai inainte de alu- 

cra. Fie care deci trebuie să cunoască ceia ce vrea să esecute, pen- 

tru ca sufletul să inţeleagă mai bine ceia ce trebuie să facă.» (F. Lau- 

rent, Etudes sur Phistoire de Vhumaniit, V, 370).



99 

țor din Sfînta Scriptură ; și o mulțime de copişti erau insărcinaţi a co- 

piia şi a îmulți manuscriptele autorilor profani. Meritul marelui Impă- 

rat este că a scapat astfei o mulţime de autori clasici. Dar in acelaș 

timp, el nu uita că era German și puse să se adune cântecele germane 

in care erau celebraţi eroii din rasa sa. 

In fine, ca şi toţi marii cuceritori şi suverani invățați, el a fost 

constructor. Intreprinse a se săpa un canal intre Main şi Dunărea; 

construi un pod măreț lingă Maynz ; zidi mai multe biserici şi palate, 

mai cu samă la Ingelheim şi Aix-la-Chapelle. Le decoră intr'un chip 

strălucit şi intrebuință columne de pe monumente vechi, în lipsă de 

artişti cari să creieze ceva nou. Toate edificiile ridicate de cătră el'au 

dispărut ; nu le prea regretăm ; pentru că el n'a fost în stare a im- 

pedica decadenţa artistică, 

Carol Cel Mare avea cincisprezece băieți şi fete, uniia legitimi, al- 

ţii naturali. El considera ca moştenitori ai sei pe Carol, Pepin şi pe 

Ludovie. Din anul 780 numise pe Pepin şi pe Ludovic regi in lialia 

şi Aquitania. In 806, el impărţi imperiul intre aceşti trei fii. Dădu 

lui- Carol Francia şi cu partea nordică a imperiului ; lui Pepin Italia 

cu ţerile care atîrnau de ea, lui Ludovic Aquitania cu Provence şi Sep- 
timania. Fie care frate trebuia să fie adevărat rege ii: regatul său ; pu- 
tea administra ; putea. da beneficii ; şi avea fidelii sei ; dar toţi erau 

sub ordinele părintelui lor ; erau obligaţi a se duce la Adunările con- 

vocate de cătră el; missii trimiși de cătră el au putere in regatele 

lor ; ei sunt datori a lua parte in comun la espediţiile intreprinse. Sco- 

pul lui principal era ca cei trei frați să se lupte inpreună in favoa- 

rea Bisericei și in contra dușmanilor din afară şi să indepărteze res- 

boaiele civile care slăbiseră pe merovingieni. 

Dar cei doi fii mai mari au murit inainte de părintele lor. Ast- 

tel marele Impărat avu nenorocirea de a remânea cu cel mai puțin 

«capabil dintre fiii sei. In septembre 813, el puse cu mâna sa pe capul 

lui Ludovic corona imperială și muri, câteva luni după aceia, (28 la- 
nuarie 814). *) EL fu inmormântat la Aix-la-Chapelle. 

$. 3. Desfacerea Imperiului. 
Urmașul lui Carol Cel Mare se deosebia in totul de marele său 

Părinte. E Era greoiu la lucru, leneș, slab la trup, puţin curagios şi foarte 
*) "Nu se. implinise nici un secol de la moartea sa, şi tradiția 

şi schimbase amintirile unei domnii pe care nenorociriie domniilor vii- 
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religios. Grija lui cea mai mare era să nu facă pacate; de aceia este . 

foarte evlavios şi duce o viată curată, A inceput a domni cu oare care 

energie *) introducând ordine in Biserică, şi mai ales la curtea im- 

perială ; dar permise ca un papă să se suie pe tron, fără incuviința- 

rea sa, şi, când s'a incoronat ca Impărat in Roma, a ingenunchiat 

inaintea papei. 

El tinea la autoritatea sa şi la intregimea imperiului ; dar sim- 

ţia că are nevoie de a fi ajutat in administraţia lui. De aceia, in 817, 

el împărți imperiul intre cei trei fii ai sei. Această impărțală sa, fă- 

cut cu mare solemnitate la Vorms, după ee au postit şi s'au rugat cu 

toţii in timp de trei zile. Lotar, fiul cel mai mare, a fost asociat la 

imperiu şi i s'a dat părţile de la nord; lui Pepin i s'a incredințat A- 

quitania, lui Ludovic Bavaria ; iar lui Bernard, fiul unui bastard a lui 

Carol Cel Mare, i s'a dat Italia. Imperiul remânea unul şi neimpărtit ; 

pentru că este numai un Impărat ; frații mai mici sunt datori să as- 

culte de cel mare.; să i dea socoteală de administraţia lor; să nu 

facă alianţe ; să nu trimită nici să primiască ambasadori fără invoirea 

sa ; să nu se insoare fără ştirea şi voia lui. %*) 

toare o făcură să pară şi mai strălucită, și mai glorioasă. Istoria ma- 

relui impărat, plină de simplicitate in povestirea contimpurană a lui 

Eginhard, ajunse, sub condeiul câlugărului de la Saint-Uall!, o legen- 

dă poetică, mai mult sau mai puţin amestecată cu minuni, un roman 

ale căruia aventuri au slujit poesiei. Carol Cel Mare, incunjurat de cei 

doisprezece pairi, a tost tipul ideal al unui principe şi curtea lui 

ca un model pentru cavalerism. Amintirile de acest feliu, trans- 

formate curînd prin imaginaţia popoarelor, n'au nici un fond istoric ; 

şi cu toate aceste istoria trebuie să le amintiască, cel puțin in treacăt ; 

pentru că legenda, mai ales în astfeliu de timpuri, e consacrarea 0a- 

menilor mari. (C. Dareste, Histoire de Prance, Î, 407). 

=) Puterea Împăratului e incă mare sub Ludovic Piul. Eată cum 

scrie un archiepiscop cătră miniştri: «La sfirşitul celui de pe urmă 

placitum, când ni s'a dat permisiunea a părăsi Palatul, bunatatea voa- 

stră a bine voit a se opri un moment pentru a asculta umilitele mele 

cuvinte relative la jidovii din diocesa mea. După un schimb de cu- . 

vinte, aţi intrat la Impăratul. V'am urmat şi am stat la uşă. V'aţi dăt 

silință ca să pot intra în cabinetul principelui ; cu toate aceste n'am 

auzit altă vorbă de cât porunca de a mă retrage. Ce aţi spus prea es- 

celentului impărat, ce v'a respuns el, nu știu; n'am mai indrăznit a 

mă apropiia de voi, şi m'am reintors acasă foarte tulbura:. » (Fustel de 

Coulanges, Les Transformations de la Royautt, 463). 

+%)  Eată cum regula, Impăratul raporturile dintre fiii și nepotul 

seu cu Lotar : in fiecare an, ei se vor duce la frâtele lor mai mare ca
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Bernard care s'a aratat nemulțemit de impărțială şi s'a revoltat 

a fost. ucis, - “ 

Dar. Ludovic este slab ; se teme necontenit de pacat ; se :umile- 
ște inaintea Bisericei ; lucru foarte grav, pentru că, prin aceasta, se u- 
milia și demnitatea imperială. El şi mărturisi greşelile in fața supuşi- 
lor sei. La moartea soţiei sale, el voi să se facă călugăr. Episcopii "| 
sfătuiesc să se inşoare și el iea in căsătorie pe frumoasa și ambiţioasa 
Judita, fiica comitelui de Bavaria. Noua Impărăteasă voi ca şi fiul năs- 
cut din ea, Carol, să aibă parte din imperiu. Ludovic se umilește şi mai 
muit ivaintea nobililor şi a Bisericei ; dar când aceasta ajunge prea pre- 
tențioasă, el face un act de energie; ordonă o nouă impărțială și dă. 
fiului seu Carol Alamania (829), cu toată opositia nobililor. 

Atunci cei trei fii se revoltă in contra părintelui lor. Toţi pără- 
sesc pe nenorocitul Impărat:; in curând, el este reintegrat in toate drep- 
turile imperiale, şi aceasta mai ales prin vina lui Lotar, care se ara- 

tase chiar crud față cu părintele seu. Lotar a fost esilat inltalia ; iar 

Judita care fusese isgonită de la curte, se intoarce mai puternică de cât 

ori când. Alamania este din nou dată lui Carol. Atunci fiii se revultă din 

nou in contra părintelui lor. Lotar vine din Italia in truntea unei armate; 

papa este cu el. Cea mai mare parte dintre credincioşi părăsesc pe Im- 
părat și acesta este nevoit a se supune papei. In catedrala de la Sois- 

son, sa cetit in public lista pacatelor sale. A recunoscut el insuşi că 
e autor de scandale, perturbator al păcei, violator al juzămintelor. S'a 
desbracat de hainele sale și a luat vestmîntul de penitent. Dar Lotar 
nemulțemeșşte pe frații sei. Aceştia luară armele, liberară pe părintele 
  

„să se sfătuiască cu el; i vor aduce presente; cât despre el «căruia, 
D-zeu i a dat o putere mai mare, el li va da in schimb iubirea sa. 
frățască și presente mai bogate. El i va ajuta, cu fidelii și cu arma- 
tele sale, in contra dușmanilor din afară. Ei nu vor face resboiu fără. 
al consulta.» —Astfel e designată unitatea Imperiului contra străinului. 
—in lăuntru regii sunt adevăraţi regi. Ei au liberă disposiţie asupra. 
oficiilor, veniturilor, şi justiţie suverană. Cu toate aceste, şi aice, fratele 
mai mare (senior frater) are drept de supraveghiere, Dacă i se pare 
că unul dintre fraţii sei guvernează rău, că nu şi a indeplinit datoriile 
față cu bisericile şi cu saracii, el "1 va face atent intăi in secret, apoi 
i va ordona să vină inaintea celui alt frate şi '1 va avertisa intriut 
chip mai solemn. Dacă şi acest de pe urmă avertisment va remâ- 
nea fără nici un efect, el va decide, deacord cu poporul seu. (Lavisse 
et Rambaud, Histoire Gentrale, 1, 379).



102 

lor şi acesta luă din nou insigniile imperiale. Lotar tu nevoit a se su- 

pune. Peste câtva timp muri Pepin. Atunci Ludovic făcu o impărţială, 

şi mai de folos pentru fiul seu preferat, Carol. Lotar remâne tot in frunte. 

Dar noua impărţială nemulţemia pe Ludovic, Acesta se revoltă şi Ludovic 

Piul muri, pe când se ducea cu armata in contra fiului revoltat (840). 

După moartea lui Ludovic Piul, Lotar remâne Împărat. Fraţii sei, - 

-Ludovie Germanieul și Carol Pleșuvul, nu i contestă litlul de -Impă- 

rat, nici supremația politică ; voiesc inse ca să remână atot puternici 

in țerile unde domniau. Aceasta aduce un resboiu. Lotar e slab și 

nedecis. El lasă pe fraţii sei a și intruni armatele lor și in 841 se dădu 

bătălia de la Pontanet. *). Credincioșii fie căruia frate voiau ca şeful 

lor să fie puternic, fiind că, prin aceasta, i putea resplăti mai bine. 

Lotar este bătut şi armata sa măcelărită; dar fiind că el continuă a 

strînge nouă armate, Ludovic şi cu Carol se intâlniră la Strasburg și 

reinoiră alianţa lor. Jurămintul de la Strasburg in limba romanică și 

germană este cel mai vechiu monument al acestor două limbi ; el ni 

arată că erau deja deosebite. 

Fiind părăsit şi de cătră Biserică, Loiar cedă şi in august 843 

s'a incheiat TPractatul de la Verdun. Lotar conservă tiilul de Impărat ; 

dar puterea lui se intindea numai asupra ltaliei şi asupra regiunei cu- 

prinsă intre Rin, Ron, Saona, Meusa şi Eseaut. Ludovic remânea cu 

toate pământurile de la resărit de Rin ; iar Carol aveasă stăpânească 

toate ţerile, care veniau spre apus de partea lui Lotar. Impăratul dom- 

nia peste o multime de popoare deosebite şi era greu a se forma un 

tot omogen ; pe când fie care dintre fraţii sei domnește. peste un te- 

ritoriu in care are să se formeze o naţiune. De la 843, esistă o Pranţie 

şi O Germanie. 
Impărţiala de la Verdun nu s'a putut face așa de uşor; pentru 

că nu era vorbă a se impărți după naţionalităţi ori după limbă. Era 
  

*).. Angilbert unul âintre ofiţerii lui Lotar, despre bătălia de la 

Fontanet: «Fie ca acea zi blestemată să na mai fie numărată la in- 

toarcerea anului, ci să fie ștearsă din ori ce amintire. Fie ca, lipsită de 

strălucirea soarelui, să nu aibă nici o auroră, nici crepuscul. Fie de 

asemenea blestemată, :acea noapte, acea noapte grozavă, in care au că- 

zut bravii cei mai bine instruiți la luptă... .Nici o dată n'a fost un mă- 

cel mai mare ; creştinii au căzut in valuri de sânge... Veștmintele de 

în ale morţilor inălbiau. cămpiia, cum o albesc paserile de toamnă.» 

(C. Dareste, Fistoire de France, |, 438). 
9
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Bernard care s'a aratat nemulțemit de impărtială şi sa revoltat 

a fost. ucis. | 

Dar. Ludovic este slab ; 'se teme necontenit de pacat ; se umile- 

ște inaintea Bisericei ; lucru foarte grav, pentru că, -prin aceasta, se u- 

milia şi demnitatea imperială. EI şi mărturisi greşelile in faţa supuşi- 

lor sei. La moartea soţiei sale, el voi să se facă călugăr. Episcopii "| 

sfătuiesc să se insoare și el iea in căsătorie pe frumoasa și ambițioasa. 

Judita, fiica comitelui de Bavaria. Noua Impărăteasă voi ca şi fiul năs- 

cut din ea, Carol, să aibă parte din imperiu. Ludovic se umilește şi mai 

muit inaintea nobililor şi a Bisericei ; dar când aceasta ajunge prea pre- 

tențioasă, el face un act de energie; ordonă o nouă impărțială și dă 

fiului seu Carol Alamania (829), cu toată oposiția nobililor. 

Atunci cei trei fii se revoltă in contra părintelui lor. Toţi pără- 

sesc pe nenorocitul Impărat; in curând, el este reintegrat in toate drep- 

turile imperiale, și aceasta mai ales prin vina lui Lotar, care se ara- 

tase chiar crud faţă cu părintele seu. Lotar a fost esilat in Italia ; iar 

Judita care fusese isgonită de la curte, se intoarce mai puternică de cât. 

ori când. Alamania este din nou dată lui Carol. Atunci fiii se revultă cin 

nou in contra părintelui lor. Lotar vine din Italia in fruntea unei armate; 

papa este cu el. Cea mai mare parte dintre credincioşi părăsesc pe Im- 

părat și acesta este nevoit a se supune papei. In catedrala de la Sois- 

son, sa, cetit in public lista pacatelor sale. A recunoscut el insuşi că 

e autor de scandale, perturbator al păcei, violator al jurămintelor. Sa 

desbracat de hainele sale și a luat vestmîntul de penitent. Dar Lotar 

nemulțemește pe fraţii sei. Aceştia luară armele, liberară pe părintele 
  

„să se sfătuiască cu el; i vor aduce presente; cât despre el «căruia. 
D-zeu i a dat o putere mai mare, el li va da in schimb iubirea sa 
frățască și presente mai bogate. El i va ajuta, cu fidelii şi cu arma- 
tele sale, in contra duşmanilor din afară. Hi nu vor face resboiu fără. 
a'l consulta.» —Astfel e designată unitatea Imperiului contra, străinului, 
—lIn lăuntru regii sunt adevăraţi regi, Ei au liberă disposiţie asupra. 
oficiilor, veniturilor, şi justiţie suverană. Cu toate aceste, şi aice, fratele 
mai mare (senior frater) are drept de supraveghiere. Dacă i se pare 
că unul dintre fraţii sei guvernează rău, că nu şi n indeplinit datoriile 
față cu bisericile şi cu saracii, el "| va face atent intăi in secret, apoi 
i va ordona să vină inaintea celui alt frate și 7] va avertisa intrun 
chip mai solemn. Dacă şi acest de pe urmă avertisment va remâ- 
nea fără nici un efect, el va decide, deacord cu poporul seu. (Lavisse 
e! Rambaud, Histoire Gencrale, I, 379).
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lor şi acesta luă din nou insigniile imperiale. Lotar tu nevoit a se su- 

pune. Peste câtva timp muri Pepin. Atunci Ludovic făcu o impărţială, 

şi mai de folos pentru fiul seu preferat, Carol. Lotar remâne tot în frunte. 

Dar noua impărţială nemulțemia pe Ludovic. Acesta se revoltă şi Ludovic 

Piul muri, pe când se ducea cu armata in contra fiului revoltat (840). 

După moartea lui Ludovic Piul, Lotar remâne Împărat. Fraţii sei, 

- Ludovic Germanicul şi Carol Pleşuvul, nu i contestă titlul de Impă- 

rat, nici supremaţia politică ; voiese inse ca să remână atot puternici 

in ţerile unde domniau. Aceasta aduce un resboiu. Lotar e slab și 

nedecis. El lasă pe îraţii sei a şi intruni armatele lor și în 841 se dădu 

bătălia de la Fontanet. *) Credincioşii fie căruia frate voiau ca șeful 

lor să fie puternic, fiind că, prin aceasta, i putea resplăti mai bine. 

Lotar este bătut și armata sa măcelărită; dar fiind că el continuă a 

strînge nouă. armate, Ludovic şi cu Carol se intâlniră la Sirasburg și 

reinoiră alianţa lor. Jurămintul de la Strasburg in limba romanică si 

germană este cel mai vechiu monument al acestor două limbi; el ni 

arată că erau deja deosebite. 

Fiind părăsit şi de cătră Biserică, Loiar cedă şi in august 843 

s'a incheiat TPiactatul de la Verdun. Lotar conservă tillul de Impărat ; 

dar puterea lui se intindea numai asupra Italiei şi asupra regiunei cu- 

prinsă intre Rin, Ron, Saona, Meusa şi Escaut. Ludovic remânea cu 

toate pământurile de la resărit de Rin ; iar Carol avea să stăpânească 

toate ţerile, care veniau spre apus de partea lui Lotar. Impăratul dom- 

nia peste o mulțime de popoare deosebite şi era greu a se :forma un 

„tot omogen ; pe când fie care dintre fraţii sei domnește, peste un te- 

ritoriu in care are să se formeze o naţiune. De la 843, esistă o Franție 

şi o Germanie, 

Impărţiala de la Verdun nu s'a putut face așa de uşor; pentru 

că nu era vorbă a se impărtți după naţionalităţi ori după limbă. Era 
  

*).. Angilbert unul dintre ofițerii lui Lotar, despre bătălia de la 

Fontanet: «Fie ca acea zi. blestemată să na mai fie numărată la in- 

toarcerea anului, ci să fie ştearsă din ori ce amintire. Fie ca, lipsită de 

strălucirea soarelui, să nu aibă nici o auroră, nici crepuscul. Fie de 

asemenea blestemată, acea noapte, acea noapte grozavă, in care au că- 

zut bravii cei mai bine instruiți la luptă... Nici o dată n'a fost un mă- 

cel mai mare ; creştinii au căzut in valuri de sânge... Veştmintele de 

în ale morţilor inălbiau. câmpiia, cum o albesc paserile de toamnă.» 

(C. Dareste, Histoire de France, |, 438). 
9
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greu a se şti numărul proprietăților regale, mijloacele: de inbogăţire. 

Pentru aceia impărţiala nu era curat geografică, nici naţională ; fiind 

că se lasa unui rege părţi in teritoriile fraților săi. Și aceasta pentru 

ca veniturile să fie egale. 

Astfel, patru zeci şi trei de ani după intemeiarea sa, Imperiul 

lui Carol Cel Mare se desface in trei; £) şi aceste trei părți au să se 

sub impartă în mai multe state independente. Care sunt causele a- . 

cestei desmembrări ? S'a zis că Imperiul s'a impărțit din pricină că se 

compunea din mai multe naţionalităţi. In adevăr, în Imperiul lui Ca- 

rol Cel Mare erau Germani de Nord şi de Sud, erau Gali şi Italieni. 

Dar pe acele vremi nu se cunoşteau deosebirile de naţionalitate ; erau 

numai deosebiri de religiune. Rasele se amestecau foarte uşor de la o 

estremitate la ceia altă a Imperiului ; se contopiau prin căsătorii. E- 

rau, in adevăr, legi particulare fie cărei naţiuni ; dar aceste legi se a- 

semănau foarte mult ; era aceiași constituţie socială, aceiaşi religie, 

aceiași limbă oficială și bisericească, limba latină. Francii nu aveau 

pretenția de a domni asupra celor alte popoare; prin urmare, nici 

nu era nevoie ca acestea să se rescoale. Aceleaşi popoare, aceiași 

oameni, sunt intr'o zi in armata unui frate rival; mâne tree sub 

comanda celui alt ; oamenii se luptă pentru acei de la care aşteaptă 

foloase. mai mari. Oamenii de pe acele vremi nu se uitau nici. la 

legi, nici la patrie, rasă ori limbă; se gândiau numai cui vor fi 

credincioşi, care li va fi seniorul suprem. Nu a căzut dar Impe- 

%) Diaconul din Lyon, Florus, contimpuran, despre desmembra- 
vea Imperiului : «Infloria un imperiu frumos sub o diademă strălucită ; 
era un domn şi un popor; toate cetăţile aveau judecători şi legi. Ze- 
lul preuiilor era intreţinut prin concilii dese ; tinerii cetiau necontenit 
cărţile sfinte şi spiritul copiilor se forma prin studiul literilor. Iubirea 
de o parte, frica de ceia altă, mențineau pretutindinea, buna inţele- 
gere. De aceia şi națiunea feancă strălucia ea inaintea ochilor hamei 
intregi. Regatele străine, Grecii, Barbarii şi Senatul Laţiului i trimiteau 
ambasadori. Rasa, lui Romulus, Roma insăşi, mama regatelor, se su- 
pusese acestei natiuni ; aice, căpetenia lor, ajutat de sprijinul lui Chris- 
tos, primise diadema prin darul apostolic. Fericit dacă şi ar fi cunos-. 
cut fericirea sa, Imperiul care avea Roma drept citadelă, şi pe purtă- 
torul cheilor ceriului drept fundator ! Găzută acum, această mare-pu- 
tere şi a pierdut și strălucirea sa și numele de Imperiu ; regatul așa 
de. bine unit, câtva timp, e impărţit in trei părţi”; nu e nime care să 
fie. considerat ca impărat ; in loc .de rege, vedem, un regișor, şi in loc 
de regal, o bucată de regat. > (Crozals, Histoire de la Civilisation; E, 2,
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riul, pentru că erau deosebite rase. Se mai poate zice că invasiu- 
mile Danesilor, Slavonilor, Saracinilor, au contribuit la slăbirea și apoi 
vucăţirea Imperiului. Negreşit, aceste invasiuni au contribuit foarte 
mult ; pentru că populaţiunile amenințate direct au simţit nevoia de a 

avea aproape un cap care. să se ocupe de nevoile lor. Slăbiciunea lui 

Ludovic Piul poate fi considerată, de asemine, ca una din causele prin- 

-cipale care au făcut să dispară unitatea realisată de părintele său. E 

sigur că un nou Carol Cel Mare ar fi sdrobit pe dușmanii din afară ; 

ar fi ținut in respect Biserica şi pe funcţionarii imperiali ; ar fi strîns 

şi mai tare legăturile care uniau deosebitele părţi ale Imperiului. Pu- 

sin destoinicul Ludovic nu era in stare a indeplirii această insărcinare. 

EI nu a fost in stare a mărgini pe Biserică in domeniul ei spiritual ; 

nu a putut ţinea in respect pe funcționarii imperiali; a provocat lup- 

tele interne, in care e! şi fiii săi reclamă ajutorul celor puternici, a- 

„jutor care nu se dă degiaba; şi asttel puterea imperială, şi impreună 

cu ea şi unitatea imperiului, a căzut. Pentru aceasta, in loc de oau- 

teritate centrală, care să impună pretutindinea voința sa vom vedea 

ridicându-se autoritatea nobililor cari vor impune regelui condiţii şi 

vor ajunge aproape independenţi *).; in loc de un Impărat, care să 

mărginească autoritatea Bisericei, vom vedea pe papi şi pe episcopia- 

jungând cu pretenția pănă a susținea că puterea Bisericei este cu mult 

mai pre: sus de cât a Împăratului. Atunci se va intemeia Peudalitatea. 

V. EUROPA ORIENTALĂ 

$. 1. Românii. 

După învingerea lui Decebal și desființarea regatului Dacilor, Im- 

păratul Traian a adus o niullime.de colonii, pentru ca să se impopo- 

reze. această țară «secată de barbaţi prin .un resboiu așa de indelun- 

sat. » Aceste colonii au fost aduse din toate părțile Imperiului roman. 
  

La jumătatea viac. IX, rit “numai fidelii jură regelui, ci şi el. 
Fidelii ziceau : <După puterea ih6ă, cu âjiitoful lui D-z6i, fără fraudă 
nici “surprindere, vă voiu. fi credincios. şi. vă -voiu ajută 'cu sfatul și cu 
ajutorul: pentru ca 'să :vă eonservaţi corona regală pe eate D-zeu v'a 
dat'o şi pentru ca să puleţi guverna. după voia lui D-zeu și spre fo-. 
losul credincioşilor vostri.» Regele - respundea: «Și eu după puterea 
mea, cu ajătorul lui. D-zău, proniit fiecăruia dintre --voi beneficii. şi - 

x.



105 

Pe lângă oamenii strămutați aice prin voinţa imperială au venit şi o 

mulţime atrași de bogăţia acestei frumoase provinţii. S'a dat țerei o 

organisare romană ; s'au fundat o mulţime de colonii; s'au dat drep- 

turi la mai multe răunicipii ; s'au intemeiat mai multe aşezări romane, 

care au ajuns, în curînd, oraşe infloritoare ; și donă legiuni, cu mai 

multe cohorte ausiliare, au fost aşezate pentru apărarea ţerei in con- 

tra Barbarilor, Istoricii noștrii din viacul trecut Petru Maior in «s- 

toria pentru inceputul Românilor in Dacia,» George Șincai in « Chro-- 

nica Românilor,» și in genere toţi scriitorii naţionali din Transilvania, 

au susținut că: a) Dacii au fost stărpiți cu totul; b) Toţi coloniștii 

aduşi de cătră Traian au fost Romani curați; din aceste urmează că. 
Românii sunt urmașii direcţi ai vechilor Romani, fără nici un amestec 

străin in sângele lor. 

Pe timpul când seriiau ei, origina Dacilor nu era bine cunoscută. 

Domniau două păreri deosebite. Unii invăţaţi sustineau că ei ar fi fost. 

de origină germană ; pe când alţii dovediau că âr fi fost Slavoni. Ma- 

rii istoriei transilvăneni au inţeles primejdia ce ameninţa neamul nos- 

tru. Dacă s'ar fi dovedit că Dacii au fost Germani sau Slavoni, atun- 

cea Românii, ieşiţi din amestecul sângelui roman cu sânge german ori 

slavon, ar fi putut fi consideraţi ca o ramură din aceste popoare, şi a- 

tunci esistența noastră naţională era amenințată. Ei considerau Istoria: 

națională ca singurul mijloc de scapare, in mijlocul primejdiilor ce ne: 

invăluiau din două părţi ; și de aceia, aceşti mari patrioți şi au consacrat. 

tot timpul și toată inteligenţa lor ca să dovedească origina noastră cu- 

rat romană. Nu erau inboldiţi numai de curiositatea ştiinţifică. Scriind: 

Istoria ei erau incredințaţi că indeplinesc o mare misiune naţională.. 

Intru aceasta au isbutit pe deplin ; pentru că lo” li se datorește, in 

mare parte, renașterea noastră naţională de la inceputul acestui viac.. 

Astăzi primejdia nu mai esistă. D-nii Hâșdeu, Tocilescu şi A. D.. 
Xenopol, au limpezit pe deplin cestiunea originei Dacilor și a formă-- 

rei poporului românesc. Conclusiunile la care ajungem după lucrările 

acestor istorici sunt a) Dacii sunt un popor de origină tracică, din eare- 
  

protectiune, fără inșelăciune nici nedreptate, şi voiu pastra fie căruia. 
dreptul seu, precum un rege fidel trebuie să asigure fidelilor sei bene- 
ficii, protecţie şi drepturi ; dacă, prin slăbiciune omenească, mă voiu. 
indepăria de la ceia ce datoresc, voiu avea grijă de a mă indrepta.» 
(Fustel de -Coulanges, Les Transformations de la Royautt, 651).
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mai este şi astăzi: o remăşită, poporul albanes ; b) Poporul român s'a 

format din fusiunea elementului roman, adus de cătră colonişti, cu e- 

Jementul dac, representat prin Dacii remașşi ; c) Românii sunt, prin ur- 

mare, un popor nou, frate bun cu popoarele nouă care sunt ieșite din 

fiertura elementelor mai tinere cu elementul roman, popor care vorbe- 

şte o limbă romanică. Conclusiunile invățaţilor români sunt admise as- 

1ăzi pretutindinea. Prin urmare nu mai este teama că vom fi numărați 

pintre Germani ori pintre Slavoni. 

- La nordul Dunărei s'a pus dar cea intăi temelie a naţionalității 

românești, Perioada fericită a Antoninilor a inlesnit formarea, ei. Dar, 

in acelaş timp, prin coloniile nenumărate intemeiate in Mesia, Mace- 

donia şi Tracia, colonii romane care se aflau așezate intre popoare 

tracice, se forma un popor, acelaș cu cel din Dacia ; pentru că din a- 

<eleaşi elemente se injgheba. Dar acest popor nou, care se forina in 

văile Dunărei, se află, de timpuriu, espus la primejdii mari. Românii 

erau ameninţaţi de Barbari, despre resărit; de Hellenism, la miază-zi, 

Espusi a fi inghiţiţi de cătră popoarele fino-altaice, care curgeau in to- 

vente despre resărit ; ei erau minaţi pe fie care zi de influinţa mult mai 

primejdioasă a Hellenismului. De aceia nu este de mirare dacă einu au 

putut, ca fraţii lor din apus, să intemeieze in curînd un stat nou pe 

ruinele Imperiului roman. Trebuie să ne mirăm, din contra, cum de 

s'au mai putut Strecura prin mijlocul atâtor primejdii. Aceasta arată 

«că este mare putere de vitalitate in neamul nostru ; şi aceasta ne şi 

face a avea atâta incredere in viitor. 

Esistenţa provinţiei Dacia era să fie compromisă chiar de lain- 

ceput. Se zice că Adrian, care a părăsit provinţiile cucerite de Traian 

dincolo de Eutrate, ar fi voit să părăsească şi Dacia. Nu ştim intru cât 

poate fi adevărată o asemine ştire; dar pe noi ne interesază cuvintele 

care se zice că ar fi făcut pe Impărat să nu și pună planul in lucrare. 

istoricul Eutropiu spune că amicii lui Adrian l'au sfătuit să nu părăsiască; 

Dacia «pentru că o mulţime de cetăţeni romani ar remânea atunci in 

mânile barbarilor.» Vra să zică se ştiia la Roma că dacă s'ar părăsi 

Dacia, mulţi cetăţeni romani ar prefera să remână espuşi la năvăli- 

vile Barbarilor, de cât să și lase noua lor patrie. Și aceasta zece ani 

după colonisarea Daciei! Lucrul se esplică foarte ușor. Pământul Da- 

ciei era foarte bogat; minele sale de aur erau cele mai abundente in 

lumea vechiă ; minele ei de sare alimentau toată peninsula balcanică.
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Chiar dacă am lasa de o parte iubirea cătră pământul sfânt al patriei, 
harnicii și, in acelaş timp, aprigii la câștig, cetățeni romani nu se pu- 
teau indura să părăsească o astfel de ţară. 

Pănă la 270 Dacia a făcut parte din Imperiul roman. Incunju= 
rată de toate părţile.de munţi; avînd in locurile mai puțin intărite de 
natură puternice valuri, construite de cătră soldaţii romani ; apărată 
de două legiuni, Dacia a fost ferită de invasiuni in curs de şepte zeci 
de ani. In acest timp, ea ajunsese una din cele mai fericite provinţii din 
imperiul roman. Bogăția țerei era foarte mare ; se ridicaseră pretutin- 

_dinea cetăţi infloritoare ; clădiri lucsoase dovediau bunul traiu al lo- 
cuitorilor ; monumente măreţe se inalțaseră, mai ales in Uipia 'Tra- 
iana Augusta dacica Sarmizagetusa ; erau o mulţime de colegii de me- 
seriași, ceia ce-ni arată o mare desvoltare comerţială și industrială, 
Cugetarea marelui Impărat 'Trainn de a forma un cuib de romanitate 
la nordul Dunărei isbutise pe deplin! 

In timpul cât a facut parte din Imperiu, Dacia a fost espusă la 
năvălirile Goţilor. Aceştia au pradat'o de mai multe ori; eu toate a- 
ceste, raporturile dintre Români și acești Barbari s'au inbunătăţit cu 
timpul. Pe când trăiau la nordul Dunărei, aceştia au primit religia 
creștină și aceasta au contribuit, de sigur, ca să se intrețină relaţiuni 
de bună vecinătate intre Români şi Goţi. Și apoi nu Dacia era ținta; 
năvălirilor Goţilor. Ei şi indreptau lăcomia lor spre peninsula balca- 
nică și spre Asia Mică. In această direcțiune s'au făcut: grozavele inva- 
siuni gotice din viacul III. Aceste năvăliri și anarchia care domnia in 
Imperiu au făcut pe Impăratul Aurelian să strămute legiunile in par- 
tea dreaptă a Dunărei, intemeind aice Dacia Aureliană (270). | 

De pe la sfirșitul viacului trecut, mai mulți scriitori au căutat să do- 
vediască că la 270 s'au strămutat toţi coloniștii din Dacia ; că au trăit 
in munţii Emului şi ai Pindului aproape o miie de ani şi că au ince- 
put a se intoarce in vechia lor patrie pe la stirșitul viac. XII. Această: 
părere a fost susținută cu un mare lues de argumente științifice mai 
cu samă de cătră profesorul Răsler ; pentru aceia este și cunoscută sub 
numele de Teoria lui Răsler. | 

In contra acestei păreri s'au ridicat cu energie mai toţi invățaţii 
români ; pentru că are o importanță foarte mare, nu numai in ştiinţă, 
dar, mai cu samă, in politica noastră națională. In adevăr, dacă am 
admite că Românii n'au trăit in Dacia traiană, de la 270 pănă la 1200,



108 

atunci ar urma că toate popoarele așezate pe pământul Daciei in a- 

cest interval s'au așezat intr'o țară pustie ; că, prin urmare, ele ar 

avea mai mari drepturi istorice asupra acestui pământ de cât Româă- 

nii, cari au venit mult mai târziu. Nu puteam noi Românii să primim 

o asemine părere ; pentru că nu puteam lăsa să se creadă că alţii sunt 

adevărații stăpâni a unor țeri, pe care in curs de viacuri le am ingrăşat 

cu sângele strămoşilor noștri ; şi că noi trăim aice primiţi şi toleraţi 

prin mila altor popoare. Mulţemită cercetărilor nouă, cestiunea, este as- 

tăzi deplin lămurită. Știința nepărtinitoare constată că noi suntem stă- 

pânii acestui loc; că alţii au fost primiţi de cătră noi, cu voie sau cu 

sila ; mai mult incă, că noi am fost acei cari am întrodus începutu- 

rile de cultură la popoarele barbare, așezate în mijlocul nostru, Adevărul 

istorie este in favoarea noastră. 

Mulţi dintre locuitorii Daciei vor fi părăsit ţara, chiar inainte de 

Aurelian. Mai cu samă cei de prin oraşe au fugit dinaintea năvălito- 

zilor : fiind că bogăţia cetăților aţița mai mult lăcomia barbarilor ; dar 

cei legaţi de pământ prin o stăpânire şi muncă indelungată au remas. 

O mulţime de nume proprii de localităţi, munţi și ape, aceleași ca şi 

in epoca anterioară ; faptul că in momentul când incep cunoștinţile 

istorice sigure munții sunt adăpostul Românilor ; intemeiarea statelor 

româneşti de la sudul și estul Carpaţilor, indeplinită prin Români cari 

se pogoară de la munți ; imprejurarea că elementul românesc, plecat 

din munţi, se resfiră pănă dincolo de Nipru; in. fine, câteva rari no- 

ţiuni istorice cuprinse in scriitorii de pe acele vremi, toate aceste ne 

indreptățese a crede că cea mai mare parte dintre colonişti au remas 

in Dacia, retrăgându-se in munţii Carpaţi in vremile de grea cumpănă. 

Transilvania de astăzi remâne dar tot centrul Românismului, de unde; 

prin Oltenia actuală, strămoşii noştri erau în legătură cu cetăţile de pe 

termul drept al Dunărei şi cu fraţii lor din Dacia Aureliană. Nu mai 

este nevoie de a adauge că Dacia a scăzut mult din strălucirea de o- - 

dinioară; dar limba ni arată că strămoșii noștri nu s'au selbătăcit in 

timpul invasiunilor ; s'au ocupat. mai mult cu păstoria, in adevăr ; dar 

o mulţime de cuvinte latine pastrate ni. dovedesc că n'au incetat nici 

un moment a se indeletnici cu agricultura şi cu esploatarea minelor 

din bogata lor ţară. 
| 

Mai bine de o sută de ani după retragerea legiunilor Dacia au re- 

mas ferită de Barbari. Goţii o pradau, intrând pe la Turnul Roș de
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astăzi ; dar nu s'au așezat in ea. Dacă ar fi trăit la-un loc Gu strămo- 
șii noștrii, in timpul cât au stat ei la nordul Dunărei, ar fi remas in 
limba românească urme de impreună vieţuire, cum au remas in lim- 
bile popoarelor de la sudul Dunărei, unde au trăit ei, mai bine de un 
secol.. De asemine, puţină inriurire au putut avea asupra coloniştilor 
selbaticii Huni, Opt zeci de ani, cât sunt puternici pe locurile aceste, 
Hunii sunt statorniciţi in Ungaria de astăzi; ocupaţia lor principală este 
a prada provințiile Imperiului roman, negreșit şi Dacia. Românii au fost 
nevoiţi a se retrage la munţi in fața acestor dușmani'inspăimântători ; 
iar la șesuri n'au remas aproape nimic din aşezările de odinioară. Hunii 
nu mai aveau ce căuta in această, țară, unde era puţin câştig şi multe pri- 
mejdii ; pentru că Românii w'au uitat nici odată a ști să se bată, Gepizii 
cari au domnit un moment asupra munţilor apuseni din Dacia, n'au 
putut avea, nici ei, vre o influință asupra Românilor. 

Regatul Gepizilor a fost sfărmat de cătră Longobarzi şi Avari. 
In număr de 200,000 de suflete, Avarii intră in Europa. cătră 550 şi 
aud. de Imperiul roman.. Ei erau urmași ai Hanilor și tot așa de selba- 
tici ca și ei. In 557, ei trimit o ambasadă la Impăratul Justinian, care 
consimte a li da in fie care an o sumă de bani, cu condiție ca ei să 
apere Imperiul in contra Barbarilor. Avarii primesc ; bat pe popoarele 
care trăiau pe țermurile Caspicei şi ale mărei Negre ; calcă peste An- 
ţii, popor slavon, care nu indrăzneşte a li se opune şi intră in Do- 
brogia de astăzi. Împăratul Justinian li otere aşezări in Panonia; A- 
varii refusă, și pradă Imperiul. Pe urmă se intore peste Dunăre ; a- 
pucă spre apus ; pradă toată Germania și ajung pănă in Austrasia (561), 
unde sunt bătuţi de cătră Sigebert. Atunci ei se intore inapoi. În drum, 
se intâlnese cu Longobarzii cari li cer ajutor in contra Gepizilor. Strinși 
intre două focuri, Gepizii sunt şterşi de pe faţa pământului ; iar in lo- 
curile lor se așază Avarii. După ce Longobarzii și părăsesc patria lor 
peniru a se strămuta in Italia, Avarii remân stăpâni. pe intreaga re- 
giune de la Dunărea de mijloc. Prădăciunile lor erau grozave şi amin- 
tirea lor s'a pastrat pănă astăzi in legendele slavone. Dar «slăbiţi prin 
impărecherile lăuntrice, moleșiţi prin bogăţiile ingrămădite in ringurile 
lor, neputincioși a ţinea sub ascultare pe popoarele pe care le supu- 
seseră, ei tot inspirau o groază superstițioasă. Carol. Cel Mare i ată- 
că. numai după lungi și serioase pregătiri. După 812, ei se pierd din 
istorie, fără a lasa nici o urmă despre esistența lor.>- .
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$. 2. Slavonii. 

Dintre toate popoarele cu care au venit in atingere Românii nici 

unul n'a avut nici o inriurire așa de mare asupra lor ca Slavonii. Cu 

dânşii au fost Românii in inpreună vieţuire mai bine de şese sute de 

ani ; de la ei au imprumutat o sumă de cuvinte, obedinţi şi supersti- 

ţiuni ; limba slavonă a fost limba bisericească şi oficială a Românilor 

in timp-de opt viacuri ; alfabetul lor a fost intrebuințat de cătră Ro- 

mâni pănă in zilele noastre. Aa . 

Popor de rasă “arică, dar trăind departe de centrurile culturale 

vechi, Slavonii erau foarte inapoiaţi şi inceputurile lor sunt obscure. 

Ei n'au venit in atingere directă cu lumea romană, şi nau avut no- 

rocul ca un scriitor ca Cesar ori Tacit să ni lase amănunte despre ei, 

cum ni s'a lasat despre Celţi și Germani. o 

__ Ineunjuraţi de toate părţile de duşmani: Germani la apus, Fini 

la nord şi est, Sciţi la mează zi, ei trăiesc in basenul Niprului și al 

Vistulei, apărându-și cu mare greutate ţara lor in contra “duşmanilor 

ilor. Romanii i cunoşteau sub numele de Veneţi şi Sarmaţi ; şi, de si- 

gur, că intre Seiţi erau şi multe populații de origine slavonă. 

| Slavonii erau nalţi de statură, viteji şi foarte intreprinzători ; dar 

in acelaș timp, foarte blânzi, muncitori, ospitalieri, pasionaţi pentru mu- 

sică şi cântece, Scriitorii cari i au cunoscut, mai pe urmă, laudă mo- 

ravurile lor. Femeile erau respectate ; ele puteau fi chiemate in frun- 

tea statului şi poligamia era o escepție. *) 

| Ei aveau inceputuri de industrie ; dar agricultura era principala 

indeletnicire a lor. Slavii duceau o viață patriarchală. Familia era atot 

puternică şi capul familiei era representantul ei. El aducea sacrificii zei- 

lor, întreținea buna ordine şi insemna fiecăruia partea sa de muncă ; 

      

__*%) Nalţi şi bine făcuţi, mai mult blonzi, cu părul bătând in roş, 

Slavii erau curagioşi, intreprinzători, ospitalieri. și gata la mânie. Se 

desvoltase de timpuriu la ei oare care industrie, dar ei erau și sunt 

incă şi astăzi, inainte de toate, un popor agricol. « Al meu este pămân- 

tul, zicea dreptul slavon, or: pe unde a trecut. sapa mea, cousa mea şi 

plugul meu.» Inzestraţi cu un simţ foarte viu.pentru toate poesiile na- 

turei, răbdători la -suferință și la necaz, aşezaţi in unul din cele mai 

roditoare pământuri din Europa, ei erau de pe atunci acel coloniști ad- 

mirabili :pe. cari nici .catastrofele, nici invasiunile nu i pot opri, Și cari 

au ajuns a impoporă nemărginitele câmpil ale Rusiei:resăritene. (Lavisse 

et Rambaud, [listoi»e Gentrale, 1, 700). | ,
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pentru că Slavonii nu cunoşteau proprietatea privată. Pământul era 
al familiei ; toţi membrii ei erau datori să muncească ; nu era loe 
pentru leneș in familie. Recolta se impărția in raport cu munca, după 
ce se punea de o parte câtimea necesară pentru bătrâni şi pentru bol- 
navi. Toţi membrii familiei erau de o potrivă de bogaţi ; pentru aceia 
cuvîntul de sarac nici nu esistă in vechiele dialecte slavone. Când fa- 
milia se imulţia și nu ajungeau locurile, atunci cei mai tineri şi cău- 
tau locuri nouă ; și astfel, pe nesimţite, populaţiunile slavone” cuprin- 
seră o mare intindere de pământ, fără să fie nevoie de o strămutare 
in masă, nici de cucerire. Mai multe familii alcătuiau un trib, ascultând 
de cel mai bătrân, Staroste. De multe ori, in fața unei primejdii se in- 
truniau mai multe triburi sub autoritatea capului celei mai strălucite 
familii, care lua atunce numele de Fniaz sau Jupân ; dar acest prin- 
cipe nu putea face nimic fără Consiliul capilor de familii, Consiliu care 
era atot puternic. Această adunare a, capilor de familie se făcea in lo- 
curi intărite, care erau mai mult localuri de intrunire, de cât cetăţi 
propriu zise. Dar multă vreme Slavonii n'au ajuns la ideia de Stat; 
pentru că fiecare familie era foarte geloasă de autoritatea sa, "Uniţi 
pentru un moment in fața primejdiei, ei se desbinau indată. Fie care 
trib, fie care familie, chiar membrii aceleiaşi familii, voiau să fie inde- 
pendenți. Aceasta ni şi esplică pentru ce nu au avut in Istorieun rol 
potrivit cu insemnatatea lor numerică, *) 

Religia lor consta in adorarea fenomenelor naturei. Ei credeau că 
lumea e plină de o mulțime de spirite bune sau rele, favorabile ori 
dușmane omului. Spiritele bune erau mai puternice, mai ales in îim- 
pul verei ; iarna inse, din contra, cele rele şi arătau toată răutatea lor. 
  

__*) Nici o rasă n'a ajuns așa de greu la ideia de naţiune ; in cele mai multe casuri, ei ajung la aceasta numai prin 0 influință străină ; de multe nici chiar primejdia comună n'a putut invinge resistențile particulariste. «Slavii, zice un istorie arab, sunt un popor așa de teri- bil că, dacă nu ar fi impărțiți în o mulţime de triburi și de familii nimine pe lume nu ar fi in stare a li resista.> Spiritul lor de impă- rechere, tendinţa lor cătră inbucăţire, neputința lor a se supune unei direcțiuni comune, esplică in parte că aşa de mult timp ei avut in lu- ne un rol secundar şi subordinat. Grozava lor estensiune in viac. VIk permitea a se presupune că vor avea o influință decisivă asupra eve- nimentelor ; din contra, ei cu mare greutate și au putut mănținea, in- dependența lor şi au pierdut repede o i i 
€ ţ | parte din terenul cucerit. (La- visse et Hambaud, Histoire Gencrale, 1, 103). ! (
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Toate spiritele aceste se trăgeau din o fiinţă supremă. Zeul lor suprem 

era Starog, cerul, lumina și aerul. Soarele şi Focul erau fiii sei. Mai 

erau apoi Veles, zeul protector al turmelor ; Stribog, zeul vînturilor şi 

al furtunilor ; Vesma sau Lada, zeiţa primăverei şi a tecundităței ; Mo- 

rana, zeiţa, iernei și a morţii. Mai admiteau apoi o mulțime de zei in- 

feriori şi eroi ; pe urmă, nimfe ale apelor, zeități ale pădurilor, etc. 

Ei credeau că sufletul este nemuritor şi că, după moarte, sboară 

din arbore in arbore, pănă când corpul era ars sau inmormîntat. A- 

tuncea sufletul trecea in lumea, umbrelor, loc de verdeață, unde du- 

cea aceiași viaţă ca și pe lumea aceasta. Pentru aceasta ei aveau o- 

hiceiu a arde sau ingropa, impreună cu mortul, pe o soţie a sa, ser- 

vitori, arme şi unelte, lucruri de care avea nevoie mortul pe lumea 

ceia altă. Credeau că este şi un loc intunecos pentru cei răi. 

Ei nu aveau nici temple, nici :caste de preuţi. Sacrificau animale, 

mai ales boi. Pădurile erau locurile obicinuite pentru ceremoniile cul- 

tului ; aice se inalţau imaginele zeilor și obiectele de sacrificiu se pu- 

neau sub arbori. Serbători mai insemnate erau : la solstițiul de iarnă 

in onoarea zeilor pământului şi ai apei; serbătoarea, reinoirei. :.când. 

Iarna era arsă şi Primăvara adusă in triumi ; la solstițiul de vară, sa- 

crificiu pentru Soare și Foc, in amintirea morților. 

In viac. | d. Chr. pe'când popoarele germanice incep a se ingră- 

mădi la hotarele Imperiului roman, Slavonii se pun şi ei in mişcare. 

Ei ocupă locurile dintre Vistula și Oder. In golul cel mare făcut in 

Germania, prin desfiinţarea imperiului Goţilor şi năxălirile - Hunitor, 

Slavonii şi fac drumul pe incetul, spre miază zi; pe când alți fraţi de 

ai lor imping spre mează noapte popoarele finice. Ei se strămută pe 

nesimţite, așa că Istoria nici nu pomeneşte de mișcările lor ; prin viac. 

III ei au intrat in Imperiul de orient. Peste două viacuri ei au să um- 

ple toată peninsula balcanică, mai ales după strămutarea Ostrogotilor. 

In viac. VII, chiar şi Grecia e plină de așezări slavone. Numirile geo- 

gralice păstrate pănă astăzi in Pelopones, arată estensiunea slavonis- 

mului. Valea Dunărei era intreagă sub stăpâhirea: lor. 

“Inainte de viac. VI ei erau aşezaţi in câmpiile de la resăritul Și 

sudul Carpaţilor. De aice au urcat pe incetul munţii şi s'au revarsat 

asupra Daciei, amestecându-se astfel cu Românii. Nu vin inse ca cu- 

ceritori. Stăpânese câmpiile de la nordul Dunărei ; şi, ca şi Românii, 

caută un adăpost la munți in fața urgiei popoarelor fino-mongolice
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care curg despre resărit: Avari, Bulgari, etc. Prin această comunitate 

de suferinţi in cursul viacurilor se și esplică raiul in comun al Ro- 

mânilor cu Slavonii şi inriurirea reciprocă ce au avut unii asupra al- 

tora. Aceasta ni şi arată cum de s'au putut ei urca pănă la inăltimile 

cele mai neaceesibile ale Carpaţilor, unde o mulțime de numiri 

slavone dovedeşte pănă astăzi esistența lor la un loc cu strămoșii 

noştrii. | 
Pe când o parte 'din Slavoni se așezau temeinic in peninsula bal- 

canică, alte triburi se folosiau de strămutarea popoarelor germanice in 

imperiul de apus, şi se așezau in regiunea din partea dreaptă a Du- 

nărei de mijloc. Ei cuprind ţara dintre Enns și Dunărea ; uniia pă- 
trund in Tirol, cuprind Friul și Istria. Impăratul Eracliu dădu voie 
Croaților și Serbilor a se așeza in partea nord-vestică a Imperiului. 

Cei aşezaţi de prin viac. III in basenul Oderului se așază in via- 
cul următor in Bohemia, in locurile ocupate pănă atunce de cătră Mar: 
comani. Alţi fraţi de ai lor ocupau Moravia şi Galiţia ; pe când uniia, 
mai indrăzneţi, se inaintau pănă in inima Germaniei şi pănă la ho- 
tarele Elveţiei. 

«Astfel, in viac. VII, Slavonii stăpâniau un teritoriu nemărginit 
care se intindea de la marea Baltică și lacul Iimen pănă la marea E- 
geă şi marea Neagră; de la Elba, Saala şi Enns pănă la Nipru. Cli- 
nile Alpilor erau impoporate cu colonii de ale lor. Basenul de mijloc 
și ce] inferior al Dunărei era al lor, afară de câteva districte muntene 
din Balcani, şi afară de câmpiile Tisei și ale Dunărei de mijloc, pe 
unde rătăciau Avarii. Marea Egeă, Archipelul, Adriatica, marea Nea- 
gră, Baltica, erau brazdate de barcele lor.» 

Atunci şi Românii din Dacia Aureliană au fost nevoiţi să pără- 
sească șesul Dunărei şi să se retragă in munţii Emului şi ai Pindului, 
alţii in Istria, rupându-se ori ce legături cu fraţii lor de la nordul 
Dunărei. 

Dar tocmai această mare estensiune a Slavonilor a fost o causă de 
scădere pentru ei. Ei sau impărţit in mai multe grupări deosebite. A- . 
ceste grupări sunt: a) Grupul occidental, din care fac parte Lechii sau 
Polonii, Cechii, Moravii, si Slovacii din Ungaria de sus; b) Ruşii; 
c) lugo-Slavonii sau Slavii de la sud: Balgarii, Serbii, Croaţii și Sla- 
vonii propriu ziși. La inceput nu era mare deosebire intre aceste gru- 
pări slavone; dar cu timpul s'au deosebit foarte mult, Tradiţiunea
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spune că Cech, Lech și Rus, au fost fraţi ; pe când astăzi esistă mare 

ură intre unele din aceste populatiuni. 

Cu domnia lui Carol Cel Mare incep a avea o Istorie și popoa- 

rele slavone. Marele Impărat a supus la tribut pe unele din aceste po- 

poare ; a introdus in ţerile lor o organisare sistematică şi a favori- 

zat lățirea religiunei creştine. Slavonii inţeleg atunci ce insamnă un 

stat organisat, incep a se deștepta ; dar pricep și primejdiile ce îi a- 

mehinţă. Carol Cel Mare li a făcut lor aşa de mare irăpresiune că pănă 

in ziua de astăzi cuvintul Kral, Kvaiu, derivat din Cavol, insamnă Rege, 

Cucerirea germană a avut dar efecte folositoare pentru invinșii sla- 

voni, cum se intâmplă de multe ori în Istoria omenirei. 

Inboldiţi de faptele sevârşite de cătră marele Impărat, Slavonii se 

hotărăsc a urma esemplul dat de cătră el. Indată după desfacerea Impe- 

riului seu, Mojmir, Rostislav, și, mai ales, Sviatopolk, lucrează cu ener- 

gie pentru a intruni intrun singur tot devsebitele populațiuni slavone. 

Ei se folosiră cu ghibăcie de starea tristă in care se afla Germania, 

și intemeiară un imperiu intins care cuprindea Moravia, Bohemia, Sile- 

sia şi Galiţia. Dar era, văzut lucru că un aseminea imperiu nu avea sorți 

de durată, din causă că Slavonii nu erau incă pregătiţi pentru unitate. 

Numai introducerea religiunei creștine li putea da pregătirea. n€- 

cesară. Creştinismul incepuse a se introduce de mult pintre Slavoni. 

La umbra puterei lui Carol Cel Mare, noua religie făcuse progrese ; dar 

predicatorii germani nu cunoșteau limba slavonă ; erau lacomi la strîn- 

gerea dijmelor, şi, ceia ce era și mai grav, triburile creștinate erau o- 

bligate a se supune autorității imperiale ; iar pământurile pustii se co- 

lonisau cu Germani. Primejdia era mare. A primi creştinismul in a- 

semine condițiuni insemna â injosi țara inaintea Germanilor şi a lucra. 

pentru nimicirea. rasei slavone. Dar, pe de altă parte nu. puteau să nu 

se creştineze ; pentru că, remâind păgâni, ar fi ramas in afară de ori 

ce cultură. Capii Morarilor se adresară le Constantinopole. *) In 862, 

    
  

*) «Mai mulţi predicatori creștini, ziseră acești ambasadori că- . 

tră Mihail II, au venit la noi din Italia, din Germania, din Grecia, a- 

ducând deosebite invăţături. Dar noi Slavonii suntem un popor simplu 

şi nu avem pe nimine care să ni arate unde e adevărul. Arată ni dar, 

generos monarch, un om capabil a ni vorbi după cuvintul cel drept, 

pentru că de la voi pleacă legea cea bună de se imprăştie in lumea. 

întreagă,» (Layvisse et Rambaud, Plistoire Generale, 1, 707).
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Rostislav trimise o ambasadă la Impăratul. Acesta i trimise pe Sri 

(Constantin ca mirean) și pe Methodiu. | 
Acești Apostoli ai Slavonilor erau născuţi in 'Tesalonic şi pro- 

babil de origină slavonă. Amândoi fraţii avuseseră o educaţie strălu- 

cită ; dar, desprețuind lumea, ei se consacraseră propagărei religiunei. 

In 861 se intorseseră de la Khazari unde făcuseră o mulţime de cre- 

dincioşi, Impăratul făcu apel la ei ca să treacă in Moravia. Ei fură 

primiți cu mare entusiasm de cătră rege şi popor ; dar fură văzuţi cu 

ochi răi de cătră clericii germani, Li s'au făcut tot soiul de neajunsuri ; 

ei au fost pârâți la papa, ca eretici şi nevoiţi să intreprindă mai multe 

călătorii pentru a se indrepta. In una din aceste călătorii muri Cyril. 

Fratele seu se intoarse in Germania ; Jăţi creştinismul, şi cu toate că a: 

fost ţinut doi ani și jumătate in temniţă, condemnat de episcopii ger- 
mani, a murit liniştit recunoscut de cătră papa ca episcop al Slavonilor 
din Panonia. După moartea sa, clerul catolic a pus mâna pe Moravia ; 
iar discipulii sei au fost vinduţi ca sclavi, puşi la inchisoare, sau isgoniți. 

Methodiu și Cyril au lucrat pentru toţi Slavaonii. Ei au convertit 

| pe cei din Panonia şi Moravia ; au botezat pe regele Bohemiei ; Po: 

lonia a primit creştinismul din Bohemia ; şi discipulii lor au crestinat 
pe Bulgari. Toate populaţiunile slavone din peninsula balcanică au pri- 
mit repede creştinismul infăţişat sub forma această slavonă. Numai 
Ruşii au remas câtva timp păgâni. 

«<Oyril şi Methodiu sunt adevaraţii creatori ai limbei și literaturilor 
slave. Ei au tradus Sf. Scriptură şi au alcătuit un alfabet particular, 
cu care se puteau nota toate sunetele particulare limbilor slavone. Ei 
le au tradus in limba pe care o vorbiseră in tinereţa lor, vechia bul- 
gărească (paleo-bulg gară). Acesta e cel mai vechiu dialect literar sla- 

von. În adevăr, această limbă liturgică a ajuns natural şi cea intăi lim- 
bă literară. 

Pănă la inceputul. viac. X, Slavonii formau un singur și acelaş 
popor, de şi despărţit in deosebite grupări, dușmani unii altora. Sar fi” 
putut intemeia, mai multe state independente, dar legate prin unita- 
tea de lege, civilisaţie și limbă: Invasia Ungurilor a făcut imposibilă a. 
ceastă unitate. De atunci creşte din ce in ce deosebirea intre Slavonii 
din. apus și! cei “din resărit. Bohamii, Polonii, sunt atraşi in marele. cu- 
rental Istoriei “Buropei; ei: primesc doctrina, hierarchia și limba bise- 
ricei romană, şi, Sub acțiunea” catolicisinului şi a Germaniei, instituţiile
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feudale pătrund între ei. Influința bizântină nu e mai puţin adincă a- 

supra. Slavonilor de la resărit şi miază zi. Ei primesc din Bizanţ cre- , 

dinţa şi organisarea lor eclesiastică -şi sufăr foarte mult influința ei li- 

terară, politică şi morală. Și cu toate aceste, in mijlocul destinelor 

ior aşa de deosebite, şi cu toată prapastia creată din pricina eveni- 

mentelor, simțimentu! comunităţii de origină nu a dispărut cu totul 

dintre Slavoni.» 

$. 3. Inceputurile Istoriei Slavonilor. 

Prin viacul LX incep unele popoare slavone a se constitui in state, 

prin energia câtorva capi indrăzneţi, cari intrunese mai multe iriburi. 

sub autoritatea lor şi introduc religiunea creştină. Era și timpul ; pen- 

mu că lumea slavonă era in mare primejdie din partea Germanilor. 

Aceştia creștinară și supuseră mai toate triburile, care se aventura- 

seră pănă in inima, Germaniei. Slavonii de pe Elba, ameninţaţi la nord 

de cătră Danesi, înecaţi de cătră Germanii cari se inaintau despre sud 

şi părăsiţi de cătră fraţii lor, se desnaţionalisară pe incetul. Numai 

Vilții şi Obolriţii se mai susţinură ; dar căzură şi ei in curînd sub lo- 

viturile puternicilur margravi de Brandeburg. 

Moravia şi Bohemia. 

Slavonii din Moravia s'au luptat multă vreme cu Avarii. După 

distrugerea puterei acestora, Mojmir intemeiază o dinastie la inceputul, 

viac. IX. Urmaşul seu Rostislav întări fruntariile şi bătu pe Germani.. 

Sub dînsul s'a introdus creştinismul prin Methodiu şi Cyril. El fu îra- 

dat de cătră nepotul seu Sbiatopolk, care 1 dădu pe mâna regelui ger- 

man. Acesta ?] ucise dar ținu prisonier și pe trădător. Sviatopolk scăpă 

şi făcu Moravia independentă (874). EI a intemeiat un imperiu, pu- 

ternic pentru un moment ; a intrat in. legături cu papa; și a intins au- 

toritatea asupra Bohemiei; a supus triburile slavone din vecinătate ; 

şi 'a legat de mai multe ori prietinie cu Arnulf, regele. Germaniei. El 

putea să se considere ca un representant al Slavonilor faţă cu popoa-. 

rele' germanice ; dar iubia prea mult pe străini şi se incunjura cu ei. 

Avea mari talente ; dar eră politie: mediocru. Când Arnulf chiemă; in 

ajutor pe Unguri, Sviatopolk nici nu indrăzni a se apara, EI -se in- 

chise in reşedinţa sa şi .lăsă- țara în pradă. El muri in 893. Poporul



117 

  

nu a voit să creadă că el a murit, cum mor alţi oameni. Numele lui: 

.a remas popular in Moravia.- 

Câţiva ani după aceia, istoria tace ; cetățile, castelele, se surpă; 

bisericile sunt dărîmate, poporul împrăştiet. Acest imperiu de o zi nu 

a lasat nici macar ruine. De abia cunoaştem unde i a fost capitala, 

Hraniștea in Ungaria, 

Cechii, așezați in Bohemia, erau impărțiți in mai multe triburi, 

şi ameninţaţi de cătră Germani. Toată activitatea celor intăi principi 

s'a intrebuințat in lupte pentru unirea deosebitelor triburi și pentru a 

scapa ţara de străini. Nu cunoaştem inceputurile istoriei lor. Se zice că 

regele mytic Kraus ar fi avut. trei fete şi că poporul s'ar îi invoit a recu- 

_noaşte drept rege pe acel pe care Liubusa, fiica, cea mai mică a rege- 

lui, *l va alege de barbat. Ea a ales pe Premysl, un simplu plugar. 

Dinastia lui a domnit pănă la 1306. Se zice că tot Liubuşa ar fi in- 

temeiat cetatea Praga. Istoria sigură se incepe cu Borivoiu care sa 

botezat cătră finea viac. IX. Pe la 900, Bohemia rupe ori ce legă- 

turi cu Moravia și, pentru a fi mai sigură de independenţa sa, se pune 

sub protecţia regelui german. Atunci se introduse liturgia latină in lo- 

cul celei slavone. Bohemia era impărţită incă in o mulţime de state 

mici şi certele lăuntrice favorisau pe Germani. Ea li plăti tribut. Ven- 

ceslav I Cel Sfint a fost un principe foarte religios. In viață şi după 

moarte el avu darul de a face minuni şi a remas pănă astăzi patronul 

țerei. Pe timpul lui Boleslau II, sub care Bohemia inflori mult, a trăit ce- 

chul Sf. Adalbert care a organisat biserica din Bohemia ; a botezat pe Sf. 

Stefan, regele Ungariei ; a trecut in Polonia și a murit predicând creş- 

tinismul pe ţermurile Balticei. Pe acel timp se intemeiază in Bohemia 

mai multe mănăstiri şi cultura incepe a inflori. 

Sub urmaşii lui Boleslau II, Bohemia căzu in anarchie; ea a- 

junge o jucărie in mânile Germanilor și ale Polonilor. Vratislav II luă 

titlul de rege (1086) ; dar făcu greșala a cere corona de la Impăra- 

tul German. Aceasta favoriză și mai mult introducerea elementelor 

străine in ţară. Germanii ocupară mai toate funcțiunile civile şi reli- 

gioase, Nu i vorbă, pe acele vremi diferinţa de naţionalitate era mică; 

pentru că limba latină era limba universală. Dar simţul de naţionalitate 

incă nu căzuse cu totul intre Cechi. Astfel intreaga ţară se revoltă, 

când regele și propusese a numi pe un German episcop in Praga. Re- 

gele fu nevoit a ceda. După moartea sa, Bohemia căzu in anarchie.
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Polonii. 

Inceputurile istoriei Lechilor sai Polonilor sunt legendare. 'Tra- 
dițiunea vorbește despre un Piast, simplu ţeran, intemeitorul unei di- 
nastii care a domnit pănă in viacul XIV. Istoria sigură se incepe cu 
Miecislav 1, sub care țara ajunse la un oare care grad de prosperitate. 
El primi creștinismul in 966 şi fundă episcopatul din Posen. Fiul seu, 
Boleslau Cel Viteaz (992—1025) este adevăratul intemeitor âl mo- 
narchiei polone. EI şi intinse autoritatea pănă la munţii Carpaţi ; su- . 
puse Moravia şi Pomerania ; apără pe Slavonii de pe Elba in contra 
Germanilor și Cechii au fost un moment sub ascultarea sa ; câți-va 
principi ruşi se supuseră pentru câtva timp. Dacă marele rege ar fi 
avut urmaşi vrednici de el, Polonia ar fi ajuns, de pe atunci, unut 
din cele mai mari state din Europa. Stăpână la sud pe trecătorile 

munților Carpaţi şi doamnă pe țermurile mărei Baliice, la nord, Po- 
lonia ar fi fost puternică. Din nenorocire, urmaşii săi nu au putut 
pastra cuceririle lui. Sub Boleslau Cel Indrăzneţ (1058—1080), Po- 

lonia se ridică din nou; dar nu mai putu capata puterea pierdută ; 

ea nu mai avu ocasia a se stabili puternice pe termurile Balticei. 

Boleslau Cel Viteaz a fundat la Gniezno un archiepiscopat şi s'a 

pus sub scutul bisericei romane. Acesta era singurul mijloc de a pu- 

tea scapa de Germani. Papii au fost aliaţi credincioşi ai Poloniei in 

conflictele acestora cu Germanii. Această strinsă legătură intre Polo- 

nia şi Biserica catolică a avut mare influinţă asupra istoriei acestei 

țeri ; catolicismul a remas pănă astăzi strîns legat de naționalitatea 

polonesă. Mulţemită protecției papilor, ea a putut resista tutulor incer- 

cărilor făcute de cătră Germani pentru a o supune. Pentru acest scop, 

regele s'a intemeiat şi pe nobilimea, naţională, care, incă din acel timp, 

capătă drepturi foarte mari şi a fost cel mai puternic sprijin al puterei 

regale in contra dusmanilor din afară. Din aceasta a urmat că nobi- 

limea polouă avea mari drepturi in guveruarea statului, inceputuri de 

guvern constituțional, mai inainte de cât in ori ce stat din Europa. 

«Istoria a dat lui Boleslau. numele de Viteazul; mai degrabă ar 

fi trebuit să fie numit Cel Mare ; inainte de el, nimic nu arata că 

Slavii de pe Vistula şi de pe Oder nu vor avea aceiaşi soartă ca şi 

cei de pe Eiba; numai el i a scapat de distrugere, şi, chiar in zilele 

noastre, el oprește pe Germani in progresele lor cătră Est.» 

- 10
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- Slovacii. Croaţii. Serbii. . - . 

Slavonii așezați in dreapta Dunărei de mijloc, după ce au fost 

multă vreme sub stăpânirea Avarilor, s'au incercat a intemeiu mai 

multe state după alungarea acestora. Dar aceste urzeli de state n'au 

putut ținea mul!t din pricina Germanilor. Aceştia intemeiază mai multe 

maree ; introduc colonii germane, impun creştinismul catolic ; şi, in 

curînd, Slavii din Tirol și Salzburg şi pierd naționalitatea lor. Nici nu 

se putea altfel: autoritatea capilor era foarte slabă. *) 

Croaţii din Dalmația şi cei de pe Sava și pastrară mai multă 

vreme independenta. La finea viac. JX ei intemeiară un stat. ; -Tomis- 

lav (914—940) luă titlul de rege. Sub Kreșimir Cel Mase cetățile din 

Dalmația fură cuprinse ; el luă Sirmia de la. Bulgari, o parte din Bos- 

nia de la Serbi ; cuprinse Carniolia, Styria şi Istria. Pentru ca să aibă 

sprijinul papei, el "1 ajută să alunge limba naţională din biserică, in- 

troducând limba latină. Croaţia ajunge la apogeul seu sub regele Is- 

vonimir , dar după-moartea, lui se incepu o perioadă de anarchie in 

timpul căreia nobilimea, oferi corona regelui Ungariei. Cu toate aceste 

țara şi conservă individualitatea sa. E unită cu Ungaria ; dar și are 

un Ban al seu. Croaţii păstrară dreptul de a şi regula administraţia 

internă ; a numi pe episcopi şi pe jupani; a şi avea moneta, armata 

și impositele lor. 

Serbii- aşezaţi in Serbia proprie (Rascia), Muntenegru, Herţego- 

vina și pe ţermul Adriaticei, ascultau de mai mulţi principi, intre cari 

cel mai insemnat. era Marele Jupan ; dar autoritatea acestuia e mai 

mult nominală. Istoria lor se cuprinde in lupte necontenite in contra 

Bulgarilor şi Bizantinilor. In viac. XI regele- Michail fu recunoscut ca 

rege de cătră popor; dar Serbia are o insemnătate istorică numai din 

viac. XII când ajunge la tron dinastia Nemania, 

| | Bulgarii. 

Cătră mijlocul viac. VI apare in Buropa poporul bulgar, de ori- 

gine fino-altaică. După ce au pradat multă vreme țerile de la Dunăre, 

*) Instalarea principilor la Slovacii din Carintia. Un ţeran suit, 

pe o stincă aştepia pe noul principe care se inainta inbracat i in haine 

ţerăneșşti. 'Țeranul intreba : «Cine i acela care se inaintează ?—Poporul 
respundea : E principele ţerei —Țeranul intreba din nou: Este el un 
bun judecător, este ei amic al adevărului ?—Și după afirmarea mar-
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Bulgarii trec fluviul in 679 sub conducerea lui Asparuch și se aşază in 
Moesia. 'Triburile slavone, slăbite prin luptele indelungate cu Bizantinii, 

„mu au fost in stare a li se opune. Dar noii veniți erau puţini și se 
-contopiră in curînd cu. Slavonii, păstrându-şi numai numele de Bul- 
:gari. Cu toate aceste, ei au avut mare iniluinţă asupra vechilor locuitori. 
Ai erau foarte buni militari și deprinşi cu ascultarea. Pentru aceasta 
-au intemeiat, in curind, un regat. foarte puternic, care se intindea de 
da Balcani pănă dincolo de Carpaţi. Sub influința lor vechiele institu= 
“tiuni politice și sociale ale Slavonilor se modifică adinc. Imperiul lor 
avu un caracter oligarchie şi despotic : ceia ce esplică. şi progresele 
“vepezi și grabnica sa decadentă. 

Sub regii lor Fram şi Omortag ei ajung cu prădăciunile lor pănă 
:sub zidurile Constantinopolului. Introducerea creștinismului sub Bogo- 
“vis, care luă numele de Michail (864), mai moderă sălbătăcia acestui 
popor. El fu creştinat prin discipulii lui Methodiu şi Cyril, era in co- 
imunitate cu biserica resăriteană ; dar nu inţelegea a i se supune. 

« Simeon (892— 927), fiul lui Bogoris, a fost cel intăiu Tar al Bul- 
-garilor, Sub dinsul ei ajung la apogeu. Greeii, invinşi in mai multe res- 
boaie, remaseră numai cu câteva cetăţi de pe ţermuri, şi de mai multe 
ori, Constantinopole era să fie cuprins. Mai toată peninsula balcanică, 
:0 parte din Ungaria și din vechia Dacie, erau supuse lui Simeon; 
“Serbii recunoscură autoritatea sa. Pentru a nu fi mai pre jos de cât 
Împăratul grec, el luă numele de Țar, şi, pentru a scapa pe supuşii săi 
«de asuprirea clerului bizantin, puse un patriareh în Preslav, capitala sa. 
“Simeon se incunjură cu o curte strălucită, şi se sili ca să pătrundă civi- 
disația in poporul său. Crescut la Constantinopole, i se zicea semi-grec, 
Și linguşitorii. "1 comparau cu Ptolemeu al Egiptului. Atunci a fost tim- 
pul de aur -pentru literatura bulgară, care avu mare importanţă isto- 
rică. Bulgarii au făcut din limba paleo-slavonă o limbă adevărat Jite- 
rară, și scrierile lor, imprăștiete pintre toți Slavii ortodocși, au contri- 
buit la deşteptarea literaturilor nationale.» 

Dar toată această desvoltare dispăru după moartea lui Simeon. 
"Nu trecuse cinci zeci de ani după moartea lui şi vechia Moesie cădea 
:sub Bizantini. Bulgaria apusană in Macedonia și Albania, se mai ținură 
  

“turilor, ţeranul ceda locul seu noului venit, care se suia pe stâncă şi 
-scotea sabia jurând de a apăra pământul slovac. Acest obiceiu a ținut 
pănă in viacul al XV. (L. Leger, Histoire de b Autriche Hongrie, 53). 
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câtva timp. Dar după un resboiu crâncen de trei zeci de ani, căzu șă 

ea sub loviturile Impăratului Vasilie II Bulgarochtonul (stărpitorul de 

Bulgari). Cu toate aceste, țara şi conservă independența sa religioasă. 

Ochrida, capitala Bulgariei apusene, remase centrul bisericei lor. Bi-- 

zantinii n'au fost in stare să supună definitiv pe Bulgari. 

Ruşii. | 

Slavii de pe Nipru au ajuns de-timpuriu la o mare desvoltare; 

Unele din cetăţile lor, Polotsk, Smolensk, Novgorod mai cu samă Şă 

Kievul, aveau mare importanţă. Dar erau impărţiţi in mai multe gru- 

pări rivale ; erau amenințați de Khazari la sud şi de Liluani la nord.. 

Nefiind in stare a se organisa şi apăra singuri, ei seadresară la Va- 

regi. Aceştia erau oameni din peninsula scandinavă, vestiți prin vite- 

jia și prin spiritul lor de organisare. Noii veniţi erau puţini. Vechia. 

populaţie şi a conservat pământurile, legile și moravurile sale. Influinţa. 

lor etnografică a fost nulă. £) De aceia și susţin unii scriitori că ei ar” 

fi fost niște Slavoni fugari de pe țermurile Balticei. Se poate ca să fi 

fost şi Slavi amestecați pintre ei; dar elementul scandinav -era pre- 

cumpănitor. Inbrăcămintea. lor era întocmai cu a vechilor Normanzi 

ei erau marinari indrăzneţi şi pedestrași minunaţi ; vitejia lor era fără 

margini. Pentru aceasta Impăraţii bizantini căutau să aibă Varegi in 

garda imperială din Constantinopole. De timpuriu, aceste bande se a- 

mestecară cu elemente indigene; capii invățară limba slavonă, adoptară 

religia slavonă. Peste un secol şi jumatate, fusiunea era complectă. EL 

erau deprinşi de a asculta de un cap ales sau ereditar, ei au scos pe 

Slavoni din isolarea și dușmănia lăuntrică in care trăiseră pănă atunci- 

Istoria Rusiei se incepe in 862 când a venit Rurik cu Varegii sei. 

Autoritatea lui se intindea de la Volga de sus pănă la Nipru și avea 
  

*) Noii veniţi erau puţin numeroşi ; influinta lor etnografică & » 
fost aproape nulă; vechia populaţie şi conservă pământurile, legile, mo- 
zavurile sale ; adunările comunale persistară. Capii varegi aparară țara 
in contra năvălitorilor străini, impărțiră dreptatea și strinseră tribut. 

Protecţia lor păru une ori grea şi, în curs de un secol, aceşti Normanzt 

ameninţaţi de insurecţiune, se sprijiniră mai mult pe tovărășii lor, pe 

trusta lor (drujinu), care se recruta dintre Scandinavii atraşi de renu- 

mele succeselor lor. Dar e probabil că, foarte de timpuriu, aceste bande- 
se amestecară cu elemente indigene ; prinții invățară limba slavonă, a- 
doptară religia Slavilor, amestecată mai mult sau mai puțin cu super- 
stiţiuni scandinave. Peste un secol şi jumătate, fusiunea era complectă.. 
(Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, I, 736).
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«<a centru cetatea Novgorod. Fratele seu Oleg supuse țara pănă la Kiev. 
«Această cetate va fi mama tutulor cetăților» zise el. El supuse toate 
+riburile ruse şi, în 907, cu o armată puternică şi cu 2000 de bărei 
porni spre Constantinopole. El nu putu cuprinde cetatea şi se retrase 
incarcat de prăzi. Nepoata sa Olga, remase regentă după moartea barba- 
tului săii, se boteză la Constantinopole şi luă numele de Elena. Dar fiul 
ei Sviatoslav, a remas păgân. Acesta bătu pe Khazari ; dar inlesni calea 
Peceneghilor «fiarele selbatice,> cum li ziceau Arabii, «popor lacom 
a stăşiia cadavrele, scelerat și necurat, fiare crude și sângeroase», cum 
Ji zicea un istoric resăritean. Sviatoslav a fost chiemat in ajutor de că- 
tră Bizantini in contra Bulgari'or. El alergă cu grăbire; bătu pe Bul- 
gari și a fost aşa de entusiasmat de frumoasa lor țară că era decisa 
şi pune capitala in Preslav. Intemeiarea unui imperiu slav ar fi fost 
foarte primejdios pentru Bizantini. Noroc că Împăratul Ioan Zemnisces 
a bătut și isgonit pe Sviatoslav care, la intoarcere, a fost ucis de că- 

  

1ră Peceneghi. 

Fiul seu Vladimir (971—1015) a inceput a domni tirăneste, E] 
era foarie crud și desfrinat. El ucise pe un frate al stiu și luă în că- 
sătorie pe soția acestuia ; avea cinci femei legitime şi opt sute de con- 
cubine ; dar era politie ghibaciu şi foarte viteaz. El se despărţi de Va- 
xegi, pentru a se răzima numai pe Slavoni și imbrăţişă religiunea creş- 
tină. Ceruse in căsătorie pe principesa bizantină Ana și fraţii acesteia i 
au pus condiția să se facă creştin. El se boteză in Kiev ; dărimă idolii şi 
sili pe poporul intreg să se boteze in Nipru (990). Novgorodul se creş- 
ună de asemine. El construi o mulțime de biserici ; fundă, mai multe 
şcoli; nu mai fu așa de resboinie ca mai inainte; și impărţi averile 
sa biserici şi la saraci. Sub nume de «Soarele cel Frumos» din Kiev, 

"el a remas in amintirea poporului rus. 

Opera incepută de cătră Vladimir fu continuată de cătră fiul său 
Jaroslav cel Mare (1015—1054). EL luă de la Poloni mai multe ce- 
tăţi din Rusia Roșie ; bătu pe Peceneghi și purtă resboaie cu Lituanii 
şi Finii. Dar el nu este atât de insemnat prin resboaiele sale. Ela 
fost numit Carol Cel Mare al Rusiei mai cu samă pentru legile făcute, 
pentru pietatea sa, pentru iubirea ga cătră litere şi pentru gustul său 
pentru construcţiuni. - Sub dinsul creștinismul transformă, Rusia ; uni- 
tatea Rusiei și găsește simbolul său in noua credință. 

Influinţa bizantină este foarte puternică in Rusia de pe acele tim-
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“puri. Metropoliţii erau Greci ; soțiile principilor” erau Grece ; şcoalele 

înfiinţate de cătră Greci după modelul bizantin. Dar Biserica rusă era cu 

totul naţională ; limba credinţii și a serviciul diviri era limba populară ;: 

"de aceia religiunea sa legat așa de intim cu intreaga viaţă socială. 

Preuţii creştini lucrară pentru intărirea autorității imperiale. Ța-- 

rul, representantul lui D-zeu pe pământ, este suveran in toată puterea. 

cuvintului ; toţi sunt datori a i se supune. Numai el avea putere a face: 

legea și el era lege viie. El era incunjurat de cătră funcționari numită 

de cătră el. Dar acest despotism bizantin are să se întroducă cu greu 

in Rusia ; multă vreme sa pastrat vechia organisare. Principele era. 

incunjurat de drujina, oameni ai lui, cu cari se sfătuieşte și cari "E 

păzesc. In mâna lor este administraţiunea, Ne fiind armată permanentă, 

“Tarul imparte credincioşilor săi pământuri, tot d'a una revocabile, cu 

condiție ca aceștia să vină la resboaie cu oamenii lor. 

Iaroslav a făcut un Codice de legi, Ruskaia Prasda, Dreptul rus, 

in care găsim multă asemănare cu obiceiurile scandinave. Erau resbu- 

nările private, rescumpărarea pentru crime, amende. Era admis due- 

lul judiciar, proba prin fier inroșşit in foc și apă clocotită, jurămint in- 

tărit prin conjurători, judecată prin juriu. | 

Kievul ajunse, sub dinsul, la mare grad de strălucire. El voia 

să 71 facă rival al Constantinopolei; comerţul era foarte influritor. Ce- 

iatea cu cele patru sute de biserici ale sale era admirată de scriitorii 

apuseni. Sf. Sofia era minunea Kievului. 

Iaroslav a intrat in relaţiuni cu lumea apusană. Era in legături 

de căsătorie cu principii de prin prejur. Fiica sa Anna a fost măritată. 

cu Enric Î, regele Franţiei. Rusia din viac. XI era un stat europian- 

Sub dînsul s'au bătut cele intăi monete ruse. 

$. 4 Ungurii. 

Ungurii sau Maghiarii sunt un popor de rasă uralo-altaică. A 

trăit multă vreme in apropiere de Volga ; apoi s'au strămutat in re- 

giunea scaldată de Don şi Nipru. Atacaţi de cătră Peceneghi, ei sau 

strămutat in țara numită Ate/-Kuz, intre Nipru şi Prut. De aice a 

trecut de mai multe ori Dunărea ca să prade ţinuturile Bulgarilor. Pe 

când greul najiunei lipsia in una din aceste espedițiuni, cei remaşi a 

fost atacați fără de veste de cătră Peceneghi. Nesimţindu-se in stare de 

a se opune, ei apucară spre apus, treeură munţii Carpaţi. și se așezară
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in părţile resăritene ale Daciei unde trăiesc şi astăzi sub nume de Se- 
cui. Mulțimea cea mare când s'a intors inapoi şi a găsit ţara pradată 
și pustiată, au apucat spre nord-vest; au luat de a lungul culmele 

Carpaţilor şi au trecut in Panonia ; se zice că li au trebuit trei ani ca 

să treacă munţii Carpaţi. Erau 216000 barbaţi in stare de a purta ar- 

mele, ceia ce ar presupune un milion de oameni (895).%) Ungurii 

erau impărţiți in șepte hoarde şi aveau in fruntea lor pe Arpad 

(889—907). %*) 
Când s'au așezat in regiunea dintre 'Lissa şi Dunărea de mijloc, 

Ungurii -erau foarte selbatici. %%%) Pănă prin viac. XIL ei tottrăiau vara 

*) In toată istoria invasiunilor barbare, vom găsi puţine esem- 
ple de o așa mare migraţiune. Două sute şese spre zece mii de oa- 
meni in vrâstă de a purta armele, ceia ce presupune o populaţiune to- 
tală de aproape un milion, aceste sunt cifrele admise:de tradiţiunea na- 
tională, şi se mai spune că această mulţime a intrebuințat aproape trei 
ani ca să treacă Carpaţii!., Această naţiune era condusă eu o disei- 
plină esactă și savantă, admirată de cătră un ilustru cunoscător bizan- 
tin. Acele corpuri viguroase, deprinse cu toate lipsurile deşertului, nu 
cădeau nici de frig, nici de căldură, nici de foame, nici de sete. În- 
virtoșați la greutăţi, nimic nu li părea imposibil... Toate armele li erau 
bune, sabia, arcul, lancea, căci ştiiau a lupta de calare și pe jos; dar, 
călăreţi mai mult de cât pedestrași, ei preferau a se lupta călări pe 
caii lor mici, repezi, neobosiţi ; săgețile erau armele lor favorite, (L. 
Leger, Histoire de V'Autriche- Hongrie, 59). 

**) "Toate aceste triburi, ori cât de numeroase erau ele, duceau 
de nevoie o viață nomadă. Ne lucrând pământul, deprinse a se mul- 
ţemi pentru nutrimentul lor numai cu peștii din fluviu, cu laptele şi 
cu carnea nenumăratelor lor turme, care păşteau inaliele ierburi 
ale stepei, ele nu puteau scăpa de foamete, când riul incepea. a se is- 

„tovi, când stepa era isprăvită, de cât transportând mai departe, că- 
iră sud, uşoarele ior corturi şi. carăle lor. De aci o estremă mobili- 
tate in reşedinţa și in fruntariile acestor triburi. De aci. de aseminea, 
o stare politică şi socială particulară, unind o mare libertate cu o strictă 
ascultare militară - pentru că aceste migraţiuni continuie produceau cioc- 
niri numeroase şi neevilabile, și se transformau, după atracţia prăzei 
şi intilnirea obstacolelor, in lungi şi caprițioase invasiuni. De aci in 
line, nașterea şi distrugerea. de o potrivă de repede a unor imperii vaste, 
pe care geniul unui cap le crea pentru câţiva ani prin adhesiunea sau 
supunerea de numervase triburi, și care se disolvau după moartea sa. 
(Sayous, Les origines de Phistoire des Hongrois, 8). 

**:2) In momentul așezărei lor in locurile pe care le ocupă as- 
tăzi, Maghiarii erau un popor crud şi nomad. Chiar pe la jumătatea 
viac. XII, ci trăiau vara in corturi, iarnă in niște colibe miserabile de 
stuh. Bogăția lor principală consta in turme de cai şi de boi; mâncau
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in corturi şi. iarna in cohbe de rogoz. Bogăția lor consta în turme de 

cai şi de boi; mâncau carne crudă ; și erau foarte viteji” dar și foarte 

cruzi, %) | | 

Mai bine de. cinci zeci de ani, Europa centrală a fost prada lăco- 

miei şi eruzimei lor. Ei au ajuns cu pustierile lor pănă in Italia, Pro- 

vence şi Lotaringia. Germania mai cu samă, a fost cumplit pustietă, *%) 

In 907 rasa Bavarilor a fost nimicită aproape cu desevârzire. Bătuţi - 

la Merseburg de cătră Enrie de Sacsonia, ei fură in fine sdrobiți de 

câtră Otone 1 in bătălia de la Lech (955). Această bătălie a inchis 

Ungurilor drumul spre Germania ; dar ceia ce a făcut ca ei să ince- 

teze, in adevăr, cu pusticrile lor a fost introducerea. creştinismului. 

Geiza (972—997), care luase in căsătorie o -principesă creștină, 

se boteză și şi intrebuință, apoi toată aclivilatea sa pentru lățirea nouei 

religiuni pintre: poporul scu. 
  

carnea, pe jumătate crudă, ceia ce și esplică legendele după care ei s'ar 
fi nutrit cu carne de om şi că ar fi băut sângele duşmanilor lor. Mici 
de stat, cu ochii in fundul capului, cu capul ras afară de trei şuviţe lungi 
de păr care fluturau pe umerii lor, ei nu semănau de feliu cu strălu- 
cita şi măreața rasă, una din cele mai frumoase din Europa, ieșită din 
incrucișarea acestor Finesi cu Arii. Resboiul era. industria lor şi disci- . 
plina era admirabilă. (Lavisse et Rambaud, Mistoire Gendrale, I, 718). 

%*)  Aruncaţi prin cucerire in mijlocul popoarelor europeiene, Ma- 
ghiarii nu puteau renunţa de odată la viaţa, lor anterioară: deprinşi cu 
lungele migraţiuni, cu alergările, cu prada, o aşezare nu putea fi pen- 
iru ei de cât un loc de repaos. In timp de trei sferturi de secol, ne- 
mulţemiţi de bogata lor țară pe care puseseră mâna, ei duseră in ţe- 
rile vecine pustierea şi grozăvia. Nu era răutate diabolică, cum cre- 
deau contimpuranii, era obicinuință luată de secole : ei nu inţelegeau 
altfel esistenţa lor națională de cât ca o schimbare de loe continuă; 
şi negăsindu-se ca odinioară intr'un spaţiu liber, intr'un curent de po- 
poare nomade ca și ei, ci găsindu-se, din contra, inchişi intre na- 
tiuni sedentare şi compacte, schimbările lor de locuinţă deveniră des- 
trucțiune, incendiu, prădăciune. Constituţia lor internă uşura şi imul- 
ţia aceste espedițiuni ; chiar in intervalul resboaielor, fie care dintre 
aceste triburi era liber de a năvăli in Germania, Italia, Franţa ; şi a- 
ceasla putea ţinea atât timp pe cât Ungurii vor conserva primul lor avînt 
resboinic, și mai ales pănă când nu vor găsi în afarii o barieră destul 
de puternică pentru a i opri. (Sayous, Les origines de Vhistoire des 
Hongrois, 85). - | 

**) Ar trebui să ne intoarcem in viacul V, epoca apariţiei ce- 
lor intăi Huni, pentru a regăsi in istorie o impresie de groază și de 
desgust aseminea cu cea escitată de călră aceşti noi veniţi, tot aşa de 
selbatici ca și fiarele din pădurile in care trăiseră pănă atunci. Pe lingă
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Avem puține amănunte asupra religiunei şi vieţii lor in epoca 
păgână. Știm eă credeau in un zeu suprem (Isten), părinte al oame- 
milor ; admiteau o mulțime de genii inferioare, câre aveau mare in: 
fluinţă asupra oamenilor: Pământul, aerul, lacurile şi fluviile, erau pline 
de divinităţi. Aveau un ordin preuțese, care avea mare putere şi ere- 
deau că sufletul trăieşte și după moarte ; mai mult incă, el mai putea 
reveni pe pământ, mai ales sufletul unui resboinic ilustru. 

Organisarea lor era rudimentară. Cele intăi noţiuni de cultură le 
au imprumutat de la Slavonii şi de la Românii, pe cari i au găsit in 
moua lor aşezare. Pentru că, cu toate negările Ungurilor, este sigur că, 
in motientul venirei lor, erau câteva mici state slavone şi române, pe 
care le au cucerit. Aceasta se dovedeşte prin spusele celui mai-vechiu 
istorie al lor, Notarul anonim al rege'ui Bela. Acest scriitor afirmă că 
ia, venirea, lor, erau ducatele româneşti a lui Gelu, Menomorut și Glad, 
in 'Temișiana, Crișiana și Transilvania de astăzi.: Esistenţa, ducatelor 
românești se esplică uşor. De la stărpirea Avarilor, Dacia se mai ră- 
corise de Barbari. Românii au inceput a se pogori din munţi, con- 
stituindu-se in mici state, organisate după modelul bulgăresc. Pentru 
aceasta şi capii acestor comunităţi purtau numele slavon de Kenez. 

„De altmintrelea, nici Românii nu fuseseră lipsiți cu totul de vre o or= 
ganisare : cuvintul Domn, in sens de stăpânitor, s'a conservat in lim= 
bă. Dar negreşit, ori ce organisare de stat fiind pierdută, ei au făcut 
imprumut de la Bulgari, sub cari se aflau de două viacuri. 

Fiul lui Geiza, S/. Stefan, lucră foarte mult pentru înplântarea 
„creştinismului in Ungaria. EI fundă archiepiscopatul din Gran, căpătă 
de la papa corona regală şi tiulul de maiestate apostolică (1000). El 
bătu pe Peceneghi; cuceri o parte din Moravia ; dar tu nevoit a in- 
cheia pace. EI luă in căsătorie pe fiica ducelui de Bavaria ; mărită pe 
o soră asa după regele Poloniei şi pe ceia alta după dogele Veneţiei. 
  

dinșii, Hunii din Europa, in contact de mai bine de un secol cu Ro- 
manii şi cu Germanii, mai că se puteau numi civilisați. Uriciunea, mur- 
dăria lor, instinctele lor feroce, păreau că intrec tot ce se văzuse 
pănă atunci. Bulgarul distrugea numai pentru plăcerea de a distruge, 
ucidea pentru a ucide, lasa după el numai icoana deșerturilor sale... 
instituţiile lor păreau . combinate pentru ucidere mai mult de cât 
pentru resboiu ; nime nu putea ajunge la comandă de cât după ce a 
ucis un dușman cu propria sa mână. (Am. Thierry, Histoire d' Attila, 
1, 290).



  

Ungaria intră astfel in numărul statelor europene. De aceia şi Sf. Ste- 

fan este considerat ca al doilea fundator al statului unguresc. 

Dar domnia lui este insemnată mai cu samă prin instituţiile cu 

care a inzestrat statul său. EL creă unitatea naţională supunând țară. 

intreaga la aceleași legi şi sub o aceiaşi administrație. Regele este pu- 

ternic ; dar se sfătuieşte cu un Consiliu, in care ieau parte cei bătrâni 

şi inţelepţi. In această Adunare regală sunt episcopi şi inalții functionari. 

Multe din legile Sf. Stefan sunt imprumutate de la Germani ; dar 

se vede in ele și influința Slavonilor impreună. vieţuitori cu Ungurii. 

Țara este impărțită in comitate, avind în fruntea lor un ispan (de la. 

slavonul jupan). Comespalatinus imparte justiţia, in locul regelui. Po- 

pulația se imparte in liberi şi neliberi ; dar in curind se vor introduce 

divisiuni nouă. Funcţionarii inalţi, cu proprietăţi intinse, au să for- 

meze clasa Magnaţilor. Aceşti nobili, toarte viteji, geloşi de privelegiile 

lor, foarte turbulenţi, au să tulbure de multe ori statul cu pretențiile 

şi luptele lor; dar, in schimb, au să verse valuri de sânge pentru a- 

apararea patriei. Serviciul n ilitar era obligalor ; in timp de resboiu, o 

sabie plină de sânge se trimitea prin toate comitatele. 

Sf. Stefan a lucrat foarte mult pentru luminarea poporului său. 

EL a inființat mai multe mănăstiri in cari au adus călugări Benedic- 

tini ; a, deschis in ele o mulţime de şcoli; și artişti aduşi din Italia $ - 

din Constantinopole au construit o mulțime de monumente. 

El a intocmit o carte de povete pentru fiul seu Emeric. Intre al- 

tele, el "| sfătuieşte să tracteze cu blândeță pe cei alli locuitori, pe 

străini şi pe oaspeţi, pentru că, zicea el «unius linguae uniusque Mois 

vegnum timbecille est.» 

Cei de pe urmă ani ai domniei lui au fost intristaţi prin compe- 

tițiuni şi comploturi, El a murit in 1038, după o domnie de 41 de ani- 

$. 5. Imperiul Bizantin. 

Dinastia Isaurică. 

«La inceputul viac. VIII Imperiul grec se părea pierdut. In En- 

ropa se ingrămădiseră Slavonii, chiemați chiar de cătră Impărați şi era. - 

atacat de cătră Bulgari, mult mai primejdioși de cât Avarii. In Asia 

şi in Africa, Arabii, stăpâni peste cele mai frumoase şi mai bogate 

provinţii ale vechiului Imperiu, Syria, Egiptul, Africa romană, pustiiau
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Asia Mică şi apăreau victorioși in faţa Constantinopolei.» Nu era altă. 

scapare de cât numai in -nişte Impărați -destul de energici pentru a ţi- 

nea piept duşmanilor din afară şi a guverna cu străşnicie in lăuntru, 

Astfel de Impărați sau găsit in dinastia Isaurică. Leon III, intemeito- 

rul ei, a fost un Impărat energic. Ajuns la tron numai prin meritele 

şi prin faptele sale stralucite (717), el bătu pe Arabi, cari incunjuraseră 

capitala pe uscat şi pe apă, şi i sili să se retragă. Insemnaţi prin vic- 

toriile dobândite asupra duşmanilor din afară, Impăraţii din această di- 

nastie sunt, de asemine, insemaaţi şi prin măsurile lor intelepte pen- 

tru organisarea statului. Din nenorocire, activitatea lor s'a intrebuin- 

ţat, aproape intreagă, in lupta susţinută in contra Icoaneior. Care este 

causa acestei lupte ? Nu o prea cunoaştem bine ; din pricină că in- 

cercarea acestor Impărați, desființarea Icoanelor, nu a ieşit la un bun 

capăt. Luptele fuseseră teribile ; duşmanii lor au isbutit in definitiv ; și 

atunci s'au nimicit mai toate isvoarele după care am putea să ni fa- 

cem o ideie limurită despre motivele care i au făcut să ica o ase- 

minea măsură. Posteritatea a trebuit să se iea numai după mărturia 

duşmanilor lor; şi, de aceia, suat eunoscuţi sub numele de Jconoclasti 

şi infățişaţi ca nişte tirani sângeroşi. Un lucru inse este sigur: cultul 

Jcoanelor ajunsese pănă aproape de idolatrie. Mulţi dintre creștinii pioși 

erau ingrijiţi de cala pe care apucase religiunea creștină, atât de pură 

in credinţile ei ; resturile păgâneşti tolerate în cult inlesniau lăţirea ma- 

hometismului. S'apoi, de sigur, persecuția in contra lcoanelor era nu- 

mai un preteest de a lovi in cler care, ajunsese foarte bogat şi toarte 

puternic. Ori care vor fi fost inse causele care i au făcut să inceapă 

lupta, au fost o mare nenorocire pentru lhnperiul bizantin aceste lupte 

care au ţinut mai bine de un secol. 

Leon III bătu incă o dată pe Arabii cari invadaseră in Asia Mică. 

Fiul seu Constantin IV (781) Juă Comagena din mânile Arabilor ; ni- 

mici o flotă care atacase insula Cipru; cuceri o parte din Armenia şi 

sili pe Arabi să se retragă repede, macar că intraseră cu o armală de 

*) Sa calculat că de la domnia lui Arcadiu pănă la căderea 
Constantinopolei in 1453, din 107 persoane care au lost impărați sau 
asociați la imperiu, 12 au abdicat de silă sau de bunăvoie; 12 au 
murit in mânăstire sau in temniţă ; 3 au murit de foame ; 18 au fost 
ciuntiți,- orbiți ; 20 au fost asasinați in deosebite chipuri ; 8 au murit 

in resboiu sau in urma vre unui accident ; numai 34 au murit de moarte 
naturală. (Lavisse et Rambaud, /fistoire Gentrale, |, 639).
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30000 de oameni. In Europa, el bătu pe Bulgari şi trecu Dunărea. 
Bătuţi in mai multe rînduri, Bulgarii cer pace care Li se și acordă cu 
condițiuni favorabile pentru Imperiu. *) - 

Pe lângă resboaiele purtate cu succes, aceşti doi Impărați mai sunt 
însemnați și prin legile inţelepte pe care le au promulgat. O consti- 
tuţie a lui Leon III protege comunitățile rurale ; scapă pe țeran de ro- 
bie ; intăreşte legăturile familiare, oprind concubinatul ; mărginește ca- 
surile de despărienie. , 

Dar intenţiunile lor cele bune n'au produs nici un resultat din 
pricina goanei Icoanelor. Impăraţii aveau pretenţia de a dicta in ma- 
terie religioasă ; ei nu țineau socotială de necesitățile artistice ale Biseri- 
cei ; loviau de odată in credinţile popular€; și au căutat să şi ajun- 
gă la scop prin pessecuţiuni teribile. | 

Cea mai insemnată consequenţă a acestor măsuri imperiale a fost 
desbinarea de Biserică apusană, Papii se opuseră edictelor imperiale ; E) 
pentru că Icoanele erau foarte adorate in apus; şi pentru ca să poată 
resista Impăratilor sau adresat la Franci. 

Leon IV (775) continuă lupta in contra inchinătorilor de Icoane ; 
dar iarăși lără vici un resultat. Chiar soția sa, Impărăteasa Irena, era 
in fruntea partidei contrarie. La moartea lui, Irena luă regența in nu- 

mele fiului seu Constantin V, Ea fu nevoilă a incheia pace cu Arabii 
obligându-se a plăti un tribut anual ; dar sfirşi luptele lăuntrice. In 787 
  

%*) Chiar duşinanii sei mărturisesc că el a reparat un apăduct, 
că a rescumpărat din robie două mii cinci sute de robi ; că popoarele 
s'au bucurat in timpul său de mare abundență ; că a format colonii 
nouă. pentru a reimpopora Constantinopole şi cetăţile din Tracia ; fără 
voia lor, ei laudă activitatea şi curagiul său. In campanie, el era pu- 
vurea calare in lruntea, legiunilor sale ; şi de și armatele lui n'au avut 
in tot d'a una succese, el a triumfat pe uscat şi pe marea, la Eufrate 
şi la Dunăre, in resboiul civil şi in resboiu cu barbarii. (Gibbon, D6- 
candence de PEmpire Romain, XLVIII). 

**). Din scrisoarea lui Grigorie II cătră Leon Iconoclastul : «Cât 
despre Sf. Petru, a căruia statuă vrei se o sdrobeşti, află că toate re- 
gatele din apus "1 consideră ca un feliu de divinitate de pe pământ. Dacă 
vei indrăzni a comite aceasta batjocură, teme-te ; căci ei se vor pune să 
resbune și onoarea altarelor lor și suferinţile celor din Orient. Rugăm pe 
Mintuitorul a indepărta din spiritul vostru o incercare aşa de culpabilă 
şi aşa de nebună. Cum v'am declarat, credința acestor naţiuni resboi- 
nice in principele apostolilor este fără margini.» (C. Dareste, Histoire 
de France, |, 341),
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ea adună un Conciliu in Niceia, care decise ca Icoanele să fie respee- 
tate numai ca o representare a persoanelor sfinte, fără a fi adorate, 
el inseșşi. Irena era foarte ambilioasă ; a detronat şi a scos ochii fiu- 
lui său, ca să poală domni. cu linişte, Nu s'a folosit inse mult timp de 
această crimă ; pentru că a fost detrorată de cătră Nicefor (802). 

Sub Impărați cari urmează după Irena nu mai sunt lupte pen- 
tru Icoane ; dar puterea imperială se sileşte a și mănţinea drepturile 
față cu Biserica, și, mai cu samă, față cu călugării. Din aceasta au 
urmat incă multe neințelegeri lăuntrice, pe când Impăraţii de apus pro- 
tegeau pe Veneţia și Dalmația care se revoltaseră in contra Bizanti- 
nilor. Rivalitatea intre cele două Imperii a tinut multă vreme. Pănă la 

slirşitul viac. X cancelaria bizantină relusă a, recunoaşte Impăraţilor 

din apus titlurile imperiale ; i numia. 7ege. 

Lupta in contra icoanelor incepu cu mai energie sub Leon V 

Armeanul (81.3— 820). Sub dinsul persecuţiunea incepu cu o furie şi mai 

mare. Tocmai după moartea sa, se făcu impăcarea definitivă in 842. 

«Cu toate aceste opera Iconoclastilor nu a dispărut cu totul, Re- 

formele lor civile nu au fost suprimate ; partidul monastic, de şi vic- 

torios, n'a putut recapata domnirea esclusivă, Chiar sdruncinările că- 

șunate Imperiului prin aceste tulburări au contribuit intru cât-va a face 

să pătrundă în el o viaţă nouă, şi epoca următoare a fost insemnală 

prin o adevărată renaştere politică, militară, literară, artislică » 

Dinastia Macedonică. 

Imperiul bizantin se intăreşte, incepând din viac. IX, şi pentra 

că se introduce oare care regulă la suirea Impăralilor pe tron. Pănă 

atunci era deschisă calea tutulor ambitioşilor şi aceasta causase multe 

nenorociri. Din viac. VII avem ereditate. 

Noua dinastie care ajunge la tron cu Vasilie Macedoneanul (867) 

a domnit 190 de ani. Nu că nu ar fi fostin tot timpul acesta nici o tul- 

burare, ori revoluţie; dar cel puţin se știia că o familie are dreptul a. 

guverna, chiar şi femeile ; aceasta aduce mari foloase. Toţi Impăratii 

şi asociază pe fiii lor la domnie, incă din leagăn ; astfel se garantează. 

stabilitatea tronului. Cu toate aceste este obiceiul ca Impăratul să fie recu- 

noscut de căiră Senat şi popor. Chiar când ajunge la tron un 'usurpator, 

acesta caută să şi legitimeze puterea intrând in familia imperială prin 

căsătorie.



  

«Dinastia Macedonică, este insemnată prin meritele câtor-va Im- 

păraţi. : Vasilie I a fost insemnat prin victoriile sale asupra Arabilor şi 

prin legile lui ințelepte ; *) Constantin VII se ilustră prin dragostea cătră 

şliinți şi arte; Nicelor Foca sa luptat cu vilejie in. contra Arabilor 

si li a luat inapoi unele din cuceririle lor ; loan Zemisces, victorios in 

Asia, respinse în Europa o năvălire a Ruşilor; %*) Vasilie II a desfiin- 

țat imperiul bulgar. Aceste repetate victorii făceau dinastia a fi popu- 

lară ; se părea că mântuirea și prosperitatea Imperiului sunt strins le- 

gate de destinele ei.» 

In orient, Arabii sunt bătuţi în mai multe rînduri ; flotele lor sunt 

nimicite; cetățile Erzerum, Nisibe, Amida pe Tigru, Samosata pe Eufrate, 

sunt cucerite din nou ; Creta, unde se intăriseră, ei cumplit, este cuprin- 

să prin vitejia generalului Nicefor Foca. Ajuns la imperiu, acesta con- 

tinuă şirul victoriilor sale; în o singură campanie, el cuprinde mai bine de 

şese-zeci de cetăţi şi cucereşte Antiohia. loan Zimisces continuă aceste 

resboaie lericite şi sub Vasilie li întreaga Syrie este cuprinsă, afară de 

Tyr şi Damasc. Imperiul bizantin ajunsese pănă la vechiele sale frun- 

tarii ; flotele sale dominau în basenul resăritean al Mediteranei. Acea- 

sia ţinu pănă la venirea Tureilor. - 
  

*) Mâna lui ghibace a oprit abusuri consacrate de timp și prin e- 
semple ; el făcu să renască, dacă nu valoarea națională, eel puţin ordinea 
şi majestatea imperiului roman. kra neobosit la muncă; avea sânge rece, 
cap sănătos; ştiia să iea hotărîri energice. Nu invățase arta resboii- 
lui şi a fost lipsit de curajul şi de talentele unui resboinie. Cu toate 
aceste, sub regnul său, vulturii romani au spăriet incă odată pe bar- 
bari. Cum a creat o nouă armată mai ales prin disciplină, el se arătă 
in persoană pe ţermurile Eufratelui. (Gibbon, Decadence de PEmpire 
Romain, XLVIUI). : 

**)  Blândeţa şi generositatea caracterului fermecau pe toți cari 
se apropiiau de el. Petrecu in campanii cea mai mare parte din dom- 
nia sa ; şi arătă bravura și activitatea sa pe Dunăre şi pe Tigru, care 
fuseseră odinioară limitele Imperiului roman, și triumtfând asupra Ru- 
şilor şi Saracinilor, el merită a fi numit mântuitorul Imperiului şi 
invingătorul Orientului. Când s'a intors din Syria pentru ultima oară, 
el observă că eunucii stăpânesc cele mai roditoare pământuri din nouele 
provinţii. <Vra să zică pentru ei, strigă el cu o virtuoasă indignaţie, 
pentru ci ne am luptat noi in atâtea bătălii şi am făcut cuceriri ? Pen- 
iru ei ni vărsam noi sângele nostru, și sleim tesaurele poporului ?» Eu- 
nucii, stăpâni la palat, nu i au iertat aceste cuvinte, şi, la moartea lui 
Zimisces, s'a crezut că a fost otrăvit. (Gibbon, Decadence de (Empire 
Romain, XLVIIL),



       

In Europa, Bulgarii ajunseseră de multe ori pănă sub zidurile ca- 
pitalei. Teribilul Krum ucisese pe Nicefor 1 şi prefăcuse în cupă, era- 
miul lui. Bulgaria creștină ajunsese şi mai primejdioasă. Țarul Simeon 
încunjurase de mai multe ori Constantinopole. Imperiul a scapat numai 
plătind Bulgarilor o. sumă anuală. Cu Vasilie II se începu o luptă, 
«de moarte cu Bulgarii. In 999, Impăratul se pune în fruntea armatelor 
sale ; cuprinde, în mai multe campanii, o mulţime de cetăţi ; isgoneşte 

pe Simeon și scoate ochii Ja 15000 de Bulgari. Resboiul se continuă 

cu turbare. Vasilie strămută pe Bulgarii cari i cad în mână în Asia 

Mică şi aduce în loc Greci şi Armeni. In fine, în 1018, Bulgaria este 

supusă. Impăratui iea nume de Bulgarocthonul. 

In acel timp, armatele imperiale respingeau năvălirile Ungurilor 

şi învingeau pe Peceneghi. Din viac. XIL nu mai este vorbă despre a- 

«cești din urmă duşmani, cari se arataseră foarte spăimântători. 

Khazarii cari stăpăniau ţermurile nordice ale mărei Negre, în- 

re Nipru şi Volga, aduşi la religia creștină, fuseseră multă vreme aliaţii 

“credincioși ai Impăraţilor bizantini. Aceştia şi recrutau dintre ei o mare 

parte din armatele lor. Intrând în luptă cu Vasilie [H, ei sunt supuşi . 

In fine cum am văzut, influința bizantină a fost puternică asupra 

Rușilor. Aceştia desființează, în adevăr, imperiul Khazarilor, dar creş- 

tinismul și anarchia ce urmează după moartea lui Iaroslav cel Mare 

î pun în neputinţă de a întreprinde ceva serios în contra Imperiului 

bizantin. 

Astfel Imperiul este asigurat in contra dușmanilor din afară, dar 

el este nevoit a suferi așezarea şi estensiunea triburilor slavone, care 

au capatat independenţa bisericească. | . 

Decând se așezaseră Longobarzii in Italia, Bizantinii stăpâniau 

numai partea de la meazăzi. Irmaparaţii se ingrijiau mult de aceste 

provinţii ; chiar Iconoclaștii le favorisaseră ; ceia ce a făcut ca o mulţi- 

me de călugări să emigreze în aceste locuri: Se infiinţară o mulțime 

de mănăstiri in Italia Sudică şi in Sicilia ; cultura prinse rădăcini pu- 

1ernice și se intindea asupra ținuturilor de prin prejur. Din nenorocire, a- 

este frumoase inceputuri au fost intunecate prin invasia Saracinilor. A- 

ceştia cuprinseră Palermo şi se făcură stăpâni pe toată Sicilia apusa- 

nă (832). Incercările Impăraţilor de a scoate această insulă din mânele 

lor au remas zadarnice. Intreaga Sicilie, și mai apoi Sardinia, remaseră 

pierdute pentru creştini. Dar civilisaţia bizantină a lasat urme adânci. 
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Incercările Saracinilor de a -supune şi Italia Sudică au fost zădătnicite 
prin energia lui Vasilie și Nicefor Foca. Aceşti Impărați respinseră pe 
Saracinii cari se intăriseră, puternie în Bari și ajunseseră cu prâdăciu-— 
nile lor pănă sub zidurile Romei. Cu toate atacurile necontenite ale , 
Saracinilor in curs de o sută de ani, Calabria remâne in mânile Bi- 
zantinilor. Dar stăpănirea lor are să țină numai pănă in viac, XI când 
Italia Sudică şi Sicilia vor fi cucerite de cătră Normanzi, . 

Pe lângă provinţiile propriu zise, Imperiul şi intindea autorita- 
tea asupra mai multor teri care erau sub vasalitatea sa. Cele mai prin- 
cipale dintre aceste state erau; republica Venetiei, Dalmația cu vesti- 
tele cetăți Ragusa, Spalatro şi Zara, Croaţia şi Serbia, Cherson -in 
„Crimeia, Principii din Armenia şi Georgia. Aceste state vasale consti- 
iniau intăia linie de apărare a Imperiului; ele erau espuse mai intăi 
la năvălirile dușmanilor ; şi din aceste state şi recruta Imperiul o par- 
te din armatele lui. Imperiul bizantin are să cadă in ziua când aceste: 
state vor ajunge independente. : 

Dar ceia, ce a contribuit mai mult la slăbirea Impetialui bizan- 
tin. a fost: Desbinarea Bisericilor... 

De multă vreme erau conflicte intre papi și Impăraţii din Con- 
stantinopole. Cearta pentru Icoane a inăsprit şi mai mult raporturile 
intre aceste două autorități. Papa ajuns a tot puternic in apus con- 
testa Impăratului ori ce drepturi asupra Italiei și avea pretenţia a fi 
considerat ca singurul cap al Bisericei din apus. Pe de altă parte, 
erau câteva deosebiri in liturgie și cult, deosebiri vechi cara fuseseră 
tolerate pănă atunci. In viacul V mai venise şi o deosebire in dogmă. 
Anume, in apus a inceput a se invăla că Sf. Spirit se purcede şi de 
la Fiul. Acest adaos in simbolul credinţii fusese respins la inceput de cătră papi; dar s'a primit mai pe urmă. La jumătatea viac. IX, pe când era papă energicul Nicolae I, pe scaunul patriarcha! din Constan- 
tinopole ajunse Fotiu, unul dintre cei mai invățaţi oameni din timpul 
său. O luptă de moarte isbucni intre aceșii representanţi ai celor două Biserici rivale. Convertirea Bulgarilor mai invenină lucrul ; pentru că fie care voia să şi atragă pe Slavonii creștinați. Fotiu fiind depus din patriarchie, se părea că lupta s'a stirșit. Ea isbucni cu mai mare vio- lenţă sub patriarchul Michasl Cerulariu. Acesta, după ce arătă toate 
abaterile de la dreapta credință a Apusenilor, escomunică pe papa și . pe toți cari credeau ca el (1054). Din acest moment este o dușmănie
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de moarte -intre Resărit şi Apus. Apusenii” au să. caute să dosorgaiai- 
seze Imperiul bizantin ; ori ce relațiuni fiind intrerupte iitre cele două 

"Biserici, incetă ori ce comunicaţie intre Europa resăriteariă şi cea "de 
apus ; și aceasta, spre. marele rău al culturei: generale. ' 

Organisarea Imperiului. 

Impăratul este atot puternic ; el e mai mult de cât un om: toate 
faptele lui sunt divine. Palâtul seu este sacru. Nime nu se poate pre- 
senta inaintea lui de cât plecându-se la pământ și sărutânau-i picioa- 
rele. Crainici anunţă cu o zi mai inainte când are să ieasă din palăt: 

“atunci se mătură stradele, se așterne flori și se ard parfumuri. Măreţia 
Curţii uimește pe ambasadorii străini. Impăratul are pe lingă dinsul 
o mulțime de funcţionari inalţi, insărcinați cu trebi la Curte sau cu 
adevărate funcțiuni. "Toţi ascultă de Marele Logofăt, însărcinat cu ad- 
ministrația, finanţiară și civilă şi cu corespondenia oficială. Marii funcţio- 
nari alcătuiesc Consistoriul, Consiliul imperial, 

Impăratul e judecătorul suprem ; el judecă fără apel. Senatul tot 
esistă. EI are dreptul a judeca crimele politice ; une ori deliberează a- 
supra negocierilor cu străinii și asupra resboaielor ; iea parte la ale- 

gerea patriarchului și 'și dă părerea in cestiunile religioase. Mai pre 
jos de cât Senatul este ordinul senatorial, alcătuit din mai bine de zece 
mii de membri. Aceştia au mari privilegii; au dreptul a fi judecaţi nu- 
mai de cătră Impăratul sau de cătră Senat. 

Imperiul este impărţit in theme, guvernate de cătră un strateg. 
Aceşti strategi au puteri administrative şi militare, puteri foarte mari, şi 
dreptul de a corespunde numai cu Impăratul. Erau in totul 29 de theme. 

Strategii sunt incunjuraţi de o mulțime de functionari inferiori. Unul 

dintre aceștia era insărcinat cu finanţele themei, avea şi puteri judi- 

ciare, și, se pare, că era independent de strateg. 

In afară de această lume oficială, mai găsim in Imperiul bizantin 

"0 aristocrație de mari proprietari, Archontes, cari şi au rotunzit pro- 

prietățile prin cumpărare, prin răpire, sau prin nevoia in care se aflau 

micii proprietari vecini d se recomanda lor, remâind fără proprietate. 

Unii din acești mari proprietari au ajuns a stăpâni provinţii intregi, 

Mica proprietate mai era amenințată și de cătră Biserică, care avea, 

de asemine, proprietăți nemărginite.. De timpuriu Impăraţii s'au ingrijit 

de această stare de lucruri. Ei au făcut mai multe legi prin care se 
li
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favorisau micii proprietari ; li se da mijloace a se:purta proces cu ma- 

rele proprietar ; se opriau bogaţii a cumpara pământuri in locurile 

unde nu aveau proprietăţi. In 947, Constantin VII hotări ca toate pă-. 

mânturile mici cumpărate de cătră .marii, proprietari . să -fie inapoiate, 

fără nici o rescumpărare. Nicefor Foca oprește mănăstirile de a cumpăra . 

imobile ; alt Impărat opreşte pe evlavioşi de a intra in mănăstire, a- 

ducând cu sine şi mica sa proprietate. 

Diplomaţia bizantină era foarte ghibace şi cu mult superioară 

celor de la alte curţi. Armata a atras, de timpuriu, toată atenția Im- 

păraţilor. Din nenorocire, ca se alcătuia mai mult din mercenari. Pen- 

tru ca să i tragă inima la resboiu, Impăratul acorda soldaţilor pămîn- 

turi. Aceste păminturi se transmiteau prin moștenire ; dar cu condi- 

ție de a face serviciul militar. Proprietarii lor atirnau direct de Im- 

păratul şi erau la ordinele lui. Mulţi dintre aceşti mercenari, inpă- 

mânteniţi astfel, ajungeau la cele mai inalte demnități in stat. Arma- 

tele erau solide și arta militară foarte desvoltată. Aveau maşini per- 

fecționate, şi erau vestili in arta de a cuprinde, a intări şi apăra 

cetățile. Din nefericire erau rivalități intre comandanţi şi Împăratul nu 

le vedea cu ochi răi ; dar multe răle s'au căşunat prin aceste rivali- 

tăţi. Disciplina lasa foarte mult de dorit, 

Civilisaţiunea bizantină. 

La jumătatea viac. XI Imperiului bizantin ajunsese la cel mai 

nalt grad de prosperitate. Constantinopole era cea intăi cetate din lu- 
me. Străinii remâneau uimiţi de strălucirea acestei cetăţi, şi cei mai 
serioşi nu găsiau cuvinte de ajuns pentru a descrie minunile ingrămă- 
dite în capitala resăritului. «Nici o cetate de pe lume nu se poate a- 
semăna cu ea,» zice un scriitor contempuran. «Nici nu li venia a crede 
că s'ar putea să fie pe lume o cetate așa de bogată,» adaogă un al- 
tul. In adevăr, cu nenumăratele sale palate cât niște cartiere intregi, 
cu bisericele sale scânteind de strălucirea mosaicului, aurului și ar- 
gintului, cu piețele şi stradele impodobite cu capod'operile sculpturei 
vechi, Constuntinopole era o cetate unică in lumea creștină. Pe lingă 

„ aceasta trebuie să mai adăogim boșăţiile nespuse care se ingrămădiau 
aice prin comerj ; locuitorii erau așa de bogați că un observator foarte
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serios zice «când i vezi strălucit imbracaţi, mergând pe caii lor, i se 

pare că toți sunt niște fii de regi.» 

Tesalonicul era a doua cetate după capitală. Centrul unui mare 

«comerţ, ea era, in acelaş timp, un mare centru intelectual. Scoalele 

din Atena incă erau vestite. ” 

Un comerţ foarte activ lesa Imperiul cu toate ţerile de prin pre- 

jur. Antiohia, Trapezunda, erau cele mai principale pieţe. comerţiale 

din Orient. Aice se aduceau produsele arabe şi se schimbau pe pro- 

dusele industriei bizantine, mai ales pe stofe. Pe când in Constantino- | 

pole și Tesalonic se ingrămădiau mărfurile orientului, Egiptului și ale 

Indiei, o cale comerţială care pleca de la gura Niprului şi, trecând prin 

Khiev şi Novgorod, ajungea la gurile Nevei, aducea la mează-zi blă- 

murile, sclavii, şi cele alte articole ale nordului, care se schimbau pe 

stofe de matasă, țeseturi cu aur şi argint, vinuri. Prin mijlocirea Ita- 

lienilor, mărfurile de lucs ale Bizantinilor se trimiteau în Germania și 

Francia. Împărații trăgeau foloase foarte mari din vămile şi dările puse 

asupra comerţului și industriei. Pe la inceputul viac. XIII venitul lor 

se urca la trei miliarde, valoarea noastră de astăzi. 

Pe lingă puterea militară și bogăţie, Imperiul se mai mândria cu glo- 

zia literilor. Din această epocă au remas o mulțime de manuscripte 

care ni au păstrat pe scriitorii clasici. Scoalele din Constantinopole erau 

vestite şi profesorii se bucurau de favoarea imperială. In viac. XI, U- 

miversitatea din capitală are in fruntea sa pe Michail Psellos, cel mai 

invăţat bizantin. El incepe cursul său de filosofie cu atâta strălucire că 

din toate părțile se ingrămădiau auâitori. Veniau chiar și Arabi. Aceasta 

a făcut pe Impăratui să inchidă Universitatea ; pentru că el comenta 

foarte liber pe filosofii şi poetii antică. Uniia. dintre Impărați și fac o o- 

moare a se ocupa cu literile şi știinţile. Leon VI este poet şi teolog; 

Constantin VII Porfirogenitul este in runtea mișcărei literare din tim- 

pul său. Pe lingă alte opere, el a scris Despre administrația Imperiului, 

sun manual pentru fiul său. El trece in revistă pe toate popoarele cu 

care se află guvernul in atingere ; descrie instituţiunile lor și arată po- 

litica ce trebuie urmată faţă cu ele. Opera cuprinde, -asemine, multe 

detalii asupra organisărei interne. , 

Dar toată literatura aceasta e mai mult o compilațiune. Bizan- 
tinii n'au fost in stare să creieze nimic. Au toate comorile vechielor 

literaturi şi, in loc de a se folosi de ele, ei au grija numai a face pres-
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curtări care să inlesniască cetirea autorilor vechi. *) Fotiu după! o 
muncă colosală a alcătuit Myriobiblos, sau Biblioteca, **) o culegere îe- 
mărginită „de estracte și “bucăţi alese. Suidas, autorul unui Lexic vestit, 
este de asemine un compilator. Aceasta a fost o mare nenorocire ; 
penira că mulţi autori vechi s'au pierdut din pricină că lumea avea 
la indemână aceste prescurtări. Numai in Istorie sunt câțiva scriitori, 
mai esacţi și mai inteligenți de cât inaintașii lor. în poesie nu s'a pto- 
dus nimică insemnât. 

Aria se mănţine mai cu succes. In architectură ca și în pictură, 
se observă silința de a scapa de influința monastică, pentru a se in- 
spira de composiţiile şi stilul artei antice. In sculptură și in arta juva- . 
ergiului, epoca de care ne ocupăm a lasat câteva bucăţi foarte insem- 

„Date. Arta bizantină, singura artă creștină originală, -a avut mare in- 
fluinţă asupra artei ruseşti. Chiar şi Arabii imprumută artişti bizan- 
tini ; iar in Italia întâlnim la fie care pas influința bizantină. 

«In resumat, in istoria civilisaţiunei din evul media inainte de viac.. 
XI, Bizanțul a avut un rol asemine cu al Atenei și al Romei in anticita- 
te, al Parisului in timpurile moderne. Această cetate și a imprăștiet ra- 
zele binetăcătoare asupra lumei intregi ; a fost Cetatea prin escelință.» 
  

'*) Grecii din Conștantinopole țineau in mânile lor moarte bo- găţiile părinţilor lor; dar nu moșteniseră, și energia care crează şi care ar fi putut ameliora această frumoasă moștenire ; ei cetiau, admirau, compilau ; dar sufletul, inădușit de lâncezală, părea că nu mai e in stare a cugela și a lucra. Un interval de zece secule nu ni oferă nici o descoperire care să fi sporit mărirea omului sau să fi contribuit la fericirea sa; nu s'a adaos nici o iideie la sistemele celor vechi. Nu s'a găsit o bucată macar de istorie, de filosofie sau literatură, care, prin trumuseța stilului, prin originalitatea sau o imitare fericită, să. fi me- ritat a scapa de uitare. (Gibbon, Dâcadence de b Empire vomain, LUI). *%) Chiar după mărturisirea dușmanilor săi nici o artă şi nici O știință nu era străină de acest barbat universal, adînc in idei, neo- bosit la studii şi eloquent in stil. Biblioteca sa e o operă insemnată prin erudiție și critică, EL a esaminat, fără nici o metodă, două sute. opt zeci de autori, istorici, oratori, filosofi şi tevlogi ; a prescurtat po-- vestirea sau doctrina lor ; a apreciat, stilul și caracterul lor, și a ju- decat chiar pe părinţii bisericei cu mare libertate. [] fu insărcinat cu educaţia lui Leon Filosoful ; şi domnia acestuia. ca și a urmaşului seu Constantin Porlirogenitul, este una din cele mai frumoase epoce din lite- xatura bizantină (Gibbon, Decadenc: de bEmpire romain, LI.
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pu NL FEUDALITATEA. 

“e. 1. De fini tiva împ ă rţ ire al] m per i ulu i 

“*.Pacea de la: Verdun impărţise Imperiul intre-cei trei fii a lui Lu- 

dovic Piul ; dar din. aceasta nu urma: că Imperiul s'a desfăcut in'trei 
părţi. Lotar pastra titlul de Impărat şi avea supremația: asupra celor 
trei fraţi. Nime nu credea că s'au inființat trei state nouă. Sunt unii 
nobili cari au proprietăţi in cele trei părţi deosebite; Biseriea de ase- 

mine. Cei trei frați se intrunesc câte o dată in Adunări generale pen- 

tru. ca să iea măsuri in comun pentru bura administrare, şi, mai as. 

les, pentru apărarea Imperiului. Răul este: că: nu se inţeleg intre din- 

şii, nu se țin de cuvint; şi cu toate congresele in care se afirmă in- 

tr'un mod solemn coneordia dintre frați, această concordie e o min- 

ciună. Peste cinci zeci de ani, Imperiul se va desface intr'un chip 

definitiv. : 

Lotaringia. 

Puterea lui Lotar consta mai mult in titlul său de Impărat; pen. 

tru că ţerile, peste care domnia el, erau aşa de despărțite şi intinse, 

că era peste putinţă a forma un tot omogen. La aceasta trebuie să 
mai adăogim obiceiul nenorocit ca fie care rege să impartă regatul, 

ca pe o proprietate privată, intre fiii săi. Din aceste cause, partea lui 

Lotar se desface repede. El impărţi regatul la moartea sa (855) intre 

cei trei fii ai săi. Dădu lui Lotar partea de la nord cu Aix-la Chapelle, 

care s'a numit de la el Lotaringia ; lui Carol i a dat regiunea Ronu- 

lui cu Lyon şi Provence ; iar Ludovic a luât Italia, cu titlul de Im- 

părat. Dar acești fii a lui Lotar au murit in curind; şi atunci unchii 

lor, Carol Pleșuvul şi Ludovic Germanicul, impart intre dîinşii pose- 

siunile foaste a lui Lotar. Mosella și cursul inferior al Meusei sunt ho- 

tarele celor două regate, hotare care corespundeau deosebirilor de limbă. 

Această impărţire s'a făcut prin tractatul de la Mersen (870). 

De atunci se pierde nădejdea de unitate in Imperiu. Biserica nu 

o mai susţine ; pentru că ea incepe a lucra pentru o unitate creștină 

sub autoritatea papei. 
Franţia (843 —888). 

Tractatul de la Mersen tăcea pe. Carol Pleşuvul stăpân peste re- 

giunea de la apus de Meusa și Mosella. Dar el nu stăpânia intreaga
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“Franţie. In regiunea peste care domnia el, se aflau următoarele feri 

aproape independente: a) Bretagne, care devenise din nou celtică, 

pentru că o mulțime de Celţi şi găsiseră aice adăpost, fugind dinaintea 

Anglo-Sacsonilor ; ea şi avea biserica sa proprie, recunoscând numai - 

supremaţia celei romane; respinsese incercările lui Ludovic Piul ; și şi 

crease regii săi naționali, cari bătuseră pe Carol Pleşuvul şi se intinseră 
pănă la Maine ; b) Septimania şi Marca de Spania (intre Mediterana. 

"Ron, Pirinei şi munţii Ceveni). Această regiune aspira la independenţă ; 
a avut mai multe lupte cu regele Franţiei şi a isbutit a forma un re- 
gat independent; c) Aguitaniu forma un regat ereditar cu capitala 
Tulusa. Fa fusese supusă cu mare greutate de cătră Pepin şi Carok 
Cel Mare ; dar sa luptat pururea pentru independenţă şi, cu toate lup- 
tele lăuntrice și anarchia in care zăcea, ea voia să trăiască cu o viaţă 
proprie. 

Carol Pleșuvul era dar nevoit să susțină o mulţime de resboaie 
pentru a şi intinde autoritatea asupra intregei Frane. Pe lângă a- 
ceasta, el are lupte in familia sa. Călugărise pe doi fii ai săi ca să 
nu impartă prea tare regatul. Dar aceştia nu voiau să renunțe la lu- 
me şi au purtat resboiu cu păriniele lor in curs de două zeci de ani. 

Dar aceste resboaie nu sunt nimic in comparaţie cu luptele te- 
ribile, pe care a fost nevoit să le susțină in contra Normanzilor, Aceşti 
oameni de-la nord erau de origine germană. Dar trăind departe de lu- 
mea cultă, ei erau foarte barbari. 

Cei cu dragoste de cutrierat lumea, cei escluşi de la moștenire, 
cei cari nu voiau să se supună, micii capi ambiţioşi, pornesc pe marea 
sub comanda <Regilor mărei.> Aceştia pornesc cu câteva corăbii ; pra- 
dă ţermurile mărei ; intră pe gurile fluviilor, imprăștiind in toate pările 
groaza ; când apa era mică și nu mai pot mâna vasele, le trag la 
țerm ; le tiriie cu brațele, pănă ce dau peste fluvii nouă, şi pradă ma; 
departe. Aşa s'a intâmplat de multe ori că cete de Normanzi au in- 
trat pe gurile Dunei şi ale Vistulei, au trecut pe fermurile Nistrului 
şi ale Niprului, şi porniţi de pe țermurile mărei Baltice s'au intors in 
patria lor după ce au făcut jurul Europei, lăsând in urma lor grămezi 
de ruine, care să amintească trecerea lor. Lacomi de pradă, săraci şi 
păgâni fanatici, ei sunt groaza Europei. Intăi veniau numai să prade. 
Pe urmă au inceput a face staţiuni permanente, unde și adăposteau 
prada. Astfel de stațiuni au făcut pe Escaut, Seina și Loara. In Frisia
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au stins toată nobilimea şi au ruinat mănăstirile. Cărol Pleșuvul a fost 

nevoit să o cedeze lui Rorik, primul duce de Frisiă. 

Pănă la 890 se intimplă bătălii grozave cu Normanzii in toată 

valea Rinului şi in basenul Seinei ; Parisul este asediat de o mulţime 

de ori. In 862 sunt instalaţi la St. Denis; două zeci de ani după aceia 

sunt stăpâni pe Reims, Laon şi Soissons. Toată regiunea sealdată de 

Seina, şi, mai apoi, țara dintre Seina şi Loara este prefăcută intr'un 

deşert. 

Incurcat în lupte cu Aquitania şi cu: Bretonii, nevoit-a luă mă- 

suri pentru a opri pustierile Normanzilor, Carol Pleșuvul e și ambițios, 

EL aspiră să cuprindă Lotaringia ; şi indreptează privirile asupra lta- 

liei şi ambiţionează titlul de Impărat. Dar fiul prea iubit a lui Ludo- 

vic Piul e foarte slab ; şi, sub dinsul, autoritatea regală devine aproa- 

pe nulă. *) 

Regele are nevoie de armate și numai nobilii i pot da armate. 

Acestia i dau, dar i pun condițiuni. De la 843—877, Carol Pleşuvul 

acoardă următoarele drepturi fidelilor săi și Bisericei : a) se leagă că 

nu va lipsi pe fidelii săi de cnorurile lor: b) va ingriji să mărească 

domeniile Bisericei ; de nu va mai avea de unde să dea, va lua, de 

la laici ; c) obligă pe toți oamenii liberi să și aleagă un Senior, pe 

care să'l urmeze la resboiu, fără a'l putea părăsi vre-o dală ; d) pro- 

mite fidelilor că se va indrepta dacă a greşit ; li permite să i resiste, 

dacă va continua a fi vinovat ; li acordă ereditatea ; e) li permite ca 

să se unească şi să facă resboiu, fără a mai aştepta ordinile regelui, 

«pentru că şi infidelii se unese intre sine.» **) In fine, inainte de a pleca 
  

:) «Hoţii, zice un capitular din 883, comit tot feliul de escese 

fără nici o frică ; răul a ajuns general ; 'se. uită cuvintele lui D-zeu: 

Păpitorii nu vor moşteni impărăția ceriurilor. Noi despoiem pe frații 

nostrii. Eată pentru ce suntem prada pustierilor Normanzilor. Cum am 

putea, fi invingători, când plecăm in contra lor, plini de sângele fra- 

tilor noştri creștini.» (F. Laurent, Etudes sur histoire de Vhumanil€, 

V, 227). 
==) In 857 un capitular ni arată cât e de slab regele. A dis- 

părut intru atâta forța materială că el nu se mai intemeia de cât pe 

forta morală. EI ordonă episcopilor, comiţilor, missi, ca să țină adu- 

nări generale in circumscripțiunile lor, a face să vină toată lumea fără 

escepție. In aceste adunări episcopul va, ceti preceptele Evangeliei, ale 

Părinților, ale Profeţilor, in contra hoţiei ; li va arata că e un toarte 

mare păcat care va fi pedepsit cu foarte mare severitate. Cât despre 

missi şi comiţi, ei vor ceti legile lui Carol şi pe a le lui Ludovic.
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in Italia ca să iea corona imperială, dă, in 877, celebrul edict de la 
Kiersy prin. care acordă ereditatea oficiilor. %) E 

Vra să zică, după 877, comiții sunt consideraţi tot ca fancţio- 
nari ; de cât este o Schimbare. Regele nu i mai poate revoca nici 
strămata ; când muria un „comite, fiul său i urma in funeliune. Atunci 
comitele nu e simplu funcţionar, -el ajunge capul unei mari grupări de 
oameni, cari -atârnă de el. Populaţiunile sunt mulțemite de această 
schimbare ; peniru că multe intrigi şi lupte fusese pentru comitate. A- 
cuma era stabilitate. Aceşti comniti judecă și guvernă in numele rege- 
lui, in realitate inse in folosul lor. Atunci populaţiunile, ne mai avind 
nici o nedejde de. scapare de la autoritatea, regală, se pun sub pro- 
tecția vecinului puternic, Incursiunile Normanzilor au contribuit foarte 
mult la instrăinarea, populaţiunilor de rege. Normanzii erau puţini, 
Francii nu. erau laşi ; cu toate aceste remânem uimiţi când vedem ce grozăvii au făcut. Nu lipseşte oamenilor energia. Chiar Carol. Pleşu- vul e vecinic in fruntea armatelor, Dar lipsește unirea Și disciplina. «Regalitatea esista numai cu numele ; neavând nici armate permanente, nici cetăţi, nici administraţie regulaiă, nici supunere, ea fu incapa- bilă a apara populațiile. Toţi s'au convins că regalitatea e slabă; i imputară că nu le protege şi o acusară că le a tradat, Atunci toate privirile s'au intors spre Seniori. Ei erau aproape și aveau aceleaşi in- Cara a 

in Când lectura nu va fi de ajuns, culpabilul va. fi amenințat cu condem- narea episcopilor, a legilor regatului, cu resbunarea credincioşilor. Dacă va retusa a se supune, regele i ordonă a veni in presenta sa, Dacă nu va veni, va fi esclus din -slinta Biserică pe pământ şi in cer. Va fi declarat duşman al bisericei şi prădător al regatului, urmărit pănă ce va fi și isgonit. Eată unde căzuse guvernui. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, I, 410), : , 
*)  Cupitulariul din Kiersy iulie 877). Caroi era să plece in I- talia. «Cum voiu putea fi sigur de voi și de fiul meu, in tot timpul cât voiu lipsi ? Cum puteți fi voi siguri de fiul meu, fiul meu sigur de voi, cu încredere reciprocă ?» Magnaţii respund cam aceste: «Pu- teți fi sigur de fiul voslru, pentru că voi Paţi născut și voi Vaţi nu- irit. Pateţi fi sigur de nui, pentru că vam jurat credință in cutare şi cutare loc pentru că ni dati frumoase daruri. Suntem siguri de fiul vostru și nu i cerem altă de cât ceia ce ni ați dat. EI poate fi sigur de noi, pentru că am jurat a ii fi credincioşi. » Pe urmă vine eredita- tea oficiilor. Dacă va muri vre un comite al căruia fiu e cu regele, fiul lui Carol, in ințelegere' cu fidelii, va incredința administraţia comi- tatului rudelor comitelui ; pănă ce regele va afla de aceasta .și va da fiului onorurile pe care le avusese părintele, Asemine se va face şi
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terese. Atunci se ridică Castelele %), orașele se incunjură cu ziduri, 
mănăstirile 'se fortifică. Şese .secole mai târziu oamenii au mare ură 
pentru aceste cetăţi senioriale. Când s'au inălțat ele, ei aveau pentru 

ele numai dragoste şi recunoștință.» 

" Germania (843 —-S8$). 

Germania era saracă ; avea cetăţi numai pe Dunăre şi Rin; e- 

rau câteva mănăstiri celebre, dar nu era unitate națională. Se putea, 

inse alcătui un regat puternic ; pentru că teritoriul era compact şi era 

locuit numai de Germani. Poporul era incă in iloare ; erau o mulțime 

de oameni liberi, deprinşi a se lupta sub comanda regelui și Biserica 

ei era naţională. | | | 

Ludovic Germanicul căută să se folosească de aceste avantagie ale 

regiunii ce i venise in parte. *£) El se ocupă cu administraţia ţerei 

şi luă măsuri a o scapa de invasiunile Slavonilor. In 865, el împărţi 

regatul său intre fiii săi ; iar el şi a reservat direcțiunea supremă. 

intre aceşti fii cel mai insemnat a fost Carol Cel Gros. 
  

când comitele va lasa un copil nevrisnic. Tot ast fel se va face şi cu 

vasalii. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gencrale, |, 412). 
%) Castelele. In momentul când au inceput a se inființa, oa- 

menii aveau numai dragoste şi recunoştinţă pentru ele. Nu erau făcute 

contra lor, ci pentru ei. Erau postul inalt unde apărătorul veghia şi 
pândia pe dușman. Erau depositul sigur al recoltelor şi bunurilor lor ; 
in timp de năvăliri, ele adăpostiau pe femeile, pe copiii lor, pe eiin- 
sii. Fie care castel intărit era mântuirea unui canton. 

Generaţiile moderne nu ştiu ce e primejdia ! Ele su mai ştiu ce 
insamnă «a tremura în fiecare zi pentru recolta sa, pentru pânea sa de 

peste an, pentru coliba sa, pentru viata sa, pentru femeia și copiii sei. 
Ele nu știu ce ajunge sufletul sub povoara unei asttel. de groaze, și 
când această groază ţine opt zeci de ani fără incetare. Ele nu mai 
ştiu ce insamnă nevoia de seapare. 

Au dat tot seniorilor. Au uitat tot pentru ei. Nu s'a mai gândit 

nime nici la regii pe cari nu i vedeau, nici la libertăţile cu care nu 

șliiau ce să facă. Sau supus acelor prin cari erau apărați. S'au su- 

pus pentru ca să aibă siguranţă. (Fustel de Coulanges, Les T'ransfor- 

mations de la Royaute, 682). , o 

=%*) Dacă natura şi climatul esercită in adevăr o influinţă asupra 

oamenilor, putem zice că regiunea mai veselă şi mai puternică a Ger- 

maniei de mează zi indeamnă mai mult la espansiune, la veselie, la 

cântece şi arte. Aice, se vor naște mai intăi maiștrii cântăreţi, aice vor 

incepe a inflori artele ca şi pe termurile Rinului , care formează. de 

altmintrelea, o ţară miestă şi privilegiată. Câmpiile triste și uniforme
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Italia (843—Ss8). 

Starea Italiei era cu totul deosebită de acea a Frantiei şi Germaniei. 

Și aice se intărise nobilimea ; dar ea era ţinută in respect prin Biserică 

şi locuitorii oraşelor. în Italia sau așezat puţini Barbari, in cât celă- 

țile au remas cam aceleaşi ca pe timpul Romanilor ; ele erau puter- 

nice chiar şi sub Longobarzi. In Italia, regele nu se teme de nobili- 

me ; dar e stăpân numai in valea Padului. In coto, el intră in neințe- 

legere, cu papa, cu ducii de Spoleto şi Benevent, cu Bizantinii. ÎImpă- 

ratul Lotar stătea mai mult in Austrasia ; iar fiul său Ludovic gu- 

verna Italia cu titlul de rege şi cu reşedinţa in Pavia. Tânărul rege 

a fost slab faţă cu papa ; el a permis unui papă ca nu numai să ajungă 

la tron fără invoirea sa, dar incă s'a inţeles cu el ca acesta să! inco- 

roneze de rege. De-atunci papii nu mai atârnă de Impărat. Mai mult 

incă, la moartea lui Lotar, papa cu de la sine putere incoronează pe 

Ludovic de Impărat in Roma (855). Aceasta inseamnă că, de acum 

inainte, corona imperială nu mai are a face cu monarchia francă ; ea. 

se da in Roma de cătră papă. Sub noul Impărat starea Italiei este 

- foarte tristă. Saracinii pradă ţara şi ajung pănă sub zidurile Romei. 

Pentru ca să apere Vaticanul, papa Leon IV (848—852) întăreşte cu 

ziduri partea de a dreapta Tiberelui: cartierul Leonin. Ludovic Lb 

muri in 875. 

Atunci papa caută un sprijinitor şi crede că l'a găsit in persoana 

lui Carol Pleșuvul. Acesta veni in Italia. In 25 Decembre 875, el este 

incoronat ca Împărat in Roma; apoi iea corona de fier lombardă. Dar 
el părăseşte in curind ]talia. La moartea lui Ludovic Germanicul 
(876) Carol Pleşuvul voi să iea şi Lotaringia; dar tu bătut de cătră 

  

de la nord, sub un cer vecinie cenușiu, cu nouri şi omete, vor reţi- 
nea mai mult spiritul la problemele cele mai grele a omului şi ale na- 
turei ; şi reilecțiunea, chinuită, va inventa cu multă greutate sisteme, 
pentru a le resturna mâne. Pretutindinea, munţi de străbătut, păduri 
de tăiat, câmpii neroditoare de lucrat, vor forma, o națiune răbdă- 
toare, muncitoare, avară de timpul şi de munca sa. Din punctul de 
vedere politie ca, națiune de format Germania nu are un mare basen 
central ; e lipsită de un centru de gravitate, in jurul căruia ar putea 
radia unitatea. E inaltă, joasă, occidentală şi orientală. Nu este inchisă 
in 0 sibgură direcțiune ; dar ameninţă vecinie a se indrepta, intocmai 
ca și fluviile sale, de odată, spre mai multe părţi. J. Zell isto1y 
VAllemagne, 12). porți» (+ Zeler, Fistoive de
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nepotul său, Ludovic. In acest tinip, Carol Cel Gros voiește să ocupe 

lalia ; dar este nevoit a părăsi țara auzind că vine Impăratul. 

Carol Pleşuvul muri in 877, lăsând de urmaș pe fiul său Ludo- 

vic Gângavul, care domni numai cinci ani. 

In 884% Carol Cel Gros remâne singurul urmaș al lui Carol Cel 

Mare. El moştenise părţile fraților săi şi, in anul viitor, este recunos- 

cut şi de cătră Francii occidentali. Astfel că el intruneşte su» autori- 

tatea sa mai tot Imperiul lui Carol Cel Mare. Dar urmașul degenerat 

al marelui Impărat n'a fost in stare să '1 stăpânească nici cât timp 

a trăit, Era slab la minte, lipsit de curagiu şi de ori ce inițiativă. In 

855 Normanzii asediaseră Parisul. Cetatea s'a aparat aproape un an 

sub comanda episcopului Gozlin şi a lui Eudes, fiul lui Robert Cel 

Puternic. Impăratul Carol este chiemat in ajutor; vine incet ; ajunge 

pănă la inălțimile de la Montmartre; dar nu indrăzneşte a se lupia 

cu Normanzii. EI li dă o sumă de bani ca să ridice asediul Parisului, 

şi li permite a trece in Burgundia, ca să o prade. Această lașitate i 

a instrăinat inimile Francilor occidentali. In timpul acesta Arnulf de 

Carintia, bastard al fratelui său, se revoltă. Nobilimea germană in- 

tranită la 'Dribur (887) depune pe acest de pe urmă Impărat din viţa 

lni Carol Cel Mare. El muri două luni după aceia, in 888. 

Cu depunerea lui Carol Cel tros s'a desfăcut pentru tot d'a una 

Imperiul lui Carol Cel Mare. Țerile care "1 alcătuiseră, unite aproape 

un secol, s'au despărțit pentru de a pururea. De acum inainte, fie care 

şi are istoria sa deosebită. 

$. 2. Cei întăi Capeţieni. 

După depunerea lui Carol Cel Gros se incepe o luptă in Franţia 

intre casa Robertiană şi cei de pe urmă Carolingieni. Această luptă - 

ţinu o sută de ani aprope.. Incepătorul acestei case este Robert Cel 

Puternic, cel mai mare proprietar in regiunea dintre Seina şi Loara. 

EI se distinsese in luptele contra Normanzilor. In 888, aristocrația din 

Neustria, Franția propriu zisă, alege ca rege pe Eudes, fiul lui Robert. 

comite de Paris, Blois şi Orlsans; pentru că e cel mai puternic, 1na- 

tur la minte, drept, pios; și pentru că aparase Parisul in contra Nor- 

manzilor. Toţi "1 au recunoscut de rege ; dar el recomăadă, la moartea 

sa, ca să se recunoască ca rege Carol Simplul, fiul postum a lui Lu-
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dovic Gângavul ; pentru că numele de carolingian era incă puternie. A- 

cesta nu domni mult timp şi fu isgonit. Robert, fratele lui Eudes, Hugo 

Cel Mare, fiul său, nu umblă numai de cât după puterea regală. Sar 

mulţemi, la intâmplare, numai cu puterea fără, să aibă titlul. De aceia, mai 

găsim incă. câţiva regi din familia carolingiană, chiar după Caro! Sim= 

plul. Aceşti regi nu sunt lipsiţi de talente. Astfel Ludovic, numit de 

peste marea, fiind că şi găsise adăpost in Anglia, era un rege plin de 

curagiu ; avea o mulţime de credincioşi: era cumnat cu puternicul 

Otone 1 din Germania şi era susţinut de cătră archiepiscopul din Reims. 

Dar regalitatea e slăbită. E o dignitate ereditară ; dar în fapt a 

ajuns electivă. Nobilii i jură credință şi sunt credincioşi regelui, pe cât 

timp cred că e folositor pentru ei ; de nu, "1 părăsesc. Au ales pe Ca- : 

rol Grosul ; pentru că au crezut că el i va putea apăra ; lau părăsit, 

când s'au incredințat că nu pot avea nici o nădejde în el. Regele e 

slab pentru că nu mai are venii nici macar de la moşiile regale; el 

mai că nu mai avea moșii. | 

- Pe când cei de pe urmă carolingieni se sbat în atâta neputintă, 

puterea casei robertiene creşte neincetat. Carol Simplul i a mai adaos 

averea. Hugo Cel Mare, fiul lui Robert, recomandă tutulor să aleagă 

pe Ludovic de peste marea ; drept recunoștință, regeie i dă tillul de 

duz Francorum, suveran peste regiunea de la nordul Seinei. Neustria 

e de mult in mâna casei robertiene ; acum are şi Frantia. Regele re- 

măsese numai cu cetatea Laon și cu imprejurimile ei. Nici se putea 

face comparaţie intre puterea lor. Pe timpul lui Lotar, un copil, pu- 

terea lui Hugo creşte şi mai tare. Urmaşul său /ugo Cupet mai ca- 

păiă o parte din Burgundia și Poitou şi este, necontestat, cel mai pu- 

ternic om din Franţia intreagă. Astfel când moare Lotar (986), şi fiul 

seu indată după aceia, Hugo Capet era gata. 

Hugo Capet era cel mai puternic dintre nobili, dar nu era sin- 

gur puternic. În timpul resboaielor civile şi a invasiunilor normande 

se deșteptase prin provinţii o viață foarte inlensă ; se creaseră câteva 

case mari și provințiile incepuseră a avea conștiință de naționalitatea lor. 

Cele mai principale dintre aceste case erau : | 

a) Normandia. Pe la sfirşitul viac. IX cete mari de Normanzi 
au năvălit la gura Seinei. După ani de prădăciuni, in 911, în urma 

intrevederei lui Carol Simplul cu Rollon, capul Normanzilor, acesta 

sa botezat şi a primit pământuri intre Epte şi marea. El introduse
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un regim aristocratie ; impărti pământuri prin sorți şi organisă, tara, 

tinând socotială .de vechiele obiceiuri naţionale. In curînd, prin lucrarea 

Ducilor cări tin să umilească nobilimea. şi să inăduşe vechiele apucă- 

turi de independenţă, ţara se trancisază. Ducii erau protectori ai bi- 

_sericilor şi sprijinitori ai monarchiei ; pentru că voiau să şi intăreaşcă 

puterea lor. | 

b) Bretagne. Ducii de -Normandia capataseră autorisare ca să 

prade Britania. Locuitorii acestei feri, slăbiţi prin luptele purtate cu 

Francii, nu suni in stare a li se opune. Cu toate acește, in curînd, 

ducatul Bretaniei ajunge puternic. | ” 

c) Flandra şi Vermandois. Im timpul năvălirilor normande 'se - 

intemeiaseră mai multe cetăţi in partea nord estică a Frantiei ; locui- 

torii se deprind a se apara singuri şi incep a se considera ca cetă- 

ţeni. Fiind că regele nu mai este in stare a apăra ţara, o apără toţi 

locuitorii cu cel mai mare proprietar in fruntea lor. Astfel se formează 

marca ereditară de Flandra. 

d)  Lotaringia, fără limite precise, oscilează intre Franţia și 

Germania. După depunerea lui Carol rosul se constituie in țară a- 

parte ; cu toate aceste oul, Meta și Verdun, cetăţi imperiale, sunt. 

independente. De la jumătatea viac. X sunt dovă Lotaringii: de jos 

sau Brabantul şi de sus. In Lotaringia de jos sunt multe cetăţi inde- 

pendente. 

e)  Ohampagne; î) Burgundia ; 3) Aquitania şi h) Cele două 

Burgundii : trans şi cis jurană, (de la 935). 

Seniorii mari și mici, intruniţi in adunarea solemnă la Seulis a- 

leg de rege al Franţiei pe Hugo Capet, in unanimitate, Era cel mai 

puternic dintre toţi ; era in strinse legături cu Biserica ; posesiunile 

sale erâu in centrul ţerei ; și, pe lângă aceasta, el era un spirit se- 

rios, măsurat, deştept şi plin de viclenie. *) 
  

=) Hugo Capet, spirit rece, măsurat, ințelept, plin de meșteşu- 

giri şi de viclenie, capabil de energie şi de mlădiere, intruna in el insu- 

sirile unui intemeietor de dinastie. Avea mare putere teritorială și mi- 

litară. Fratele seu Enric era duce de Burgundia ; ducii de Normandia. 

şi de Aquitania i erau cumnați; era inrudit cu casa de Vermandois ; 

Archiepiscopii din Reims, Adalberon și Gerbert, i erau favorabili. Cea. 

mai mare parte dintre mănăstiri și cele mai influente, inbogăţite de el 

sau de predecesorii sei, i erau cu totul devotate. Chiar poporul nu 

putea să nu fie simpatic cătră urmașul lui Robert și a lui Eudes, eroii
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Cel dintăiu Capeţian (987—996) a insemnat linia de purtare, pe 

care trebuia să o urmeze succesorii sii. El introduse obiceiul ca un 

rege să incoroneze pe urmaşul său, incă. fiind in viaţă ; prin acest act, 

el.lega--pe-nobili prin- jurământ. Pe urmă; luă măsuri.ca funcțiunile de 
la curte să fie incredințate la oameni mai mici, cari aveau tot inte- 

resul a i fi evedincioşi şi nu erau temuţi. Cei cari alcătuian familia re- 

gală incunjurau pe rege şi formau Consiliul său ; sunt şi Adunări, dar 

fără iniţiativă şi fără vot regulat. Regele le adună rar şi lucrează mai 

mult cu cei cari atîrnă de el. Hugo Capet era incredinţat că nu poate pune 

temeiu pe sprijinul nobililor nici in administraţie, nici la resboiu ; pen- 

tru aceasta el se sileşte ca să aibă multe proprietăţi, regiuni intinse, care 

sunt ale sale și cârmuite de oameni de ai lui. El a inţeles folosul mare 

ce putea trage din sprijinul Bisericei ; pentru aceasta, atât el cât şi 

urmaşii săi au să incarce Biserica cu drepturi şi privilegii. Clericii sunt 

legați de coronă, impreună luptători cu regele contra elementelor de 

independenţă și de anarchie. In adunări, glasul Prelaţilor este ascul- 

iat; ei sunt intrebuințaţi in administraţie şi in justiţie ; ei sunt aju- 

toare preţioase in lăuntru şi in afară. Biserica i da bani, i da soldaţi ; 

dar şi el e dator să sprijine Biserica. *) 

Aceasta e politica celor intăi Capeţieni. Istoria lor este puţin in- 
semnată ; nu pentru că ar fi fost nuli, după cum se zice; dar pen- 
tru că noi știm foarte puţin lucru despre dinşii. %5) 
  

din timpul resboiului normand. (Lavisse et Rambaud, Mistoire Gene- 
vale, |, d07), 

*) La inceputul Capetienilor, episcopii şi egumenii nu trebuiese 
considerați ca. vasali imediaţi ai coroanei. Ei suni legaţi de suveran 
prin legături serioase şi mai solide de cât. cele feudale. Ei sunt agen- 
ţii, ajutoarele, asociaţii regelui in marea luptă susținută in numele ideiei 
de centralisare și de unitate contra elementelor de independență și de 
anarchie care sunt fondul insuși al feudalităţii. Prelaţii umplu adunările 
solemne sau restrinse pe care se razimă regele ca să administreze și 
să impartă dreptatea : ei sunt membrii cei mai numeroși, cei mai har- 
nici şi cei mai activi. Biserica dă regelui banii de cari el are nevoie ; 
ea i procură chiar resursele militare pe care i le retusă feudalitatea, 
sau ; le acordă cu sgârcenie şi cam cu părere de rău. (Lavisse et 
Rambaud, Histoire Gencrale, |, 512). 

, **) Nu trebuie să căutăm un plan de conduită şi o politică ra- 
tionată la cei intăi Capeţieni : ei au intrebuințat de o dată tot feliul 
de mijloace. In curs de trei secule au avut fii de partea bărbătească : cel intăiu merit al dinastiei a fost că a ţinut. Cum se intimplă in tot
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Hugo sprijinit de cătră Biserică şi mare protector al ei, a ţinut să 

apriască ori ce” amestec âl Germaniei, despăriită de Franţia prin limbă 

şi moravuri. Pentru aceasta a venit in conflict cu papa, fiind că prin 

papă Impăratul. se -patea: amesteea- în trebile lăuntrieeale Franţiei. Fiul 

seu Robert (996—1031) este cunoscut, in genere, numai ca un rege 

bland, bun din cale afară, slab faţă cu femeia sa şi foarte evlavios. 

Adevarat că era foarte religios, cânta in bicerică și era foarte milostiv. 

Dar am greşi dacă ne am mărgini a'l consider: numai ca bunul rege 

Robert. EL era instruit, activ şi viteaz. A cucerit Burgundia ; a făcut 

o espediţie in sudul Franţiei; sa resboit in Lotaringia ca să o scape 

de sub influinta Germanilor şi a sporit mult domeniul regat. O dovadă 

de cumințenia lui este faptul că a refusat a primi coronă regală pe 

care i o oferiau Italienii. [inric I (14031—1060) s'a insemnat prin 

lupte continuie pentru apărarea puterei regale. El s'a luptat in contra 

ducilor de Normandia, fără nici un sucees, şi în contra comiţilor de 

Blois. Filip 1 (1060—1108) era un politie activ şi soldat ghibaciu ; 

inteligent şi cu mult simţ practic. Pe nedrept i s'a imputat că nu s'a 

ilustrat prin nimică, intr'un timp când in lume se petreceau eveni- 

mente foarte importante. Bine a făcut că nu a luat parte la Fizpedi- 

fiunea Cruciată ; pentru că armatele regelui trebuia să aibă a altă 

destinațiune ; şi n'a făcut rău că s'a opus la reformele intreprinse de 

cătră pupa Grigorie VII; pentru că prin aceste reforme se făcea un 

bine în Biserică, in adevăr, dar se lovia foarte in autoritatea regală. 

Filip 1 s'a mărginit a mări domeniile regale ; fiind că numai prin a- 

ceasta se da coroanei putinţa de a umili pe dușmanii autorității re- 

gale. El pregătia calea energicului său fiu Ludovic VIL.*) 
    

tot d'auna, din fapt ieşi dreptul, şi această fericită intimplare a pro- 

dus legitimitatea ereditară, care a fost o mare forță ; apoi regele mai 

avea un arsenal intreg de drepturi: vechiele drepturi ale regalită- 

tii earolingiene in care persista amintirea pauterei imperiale, pe care 

studiul legilor romane avea să le reinsufleţiască in curind, pănă a face 

din aceşti strigoi niște contimpurani infricoșaţi ;. drepturi vechi confe- 

rite prin ungere, peste putință de definit și, prin urmare, incontesta- 

bile; drepturi de suzeranitate mai nouă și mai reale, care aveau să 

fie precise și codificate pe măsură ce feudalitatea se va organisa : unite 

la cele alte, ele făceau pe rege proprietarul Franţiei. (Lavisse Vue 

gentrale de lhistoire politique de LEurope, 80). , , , 

*) Pentru ca dinastia domnitoare să poată reintra in drepturile 

sale, a libera ţara capeţiană de tirăniile care o apasau şi a suprimă
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898% Regatul 'Germanici. , 

După depunerea lui -Carol Grosul mai urmează pe tronul Germa- 
niei doi. carolingieni : Arnulf, „Şi Ludovic Copilul. Arnulf a domnit un- 
sprezece ani.. El apără ţara in contra Normanzilor ; dar nu a putut in- 
fringe pe Sviatopolk al Moraviei. Pentru ca să'l poată răpune, se zice că 
el ar fi chiemat în ajutor pe Unguri. Cu ajutorul acestora, Arnulf bătu 
pe marele principe slavon, dar a pregătit țerei sale mari nenorociri ; 
pentru că Ungurii au să prade multă vreme (ăermania. Arnulf era un 
om energic; a ţinut in respect pe regele de Burgundia, care voia să 
cuprindă Lotaringia ; a trecut in două rînduri in Italia și a luat chiar 
corona imperială ; dar a fost nevoit să se intoarcă din cauză de boală. 
Ajuns in mintea copiilor, el asistă la certele pentru moştenire și moare 

"in 899, lăsând Germania şi regalitatea şi mai slabă. Starea terei ajunge 
foarte tristă sub fiul său Ludovic Copilul (899—911), in vrâstă de şese 
ani. Normanzi, Danesi, și mai ales Unguri, pradă Germania. In marea 
bătălie de lingă Lech, Ludovic este cumplit bătut de cătră Unguri ; aice 
pier cei mai wteji din armata germană. Marca orientală pănă la Enos 
și Carintia de jos au remas in puterea dușmanilor. Germania cade 
in anarchie. *) 
  

hojia, negocierile şi diplomaţia nu mai erau de ajuns. Resboiul se im- 
punea, și un resboiu aprins, fără milă, contra unor duşmani pe cât de numeroşi pe atât de primejdioşi prin tenacitatea şi perfidia lor ; un resboiu de surprinderi indrăznete şi asalturi furioase. așa cum era de nevoie pentru a reduce pe niște adversari solid intăriți după zidurile 
castelelor lor. Această acțiune militară, continuă şi necontenit ofen- 
sivă, nu era pentru un rege ca Filip |, greoiu, slăbit prin escese. (La- 
visse et Rambaud, Histoire Gentrale, I, 518). 

*)  Anarchia in Germania sub Ludovie Copilul. «Toţi sunt in 
luptă, scrie episcopul din Constanța, Salomon. lpiscopul, comitele, va- salul, fraţi contra fraţilor, rude contra rudelor, și cetățenii din acelaş 
oraș. Cei mari, cari ar trebui să asigure pacea, dau esemplul de luptă ; legea e calcată in picioare şi poporul de jos murmură şi e gata la luptă. Nici o dată n'au tost mai adevărate cuvintele : «Vai de țara in care domneşte un copil.» Oamenii liberi și instrăinează. averile, liber- tatea chiar, pentru a şi asigura protectia celor puternici ; seniorii mici 
se grupează in jurul celor mari şi devin vasalii lor ; astfel se stabile- şte feudalitatea germană. Paterea centrală, regală, esistă numai cu numele şi in timpul acesta Germania, pustietă la apus de căţră Nor- manzi, atacată la fruntariile Saesoniei de cătră Danesi şi Venzi, des- pre “Turingia de cătră Moravi este deschisă hoardelor de călăreți ma- ghiari. (Lavisse et Rambaud, Ilistoire Gentrale, |, 522). |
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* 

Germania era slabă din mai multe cause. Puterea regală era măr- 

ginită prin puterea nobililor ; dar Biserica, şi ea, este mult mai puter- 

nică de cât pe aiurea ; pe urmă sunt deosebiri şi rivalități intre po- 

poarele germanice. Din pricina aceasta sau intemeiat mai multe du- 

cate şi marce, mai independente şi mai compacte de cât pe aiurea. 

Aceste ducate sunt: 

a) Bavaria, intre Lech, Enns, Alpi şi Bohemia, care din 907 şi 

are dinastia sa naţională. 

b)  Alamania sau Suabia, pe ţermurile Rinului, dela Alpi pănă 

dincolo de Strasburg, ducat de la 911. | 

c) Franconia, pe ţermul drept al Rinului, in basenurile _riuri- 

lor Neckar şi Main ; aice se intimplă lupte cumplite intre familia Con- 

radiană, sprijinită de cler şi de cătră rege, și familia de Babenberg. 

d) Zotaringia, care un moment fusese alipită la Franţia occi- 

dentală. 

e)  Sacsonia, unde domnia familia Liudolfingilor, care şi intin- 

dea autoritatea, și asupra marcei de 'Thuringia. Biserica, este devotată 

acestei familii ; pentru că ea se sileşte a lăţi creștinismul. 

Acești duci sunt suverani. Ei administrează cu aceleași puteri ca 

şi regele ; și au curtea, armatele şi adunările lor. Ducatele sunt im- 

părţite in comitate in lăuntru, şi în marce, cele de la fruntarie. A- 

ceste ducate nu sunt nişte simple espresiuni geografice sau adminise 

trative. Sunt diferinţi pronunțate intre popoare ; sunt deosebiri de 

limbă ; dreptul nu e acelaș; fie care popor şi are legea sa. Toţi sunt 

geloşi de drepturile lor. La alegerea regelui *) Sacsoni, Franci, Bava- 

de decadenţă carolingiană, obiceiul alegerei re- 

gilor se stabilise regulat. Pentru a deveni rege al Germaniei, trebuia 

dar să fie ales. Pe de altă parte, pentru a ajunge impărat, alesul era 

dator să meargă la Roma ca să fie incoronat de cătră papa. Dacă re- 

gele german ar fi fost un simplu rege, el ar fi putut să scape de ale- 

gere, cum au făcut Capeţienii în Franta, de la a cincia generațiune ; 

dar el era in acelaş timp impărat, şi papă nu a primit nici o dată ca 

demnitatea imperială să fie ereditară, nici ca incoronarea să fie con- 

siderată ca o lormalitate zadarnică. El se ințelese cu principii germani 

ca să se perpetuie obiceiul de alegere, ceia ce punea pe ales la disere- 

ția alegătorilor, după cum incoronarea : silia a se inţelege cu papa. 

N'a fost prin urmare in Germania acea continuitate în acțiunea mo- 

narhică prin care alte țeri au fost constituite in state, care au ajuns 

natiuni. (Lavisse, Vue gântrale de P Histoire politique de Europe, 93). 

| 
12 

=) In perioada
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resi, Suabi, sunt representaţi de cătră seniori cari vorbesc in numele 
lor. În unele locuri instituţiile trecutului au să dureze multă vreme. 

La moartea lui Ludovic Copilul se alege Conrad de Franconia 
(911—919), Acest rege avea energia necesară -şi şi inţelegea pe deplin 
chiemarea sa. EI ştiia că e dator să apere țara, să proteagă Biserica, 
să impartă dreptatea. Aceste erau datoriile regelui ; dar ce drepturi a- 
vea el? Aice se incepeau greutățile. Ducii germani voiau. să aibă un 
protector, dar nu un stăpân. Ei sunt puternici, câştigă victorii asupra 
dușmanilor şi nu prea vor să ştie de rege. De aceia, cu toată energia 
sa, Conrad n'a putut face nimic. In zadar s'au luat măsuri ințelepte ; 
aceste măsuri nu sau putut pune in lucrare. Se zice că ingrijit de sta- 
rea Germaniei, el ar fi indemnat pe principi să aleagă, la moartea sa, 
pe Enric de Sacsonia. 

Casa de Snesonia (919-—4024). 

Enric 1 Păsărariul a fost intronat ca «rege al Sacsonilor și al 
Francilor» ; dar a trebuit să lupte șese ani pănă ce a fost recunos- 
cut de cătră toţi. Ducele de Suabia, cel de Bavaria, nu voiau s%l re- 
cunoască. El veni cu o armată puternică la Dunărea, Ducele de Sua: 
bia i depune omagiu şi promite că "l va servi in cas de resboiu ; du- 
cele de Bavaria de asemine. Mai greu era in Lotaringia ; cu toate a- 
ceste el isbuti a'l supune și i dădu in căsătorie pe fiica sa. Atunci «cele 
cinci popoare germanice» suni sub autoritatea unui singur rege. Dar 
el era mai mult capul unei contederaţiuni de cât şetul statului. Numai 
Saesonia și Thuringia erau in adevăr ale lui. Cu toate aceste, ințelep- 
tul rege luă măsuri pentru organisarea Germaniei ; lăsă autonomie 
deosebitelor state ; dar puse capăt anarchiei care bântuia tara, și o 
putu apăra in contra Ungurilor. Ne fiind, la inceput, destul de puternic a 

Ji se opune, el incheiă cu dinșii o pace pe nouă ani, plătindu-li un tribut 
anual. Aceşti ani de pace, el i intrebuință pentru intărirea ţerei. 

Construi mai multe cetăţi in Sacsonia ; luă măsuri ca din nouă. 
locuitori unul să stea in cetate Şi să o păzască ; intemeie mai multe co- 
lonii militare ; creă o armată ; disciplină. pe seniori ; inscrise in armată 
chiar şi pe țerani şi i esereită in lupte in contra Slavonilor. Bătu pe cei cari se aşezaseră, pe Havel și cari aveau capitala in Branibor și supuse la tribut pe regele Bohemiei. Când Ungurii intrară din nou: in Germania la espirarea păcei, ei fură sdrobiţi la Merseburg pe Saala
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(932). Patru ani, după aceia muri Enric | care «in scurtă vreme, 
prin mila lui :D-zeu, inspirase străinilor şi dușmanilor un respect şi o 

„Trică pe care nu o âu fost cunoscut mai inainte, şi făcuse să domniască 
intre locuitorii egătului său. o concordie care nu mai fusese de multă 
vreme.» 

După moartea lui Enric I ajunge la tron <Otone, propus de că- 
tră părintele său, ales de cătră D-zeu, şi făcut rege de cătră principi.» 
Nalt la statură, cu ochii scânteitori, figura imposantă şi rumenă, cu 
parba lungă, cu un aer de autoritate in toate gesturile sale, Otone Cel 
„Mare impune respect tutulor. El se incoronă la Aix-la- Chapelle. Cei 
patru principi de frunte '] servesc la această ceremonie. 

Otone avea dorinţa şi mândria de a comanda. Ducele de Bava- 
ria refusă a veni ca să fie intărit in ducatul său; Otone intră în tară 
şi numește un alt duce; dar nu se atinge de ducat. Ducele de Fran- 
conia, se revoltă ; el atrage in parte-i pe mai mulţi seniori puternici, 
şi chiar pe fratele regelui. Otone aleargă in fruntea credincioşilor săi 
Saesoni. În zadar regele Franţiei şi ducele de Lotaringia se ridică in 
favoarea revoltanților. Otone. sdrobeşte coaliţiunea in o bătălie crân- 
cenă lingă Colonia şi in. curind cei doi duci sunt ucişi. tone numește 
pe fratele său duce in Lotaringia ; imparte pământuri la credincioşi şi 
năvălește in Franţia. .Nu isbuteşte nimic in contra regelui acestei țeri ; 
dar iea sub protecţia sa cele două Burgundii şi Lotaringia. EI şi fan- 
dează autorilatea sa pe:forţă, nu pe drept. Nu sunt adunări generale ; 
le convoacă regele când vrea ; nu e consiliu alcătuit din oameni de 

frunte, e o curte, 'o.ceată de servitori; nu are reşedinţă, nici capitală. 

Capitala e acolo: unde e regele. EI a pus in fie care ducat un Comite 
palatin, insărcinat cu justiţia, cu administrarea bunurilor şi veniturilor 
regale, cu supraveghierea asupra ducilor şi comiţilor. Nu guvernează cu 

Jegi şi cu capitularie.: A căutat să lege pe duci prin legături de fami- 

lie, ori a pus in unele ducate membri din familia sa. Astfel puterea 

regelui ajunge reală ; când vine intrun ducat, ori ce autoritate, ori ce 

justiție particulară, incetează. EI apare ca un rege al regilor ; cătră 955, 

el este cel mai puternic rege din Europa. 
Pe când Otone asigura ordinea in lăuntru, margrafii săi supun pe 

popoarele de lu est. Aceştia proced cu multă viclenie și asprime. Mai 

mulți capi ai Slavonilor sunt uciși ; uniia sunt cumparaţi cu bani. Slavii 

din Biranil o: sunt învinşi ; dincolo de Mulda se intemeiază o riouă Sacso-
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nie ; cei din Lusaţia sunt amenințați. Pământurile slavone sunt impărțite 
la Germani, la cetăţi, episcopii și mănăstiri : supunere lumească şi spi- 
rituală. Danesii sunt de aseminea bătuţi şi convertiți la creștinism, lar 
Ungurii cari pradaseră Germania, intraseră in Italia şi ajunseseră cu pră- 
dăciunile lor pănă la Neapole, au fost sdrobiţi in bătălia de la Lech. 
(955). De atunci s'a sfirșit cu invasiunile lor. Pentru asigurarea, im- 
periului, Otone intemeie mai multe marce : de Nord, Lusaţia, Thurin- 
gia sau Misnia și reconstitui marca de Austria. Și pentru ca să se: 
pună un sfîrșit năvălirilor barbare, el infiinţă mai multe episcopate, 
intre care cel din Magdeburg, capitala religioasă a ţerilor cucerite de la. 
Slavoni. 

Otone Impărat. 

In Italia era anarchie. Ea era tot cea mai bogată și cea mai civili- 
sată țară din apus. Nu se distruseseră tradițiunile de cultură și activi- 
tate antică. De aice şi luase Carol Cel Mare pe oamenii sei mari. In: 
lăuntrul cetăților, negutitorii și meşterii formau o clasă activă. Pentru 
ca să se poată apăra in contra nobililor, aceștia se puseseră sub pro- 
tecția imunităţilor eclesiastice. *) Episcopii aveau putere de Missi in 
deocesele lor. Dar in Italia se formaseră o mulţime de state : marchi- 
satul de Zoresa, ducatul de Friul, la nord ; marchisatul de Toscana şi du- 
catul de Spoleto, la centru; ducatele de Capua şi Benevent, la sud. 
Ducatele de Neapole, Gaeta, Amalfi, atîrnau de Imperiul de resărit, ale: 
căruia posesiuni erau amenințate de cătră Saracinii, aşezaţi in Tareut.. 
Lingă Roma, erau comiții de Tusculum cari dominau in munții sa- 
bini și familia Crescentius, **) a tot puternică in munții latini ; pe când: Da A N RI 

  

*) Cetățile italiene se tolosiră de imprejurarea că nişte străini. veniau să inlocuiască pe feudatarii italieni. Puterea acestor noi seniori. era șubredă și nesigură ; vasalii lor i priviau cu invidie și disputau. drepturile lor in loc de a le apăra ; vecinii nu li dădeau niciun aju- tor, și pe fie care zi ei perdeau câte una din prerogalive'e lor. De a- ceia şi părăsiră ei cetăţile, pentru a se retrage in castelele lor, unde- se credeau mai in siguranță, şi se găsiră mult mai slabi. (Sismonâi,. Histoire des rtpubligues italiennes, |, 85). 
„_%*) Pe când papii erau consideraţi de acum inainte ca niste ti= rani selbatici şi fricoşi in acelaş timp, al căror jug era rușinos a'] purta, un barbat pe care 1 mai incălzia incă vechia glorie a Romei si care- doria cu ardoare a readuce frumoaselele zile ale republicei, Crescen-— tius, incepea a se face cunoscut, şi dobîndia mare avint. asupra . po-—
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in Roma *) puterea era in mânile nobilimei sau ale « Senatorilor» cum 

şi ziceau ei, macar că nu mai era Senat. Această impărtire a taliei 

in: mai multe case rivale era cu atât mai primejdioasă că nu era un 

rege al intregei țeri. De la: 896 pănă la 950 se succedaseră şeple regi 

sau Impărați ; dar cari domriiseră numai cu numele. De la Arnult, nici 

unul nu mai fusese incoronat de cătră papă; era multă părere de rău 

că a dispărut acest nume măreț. i 

De când avea sub el Burgundia, de când avea influință in Franţia şi 

restaurase misiunile la păgâni, Otone se gândia la titlul de Impărat. Se 

:simţia mare nevoie de un cap al lumei creştine, mai ales de când in Roma 

“se petreceau grozăvii cu alegerea papilor. Mai multe partide se dispu- 

tau de la alegerea episcopilor Roniei şi autoritatea morală a acestora că- 

zuse cu totul. În opt ani se aleseseră şi fuseseră resturnaţi opt papi. 

"O femeie cu moravtiti uşoare, Teodora, numise un papă prin influința 

ei, Această femeie și fiica ei, Marozia, guvernează Biserică, din Roma, 

in acest timp. Ele pun și restoarnă pe papi. Din pricina. acestor scan- 

dale se introdusese mare demoralisare in cler. Opera lui trigorie Cel 

Mare şi a lui Nicolae 1 părea ruinată. Cu toate aceste, amintirea tre- 

-cutului e incă puternică. Vechiul Imperiu roman apare plin de siră- 

  

porului, prin eloquenţa şi prin curajul seu. El reinsufleți nobila mân- 

drie a Romanilor, cari, sub conducerea sa, se crezură vrednicii ur- 

maşi ai stăpânilor lumei ; el i făcu să scuture autoritatea papilor, care 

nu se răzima de cât numai pe increderea popoarelor in sfinţenia sluj- 

„bei apostolice, şi care pierdea ori ce drept la supunere indată ce pa- 

pii renunțau la virtuțile lor. (Sismondi, Histotre des republigues îtalien- 

mes, |, 127). : 

*)  Condiţiunea- Romei semăna cu a celor alte cetăţi din Italia 

şi din Galia. Dar se deosebia de ele in două priviri, şi de aci vine 

deosebirea in destinele lor ulterioare. Episcopul nu avea pe lingă sine 

pe nici un suveran lumese care să i poată eclipsa dignitatea sau im- 

pedica ambitiunea. Populatia sa primise foarte puţin sânge german. Nu- 

mai sisteniul eclesiastie mai putea da Romei instituțiuni nouă. Erau inse 

lapte fără scop şi fără progres posibil. Cetăţenii se impărţiau in trei 

ordine : clasa militară cuprinzind tot ce mai remăsese din vechia aris- 

tocraţie ; clerul, o armată de preuţi, de călugări şi călugăriţe, strîns 

1egaţi de mănăstiri şi biserici nenumărate ; şipoporul, o populaţie mân- 

cată de miserie, fără comerţ, fără industrie, fără organisare municipală 

suficientă pentru a. servi ca legătură comună. Papa era capul natural 

a acestor de pe urmă două clase ; cea intăi se impărți in facţiuni a- 

vind în fruntea lor trei sau patru familii mari, a căror certe umpleau 

de sânge cetatea. Istoria internă a Romei, din sec. VII pănă la XII, e
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lucire ; o eră de pace şi fericire, pentru lumea intreagă. *) Numai de 
la Roma așteaptă lumea o ordine mai bună de. lucruri. Ideia de Im- 
periu e nedespărțită de Roma. Carol Cel Mare a intrat in legendă ; 
toți așteaptă pe succesorul său. Toate privirile se indreptează spre Q- 
tone. Numai el putea cere moștenirea lui Carol Cel Mare ; numai el era in stare a restabili pacea și ordinea. 

In 951, Adelaida, văduva lui Lotar celui de pe urmă Impărat, face apel la regele german, in contra lui Beranger de Ivreia, care voia să o. 
silească să iea in căsătorie pe Adalbert fiul lui. Otone vine in Italia ; %*) iea in căstitorie pe Adelaida ; silește pe Beranger să i jure credinţă și se intoarce in Germania. In lipsa lui, Beranger se revoltă, iar papa loan XU desonorează puterea pontificală prin purtarea lui. £%) . 
numai obscură și greoaia povestire a conflictelor acestor facțiuni intre ele şi a aristocrației in masă contra creșterei puterei Bisericei, (Bryce, Le Saint Empire romain Jermanique, 539). 

*) In mijlocul nenorocirilor și luptelor din viacul X-le vechiul Imperiu roman apare in trecutul indepărtat ca o epocă norocită când consulii, senatorii, impăraţii, domniau peste lumea pacificată şi fericită. Roma insăşi, Roma aurilă, «aurea Roma,» cum i ziceau, se presinta 
tere și de bogăţie. In jurul istoriei sale se formează legende populare, in care amintirile creștine se amestecă cu cele păgâne. «Nobilă Romă, cântă peregrinii, doamna lumei, roşie de sângele roșal martirilor, albă de crinii albi ai virginelor, noi te binecuvântăm. Deă D-zeu să trăieşti in cursul viacurilor.> Destinele lumei, continuă -a fi, legate de destinele Romei : «Cât va fi Coliseul in picioare, Roma va irăi ; când va cădea, Coliseul. va cădea şi Roma ; când Roma.va cădea, va cădea și lumea.» Asttel, chiar in cele mai triste zile, Roma e cetatea Eternă. simbolul duratei şi al unității ; și numai de la ea societatea împărțită și neno- cită speră, contra ori cărui “cuvint temeinic, o ordine de lucruri mai bună. (Lavisse et Rambaud, Zfistoire Generale, I, 538). **)  Oton Cel Mare. Cână veni in Italia ca să 'iva pe Adelaida, Oton era de irei zeci şi opt de ani. Părul i era incărunţit. şi rar, O- chii, pururea in mișcare, se deschideau şi se inchideau cu repegiune, ca. şi cum ar fi pândit o pradă. Faţa i era roşie şi barba mare ; mersul său, acum grăbit acum incet, dar tot d'auna ferin şi. sigur. Era de sta- tură inaltă şi voinică ; şi pieptul seu păros semăna cu a unui leu, zice un biograf al seu. . 

, Adevărat rege german, din Germania de Nord nai cu samă, prin “caracterul şi prin puterea sa, prin calitățile și prin. defectele sale, el a- vea statornicie in planuri, constanță in punerea lor:in lucrare, vicle- nie in luptă şi cruzime in Victorie, mai. mult orgoliu și: mai multă putere de cât mărire. (J. Zeller, Histoire de I Allemagne, 206, 230).- ***) . Oton Cel Mare cătră loan XII: <Venit la Roma pentru ser-:



156 

Atunci Otone vine din nou in Italia, se incoronează la Pavia cu 

coroana lombardă şi, in 2 fevruar 962, iea coroana imperială : el este 

Impărat și August. Intr'un conciliu adunat in Roma, in care ieau parte 

toți episcopii germani veniţi cu el, Otone incheiă un legământ cu papa. 

El i lasă in stăpânire ducatul de Roma, o parte din Sabina, câteva 

părţi din Campania, dar el este stăpânul şi nu aliatul Bisericei, In anul 

viitor, el vine din nou in Italia, pentru că papa se căia de fapta sa 

şi formase o alianţă in contra Împăratului. Otone cuprinde Roma şi 

impuse Romanilor să nu mai aleagă papă fără consimțimintul Impă- 

ratului. Papa protestează, dar este depus. Otone intrebuinţează ace: 

leași mijloace incă cu doi papi. Vra să zică, Imperiul restaurat in loc dea 

protege Biserica, o apasă ; in loc de a fi o garanţie de pace şi linişte 

pentru Europa, este tocmai o ocasie de schisme şi de resboaie fără 

sfirşit intre cele două autorităţi supreme din lumea apusană. De aceia 

Imperiul lui Otone nu se poate compara cu-a lui Carol Cel Mare. Per- 

sonal, el este puternic, braţul său se intinde departe ; dar Imperiul e 

mai mult ideal; pentru că fie care popor din Europa e gelos de in- 

dependenţa sh. 

Cu toate aceste, opera lui Otone [ nu i nefolositoare pentru Ger- 

mania. Pe timpul seu, domneşte ordinea ; creștinismul și cultura fac 

progrese. El a căsătorit pe fiul său cu o principesă bizantină, Teota- 

nia. şi aceasta vine incunjurată de mai milți Greci invăţaţi cari con- 

tribuiesc la imprăștierea luminei in Germania. El voia să restaureze și 
  

viciul lui D-zeu, când am intrebat pe fiii voştri Romani, pe episcopi, 
cardinali, preuţi, diaconi şi pe poporul intreg, asupra causelor absen- 
ței voastre şi asupra motivului care vă impedica de a ne vedea, pe noi, 
apărătorul Bisericei voastre şi al vostru, ei ni au povestit asttel'de lu- 
cruri despre 'voi, lucruri aşa de rusinoase, că, de ar fi spuse despre 
nişte comedianţi, incă i ar face să roşiască. Pentru ca nimic să nu re- 
mână ascuns Marirei Voastre, vom espune pe scurt câteva: o zi in- 
ireagă nu ar fi de ajuns a le espune pe toate in detail. Aflaţi dar că 
sunteți acusat, nu de cătră un mie număr, ci de cătră toţi, de cătră 

tagma voastră ca şi de mireni, că te ai făcut culpabil de omucidere, de 
sperjur, de sacrilegiu, ete. Ei adaog, ceia ce e grozav de auzit, că la 
masă aţi băut in sanatatea Diavolului ; că la joc aţi implorat ajutorul 
lui Jupiter, Venerei si altor demoni. Rugăm dar, părintenia voastră a 
veni, şi a nu întârzia a vă spăla de aceste acusaţiuni. Și daca vă te- 
meți de indrăzniala unei mulțimi temerare, ne legăm cu jurământ că 
nu se va petrece mmie contra regulelor sfintelor canoane. (Sismondi, 
Histoire des republiques italiennes, |, 123).
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civilisația carolingiană. Fratele său, Bruno, numit archiepiscop in Co- 

lonia, ] ajută mult in această privire. Acesta '] insoţeşte in toate espe- 

dițiunile sale; dar și iea in tot d'auna cărțile cu sine. El invăţă limba 

grecească şi protege pe invaţatii fugiți din Irlanda şi Anglia. Insuși O- 

tone invaţă limba latină, şi mulți din ai săi se apucă de studii și in- 

tră in cler. El atrase la curtea sa mai mulți invălaţi străini, cum e- 

rau Gunzo, Stefan din Pasia, Luitprand din Cremona, episcop inva- 

' țat care ştiia şi care citează in scrierile sale pe autorii clasici. Acesta a 

alcătuit istoria OHonis şi Legatio Constantinopolitana. Im mănăstiri se 

scriu anale importante, cum sunt Res gestae Sazonicae scrisă la Cor- 

vei. Călugăriţa Hrosvitha scrie Carmen de gestis Oddonis imperatoris și 

mai multe comedii imitate din Terenţiu. Limba germană incepe a se 

cultiva prin mănăstiri. 

In 972 Otone se intoarse din a treia espediţiune din Italia. In 

ultima dietă ce o ţinu el, veniră regele Poloniei și ducele Bohemiei, 

deputaţi din Constantinopole şi Roma, de la regele Danemarcei şi al 

Ungariei. El muri, cum și trăise, in deplină activitate, in vristă de 61 

de ani (973). 

Opera lui era puţin solidă; era greu de supus și de ținut în friu nobi- 

limea, ; greu de stabilit o unitate reală. El a fost puternic prin victoriile şi 

bravura sa resboinică ; aceasta insemna că puterea imperială nu era des- 

tul de solidă ; dar cu atât mai mare este insemnătatea lui. %) 
  

*)  Străbătând necontenit statele sale, Otone Cel Mare a făcut să 
domniască in ele o pace şi o prosperitate necunoscută mai inainte şi 
lăsă pretutindinea intipărirea unui caracter eroic, Sub regnul seu, Ler- 
manii nu numai că au ajuns 0 naţiune unită, dar ajunseră indată la 
apogeu pintre popoarele europeiene, ca rasă imperială, fiind stăpână pe 
Roma şi pe autoritatea Romei. Pe când aceste relațiuni politice cu |- 
talia escitau ambitiunea lor, ei mai aduceau cunoştinți şi o cultură ne- 
cunoscută pănă atunci. şi dădeau un țel acestor energii care se deş- 
teptau. Germania deveni la rindul seu institulricea triburilor vecine, 
care tremurau sub sceptrul lui Oton; Polonia şi Bohemia primiră de 
la ea artele și ştiinţa, în acelaş timp cu religiunea. Dacă imperiul ro- 
mano-germanic, astfel inviiat, a avut mai puţină strălucire de cum a- 
vusese, sub Carol Cel Mare, imperiul de Occident, el tu, in limite mai 
inguste, mai tare şi mai durabil; căci el avea drept basă o forță so- 
cială de care cel alt era lipsit. EI perpetuă numele, limba, literatura 
Romei, aşa cum era pe atunci ; intinse. influinţa ei. spirituală ; se sili 
a persouifica această centralisare așa de puternic creștină aclamată de 
cătră contimpurani şi devine o putere capabilă de a uni şi civilisa, 
Europa. (Bryce, Le saint Empire romain germanique, 186).
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Lui i urmă fiul său Olone II, care era numai de 18 ani. El gu- 

vernează după slaturile mamei şi sotiei sale. Vărul său, Enric Bătău- 

sşul, ducele de Bavaria, are toată autoritatea. Cum s'a suit pe tron, se 

ridică, pretutindinea revolte, care au fost liniștite numai după patru ani 

de luptă şi negoţieri. In lupta cu regele Frânţiei, el ajunge pănă la Pa- 

ris; dar nu La putut lua și a fost bătut la intoarcere, După ce sau 

liniștit lucrurile in Germania, Otone II pleacă in lialia cu gând ca să 

iea partea Sudică a peninsulei de la Bizantini. Ela cuprins Neapole și 

Tarentul ; dar incunjurat in Calabria, abia a scapat de (reci şi Sara- 

civi. Atunci Italia Sudică cade din nou in puterea Grecilor ; cetățile din 

Lombardia incep a se agita; apoiatacuri nepedepsite la fruntariile de nord 

şi est in Germania. El adună o dietă la Ravena ; făcu ca să serecu- 

noască de urmaş fiul seu Otone care era numai de trei ani și se o- 

cupă a stringe o puternică armată cu care să plece iar in Italia Sudică, 

dar se inbolnăvi şi muri departe de patria sa (983). 

Cum s'a auzit de moartea lui Otone II, se incep tulburări in Ger- 

mania. Noroc că Adelaida, care trăia incă, era o femeie energică. Ea 

isbuti a păstra corona pe capul nepotului său. Otone III avu o educa- 

ție strălucită ; ştiia limba grecească, italiană şi latină, pe lingă germană ; 

era considerat ca o minune a timpului său şi era foarte religios. Elin- 

reprinde o călătorie in Italia cu o pompă strălucită, mai ales pe soco- 

ţiala Bisericei. In 996, Otone III in vristă de 16 ani este uns Impărat 

de cătră un papă care era, şi el, numai de 24 de ani. Acest papă ger- 

man, văr cu Împăratul, incredință. la Germani toate demnităţile impor- 

ante. Pentru aceasta a fost alungat de cătră Crescentius. Otone III 

«Împăratul Romanilor» numeşte papă pe Gerberi, educat in scoalele 

arabe, fost archiepiscop la Reims, şi unul dintre cei mai invăţaţi oa- 

meni din timpul său. %) La sfirşitul anului 1000, Otone III veni la Ro- 

*)  Gerbert a imbogățit ştiinţile cu imprumuturi făcute de la mu- 

sulmani şi cu invenţiuni importante făcute de cătră el. A introdus în- 

trebuinţarea cifrelor arabice, a inventat ornicul cu balanță, a reformat 

construirea sterei cereşti, şi a dus pănă pe scaunul pontifical dragos- 

tea sa pentru matematici şi pentru mecanică. Era in acelaș timp fără 

păreche ca teolog şi ca jurisconsult. Celebritatea ce şi câştigă de tim- 

puriu i asigură pintre contimpuranii sei un rang escepţional, şi scoala 

deveni pentru el drumul cătră politică. In numeroasele sale călătorii, 

el invăță-a cunoaşte pe-principi, pe capii clerului şi pe cele mai in- 

semnate persoane din timpul seu. :Avu de protectoare pe două impă-
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ma. El plănuiește cu Gerbert (Silvestru II) o nouă constituţie care să 

impace definitiv Papalitatea cu Imperiul. Amindoi să locuiască in Ro- 

ma ; să intocmească o curte ca la Bizanţ ; Impăratul să aibă zece 

coroane ; să se reguleze o etichetă severă : un prefect al urbei şi șepte 

judecători ai pulatului, luați din cler, să consacre pe Impărat, să a- 

leagă pe papă, să guverneze impreună cu Împăratul şi să fie, in ace- 

laș timp, şi consilieri ai papei. Dar pe când el se ocupă .cu astfel de 

visuri, Otone III nu avea nici o putere. E] nu putea impăca nici cer- 
tele din familia sa, nici pe cetățenii din Roma. Aceştia se revoltă ; "] 
isgonesc din cetate și trebuie să aştepte mult ca să i vină ajutoare 
din Germania. El muri de friguri in 1002. Silvestru Ii muti peste un an. 

Otone III murind fără moștenitori, i urmă vărul său Enric II: 
Cel Syânt, care se luptă patru ani pănă ce fu recunoscut de cătră toti. 
Foarte activ și spirit practic, el renunță la chimerele lui Otone III Şi 
și propuse a restaura Germania mai inainte de a se gândi la Imperiu. 
Multemită lui Otone III, nobilimea și Biserica crescuseră puternic ; u- 
surpaseră puterea regilor ; puseseră mâna pe jurisdicţiune ; suprima- 
seră libertatea popoarelor și zidiseră o mulţime de [ortăreţe. Anarchia 
era generală. El se răzimă pe cler şi guvernă numai cu ajutorul cle- 
ricilor. *) Dar macar că era foarte evluvios; macar că clerul i a dat 
numele de «Cel Sfânt» el se servi de Biserică, in loc dea ise supune. 
Vicar a lui D-zeu, el suprimă alegerile episcopale și dă episcopiile cre- 
dincioşilor săi de cari era sigur, reformă mănăstirile şi nu se sfii a 
confisca moşiile clericilor cari se revoltau, Pe de altă parte. el impuse 
nobililor să respecteze pacea publică și opri eu asprime resboaiele pri- 
vate. În acelaș timp, el asigura Germania in afară. A fost nenorocit in 
intreprinderile in contra Poloniei şi a Burgundiei ; dar a continuat cu 
multă cruzime convertirea și supunerea Slavonilor de la nord est. Li- | 
  

  

rătese ale Germaniei și pe Adelaida, soția lui Hugo Capet ; a avuta „elevi pe Robert de Franţia şi pe Oton UI. (C. Dareste, Histoire de France, 1, 543). 
*)  Clericii germani : Oameni de afaceri şi oameni de resboiu şi, in acelaș timp, oameni cu esperientă, demnitari ai Bisericei şi va- sali ai imperiului, de multe ori cancelari Şi vice-cancelari in Germania. și Italia, barbaţi de stat şi diplomati, consilieri și ambasadori ai suve- ranilor, ei erau la locul lor, la curțile suverane, in dietă ca şi in si- nod. Și, sub armătură, urmați de vasalii lor, ei nu făceau rca figură in revistele suveranului imperial sau in espediţiunile indepărtate, şi chiar
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niștit despre Germania, el pleacă in alia, unde se ineoronează ca Im- 

părat in Roma (1014). Peste câțiva ani intreprinde o espediţiune in 

sudul Italiei ; bate pe Greci şi supune Neapole şi Amalfi. El meâita să 

convoace un sinod ecumenic pentru reforma Bisericei ; dar muri ina- 

inte de a și pune planul in lucrare (1024). Cu dânsul incetă domni- 

rea Casei de Sacsonia, care adusese atâta glorie pentru Germania, şi 

care a fost aproape a restaura in toată mărirea sa politică şi morală 

imperiul lui Carol Cel Mare. | 

Casa de Fruconia (1024—1125). 

La mcartea lui Enric JI numai familia Salică. putea spera:să a- 

ajungă la tron ; cele alte erau prea nouă. Membrii inalți ai clerului şi 

principii aleg rege pe Conrad Sulicul (1024—1039) «activ, brav, am- 

biţios, nu prea deprins cu guvernul; dar plin de înțelepciune și de 

inteligență.» EL intimpină oare care. greutăți pănă ce fu recunoscut. 

Peste doi ani plecă in Italia ; fu primit cu mare solemnitate la Milan, 

unde se incoronă ca rege al Italiei ; și resbună asupra Paviei, care i 

inchisese porţile ; pedepsi Ravena ; apoi se indreptă spre Roma; se 

incoronă ca Împărat şi primi supunerea ducilor de la sud; dar nu 

putu opri pe Normanzi a se aşeza 'in Aversa, In lipsa lui, se intim- 

plase o revoltă in (Germania ; el inăduși revolta ; luă măsuri serioase 

in contra membrilor familiei sale şi i infundă prin mănăstiri. Pentru 

ca să intărească autoritatea reală, el se razimă pe mica nobilime, cu 

ajutorul căreia căută să țină in triu pe nobilii mari și pe prelați. .El 

acordă ereditatea feudelor mici; dar o refusă celor mari. Apoi regulă . 

serviciul militar datorit de cătră seniori, aşa că cavaleria ajungea o ar- 

roată imperială. lar pentru Biserică el este un adevărat tiran ; pedep- 

seșie mai pe toţi prelaţii mari ; se amestecă in afaceri religioase şi decide 

in sinoade. În 1036 el pleacă in Italia ; aice acordă drepturi mari mi- 

cilor vasali, ca să slăbiască nobilimea Dar cu toată strășnicia sa, el 

nu putu isbuti nimic in Italia ; boala se declară in armata sa, și el 

muri văzînd cu ochii cum despotismul imperial cădea in faţa libertă- 

ţilor municipale şi a independenței naționale. 
  

in propriile lor neinţelegeri. Și statul nu suferia nimic din acest a- 
cest amestec al clericilor inteligenţi in afaceri. Astfel era Biserica se- 
niorială, feudală, armată : atâtea isvoare de mărire, dar și de corup- 
țiune ! (J. Zeller, Histoise de b'Allemagne, 261). .
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După moartea lui Carol II se sui pe tron fiul seu Enrie III Ne- 
&rul, care pănă atunci fusese duce de Bavaria, Suabia şi Carintia. De 
la părintele său moștenește Germania şi Burgnndia. Avusese o edu- 
caţiune strălucită ; cunoștea literile şi dreptul. Pe lângă mânâria si am- 
bitia părintelui său, el unia o pietate sinceră și o mare esperienţă in 
arta de a guverna, macar că era numai de 22 de ani. Toţi '] recunose 
și i jură credință. Polonia i plăti tribut, Bohemia de asemine ; Unga- 
ria avu aceiași soartă. EI luă in căsătorie pe fiica ducelui de Aquita- 
nia, și mulțemită acestei căsătorii, a pătruns și in Germania cultura năs- 
cută in sudul Franţiei. Patru ani după suirea sa pe tron, Enric [Il era 
foarte puternic ; dar nici el nu putea face «să domniască justiţia şi 
pacea. Era ură de rasă intre provinţii ; certe intre seniori ; episcopii 
când văd că nu pot face nimie cu escomunicările pun armătura de 
resboiu ; tara e plină de castele, in mare parte cuiburi de hoţi. Mai 
nu esistă comerţ : industria lâncezeşte ; aprovisionările sunt rari ; ţe- 
ranul nu e sigur nici odată de recolta sa; de aice foamete, şepte zeci 
intr'un secol, și consecinia lor, ciuma.» 

Starea Bisericei era de asemine foarte tristă. Baronii de 'Tuseu- 
lum dișpuneau de papi. In Roma erau trei papi. In 1046 Enric IN 
pleacă in Italia ; pe drum depune doi papi. Ajuns in Roma, poporul 
"1 roagă să li deâ un papă. EI numește pe un German, şi acesta '] in- 
coronează ca Impărat şi i dădu dreptul dea conferi episcopatele. Im- 
păratul a ajuns in adevăr Vicariul lui D-zeu. In Italia Sudică, el in- 
vesti pe principii normanzi, fiii lui Zuncred de Hauteville. In timpul 

„acesta, in Germania este liniște, pe cât putea fi pe acele timpuri. Aice 
incepe 0 renaștere literară ; architectura infloreşte şi când in 1050 i se 
naște un moștenitor, Enric III se crede in culmea fericirei. Dar tocmai 
atunci se incepea decăderea. Ungaria se revoltă, Flandra de asemine ; 
in lăuntru, incepeau toţi « se opune voinţii imperiale. Erau sătui de atâta 
despotism. Puternicul lui caracter incepu a se incovăia. Era bolnav ; 
recolte rele, ciuma, cădeau asupra Germaniei; conştiinţa lui nu prea era 
impăcată. FI ceru papei Victor II să vină in Germania. Acesta veni și 
"1 impăcă cu dușmanii săi ; dar vestea că Slavonii au sărobit o armată 
a sa '] făcu să cadă la pat. El muri in vristă de 39 de ani, după ce 
asigurase moştenirea fiului său 1056. *) - 

*) Sub Enric III, supranumit Negrul, Imperiul ajunse la punc- tul culminant al puterei sale. In lăuntru, prerogativele lui Otone Cel
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$. 4. Anglia sub Anglo-Sacsoni. 

In viac. V s'au intemeiat in Britania şepte state anglo-sacesone, 

Eptarchia. Aceste state erau: Northumbria, la nord de îluviul Hum- 

ber ; Anglia orientală sau Est- Anglia, intre Humber și Tamisa ; Mercia, 

la centru; Kent, la sud-est; Essez, Sussex, și Wessez, la est, sud și 

vest. Timp de 250 de ani au fost resboaie necontenite cu vechii locui- 

tori, cu barbarii cari căutau să năvăliască in țară, și resboaie de su- 

premație. Partea apusană a Britaniei și Scoţia a remas independentă ; 

vechii locuitori erau plini de ură in contra Anglo-Sacsonilor, ură care 

era intreținută de cătră Barzi ; de aceia și a fost imposibilă vre o fu- 

siune intre ei şi noii veniţi. Câţi au putut scapa și au găsit adăpost, 

in partea nord-vestică a Franţiei, care a şi luat numele de Bretagne. 

N'apucaseră bine a se sfirşi resboaiele cu Bretonii şi se incepură. 

lupte lăuntrice pentru suprematie. Se părea că Northumbria are să ai- 

hă intăietatea, mai ales pe timpul regelui Faduwin, minunat adminis- 

irator. «Pe vremea lui Eadwin o femeie cu copilul in braţe putea, fără 

nici o primejdie, să străbată toată ţara dela o mare pănă la ceia altă.» 

EL luă măsuri pentru siguranța drumurilor şi făcu să domniască pre- 

tutindinea pacea ; intemeie cetatea Fdimbury ; cuprinse insulele Man 

şi Anglesey şi primi religia creștină in urma unor discuţiuni la care 

Juară parte <inţeleptii ţerei.» EL muri in 633. Cu dinsul apune și mă- 

rirea, Northumbriei. - 

La inceputul viac. IX Wessex capătă supremalia. Regatul era in 

o situaţiune favorabilă ; hotarele i erau mai bine aparate ; nu prea. 

avea duşmani pe aproape ; era în afară din drumul invasiunilor bre- 

  

Mare nu fuseseră nici odată mai mari. Ducatele, tot considerate ca un 

isvor principal de frică, au fost lasate vacante sau date rudelor monar- 

chului, care ţinu pentru sine insuşi, contrar obiceiurilor consacrate, pe 

al Franconiei, și, câțiva ani, pe al Suabiei. E] avu dreptul deplin de.a. 

da egumeniile şi dignitățile episcopale. Discordiile lăuntrice au fost ină- 

duşite prin proclamarea unei păci publice. In afară, supremaţia feudală 

asupra Ungariei a lost intărită prin puterea armelor ; țara fu redusă a- 

proape la rangul de provinţie şi silită a plăti un tribut. In Roma, nici 

ua suveran german nu avusese pănă atunci o putere aşa de absolută. 

Un sinod dădu lui Enric dreptul de a alege pe pontificele suprem ; şi 

clerul roman, care pierduse stima lumei, prin simonia şi prin coruptia. 

moravurilor sale, a fost silit a primi ca episcopi Germani şi iar Ger- 

mani, prin voința unui suveran aşa de puternic, aşa de sever şi așa. 

de pios. (Bryce, Le saint Empire romain germunique, 195).
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tone şi danese, și mai bine organisat. Mărirea. acestui regat s'a ince- 
put cu Hichert. Acesta fusese alungat din patria sa. și şi găsise adăpost 
la curtea lui Carol Cel Mare, de unde se intoarce in 800. Chiemat in 
ajutor de regele Angliei orientale, el bate și supune Mercia ; regii din 
Kent și Essex, vasali ai Merciei, se supuseră și ei; Sussex și Estanglia 
i plătesc tribut; Northumbria de asemine. E] supuse pe Celţii din 
Cornwallis și muri in 836. | 

Dar in curind aveau să se abată asupra Angliei alte nenorociri. 
De pe la finea viac. VII cete de Danesi se așezaseră in Scoţia. O mul- 
time de Danesi au pornit asupra Angliei sub conducerea lui Ragnar 
Lodbrok «Cel mai mare şi cel mai frumos dintre resboinici.> Apucat fără 
veste, el fu făcut prisonier și aruncat intrun vas plin cu vipere. Aice muri 
el in chinuri cumplite cântând cântecul său de resboiu. Fiii săi veniră 
să'l resbune. In 866, Danesii vin sub comanda a şese regi; bat pe 
Anglo-Sacsoni la York și se aşază in tară. Danesii păgâni distrug bise- 
ricile ; desfiintțază episcopatele ; țara cade din nou in barbarie. 

Aceasta era starea, Angliei când ajunse la tron Alfred Cel Mare, 
(871—901) regele din Wessex. Ne fiind in stare a se opune Danesilor 
cari aveau in fruntea lor pe Guthrum, el li dă bani ca să se retragă. 
Dar Guthrum revine peste doi ani; Anglo-Sacesonii sunt bătuti. Alfred 
se retrage in păduri ; caută să insuflețiască din nvu pe compatrioţii 
săi; ridică o armată puternică şi sdrobeşte pe Danesi in bătălia de 
la Edington. Guthrum primi religiunea creştină și Danesii se aşază in 
Anglia. Numai: Wessex remânea in picioare. De atunci Alfred se ingriji 
ca să repare nenorocirile pricinuite prin invasiuni şi să intărească re- 
gatul său. El construi mai multe cetăți, inbunătăţi serviciul militar şi 
creă o flotă. Alfred intruni intrun codice legile anterioare şi impărţi 
mai bine justiția ; desfiinţă dreptul de resbunare privată şi mărgini 
composițiunea ; €l puse justiția regală mai pre sus de cât cele alte iri- bunale. Marele rege se incunjură de barbaţi aleși, și fiii săi ajunseră cei mai inţelepţi legislatori de pe acele vremi. 

Alfred Cel Mare este insemnat şi in privința culturală. EI invăță târziu carte. Infiinţă o şcoală la Palat in care aduse o mulţime de oa- meni invățaţi ; voia «ca toţi tinerii liberi din regatul său, cari aveau mijloace, să fie siliți a invăța, pănă ce vor ști in perfecţie scrisoarea englesă ; şi cei cari se destinau la invățămiînt şi la serviciul divin să invete limba latină.» EI insuși s'a făcut autor; a tradus mai multe cărți 

N
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şi este creatorul prozei englese. El u pus să se facă o colecţie istorică ; 

Cronica Anglo-Sacsonă, cea întăi istorie in o limbă modernă. Trimitea 

presente bogate la bisericile din Ierusalim şi papei şiera in raporluri 

bune cu regii Frantiei, de unde și au adus profesorii săi. | 

Cei de pe urmă ani a lui Alfred au fost neliniștiţi prin nouă in- 

vasiuni ale Danesilor. La finea sec. IX se creaseră in nord regatele Da- 

nemarcei, Suediei şi al Norvegiei. Atunci cei cari țineau la independența 

lor şi părăsiră țara și apucară marea. Altred i respinge ; dar, in urmă, 

este silit a li permite aşezarea in Anglia. El se impăcă cu principii din 

Wales. Asttel a putut inuri liniştit in 901.%) 

Urmașii săi sunt vrednici de el, in curs de o sută de ani. Dar 

in acelaş timp s'au făcut mari schimbări in instituţiile anglo-sacsone. 

Aceste schimbări s'au făcut pe timpul lui Athelstan, nepotul lui Alfred. 

Pe timpul lui veni in Anglia Dunstan, precedat de o mare reputaţie 

ştiinţifică. El ajunse, mai pe urmă, archiepiscop de Cantorbery, Primat 

al Angliei, şi ministru a tot puternic. Anglia ajunse la un mare grad 

de inflorire. EI favorisă ştiinţile ; reorganisă şi moralisă mănăstirile ; 

căută să indulcească soarta sclavilor şi intări foarte puterea regală : 

regele ajunse <unsul» lui D-zeu. 

Pănă atunci, Angio-Sacsonii conservaseră, in mare parte. vechiele 

libertăţi germanice. In epoca cucerirei pământul fusese impărțit in lo- 

turi mici pentru o familie şi in părți mai mari pentru nobili. Aceste 

pământuri erau date in deplină proprietate. Restul neimpărțit forma pă- 

mântul naţiunei (folkland), care nu se putea insirăina de cât numai cu 

consimţimântul. Adunărei naţionale. Populaţiunea se alcătuia din sclavi, 

oameni liberi, şi nobili, nobili de rasă ori de funcțiune. Afacerile locale 

se regulau in intruniri populare (gemot) care urmăriau pe criminali, 

esecutau hotăririle, şi alegeau pe delegaţii insărcinaţi a representa satul 

lor pe lângă autoritățile superioare. 
  

=) Pe lângă grija guvernului și pe lângă datoriile pioase pe care 
le indeplinia in fie care zi, el găsia incă timp pentru a conversa cu 

străinii, pentru studii şi traducţiuni ; invăța poieme pe de rost, desena, 
planuri de clădiri, arăta la lucrători cum să lucreze aurul, invăţa pe 

oamenii de la şoimi meseria lor, chiar şi pe cei de la cânii de vânat. 

Ocupat cum era in tot d'auna, activitatea lui era a unui spirit esen- 

ţialminte practic. Era mai pre sus de toate un om de afaceri, atent la 

detalii, muncitor şi metodic. Purta tot d'auna la el tablele pe care in- 

seriia lucrurile care "1 impresionase mai mult: fragmente de genealo-
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Regele era ereditar, cap al armatei şi al funcţionarilor, judecă- 
tor in ultima instanță, păzitor al păcei publice. El avea multe pămân- 
turi, de pe care avea mari venituri ; apoi mai avea foloase de la a- 
mende, mine și ocne, comori. Avea in jurul său.o mulțime de soți 
cari alcătuiau garda şi consiliul lui ; dar puterile lui erau mărginite; 
pentru: că nu e nici armată permanentă, nici imposite regulate. 

Era o Adunare alcătuită din cei mai ințelepți (witenagemot). In 

această Adunare intră regele şi fam ha sa, episcopii, principalii func- 
ționari, oamenii regelui şi ofiţerii palatului. Nu se aduna regulat și 
nici nu ştim cum delibera ; dar avea drept a depune pe rege şi a de- 
signa pe urmașul său : voia legi in materie eclesiastică şi laică ; și da 
consimțimentul la instrăinarea pământului comun sau la imposite es- 
traordinare ; lua parte la declarația. resboiului; avea direcția flotei și 
a armatei și era consultată la incheiarea, păcei. 

Dar de la Alfred Cel Mare ţeranul incepuse a ajunge supus al 
nobilului. Se presupunea că fie care om liber are un stăpân. Pustii- 
rile Daneșilor și primejdiile resboiului au silit pe mulţi oameni liberi 
a eăuta protecția nobililor. «Omul fără stăpân» ajunge a fi considerat 
ca <om fără de lege.» Cu incetul, oamenii liberi incetează de a lua 
parte in Adunarea generală. Numai un grup de cetățeni se mai intru- 
nia in jurul infelepților, în momentul alegerei regelui, pentru a striga 
«da» sau «nu.» Consiliul naţional ajunse o adunare de nalţi digni- 
tari ai Bisericei sau statului şi de nobili de ai regelui; iar vechia de- 
mocraţie englesă fu inlocuită prin oligarchia cea mai complectă.» 

După moartea lui Athelstan care luase. titlul de «monareh al in- 
tregei Britanie» se incep din nou- năvălirile Danesilor sub comanda 
lui Suenon regele Danimarcei. Anglo-Saesonii sunt bătuți şi regele 
Ethelred fugi in Normandia cu femeia şi copiii săi. EL se intoarse la 
moartea lui Suenou (1014); dar Canut Cel Mare, fiul lui Suenon, veni 
in Anglia și, după mai multe lupte fericite, fu reennoscut rege chiar 
de cătră Anglo-Sacsoni. 

Canut.a fost unul din cei mai glorioşi şi mai bine făcători regi 
ai Angliei. E] voi să intruniască toate țerile nordului intr'un singur 
regat. Moştenise Danemarca de la frații săi; cuceri : Norvegia ; intră 
  

gie, rugăciuni, istorii. Fie care zi și avea intrebuinţarea e. deosebită- 
De şi activ şi ocupat vecinic, inima lui a fost pururea simplă și bună- 
(Green, Histoire du peuple anglais, |, 53).
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in Scotia. Anglia era în fruntea acestor regate. Asupra acestei ţeri şi 

indreptă el toată activitatea sa. El avea nevoie de pace pentru isbu- 

tirea planurilor sale. Trimise in ţara lor trupele danese și se sili, in 

„timp de 20 de ani, casă şteargă ori ce deosebire intre invinşi şi in- 

vingători. Selbaticul fără credință şi fără lege se prefăcu intr'un rege 

piin de inţelepciune şi de moderaţiune. El căută a şi atrage Biserica 

englesă, care fusese centrul de resistență naţională in contra Danesilor ; 

făcu donaţiuni insemnate la mănăstiri ; protegiă pe peregrini şi pe e- 

piscopi faţă cu papa şi scrise din Roma o scrisoare admirabilă că- 

tră supuşii săi. Domni ca un adevărat rege Anglo-Sacson. El trimise 

misionari şi meşteri in Scandinavia, pentru a lăţi cultura şi civilisațiu- 

nea. Canut muri in 1035, in vristă de 40 de ani.%) 

Sub fiii săi Harold şi Hardicanut, se incepe din nou ura in con- 

tra Danesilor din pricina guvernului lor arbitrar ; cruzimea lor, părea 

și mai grozavă după domnia blândă a părintelui lor. Ură cătră ei și 

dragostea cătră trecutul național făcu a se chiema la iron un urmaş 

a lui Alfred, Eduard Mărturisitorul, care trăise pănă atunci in Nor- 

mandia (1043) **) Noul rege era mai mult Normand ; el vorbia limba 
  

*) Scrisoarea scrisă din Roma cătră supușii sei englesi ni arată 

mărimea caracterului și nobila ideie ce şi făcuse el despre regalitate. 

«Am promis, seriia el, a urma in toate lucrarile drumul cel drept, a 

guverna cu dreptate şi cu pietate regatele mele şi pe supuşii mei şi 

a da lealminte dreptate iutulor. Dacă pănă acum, prin negligentă sau 

prin pornirea tinereței, am trecut peste justele mele drepturi, sunt gata, 

cu ajutorul lui D-zeu a recunoaște greselile mele şi a le şterge. Nici 

un ofițer regal nu trebuie, de frica Regelui sau prin favoare cătră cl- 

neva. a consimii la o nedreptate nici a năpăstui pe sarac sau pe bo- 

gat, dacă pune vre un preț pe prietinia mea și [ine la propriul său bine. 

EI blamează mai cu samă stoarcerile nedrepte: «Nu voiu să se strin- 

gă bani pentru mine prin mijloace nedrepte.» Și termină prin aceste 

cuvinte : «Trimit mai inainte această scrisoare, pentru ca toţi supușii 

regatului meu să se poată bucura de buna mea administraţie ; căci, 

voi. ştiţi singuri, n'am cuţat nici odată şi nu voiu cruța necazul şi 

timpul meu pentru tot ce este bun și folositor pentru poporul meu.» 

(ăreen. Histoire du peuple ungluis, |, 72). | ă 

%%) - Era cel de pe urmă rege din vechia, rasă englesă şi mai 

tirziu se formă un feliu de aureolă in jurul numelui seu. Legendele 

vorbesc de pioasa lui simplicitate, de senina lui blândeţă. de puritatea 

moravurilor sale ; a fost supranumit «Confesorul,» şi mormîntul lu: la 

mănăstirea din Westminster a fost venerat ca al unui sfint. Figura lui - 

se zăreşte luminoasă pe fondul intunecos al acelei epoce in care En- 

glitera a fost sdrobită de cătră Normanzi ; și memoria lui a ramas așa 
13
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normandă și dădu Normanzilor cele mai insemnate demnități în stat 

şi in Biserică. Cu această purtare, el nemulțemi pe Anglo-sacsoni, şi 

mai ales, pe cel mai de frunte dintre ei, pe Godwin. Acesta se ridi- 

case din popor, pe vremea.]ui Canut, -comandase armațele acestuia in 

resboaiele din Scandinavia şi fusese in mare lavoare pe lingă el. Era 

foarte viteaz şi cu multă ghibăcie; viclean și eloquent, el ştiia să a- 

tragă pe .oameni şi era foarte activ și administrator ințelept. A fost 

nevoit să fugă in Flandra din pricina Normanzilor cari incunjurau pe 

Eduard ; dar fu rechiemat prin glasul poporului intreg, care știia că 

numai el are să fie in stare a scapa ţara și pe rege de linguşitorii 

normanzi. E] se intoarse in fruntea unei armate puternice ; alungă pe 

Normanzi; dădu regelui in căsătorie pe fiica sa şi guvernă in reali- 

tate țara. După moartea sa, fiul său Harold moşteni influinţa lui. Pe 

timpul guvernărei sale domni pacea și justiția ; se desvoltă bogăţia şi 

prosperitatea, ţerei. Multă vreme s'a pomenit in Anglia de legile cele 
bune şi de fericirea de pe timpul lui Eduard Mărturisitorul. Acesta mu- 
rind in 1065, nobilii şi episcopii aleseră de rege pe Iarold. Toti "1 re- 
cunoscură. 

Dar nu trece mult timp şi noul rege primi o scrisoare de la Guil- 
laume Bastardul, ducele Normandiei, prin care i aducea aminte că Ha- 
rold i jurase că ”] va ajuta să ajungă la tronul Angliei. Se zice căi 
ar fi făcut acest jurământ pe moaștele tutulor sfinţilor din Normandia, 
într'o călătorie a lui. Nu se ştie positiv. Harold nu i dă nici un res- 
puns. Atunci. ducele Normandiei se adresază la papa ; acusă pe Harold 
ca pe un călcător de jurământ ; primeşte de ia papă un stiag sfinţit; face 
apel la popoarele din Europa, şi, in fruntea unei armate de 60,000, se 
indreptează spre Anglia. 

«Din tinereţa sa se cunoștea că Guillaume are să ajungă un om 
mare. A crescut in mijlocul aparchiei şi a trădărei. A câștigat ducatul 
său cu arma in mână. A fost cel de pe urmă dar cel mai teribil din- 
tre vechii Nermanzi. .Era foarte crud şi foarte ambițios, I plăcea să 

de scumpă tutulor că numele lui a ajuns incarnarea ori cărei idei de libertate. Nu se cerea libertatea, se reclamau <hunele legi a lui Eduard 
Mărturisitorul.» Chiar aparența sa era șubredă : un corp micut, fața 
delicată, mâni de femeie ; numai ochii săi albaştri și părul galbăn ca aurul amintiau rasa din care se trăgea. A trecut ca o umbră pe scena politică. (Green, Histoire du peuple anglais, |, 75).
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trăiască in singuratate. «Om voinic, baga groaza in toţi cari se apro- 
piiau de el.» «Nu vorbia cu nime, şi nime nu indrăznia a deschide 
vorba cu el.» | plăcea numai singurătatea pădurilor. «I erau dragi a- 
nimalele din pădure, ca şi cum ar fi fost părintele lor.» La moartea 
sa, cum și a dat duhul, toți preuţii şi nobilii fugiră, lăsând trupul său 
gol și părăsit pe pământ. Așa ni descriu contimpuranii pe ducele de 
Normandia. Acesta era omul care venia să ceară moștenirea lui E- 

duard Mărturisitorul. *) 

In 14 Octombre 1066 se dădu o bătălie cumplită la Senlac lîn- 

gă Hastings. După minuni de vitejie, Harold fu ucis - armata sacsonă 

fu sdrobită şi in ziua de Crăciun Guillaume se incoronă la Westmins- 

ter ca rege al Angliei. El ţinu o disciplină foarte severă in trupele 

sale ; nu schimbă nimic in moravuri și obiceiuri ; recunoscu privilegiile 

cetății Londra ; restabili. pacea, şi ordinea aşa de bine că putu pleca 

in Normandia. In lipsa sa, Anglo-Saesonii s'au revoltat. Furios, el se 

intoarce în Anglia : se indreptă spre nord şi pustii toate ţermurile ca 

să nu mai afle adăpost ajutoarele danese ; construi mai multe forturi, 

pentru ca să ţină in respect populațiunea ; şi umili pe regele Scoției 

“care indrăznise a da ajutor resculaţilor. De atunci Guillaume nu mai 

e regele Angliei ; el este Cuceritorul ei. 

$. 5. FPeudalitatea. 
De prin viac. X a inceput a se organisa Regimul Feudal, sub 

care a trăit Europa mai in tot Viacul de Mijloc. In acest regim, pă- 
  

*) Eva cel de pe urmă, dar cel mai teribil dintre vechii Nor. 
manzi. Acest om enorm avea o forță prodigioasă, o fisionomie sel- 
batică, o bravură desperată, mânii teribile, resbunări fără milă. Se 
părea că spiritul vitejilor lupi de marea de la Nord cari trăiau numai 
din pradă, s'a incarnat în el. Chiar duşmanii sei mărturisiau că nime 
nu se putea pune cu el. Nime nu putea intinde arcul lui. Când alţii 
incepeau să despereze, atunci creştea curajul şi forţa sa. Crud și sel- 
batic, nimine nu putea opri resbunarea sa. Trăieşte singur: nu i pasă 
de atecţiunea sau ura oamenilor. Espresia lui crudă, mândria, mutis- 
mul, esplosiile lui de furie, respândiau groaza in curte <kra un om 
tare, ingrozind pe toţi cari se apropiiau de el.» Eată cuvintarea fu- 
mnebră ce i au lăcut supușii sei. Mânia lui era tăcută și teribilă: <Nu 
vorbia nici unui om, şi niciun om nu indrăznia a i vorbi» când a 
auzit că Harold s'a suit pe tron. Numai in singurătate era liniştit. A- 
.ceastă isolare selbatică a vieţii sale o găsim şi la moarte. Abia şi dase 
ultimul suspin şi preuţii şi nobilii fugiră lăsând corpul său gol şi pă- 
văsit pe pământ. (Green, Ffistoire du peuple anglais, |, 84).
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mântul e impărţit in domenii mari numite Seniorii. In fiecare domne- 
şte un Senior și toți oamenii de pe domeniu ascultă de el. Aceşti oa- 
meni sunt judecaţi «de cătră el, in loc de a, fi judecaţi de cătră rege, 
sau de vre o altă autoritate publică. Ei nu plătesc imposit şi nu da- 
toresc serviciul militar de cât numai lui, in loc de a'l datori regelui ; 
așa că fie care moşie, luată in sine insăşi, pare a alcătui un mie stat, 
Acești seniori atirnă de rege, nu toţi de o potrivă; *) şi atîrnă şiu- 
nii de alţii ; şi această dependenţă vine de la aceia că, in mare parte, 
fie care a primit senioria sa de la un altul, fapt pe care 71 mărturi- 
seşte la fie care generaţie nouă. Astfel că, fiecare şi ține pământul său 
de la un altul şi i este supus pentru acest motiv. De aice o intrea- 
gă ierarchie de vasali şi de suzerani, care ajunge pănă la rege. 

Care sunt causele care au adus feudalitatea ? De când fidelii re- 
gelui au toată puterea, Statul nu mai are nici o acţiune. Nu mai sunt. 
nici legi generale, nici administrație, nici imposite publice, nici armată 
publică. Titlul de Rege şi de Impărat au remas respectate ; dar nu au 
mai avut nici o putere. Numai credința. (fidelitatea) mai are putere a- 
supra oamenilor. %%) 
  

*) Regatul e tot impărtit in comitate ; comiții sunt tot oficieri ai regelui, dar oficieri neascultători ; regele are in teorie dreptul de ai scoate din funcţie, dar ereditatea e regulă generală. Autoritatea rege- lui asupra comiților este dar o autoritate inchipuită. Aceşti comiţi au oamenii lor, vasali sau beneficiari ; au toate puterile regelui şi le eser- cită in folosul lor. Ba se mai şi revoltă. Ce urmează din ivate aceste ? anarchia. Nu mai e guvern. Tot sunt adunări ; sunt misi 7 dar nepu- tinta autorităţii regale creşte. Regele este redus a guverna prin sfaturi. El şi aminteşte ce era autoritatea regală pe timpul lui Carol Cel Mare: şi chiar a lui Ludovic. Dar in realitate, el nu mai e Rege. guvernând de sus, in puterea dreptului său ereditar şi a consecraţiei divine: e: un senior intre seniori, cel intăiu. Se pare că guvernă numai cu con-. simţimentul fidelilor şi după cum zic ei; când lucrează in contra: drepturilor lor, insurecția este permisă. Nu mai este forță publică or- ganisată ; regele e redus a ruga pe lidelii sei ca să se uniască contra. celor nefideli ; prin el insuşi, el nu poate nimic, e ruinat. (Lavisse et. Rambaud, Histoire gentrale, 1, 414). 
**) Regimul feudal este născut in perioada obscură care ur-- mează după disolvarea imperiului carolingian. E! s'a păstrat cu ince- tul, fără intervenirea vre unui guvern, fără ajutorul unei legi scrise, fără nici o ințelegere generală intre particulari, numai prin o iransfor- mare gradată a obiceiurilor, care s'a operat, mai degrabă sau mai târ- ziu, dar cam in acelaş chip, in Franţa, in Italia, in Spania creştină şi.
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Sepiorii au domenii nemărginite; pentru “că prin viac. IX mai 

că nu mai sunt proprietari mici şi cultivându-şi singuri pământul. Ei 

au dispărut, după cum știm, pentru că s'au recomendat la marele pro- 

prietar din vecinătate, nobil ori biserică. Marele proprietari, are nevoie 

:să trăiască și să se apere; are, prin urmare nevoie de oameni cari 

să i muncească pământul şi să'l apere. Pentru aceasta, el şi imparte 

pământul la ţerani, păstrând numai cât i trebuia lui pentru traiul lui 

si al celor de cari era incunjurat. 

Țeranii. Acești oameni așezați pe moșia proprietarului se impăr- 

iau in mai multe categorii : 
a) Oameni liberi (tenanciers) cărora li se da o parte de pământ 

că şi in deplină proprietate. Aceştia şi aveau casa şi grădina lor, cu 

toate cele necesare pentru o gospodărie ia ţară. Ei lucrau pământul 

şi recolta era a lor; '] puteau lasa moștenire la urmași. Datoriau pro- 

prietarului o sumă anuală şi o parte din producte ; erau obligaii și la 

servicii cătră dânsul. %) 

b)  Serzii cari se trăgeau din sclavii romani. Ei nu putea fi 

vânduți ; se pot insura și au, prin urmare, o familie, și trăiesc lipiţi 

de domeniul stăpânului. Au şi câte o părticică de pământ ; dar nu de- 

geaba : sunt datori să muncească pentru proprietari ; şi, in drept, a- 

cesta li poate cere cât vrea, dar obiceiul e mai puternice de cât drep- 

tul ; se ficsează pentru tot d'a una drepturile proprietarului. Mai muli 

încă : servii se pot libera, plătind proprietarului o sumă de bani. Atunci ei 

xemân pe moşie, in calitate de oameni liberi. Aceşti vilani liberi sunt 
  

in Germania. Acest regim astfel constituit prin un teliu de creştere na- 
turală, fără de nici un plan general, nu a fost nici odată uniform şi 
nu a funcţionat nici odată foarte regulat. (Lavisse et Rambaud, listozre 
generale, |, 1). 

=) Oamenii de pe moşiea proprietarului (/es tenznciers) sunt da- 
tori a'l ajuta să şi cultive domeniul, să i are ogoarele, să i lucreze viile, 
să i secere grînele, să i cosiască finul, să i le aducă la hambar şisă 
i le clădiască. De ordinar, aceste slujbe sunt: el datorește câteva zile 
pe an, număr fics ; este dator să muncească cu braţele numai ori cu 
vitele, plugul şi carul său. Ei fac transport pentru senior, due lemne, 
piatră ; sunt datori să întreţină drumurile in bună stare, să repare clă- 
dirile, să curăţe șanțurile castelului şi iazurile. Sunt datori ajutor în 
cas de inundare sau de incendiu. Sunt datori să ajute pe senior la res- 
boiu. să țină strajă in castel ziua sau noaptea, să '] urmeze la res- 
boiu când el face o espediţie in vecinătate. (Lavisse et Rambaud, Hs- 
zoire generale, LL, 20).
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ca niște arendhşi în perpetuitate. *Plătese pe fie care an o dare in bani 

sau in recoltă, dar proprietarul nu li poate lua pământul, nici nu poate 

spori preţul arendei. Ei puteau vinde, dărui sau bucăţi partea lor de: 

pământ ; se puleau muia de pe moșie. Singura condiţie ce se cerea era. - 

ca cel care capata pământul in locul celui dus, să indeplinească, față 

cu proprietarul, indatoririle obicinuite. 

c) Oaspeți. Aceștia sunt oameni primiţi pe o moșie şi așezați pe 
locurile pustii şi nelucrute pănă atunci. Erau socotiți intre oamenii liberi. 

Toate aceste categorii de ţerani alcătuiesc oamenii cari atirnă de 
proprietar ; intemeiază sate in jurul castelului domnesc ; se imulţese 

foarte ; dar duc o viată miserabilă, și cei de sus i califică cu terminul 
despreţuitor de Vilani. | | 

Țeranul atîrhă de domnul său, ori care ar fi el, laic ori cleric, 
barbat ori femeie, puternic ori slab. Acesta i poate cere totul, dând-i 
in schimb numai pământ. Pentru ce are proprietarul nişte drepturi așa 
de mari ? Nu pentru că i a dat pământ ; pentru că, in cele mai multe: 
casuri, acest pământ fusese al țeranului, ori al Statului, pământ pus 
sub ocrotirea proprietarului mai puternic sau hărăzit de călră rege. 

Seniorul are mari drepturi, pentru că el are puterea in mână, şi pen- 
tru că, pe acele vremuri, puterea era, totul. Despre Stat și Lege nu 
mai era vorbă, 

Ţeranul plătește o arendă (cens) in bani, o dare (taille) pe fa- 
milie, rescumpărare, dări în natură, dejmă din recoltă și e supus la 
o mulțime de monopoluri. (banalites): moară boiereasca, cuptor, tiasc, 
etc, la care trebuie să dea dejmă. Acestea se impun de cătră proprie- 
tar în puterea dreptului său de a face Vans, regulamente, și a le aplica, 
Proprietarul mai trage toloase mari din amende și plăți pentru jus- 
tiție. Seniorul mai are incă şi alte drepturi. El are drept să fie găz- 
duit de cătră oamenii săi, drept cu care se făceau mari abusuri ; pen- 
  

*)  Taille era o dare luată odată sau de mai multe ori pe an 
de la fie care familie care ţinea pământuri de la un proprietar. Purta 
acest nume de la crestătura făcută cu cuțitul pe o bucată de lemn in 
momentul când se plătia darea (+ăboj): Ori care ar fi originea sa, fie 
ca o formă a capitației servile ori un drept nou impas tutulor cari tineau 
pământ, această dare a ajuns aşa de generală că, in limbagiul ordinar, 
ea insamnă totalitatea dărilor : se zice taillables & nerci. Se pare că. 
la inceput a fost arbitrară (după voința seniorului, & merci). (Lavisse 
et Rambaud, Histoire gencrale, UI, 15),
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tru că era deprins să trăiască bine, el avea drept să cumpere de la oa- 

menii săi cu preţ ficsat de cătră el lucrurile de care avea nevoie; a- 

vea drept la credit, de multe ori nelimitat. Pe lingă aceste, ţeranul 

mai era supus la o mulțime de coroade, munci, pentru senior şi pen- 

tru Stat, beilicuri. 

Regimul feudal ajunge cu timpul odios şi a trebuit desfiinţat ; te- 

ranul a inceput a considera ca al său un pământ pe care "1 muncise 

de sute de ani; i se părea că proprietutea sa era apăsată cu . sarcini 

prea mari ; seniorul a ajuns a fi considerat:ca un om care trăieşte din 

munca ţeranilor. Şi in aceasta avea dreptate ; pentru că lipsind Statut 

care să intervină intre proprietari şi țerani, aceştia erau supuși la tot 

feliul de greutăţi, de multe ori peste putință de purtat; nu era nici 

o autoritate care să oblige pe stăpân a remânea in marginile drep- 

tului său. 

Aceasta e starea ţeranilor in Evul Mediu. Au remas numai câ- 

teva grupe de ţerani deplin proprietari în Pirinei şi Alpi ; in Vestfalia 

şi Frisia ; in Normandia şi Italia, câteva grupe de arendași. 

Nobilii. Cei bogaţi cari n'au nevoie să munciască formează 0: 

clasă privilegiată ; toți sunt resboinici. Numai cariera armelor era lău- 

dată in Evul Mediu ; imbrăţişază această carieră toţi cari au mijloace. 

Se luptă de calare, in cât cuvîntul miles ajunge sinonim cu călar. Sunt. 

greu armaţi. Prin viac. XIV ajung a se acoperi numai in fier, ei şi 

calul lor ; dar această armătură era foarte grea şi trebuia un cal anu- 

me. Fie care nobil are pe lîngă dinsul cel puţin doi oameni inarmaţi 

cari i poartă scutul și armătura : scutifer şi armiger. ” 

Nobilul trebuie să aibă numai de cât un domeniu ; a avea moșie 

era o condiție numai de cât pentru a fi cineva nobil. Dar nu toţi nobilii 

erau de o potrivă. In fruntea nobilimei veniau : regi, duci, marchisi, 

comiţi, suverani peste o regiune, de pe care pot ridica armate; du- 

pă ei vin nobilii de lrunte: baroni, siri, capitani în Lombardia, ricos 

hombres in Spania, herr in Germania, lord in Anglia; mai pre jos, ca- 

vălerii, cei cu un domeniu mic; in fine, scutiferii, cu proprietăţile lor, 

foarte mulţi in viac. XIII. Prin acest viac, lumea e impărţilă in genti- 

lomi şi nenobili, două clase ereditarie și absolut deosebite intre din- 

sele Cine nu i nobil nu poate ajunge cavaler, ori cât ar fi el de bo- 

at. Cu timpul, rangurile dispar dintre nobili ; dar cu atât mai mult 

se deosebesc ei de popor.
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Nobilimea a fost foarte puternică in Franţia şi Germania, mai 
slabă in Spania, Italia și sudul Franței ; pe când in Anglia mica no- 

bilime se apropiie de popor şi se deosebeşte foarte de lorzi. 

Nobilii erau puţini, in comparaţie cu cele alte clase din so- 

cietate. Se ocupau, in adevăr, numai ei cu meseria armelor ; erau pu- 

ternici şi fioroși ; dar aveau nevoie a se ţinea strins legaţi intre sine, 
pentru ca să poată resista regilor și populaţiunei de jos. Din această 
nevoie de apărare reciprocă a ieșit Vasalitatea. De pe timpul lui Ca- 
rol Cel Mare ştim că erau resboinici legaţi, pe viaţă, de un cap care 
i conduce la resboiu ; de pe atunci incep a fi seniori şi vasali. Senio- 
rul e un om puternic, bogat, demnitar al statului ori mare proprietar. 
Peniru ca să aibă mai mulţi credincioşi in jurul său el li dă câte un 
domeniu, fezum (fief, feud, cu țeranii cari se aflauzpe el). Pe acest pă- 
mânt se așază vasalul, ca om al seniorului. Vasalul datoreste senio- 
rului omagiu ; el i face jurământ de credință ; şi acesta i dă snresti- 
tura feudului. La inceput feudul este o legătură intre două persoane. 
Unul dă pământ şi cel alt se obligă a i fi credincios şi a servi. La 
moartea vre uneia din părți, această invoială e ruptă de la sine; ea 
trebuie reînoită. Vasalul depune un nou omagiu şi un nou jurământ 
noului senior ; urmașul vasalului trebuie să jure, şi el, credinţă senio- 
rului, Altmintrelea feudul putea fi luat inapoi. Cu progresul tiinpului 
inse, feudele ajung ereditarie. Aceasta a contribuit mult la slăbirea, 
regimului feudal. 

Prin omagiu, vasalul se declară <om al seniorului». Jurământul 
de credință i impunea o mulţime de obligaţiuni. Eată cele mai im- 
portante : a) el se obligă a apara teudul incredințat ; a nu face nici 
un rău seniorului său ; a nu ataca nici persoana, nici bunurile, nici 
onoarea, nici familia sa ; b) el datoria serviciu militar ; soldat credin- 
cios al seniorului său, el era dator a se ridica cu oamenii de pe feu- 
dul său şi a' insoți in ori ce espedițiune va intreprinde el ; c) el da- 
toria ajutor in bani, cel puţin in următoarele cusuri : când seniorul era 
făcut, prisonier, vasalii erau datori să plătească suma necesară pentru 
rescumpărare din robie ; când pleca in o espediţie cruciată ; când şi 
mărita pe fiica cea mai mare ; când fiul cel mai mare se [ăcea cava- 
ler. Vasalii mai sunt datori a ajuta pe senior cu consiliile lor şi a in- 
deplini oare care servicii la curtea suzeranului ; trebuie să vină nu- 
mai de cât la Adunările seniorului, cel puţin la Paști, Duminica Mare
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şi la Crăciun. Aceste Adunări numeroase sunt mare anoare pentru un 

senior. Atunci se discutau cestiuni grave care interesau pe toți şi se ju 

decau neinţelegerile intre vasalii aceluiași senior. Obligaţia de a ju- 

-deca era foarte serioasă, după cum vom vedea. 

După ce vasalul depune jurămintul de credință, seniorul i dă in- 

vestitura. Aceasta era o ceremonie simbolică ; i da in mână o bucată 

-de pământ ori un paiu ; şi aceasta insemna că i dă feudul. Darel nu 

i da numai pământ; pământuri împărtia şi la oamenii de pe moșiea 

sa şi din aceasta nu urma că aceştia sunt vasali. Intre senior şi va- 

sali trebuia să domniască o dragoste deplină şi şi datoriau reciproc 

serviciu, ajutor şi consiliu. Seniorul este dator a apăra pe vasalul său 

cu toate puterile sale; el se ingrijeşte de familia vasalului. El are da- 

“oria să serviască, ca un epitrop copiilor minori; el ingrijeşte de creș- 

“erea copiilor şi are grijă ca fetele să se mărite potrivit cu rangul lor. 

Curtea lui e ca vu şcoală in care fiii vasalilor invațau meseria armelor 

şi ştiinţa de a se purta in lume ca niște adevarați gentilomi. La ince- 

put numai băieţii, mai pe urmă și fetele, moștenesc feudul ; dar ele nu 

se pot mărita fără consimţimentul sezeranului lor. 

Feudalitatea se razimă dar pe un schimb de servicii şi indato- 

riri reciproce dintre seniori şi vasali ; dar cea mai puternică temelie a 

sa este onoarea, ideia nouă în omenire. A calca datoriile impuse prin 

obiceiurile feudale insamna a lucra contra legilor onoarei şi aceasta era 

cea mai mare crimă pe care o putea comite un gentilom din Evul 

Mediu. Un asemine om cădea din rangul său de nobil; era un om 

pierdut pentru societate: 

Sub influința acestui punct de onoure foarte desvoitat, s'a născut 

o instituţie proprie Viacului de Mijloc : Cavalerismul. Cavalerul era un 

barbat, de multe ori sărac, care și consacra tot curagiul şi toată acti- 

vitatea sa in a lupta pentru dreptate și onoare şi a pedepsi, fără a sta 

un minut ia indoială, pe toţi cari abusau de puterea lor și făceau 

fapte nedrepte şi apăsătoare. Dar pentru a ajunge Casaler era de ne- 

voie a implini multe condițiuni ; pentru aceasta creşterea unui cavaler 

era cu totul deosebită. De mic el intra in curtea unui senior mare. 

Aice indeplinia multă vreme funcțiunea de paj, făcând adevărate ser- 

vicii domestice, 'care nu erau considerate ca o desonoare ; pentru că pa- 

jul era.nobil. Servia pe stăpânul său și asculta de el, cum un fiu ser- 

veşte şi ascultă de un părinte, 

4
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La vrista, de patrusprezece ani, tînărul paj incepea a fi conside- 

rat ca” barbat. El insoţia pe seniorul de care era legat; lua parte in 

espedițiuni și se ocupa cu eserciţii proprii a i intări corpul şi a'l face 

un cavaler desevirşit. In fine, sosia ziua solemnă in care avea să fie 

consacrat cavaler. In fața curlii intregi, seniorul "1 arma şi "| consa- 

cra. *) Mai pe urmă, Biserica a luat parte la această ceremonie ; pen- 

tru că instituția Cavalerismului respundea la ideile de dreptate şi lra- 

ternitate, propagate de creştinism. După câteva viacuri de inflorire, a- 

ceastă instituţiune a decăzut; dar multă vreme a adus servicii reale. **) 

Seniori şi cavaleri au drept misiune specială resboiul. Fie care 

senior are drept absolut de a declara resboiu şi a incheia pace. Era 

numai nevoie de o declarație formală de resboiu. Rudele pănă in al 

șeptelea grad, vasalii, erau datori a veni in ajutor cu armatele lor. A- 
  

*) Jurământul cavalerilor. «Nu vor lupta unici odată, intovărășiţi, 
contra unuia singur, şi se vor feri de ori ce fraude şi viclenii. 

«Vor indeplini cuvintul dat faţa cu ori cine; 
| «Vor îi credincioşi observatori a cuvîntului lor și a credinţii date, 

şi că fiind făcuţi prisonieri in luptă dreaptă, ei vor plăti esact rescum- 
pararea promisă, sau vor veni la inchisoare in ziua şi in timpul con- 
venit, după promisiunea lor ; de altmintrelea vor fi declarați iatami şi 
sperjuri ; | 

«Că în toate lucrurile, vor fi fideli, cu bune maniere, umiliţi, și 
că nu vor călca nici odată cuvintul lor, ori care ar fi răul ori pier- 

"derea ce li sar putea căşuna.» (F. Laurent, Btudes sur Phistoire de 
Vhiumanite, VI, 226). 

**) Rugăciunea când se binecuzânta subia unui cavaler : «Doamne, 
părinte a tot puternic şi etern, care prin ințeleapta ta punere la cale 
ai permis oamenilor să intrebuințeze sabia pentru a intrina răutatea 
celor răi şi pentru a apara justiţia, şi ai voit ca să se intemeieze un 
ordin militar pentru protecția poporului tău, rugăm indurarea ta. ca 
să dai servitorului tău care imbrățişază astăzi chiemarea de cavaler, 
puteri și curaj pentru a apăra credinta şi justiția, şi ca să i dai spor 
de credinţă, de speranță şi de caritate. Dă-i de asemine, Doamne. frica 
şi dragostea ta. umilința, supunerea şi o paciența adevarată. Regu- 
lează'i aşa de bine in toată puterea sa, peniru ca nici odată să nu se 
servească pe nedreptul cu sabia aceasta, nici cu o alta pentru a face 
rău cuiva ; ci să se serve de sabie pururea pentru equitate şi justitie. 
Și precum trece el astăzi din starea de scutier in acea de cavaler, de 
aseminea să părăsiască pe omul cel vechiu in toate deprinderile sale 
pentru a. se imbrăca din nou ; să se teamă de tine şi să te onoreze; 
să nu aiba relațiuni cu cei răi; să fie cu dragoste cătră aproape ; să asculte in totul pe superiorul său și să şi indeplinească intru toate dato- 
ria sa.» (F. Laurent, Etudes sur Phistoive de Phumanile, VI, 190). 
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ceasta era o mare nenorocire ; pentru că de multe ori pentru o ceartă 

" neinsemnată se incepeau adevărate reshoaie, care impărțiau intreaga 

iară in două tabere duşmane, luptând cu mare furie. Aceste resboaie 

sunt o nenorocire mai ales pentru clasele de jos; pentru că armatele 

seniorilor pradă şi pustiiază totul şi duc in robie pe cei prinşi în res- 

boiu, sau pe oamenii celor invinşi. Cât pentru nobili, resboiul nu e 

tocmai primejdios. Sunt imbrăcaţi numai în fier ; rar cad morti sau ră- 

niți. Si, afară de casurile de ură de moarte, biruitorul e mai bucuros 

a face prisonier pe un nobil, de cât a'l omori. Meșteșugul constă mai 

mult in a'l putea da jos de pe cal; atunci e făcut prisonier; pentru 

că greua sa armătură "| impedică a fugi. Prisonierul e dus in robie și 

nu i se dă drumul pănă ce nu plăteşte o sumă de banica rescumpă- | 

rare. In genere, suma de plătit e insemnată ; pentru că după aceasta, 

se măsura puterea și insemnătatea seniorului. Ar fi fost o insultă pen- 

tru un prins a i se cere o sumă mică drept rescumpărare, Aceste res- 

boaie eruu un mijloc de a și mai trece nobilii timpul şi a se mai in- 

bogăţi. De aceia, pe lingă resboiul propriu zis provocat, de o causă 

dreaptă, mai erau o mulțime de espediţiuni a căror scop era numai 

câştigul. Nobilii cu soldaţii lor ieșiau la drumul mare, pradau pe ne- 

guţitori ; prindeau oameni ca să i oblige a se rescumpăra. 

Când nu erau resboaie, nobilii petreceau in turnieruri, care erau 

tot asa de primejdioase ca şi resboaiele. Petrecerea se anunţa cu o lună 

mai inainte La ziua ficsată, pe arena întocmită inadins in curtea castelu- 

Jui, se incepeau lupte, de călare negreșit, intre vitejii cari alergau din 

toate partile. In faţa a sute de oaspeți și a mii de privitori, se dădeau 

lupte teribile şi invingătorul primia premiul din mâna Doamnei care 

presida jocurile ; pe când poeţii cântăreţi inăltau numele lui. 

Femeile seniorilor aveau mare insemnătate. Femeia din Evul Me- 

diu nu mai trăieşte ca in vremile vechi. Vechiele moravuri ale Ger- 

anilor, şi, mai cu samă, imprejurările timpului au ridicat'o mult din 

starea injositoare de odinioară. Creștinismul prin cultul cătră Maica 

Domnului. şi prin respectul nemărginit peniru călugărițe a contribuit, 

de asemine, la ridicarea femeilor. *) Ne mai trăind toată ziua in piaţa 

=) Femeia avea mare rol in societate. Călugăriţă, ea putea să fie 

starită, adică principesă suverană, avînd sub cârja sa, afară de mănăs- 

tire, posesiuni intinse. Măritată, ea aduce ca zestre castele intărite cu o 

mulţime de resboinici, une ori provinții intregi. Era tractată ca epalii. 

Era Doamnă, adică stăpână, suverană ; purta ca şi barbatul său co-
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publică, ca in Grecia și in Roma, barbaţii stau cu femeile lor. Ele sunt | 
doamne ale casei, și, in timp de resboiu, lor li este incredințată onoa- 
rea feudului. Viaţa de familie a câștigat foarte mult in dignitate şi se- 
riositate. In lipsă de legi care să pedepsiască violenţa şi brutalitatea, 
numai femeia a mai putut indulei moravurile selbatice ale vitejilor 
din Evul Mediu. *) 

Biserica a contribuit, şi ea, a mai intrina pornirile violente ale 
oamenilor din acele vremuri. Biserica a intrat, și ea, in rîndurile feu- 
dalității. Ea avea domenii nemărginite, provenite din donațiuni acumu- 
late in cursul viacurilor. Avea o mulțime de oameni pe domeniile sale 
și pulea ridica armate numeroase ; avea foarte mulţi vasali. Cu timpul, 
nalții demnitari eclesiastici ajung in tocmai ca şi marii baroni feudali. 
Episcopii și egumenii trăiesc ca şi nobilii : fac resboiu, umblă la vinat, 
petrec de minune. Dar este o deosebire. În cler poate intra toată lu- 
mea, chiar şi şerbii. Negreșşit, in fruntea clerului sunt mai mult nobili ; 
dar, de multe ori, s'a intimplat ca oameni din popor să ajungă, la 
dignitatea de egumen, episcop ori papă. S'apoi Biserica era in contact 
necontenit cu poporul ; avea o organisare proprie duşmană celei feu- 
dale. Din aceasta a urmat că ea singură mai ridica glasul in. favoa- 
    

vonă și sceptru, şedea pe un tron lîngă, dinsul, primia respectele unui popor de vasali şi de supuși. Mergea mândră, cu fața descoperită ; a- vea locul ei de onoare la turnieruri, la banchete, la ceremoniile de o- magiu şi de investitură. Avea dreptul de a controla administraţia bar- batului. In multe provinții, ea avea dreptul a succeda Ja feude : atunci ea devenia cap de armată, şef al Justitiei, patroană a bisericilor. La nevoie, mânuia sabia, ca și un baron. Chiar burghezele aveau drepturi mari. In Turena luau parte la alegerile pentru Adunările generale. In unele părți, dacă se ocupau cu comerțul, aveau dreptul a intenta o acțiune judicinră fără autorisarea barbatului. (A. Rambaud, Histoire la civilisation jrancaise, |, 432). | 
*) Castelele sunt fortărețe, nu locuinți de plăcere. Viaţa in ele e tristă, maj ales in serile de iarnă. Un erudit a incercat să numere plăcerile de care se poate bucura un senior. A găsit 15 şi eată-le: a merge la vinat, a păscui, a se esercita la duel, a se lupta, a juca șa- hul, a mânca şi hea, a asculta cântecele cântăreților, a privi cum joacă ursul, a primi pe oaspeli, a conversa cu damele, a şi ținea curtea, a se preumbla pe câmp, a se incălzi, a şi pune visicători şi a și lua sân- ge, a privi cum ninge. Aceste plăceri nui prea țin pe acasă, Când pot, ei se duc la curtea principilo? şi chiar nu se dau in lături de la espedi- nile: indepărtate. Pe cat țeranii sunt sedentari, pe atâta nobilii sunt gata a și schimba locul, (Lavisse et Rambaud, Histoire gencrale, II, 35). 

»
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rea, claselor de jos. Glasul Bisericei era ascultat; pentru că oamenii 

din Evul Mediu sunt foarte religioşi. Chiar seniorul cel mai straşnic. 

care nu se temea de nimica pe lume şi nici de D zeu, se temea de 

dracul. Frica de iad făcea pe lume se tremure inaintea. Bisericei. Ea 

s'a folosit de această frică şi a căutat, mai intăi, să impedice resboa- 

iele private. De prin viac. X ea a proclamat Pacea lui D-zeu. Prin 

această pace se afurisia ori cine ar fi indrăznit a se atinge de oamenii 

Bisericei, de neguţitori. şi, mai ales, de ţerani. Persoanele, vitele şi u- 

neltele acestora, erau puse sub scutul Bisericei. Mai pe urmă sa in- 

trodus Avmistavea Ini D-aeu prin care se ordona ca să inceteze ori ce 

resboiu Duminica şi in zi de serbătoare, in postul mare, şi de mercuri 

sara pănă luni dimineața in fiecare septămână. Pentru ca să se ob- 

serve această armistare s'a intoemit armata păcei alcătuită, din țerani 

şi locuitori din orașe, sub comanda, preuţilor. *) 

Capii de state s'au silit, de asemine, să impună. oare care ordine; 

dar toate măsurile aceste n'au produs roadele dorite. Armistarea lui 

D-zeu care ar Îi adus 240 de zile de pace pe an, n'a tost respectată 

in general; pacea a fost numai o escepție în Evul Mediu. 

In timpul feudalităţii nu este o justiție egală pentru toți. Capi- 

tulariele nu mai au nici o putere. A remas numai Obiceiul pământului, 

rermășiță a vechielor legi combinate cu noua stare de lucruri. Aceste 

obiceiuri sunt foarte puternice ; nici regele nu le poate schimba, fără 

a se sfătui cu toţi fruntașii țerei. Dar aceste obiceiuri variează după. 

ţeri și după locuri ; şi nu sunt aceleaşi pentru toate clasele sociale. 

Ele nu sunat scrise; dar sunt foarte respectate. Fie care clasă ţine la 

obiceiul său ; pentru că acesta e şi Dreptul său. 

Justiţia se deosebește: după clase. 'Țeranii sunt judecaţi de cătră, 

oamenii proprietarului ; cei de prin orașe sint, multă vreme, in cate- 

goria, ţeranilor. Vasalii sunt judecaţi la tribunalul seniorvlui: de cătră 
  

*) Conciliul de la Limoges, 1035, escomunică pe cei cari vor 

viola armistarea lui D-zeu: «Escomunicăm pe loti cavalerii acestui e- 

piscopat cari nu se vor invoila pace și justiție, cum cere episcopul ; să 

fie blestemaţi, ei şi toți cari i ajută a face rău ; fie blestemate armele 

şi caii lor; să şi aibă parte eu Cain de frate ucigător, cu trădătorul 

Iuda. cu Dathan şi Abiron cari au intrat de vii in infern. Și după cum 

aceste făclii se sting inaintea ochilor voştri, să se stingă şi bucuria lor 

la vederea sânților ângeri, alară numai dacă nu se vor indrepta ina- 

inte de moarte, şi nu se vor supune unei juste penitente, după jude- 

cata episcopilor lor.» (C. Dareste, Histoire de France, |, 519).
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un tribunal alcătuit din semenii lor. Seniorii au un mijloc mai uşor 
de a și regula neințelegerile dintre ei: şi declară resboiu. Numai pen- 
tru unele casuri, d. e. pentru crima de tradare şi pentru omor seniorii 
sunt judecaţi la tribunalele regslui, la care ieau parte cei mai de frunte 
seniori. Nefiind legi scrise şi o procedură regulată, adevărul se află in 
urma mai multor probe la care este supus acusatul. Acesta şi poate 
proba inocența sa prin Jurământ ori prin Judecata lui D-zeu. Aceasta 
consta in a fi supus el la proba fierului inroșit in foc, apă clocotită, 
apă rece; dar mai cu samă 4 se bate în duel, cea mai solemnă dovadă 
de inocenţă. Judecata e fără apel ; dar condemnatul poate declara că 
judecata e falsă și atunci provoacă la duel pe cei cari au dat sentinţa, 
Pentru cei de jos, pentru străini şi vagabonzi, se intrebuința tortura. 

Prin urmare, in societatea feudală totul era intocmit in favoarea 
celor mari şi puternici. De aceia şi ideile morale de pe acele vremi sunt 
numai oglinda vieţii de toate zilele. A fi onest insemna a fi credincios 
cătră senior şi a fi brav ; numai cel voinie e om de samă ; prima da- 
torie a unui nobil este a fi om de onoare, adică a nu da ocasie a se 
zice că a fugit vre o dată de vre o primejdie, fiind că era o datorie 
pentru un nobil a se lupta in contra ori cui i arfi contestat un drept 
la care pretindea el. 

«Imperiul roman acordase drepturi din cale afară Statului ; feu- 
dalitatea esagerează poate drepturile individului, dar numai prin indi- 
vidul regenerat se putea intocmi din nou o societate nouă. Cetăţenii din 
vechiele republice grece şi din vechia republică romană n'au fost anii 
o dată așa de liberi ca membrii societăţii feudale. Negreșit, această li- 
bertate esista numai pentru nobili; dar nouăle principii au contribuit 
mai târziu ca să ridice conditiunea poporului. Multe idei feudale asu- 
pra drepturilor celor guvernaţi față cu cei cari guvernau au intrat in 
constituţiunile noastre moderne. » 

Vil. CRUCIATELE. 
$. 1. Cearta pentru Investitură. 

La inceputul viac. XI Imperiul este foarte puternic ; papalitatea! e slabă. In Biserică s'a incuibat Simonia (cumpararea cu bani a dem- nităţilor spirituale). De când funcțiunile eclesiastice ajunseseră un mij- loc de traiu bun și de influinţă in Stat, se ingrămădiau la ele o mul-
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“țime de nechiemaţi. Mulţi dintre demnitarii eclesiastici erau insuraţi şi 

lasau copiilor lor beneficiile eclesiastice, ori şi inzestrau fetele cu a- 

verile Bisericei. Seniorii puternici intrau in cler, pentru că, prin a- 

ceasta se unia și mai strins aristocrația cu Biserica. Ajunși la dem- 

nitățile eclesiastice, aceşti seniori sunt mai mult preocupaţi de intere- 

sele lor materiale; ei duc aceiaşi viață ca și laicii. De aice a urmat 

mare corupțiune in Biserică. In zadar se luptă in contra acestei de- 

moralisări câţiva oameni insemnaţi ca Peiru Damian ; în zadar cele- 

bra mănăstire de la Cluny se face centrul unei mişcări puternice de 

reformă in Biserică. Membrii nedemni ai clerului erau susținuți de că- 

tră aristocrația interesată a mănţinea starea de lucruri actuală și de că- 

tră autoritatea Impăratului și a regilor, cari dominau asupra Bisericei, 

pentru că ei dădeau investitura demnităților eclesiastice. 

Aceasta e starea Bisericei in apus când apare Hildebrand. Acesta. 

era fiul unui țeran liber care avea o mică proprietate. Intrase de ti- 

năr intr'o mănăstire. După ce a fost câtva timp consiliarul papei Qri- 

gorie VI, se retrase in mănăstirea de la Cluny. De aice 1 luă papa 

Leon IX, numit de cătră Impăratul german, şi '] duse la Roma. Hl- 

debrand a ajuns cardinal şi atot puternic pe lingă cinci papi şi a fost 

trimis de mai multe ori ca legat al papei in Germania şi Franţia. Le- 

gaţii papei aveau drepturi foarte mari. Ei presidau sinoadele locale ; 

decideau in numele papei ; puteau depune pe episcopi și numai papa 

avea drept a revisui sentinţile lor. - 

Hildebrand se intoarce in Roma incredințat că desordinele au a- 

juns la culme şi că Biserica nu se va putea reforma. de cât numai sco- 

ţindu-se de sub autoritatea. puterei regale. In acest sens incepu el a lu- 

cra. Mai intăi făcu pe Nicolae Il ca prin un decret dat in 1058 să schimbe 

modul alegerei papilor. Numai cardinalii vor avea dreptul a alege pe 

papă ; poporul şi va da numai consimţimentul. Se respectau inse drep- 

tarile Impăratului care era pe tron sau ale aceluia «pe care papa va 

incorona eu coroana imperială-» Acest decret s'a dat intr'un mare con- 

ciliu adunat in Roma. *) Tot atunci au fost escomunicaţi şi toţi mem- 

%)  «Inarmat cu autoritatea predecesorilor noştri și a celor alți 

sfinți părinți, noi decretăm și hotărîm ca, indată ce moare pontilicele 

pisericei romane, mai intăi cardinalii-episcopi să se ocupe cu toată i- 

nima de alegere, pe urmă să chieme pe cardinalii-clerici, şi apoi res- 

tul clerului şi poporul să fie chiemaţi a și da consimţimentul lor la
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brii clerului cari erau insuraţi. Aceste decrete au ridicat o mare 0po- 

sițiune in cler și au provocat lupte cu Impăratul Germaniei. Această 

luptă a inceput cu mai mare furie când Hildebrand a fost ales papă 

sub nume de Grigorie VII. E! a fost ales prin aclamaţiunea intregu- 

lui popor din Roma (1073). | 

Suit pe tronul pontifical, Grigorie VII şi propuse a desrobi Bise- 

rica din lanţurile puterei imperiale, a introduce moralitatea in cler şi, 

ridicând pe preuți mai pre sus de cât cei alți oameni, să intemeieze 

o monarchie universală, al căreia cap trebuia să fie papa ; inaintea a- 

cestui representant a lui D-zeu pe pământ, investit cu puterea de a le- 

ga și deslega, toţi stăpânitorii popoarelor trebuiau să dea socotială de 

faptele lor; *) inaintea tribunalului său trebuia să se aducă toate plân- 

gerile noroadelor şi toate neinţelegerile dintre naţiuni. 

  

noua alegere. Pentru a se sfirşi de odată cu ori ce incercare de ve- 

nalitate, numai clericii să fie cei cari fac alegerea, și cei alţi să vină. 

pe urmă. Dacă se află in biserica romană vre unul care să intrunească 

calităţile cerute, să "1 aleagă ; de nu, să'l iea din altă biserică. Onoa- 

rea şi respectul datorit fiului nostru regele Enric, actualminte rege şi 

de va vrea D-zeu, viitor Impărat, nu vor fi atinse, după cum i am acor- 

dat lui şi urmaşilor săi cari vor capata personal acest drept al scaunului 

apostolic. Dacă din perversitatea celor nelegiuiți și răi nu va fi cu putintă 

a se procede in Roma la o alegere pură, sinceră și scutită de simonie, 

cardinalii-episcopi să cheme pe clericii religioşi şi pe laicii drept cre- 

dincioşi, chiar in mic număr, şi să aibă ei dreptul, în intelegere cu 

regele prea neinvins, de a alege pe pontificele scaunului apostolic in 

locul care li se va părea mai favorabil... Anatemă eternă şi escomu- 

nicare pentru indrăznețul care nu va ţinea socotială de decretul nos- 

tru şi care va încerca in presumpţin sa a subjuga şi a tulbura bise- 

rica romana... În viata aceasta şi in cea viitoare să cadă sub mânia 

lui D-zeu atot puternicul şi să fie espus la tluria apostolilor Petru şi 

Pavel pe a căror biserică a voit să o piardă ! ajungă casa lui deşartă, 

copiii lui orfani, femeia lui văduvă ; el şi fiii săi să fie esilaţi; să a- 

jungă a şi cerşetori pânea de toate zilele, goniţi din locuinţile lor. Să 

se arunce camatarul pe bunurile lui ; pradat să fie rodul ostenelilor 
lui ; toată lumea să lupte in contra lui ; toate elementele să i fie vraj- 
maşe.» (Lavisse et Rambaud. [istoire generale, |, 74). 

*) «Când străbat cu gândul ferile de la apus, de la mează zi pănă 
la nord, de abia găsesc un episcop care a fi ajuns legalminte la epis- 
copat, care să petreacă. o viaţă creștinească şi care se cârmuiască 
bine poporul prin dragoste cătră Christos. In zadar caut pintre toţi 
regii un singur principe care să prefere onoarea lui D-zeu inainte onoa- 
rei sale, drepiatea inaintea câştigului... Cât. pentru cei in mijlocul că- 
xora trăiesc, Romani, Lombarzi, Normanzi, li spun in toate zilele că
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Planul era măreț și vrednic „de. geniul lui Grigorie VII. *) Dar şi 
dușmanii erau puternici: Membrii clerului aveau să şi apere cu multă 
energie drepturile lor, mai ales dreptul de a se căsători. Impăratul şi 
regii au să se lupte pentru a şi pastra autoritatea. Dar Grigorie Vilnu 
se ingrijeşte de loc. Papa era foarte bogat ; avea moşii nenumărate ; 
o mulţime de oameni erau recomandaţi lui ; daruri insemnate i veniau 
din toate porţile; Normanzii din sudul Italiei i plătiau tribut și o mul- 
țime de regi i trimiteau dinariul Sf. Petru. Dar papa era puternic mai 
cu samă prin autoritatea sa morală. Era socotit ca, urmaş al apostolu- 
lui Petru ; mănăstirile i erau devotate, mai ales cea din Cluny, şi el] a- 
vea in mâna sa un drept teribil pe aceste timpuri, dreptul de esco- 
municare, *E) 

  

  

sunt mai răi de cât jidovii şi de cât păgânii.» «Cetatea pe care o lo- cuim nu e locuința noastră ; cetatea adevărată e ceia altă lume pe care trebuie să o căutăm in D-zeu. Nu vedeți in toate zilele cât de fragilă şi efemeră este viața oamenilor, cât e de inşălătoare și deșartă nădej- dea lucrurilor de faţă. . gândiţivă că ieşind din lumea aceasta nu o să fiţi de cât putregiune şi pulbere ; cugetaţi că va trebui să daţi o samă severă de faptele voastre, și pregătițivă de pe acum in contra primej- diilor care vă așteaptă. Intrebuințaţi armele voastre, bogăţiile voastre, 
puterea voastră, spre onoarea şi serviciul regelui etern ; guvernaţi in 
așa chip ca iubirea voastră de dreptate şi de adevăr să fie un sacri- 
ficiu plăcut celui atot puternic. (E. Laurent, Ftudes sur Vhistoire de Vhumanite, VI, 80). 

*) In caracterul lui Fildebrand se găsia toată energia, de voință 
care aparține unei ambițiuni nemăsurate, toată asprimea unei ființi care 
in mănăstire devenise străin naturei umane, şi care nu iubise nici o dată pe nimine. Fiind că acest călugăr se invăţase a și infrina toate 
afecțiunile sale, puterile sufletului seu impetuos se indreptaseră, toate spre indeplinirea voinţilor sale. Ceia ce plănuia el o dată, considera ca 
scopul vieţii sale; o numia dreptate şi adevăr;. credea el, mai inainte 
de a face pe alţii să creadă, că ambiţiunea sa era datoria sa, Văzuse 
pe Biserică supusă Imperiului, el „susținu că Imperiul trebuie să se su- 
pună Bisericei ; el numi usurpări criminale. rebeliuni sedițioase, incer- 
cările mirenilor a şi mănţinea drepturi necontestabile ; comunică cle- 
rului entusiasmul și convingerea sa şi i dădu o impulsiune care se pre- 
lungi. multă vreme după moartea sa, și care a inălțat pe pontifici mai 
pre sus de regii din Europa. (Sismondi, Zlistoire des republiques ita- 
li-nnes, |, 138). 

%*) Pe când ţeranul e aplecat la grea muncă și burghezul e o- 
cupat de miseria sa presentă, este pe pământ, un om care, cu ochi de 
vultur, află, urmăreşte planurile impăratului, regelui, nobililor, episcopu- 
lui; une ori anunţă pe regi că el știa ceia ce se petrece in fundul spiri- 
tului lor. Cu această lumină a spiritului, el vede prin grosimea zidu- 

14 
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Deplin incredințat de legitimitatea drepturilor sale, Grigorie VII 

incepe lupta cu curaj. El ordonă a se face o culegere de legiuirile Bi- 

sericei, din care se constată că autoritatea papei asupra Bisericei nu 

se mai poate pune in discuţiune. *) Legaţii săi străbat Europa convo- 

când pretutindinea sinoade şi depunând pe episcopii simoniaci şi ne- 

vrednici ; escomunică pe cei cari indrăsnesc a i se opune şiclerul in- 

treg se incovoaie sub mâna de fier a papei. Episcopii ajung servitori 

docili ai Romei şi simpli funcţionari a unei administraţiuni centrale. £*) 

Minoritatea lui Enric IV din Germania Va ajutat mult intru in- 

deplinirea, planului său. Când aceșta iea in mână puterea (1065), a- 

tunci e prea târziu. El voiește să umilească pe duci; dar Sacsonia se 

revoltă. Regele intră in Sacsonia, dărîmă castelele şi pustieşte satele, 

face prisonier pe fiul ducelui şi sileşte pe ducele de Bavaria să i se 

supună. Enric construieşte in Sacsonia o mulţime de cetăţi in care pune 

garnisoane credincioase şi se crede stăpân definitiv pe intreaga tară. 

În ăcest timp, el vinde fără ruşine beneficiile eclesiastice. **) Papa ur- 

  

rilor, castelelor, bisericilor; el face să treacă pe de asupra lumei 
spaima morţii spirituale, care adesea ori aducea moartea fisică... Pu- 
tem zice că eșalodul revoluţionarilor moderni e o nimică față cu sa- 
bia escomunicărei care arunca pe om, pe rege, in afară de omenire şi 
de D-zeu pe lumea aceasta şi pe cea viitoare ; o prapastie se deschidea 
şi cel mai brav nn ştiia ce măsură să iea ; pământul și cerul se re- 
trăgeau ; remânea numai infernul. De aceia, pe când nu e rara se ve- 
dea oameni cari se suie cu bucurie pe eşafod, nici nu se vorbeşie de 
nici unul care să fi indrăznit a ţinea piept, fără a se clăti. la iuter- 
dictul lui Grigorie VII. După cum zic legendele, flacăra arhanghelilor se 
aprindea în jurul capului lui. (Quinet, Le Christianisme et la Revolution 
frangnise). 

%) Din Dictatus papae a lui Grigorie VII: <Numai pontificele ro- 
man poate fi numit ecumenic.—Numele lui este unic pe lume. Numai 
el poate depune sau impăca pe episcopi.— Numai el poate intocmi legi 
nouă, intruni sau despărţi diocesele.—Nici un sinod nu poate fi numit 
general, fără ordinul lui.— El nu poate fi judecat de cătră nimine. 
—Nime nu poate condemna pe cel care face apel la scaunul apostolic 
— Afacerile importante a fiecărei biserici trebuie să fie supuse lui. — 
Biserica romană nu a greşit nici odată şi nu va greşi nici odată.—Pon- 
tificele roman are dreptul a depune pe impăraţi—El poate deslega pe 
supuşi de credința lor cătră principii nedrepţi.» Toată purtarea lui Hil- 
debrand va fi numai desvoltarea sș | maj și aplicația acestor macsime. (Laviss 
et Rambaud, Histoire gentrale, II, 70). ( < 

e) Declaraţie a lui Grigorie VII. <Ori cine de acum inainte 
va primi din mânile unei persoane laice. un episcopat -sau o egumenie
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mărește pe episcopii simoniaci ; i pedepseşte cumplit fără a. se ingriji 

de mânia regelui, și in 1075 dă un decret prin care escomunică pe 

ori cine ar da investitura pentru episcopat sau vre o altă demnitate e- 

clesiastică. Când Sacsonia și Thuringia se revoltă din nou, Enric IV 

face pregătiri uriaşe ; dar in momentul de a incepe lupta, veniră le- 

gați de la papa cari "1 somează să nu inceapă lupta pănă ce papa nu 

va decide asupra causelor de neințelegere dintre Sacsoni şi rege. E- 

piscopii germani ţin cu regele. Papa i citează la Roma ; ei refusă a 

se duce. Dar din aceasta urmează lupte intre clericii insuraţi, şi cei ne- 

insuraţi : oamenii pierd ori ce credinţă in preuţi. Enric pleacă cu o ar- 

mată puternică in contra Sacesonilor ; i bate cumplit şi silește pe prin- 

„<ipii lor a şi cere iertare. După aceasta, continuă a vinde funcțiunile 

episcopale ; caută să intre in relaţiuni cu Normanzii şi la o scrisoare - 

a papei prin care i ordonă să se abţine de la simonie, el respunde con- 

vocând un sinod la Worms care să judece pe Grigorie VII, In acest si-- 

mod papa este depus, ca unul ce tusese ales contra decretului lui Ni- 

colae II.%) Grigorie VII convoacă un conciliu in Roma și escomuni- 

  

nu va fi socotit intre episcopi şi egumeni. I interzicem intrarea in bi- 
serică şi a graţia Sf. Petru, pănă ce nu va părăsi locul pe care la 
ocupat prin ambiţiune şi prin neascultare, păcat asemine cu idolatria; 
mai mult incă, dacă vre unu! dintre Impărați, duci, marchizi, comiţi, 
sau alte puteri lumești va indrăzni să dea invesiitura unui episcopat 
sau a vre unei alte demnități a Bisericei să fie dat anatemei.» (J. Zel- 
ler, Tistoire de PAllemagne, 333). 

*)  «Enric rege, nu prin usurpare, ci prin ordinul lui D-zeu, că- 

tră Hildebrand, călugăr mincinos şi nu papă. Pe când mă aşteptam de 
la tine ca să mă tratezi ca un părinte și ca eu să te ascult in toate, 

tu ai luat umilința, mea drept frică, şi, de atunci, nu ai avut frică a 
te ridica in contra puterei regale pe care o ţinem de la D-zeu, și ai 

indrăznit a ne ameninta că-ni o vei lua, ca şi cum regatul ar fi in 

mâna ta şi nu in mâna lui D-zeu... Ai ajuns la suveranul pontificat 

prin aur, prin fraudă și viclenie... și, de pe acest scaun, iu ai tulbu- 

rat pacea, inarmând pe supuşi in contra capilor or, intețind pe laici 

a usurpa autoritatea episcopilor. Tu m'ai atacat de aseminea, pe mine; 

care nu pot fi judecat de cât numai de. cătră D-zeu. Ți zic dar acu- 

ma cu episcopii mei: Părăsește scaunul pe care Vai usurpat, pentru ca 

să fie ocupat de altul care nu caută a coperi violența sub mantaua, 

religiunei. Eu, Enric, rege prin mila lui D-zeu, ti zic cu toţi episco- 

pii noştrii: Pogoară-te, pogoară-te.» (J. Zeller, Hisivire de tb Alle- 

nagne, 340),
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că pe Enric IV.*) Atuncea toată lumea e contra regelui. Dieta din 

Tribur i face cunoscut că a fost escomunicat pe dreptate şi declară 

că e nevrednic a mai domni. I pun termin pănă la 22 fevruar 1077. 

Dacă pănă atunci nu se impacă cu papa, el va fi depus. Enric IV stă 

la Spira numai cu soţia sa Berta, pe care mai inainte voise să o lepede, 

şi cu câţi va credincioși. Toţi '] părăsiseră. 

In Ianuarie 1077, pe o iearnă grozavă, Enrie IV trece munții Alpi. 

Papa era la castelul Canossa, proprietatea marei comitese Matilda, prie- 

iina credincioasă a lui Grigorie VII. Enric vine aice; stă trei zile des- 

culț in omăt, atară de zidurile cetăţii, rugându-se ca să fie primit. 

Papa *] primeşte şi “i desleagă de escomunicare. **) Această victorie 

strălucită a papei şi umilinţa la care fusese supus Impăratul ridică pe 

Italieni in favoarea sa. Germania se declară, de asemine, in favoarea sa 

când vede că legații papei impreună cu câtiva principi germani, aleg un 

  

*) «Pentru onoarea și apărarea Bisericei, in numele lui D-zeu 
Cel atot puternic, Tatăl, Fiul, şi Sf. Duh, cu autoritatea ncastră, oprese 
pe Enric, fiul impăratului Enric, care cu o mândrie ne auzită s'a ri- 
dicat contra Bisericei voastre, de a guverna regatul teutonic şi Italia ; 
desleg pe toţi creștinii de jurământul ce i au făcut sau i vor face, şi 
i impedic de al servi ca rege. Căci acel care vrea să se atingă de au- 
toritatea Bisericei voastre, merită a pierde dignitatea cu care e inves- 
tii, Și pentru că a retusat a se supune ca creştin, 7l incare de ana- 
temă in numele tău, pentru ca popoarele să știe că tu eşti Petru, că 
pe această piatră Fiul lui D-zeu in viaţă a inălțat Biserica sa şi că 
poriile. Iadului nu o vor putea clăti.> (F. Laurent, Etudes sur Vhistoire 
de Vhamani'e, VI, 193). ' _ 

**) rio IV la Cumossa. Papa resistă mult timp ; dar in fine 
invins de stăruințile şi rangul celor cari stăruiau: «Ei bine, zise el, 
dacă in adevăr el se căieşte de ceia ce a făcut, să depună in mânile 
mele corona sa şi toate insigniile demnității sale regale, in semn de 
sinceră şi adevărată penitență, şi să declare că se recunoaşte nevred- 
nic de rangul și de titlul de rege.» Aceste condițiuni părură prea as- 
pre deputaţilor ; ei stăruiră ca papa să mai modereze sentinţa, şi să 
nu sdrobiască trestia plecată. Grigorie c&dă in fine, dar cu greu, la 
stăruinţile lor. Enric veni, cum i se ordonase, şi castelul fiind incun- 
“jurat de trei rinduri de ziduri, el fu primit. după al doilea rind ; toată 
suila, remăsese in afară. EI lepădase hainele sale regale ; nu mai avea 
nimic care să arate că e principe, nici o pompă ; era cu picioarele goale, 
nu mâncase nimic de dimineață și aştepta sentința pontificelui roman. 
Tot cu chipul acesta, aşteptă el a doua şi a treia Zi ; în ziua a patra fu primit, in fine, in presența tutulor. (Sismondi, Histoire des republi- 
ques îtaliennes, |, 145).
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alt rege. lnric e mai puternic de cât inainte de Canossa. EI are in 
partea. sa pe toată Germania și Lombardia. Lupta se incepe şi mai teri- 
bilă. Regele numit de papă este ucis. După aceasta Enric intră in Italia ; 
se incoronează la Milan și in 1084 cuprinde Roma, unde se incoronează 
ca Împărat. Romanii se declară in contra papei, care este ajulat numai 
de cătră Guiscard, ducele Normanzilor din Italia Sudică. Acesta cu- 
prinde Roma şi o pradă cumplit ; dar se retrage in curind, auzind că 
vine Împăratul Grigorie VII se duce cu el și moarein esil (1085). Cele 
de pe urmă cuvinte ale lui au fost: <Am iubit dreptatea, am urit ne- 

dreptatea ; de aceia mor in esil.> 

Pe când papa Urban II intră în Roma, Enric IV, care fusese din 

nou escomunicat, fu părăsit de toată lumea, chiar și de cătră soţia şi 

fiul său. El fu nevoit a abdica. Insigniile imperiale au fost date fiului 

său Enric V de cătră legatul papei care i zise «Dacă nu vei guverna 

cu dreptate şi dacă nu te vei purta ca un adevărat protector al Bi- 

sericei lui D-zeu, ţi se va face ceia ce s'a fâcut părintelui tău.> 

Enric IV muri in 1106. Cadavrul său -a stat neinmormiîntat in 

timp de cinci ani, pănă când a venit invoirea de la papa. *) 

Grigorie VII a urailit pe Impăratul Germaniei şi a avut marein- 

fiuință și asupra celor alţi regi. Regalitatea, in părerea lui, era de o- 

rigină divină ; dar cu condiţie ca să se supună papalității. Altmintrelea, 
  

*) Fiu al unui Franconian şi al unei Poatvine, din un părinte 
despot, tenace și violent, din o mamă bună, cultivată, superstiţioasă; 
moştenitor al celui mai puternic şi al celui mai temut suveran de pe 
fața pământului ; lasat in tutela unei mame slabe, apoi la doi tutori 
dintre care unul găsia toate rău şi cel alt i permitea totul; trecând 
de la unul la celt alt ; martor al ambițiilor -lor egoiste, al pasiunilor 
lor rivale şi a esploatărei ce o făceau cu puterea lui; incunjurat, ti- 

năr, de tineri soţi de joc şi de resboiu, cea mai mare parte desfrinaţi 

și turbulenti ; brav dar desfrinat; obicinuit a nu respecia nici pe fe- 

meile nobile, nici averile saracului, nici chiar viaţa altora ; era o na- 

tură aprinsă, pasionată, cu restimpuri, furioasă și in acelaș timp pre- 

puielnică. Capabil de dragoste și de ură, de mari avinturi şi de că- 

deri adinci ; inteligenţă vie dar caracter slab ; inimă iubitoare dar de- 

pravată ; vorbitor frumos, dar inşelător ; preferând societatea oame- 

nilor de jos şi a celor uşori de cât pe acelor de sus și inţelepţi; fusese 

multă vreme fațarnic şi viclean şi aştepta cu neastimpăr momentul in 

care va pune şi el mâna pe putere pentru a se servi de ea fără scrupule, 

adica a se deda tutulor capriţiilor şi tutulor pasiunilor. (J. Zeller, His- 

toire de VAllemagne, 322).
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ea e de la diavolul. *) Filip | din Franția «fară răpariţă,» cum i zi- 

cea Grigorie VII, i făgăduia ascultare ; i tot făgăduia că se va lăsa de 

simonie, fără a se ţinea inse cuvint ; pentru că investitura clericilor 

era un isvor mare de venit pentru rege. Guillaume 1 din Anglia îi 

trimetea presente bogate ; dar refusa a se recunoaşte vasal al Biseri- 

cei romane, macar că papa i fusese de mare ajutor la cuprinderea 

Angliei. Normanzii de la sudul Italiei nu prea ascultă de papa. Dar in 

ceia altă parte din Europa, autoritatea papei e nediscutată. Regele A- 

ragonului a primit liturgia romană ; cei alți regi spanioli au să facă 

acelaș lucru, pentru că «Spania a fost in tot d'a una a Sf. Petru.» 

Regele Ungariei este vasal papei ; tot asttel sunt capii Dalmaţilor şi ai 

Croaților. In Europa întreagă e considerat ca un cap spiritual şi ca un 

suzeran. Ajunsă la acest grad de putere, papalitatea crede că este tim- 

pul a se pune in fruntea creștinătății şi ao conduce in lupta in contra 

necredincioşilor : FEspediţiunile Cruciate. 

Enric V nu remase multă vreme in ințelegere cu papa; pentru 

că nu voia să piardă dreptul de a acorda beneficiile eclesiastice pe care 

se răzima, in mare parte, autoritatea regală. El căută a regula nein- 

ţelegerile prin un tractat cu papa. Dar acest tractat nu a fost apro- 

bai de cătră clericii din Roma şi Enric V, venit în Italia, cu mare 

greu s'a putut incorona în Roma. Intors in Germania, el găsește opo- 

siție in Biserică ; pentru că ea voia să scape de sub jugul imperial. Din 

această-causă lupta pentru investitură a ţinut pănă când sa incheiat 

=) Regii şi au incepălura de la, oameni cari, inspirați de cătră 
demon, căutară a domina asupra semenilor lor. Ei sunt impinşi la. 
aceasta prin o ambiţie oarbă şi prin o presumpţie nesuterită. Mij- 

loacele prin care și urmăresc ei scopul sunt răpirea, perfidia, uci- 
derea şi toate crimele ce se pot inchipui. Și acești oameni pângă- 
riţi pretind a injosi la picioarele lor pe unşii Domnului ! O demnitate 
inventată de călră oameni cari nu cunoscuse pe D-zeu nu trebuie să 
fie supusă demnităţii pe care Providenta a creat'o pentru onoarea sa 
și pe care a hărăzito lumei in marea sa milă ?» «Uitaţi-vă la regi pe 
patul lor de moarte ; pentru a scapa de infern, ei imploră cu lacrimi 
sprijinul preutului. Unde-i, nu zic preutul, dar laicul care cere ajuto- 
rul unui rege pentru mântuirea sufletului seu ? Poate impăratul să 
smulgă un copil din puterea demonului prin botez ? Oare principii fac 
prin cuvintul lor, corpul şi sângele lui D-zeu ? Au ei puterea dea lega 
şi de a deslega pe pământ şi in cer? Aceste mistere arată escelenta. 

ș 

.și preeminenţa slujbei preuteşti.> (E. L dt "histoi met VL. 1760 leş ( aurent, Ltudes sur Vhistoire de
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Concordatul de la Worms (1122). Prin această pace, Împăratul avea 

dreptul a investi pe episcopi și egumeni dându-li sceptrul, semnul pu- 

terei lumești ; pe când inelul şi cârja trebuiau date de cătră. papă, 

pentiu că erau semnele puterei spirituale. *) «Dar pacea era rău de- 

finită, vremelnică, şi Imperiul, nevoit a ceda, avea să caute in curînd, 

ocasia a şi resbuna.» 

Enric V a murit in 1125. %%) 

$. 2. Califatele Arabe. 

Autoritatea Omaiazilor a fost sdruncinată de timpuriu prin lucra- 

rea mai multor secte religioase şi politice. Uniia susțineau că ar trebui 

califatul să fie electiv ; pe când alţii erau de părere ca să se incre- 

dințeze numai la urmaşii legitimi ai lui Ali. Dar partisanii acestuia 

erau slabi; mulţi dintre ei se mulţemiau a duce o viaţă sfântă şi a fi 

cei mai virtuoşi dintre oameni. Acei cari incercaseră norocul ar- 

melor nu ajunseseră la nici un resultat. In fruntea lor se puseră ur- 
  

*) «Eu Enric, pentru dragostea cătră D-zeu, incredințez lui D- 

zeu şi Sf. Biserici catolice dreptul de a investi prin inel şi prin cârjă ; 

consimt la libertatea de alegere şi consacrare in biserici. Inapoiesc Bi- 

sericei romane toate posesiunile şi toate drepturile care au fost luate 

de la prea fericitul Petru, dar numai acele posesiuni şi acele dreptur* 

care sunt astăzi in puterea mea ; toate posesiunile celor alte bisericit 

seniori eclesiastici si laici, vor fi inapoiate cu crecință proprietarilor 

lor.> Din partea sa, Calixt punea pecetea sa pontificală pe actul ur- 

mător: «Eu, Calixt. servitorul servitorilor lui D-zeu, recunosc lui En- 

ric dreptul de a asista, la alegerea. episcopilor şi a egumenilor germani, 

alegere care se va face in libertate, fără corupțiune şi fără violență. 

Alesul va primi de la el, prin sceptru, drepturile lumești, afară de a- 

cele ce aparţin sigur Bisericei romane ; şi el va indeplini esact toate 

datoriile unui investit.» (]. Zeller, Histoire de i Aliemagnue, 395). 

%) "Prădător al părintelui său, violent şi ambitios, el n'a. isbu- 

tit in nici o intreprindere. EL lasa autoritatea imperială micșurată, au- 

toritatea regală slăbită, Germania tulburată. Feudalitatea se intărise 

foarte in timpul luptei dintre Roma şi Imperiu. Din ce in ce Seniorii 

se considerau ca independenţi şi perdeau obiceiul de a face deosebire 

intre bunurile lor alodiale şi intre feudele pe care le aveau de la rege ; 

din ce in ce comitatele incetau de a fi nişte subdivisiuni ale regatului 

pentru a ajunge niște mici state in puterea unor familii care intemeiau 

adevarate dinastii. Mai pre sus de cât ei, principil se obicinuiseră a ţi- 

nea in feiu regantatea după cum cerea interesele lor. Cat despre clasa, 

oamenilor liberi, ea se mai mănţinea numai prin cetăţi. (Lavisse et 

Rambaud, Histoire gencrale, UI, 111).
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maşii lui Abbas, unchiul Profetului. Ei strinseră în jurul lor pe ne- 

mulțemiţi. Foarte ghibaci și stăruitori, ei intocmiră o propagandă ge- 

nerală in contra Omaiazilor. Discordiile din sinul acestei familii i a- 

jută mult in planurile lor. Abu-Moslem cel mai energic agent al Abas- 

sizilor, se revoltă in Khorassan şi ridică stindardul negru al Abaşsi- 

zilor in locul celui verde care era al Omaiazilor. Abu-l- Abbas pleacă 

in fruntea unei armate puternice, bate pe Meruan cel de pe Calit o- 

_maiad și] omoară in fugă (750). Mormintele Omaiazilor au fost pro- 

fanate, osemintele morților au fost arse şi şeptezeri de principi, atraşi 

prin făgăduinţa unei amnistii, au fost uciși cu drugi de fier; pe urmă 

s'au intins covoare peste leşurile lor şi invingătorii s'au pus la ospăt. *) 

Numai ABd-er-Rahman scăpă în Spania. 

Abassizii strămută capităia din Damasc ; Syria prea regreta di- 

nastia căzută. Ei reşed mai intăi la Kufa pănă la 760 când se inte- 

meiază Bagdad pe Tigru. Capitala era prea departe de apus ; de aceia 

Spania şi Africa se deslăcură de Abassizi şi se intemeiară mai multe 

califate deosebite. | 

Spania fusese prada discordiei şi a lupteior civile. Abd-er- Rah- 

man intemeie aice o dinastie care domni in curs de trei viacuri, *%) 

  

*)  Esterminarea Omaiazilor. Abul-Abbas plănuia sa resbune 
de o dată şi moartea fratelui seu şi indelungatele suferinți la care fu- 
sese supusă lamilia sa ; resbunarea întrecu tot ceia ce ura cea mai te- 
ribilă poate născoci. Omaiazii şi amicii lor fură ucişi cu miile; intr'o 
singură, zi la Damasc şepte zeci capi de ai lor pieriră victima inere- 
derei lor ; fuseseră potiiți la un ospăț de impacare ; de odată, in mij- 
locul serbărei, soldaţii se aşazară la, spatele fiecăruia dintre ei ; la un 
semnal dat li dară câte o măciucă in cap şi i culcară la pământ. Apoi 
peste morți şi peste murinzi se puseră scânduri şi apoi covoare bogate 
şi toți ofiţerii armatei fură poftiţi la un nou ospăț. (Ssdillot Histoire 
gântrale des Arabes, |, 219). ' 

%)  Abderrahman Iera activ, brav şi a fost supranumit cel drept 
de cătră un popor pentru care dreptatea era cea intăi virtute. Cău- 
tând lucsul și măreţia, nu i plăcea atâta podoabele de aur şi pietrele 
scumpe pe cât operile care vorbesc inimei, si creațiunile inteligentei 
Se spune despre el un lucru care dovedeşte că, suit pe tron, el păs- 
irase cu credință amintirile copilăriei şi o dragoste duiosă pentru tara 
sa natală. El plântase in grădinele din Cordova un palmier originar 
din deșert, şi adessea ori, aşezat sub ramurele lui, el repeta urmitoa 
rele versuri: «Frumos palmier, tu eşti ca și mine străin pe aceste lo- 
curi; dar vânturile de la apus desmiardă cu dragoste ramurile tale ; rădăcinile tale găsesc un pământ roditor şi fruntea ta se inaltă în mij-



190. | a ia 

Dar numai la 929 capul'ei indrăzni a lua numele de Calif. In 800 

„Aglabiții au fost investiţi de cătră Abassizi cu guvernul-ereditar al A- 

îricei. Ei şi intocmiră o armată şi o marină puternică ; cuprind Sici- 

lia și domnesc asupra Mediteranei ; dar n'au fost in stare a supune 

micele rsgate formate in Maghreb. 
La inceputul viac. X apar Fatimiţii, cari pretindeau că se trag 

din Fatime, fiica lui Mahomet. Ce i dreptul nu prea puteau dovedi a- 

„ceastă pretenţie ; dar aveau şi alte argumente puternice ca să con- 

vingă pe cei necredincioşi. <Eată genealogia mea,» zicea selbaticul 

Moezzi, arătând sabia sa. Ei restoarnă pe Aglabiti şi tormează un ca- 

lifat şi Keruaa ; apoi, in 969, ei cuprind Egiptul şi intemeiază Cairo, 

"unde şi pun capitala. 

In viac. X se ridică o mulţime de dinastii in Khorasan, Afganis- 

tan, Persia. 

Mai toate aceste state musulmane recunoșteau supremația Califi- 

lor de la Bagdad ; chiar și Spania nu contesta autoritatea lor religioasă. 

Dar din viac X fie care se consideră absolut independent. Așa se in- 

temeiază trei califate in Bagdad, Cordova şi Cairo. 

Califatul de Bagdad. Abassizii au imperiul cel mai mare şi dinas- 

ia lor are să țină mai mult de cât cele alte. Autoritatea lor se intin- 

dea de la Indu pănă in oceanul Atlantic şi dela munţii Caucas pănă la 

Sahara. Imperiul ajunge la cel mai mare grad de strălucire sub Harun- 

al-Raşid (786—809) *) şi sub Al-Mamun, fiul său (813 — 833). Stră- 
  

locul unui aer curat... Ah! ca şi mine, tu ai varsa lacrimi, dacăți ai 

putea inchipui grijile ce mă chinuiese. Când cruda soartă şi furia lui 

Al-Abbas m-au alungat din scumpa mea patrie, lacrimile mele au u- 

dat de multe ori palmierii cari cresc pe ţermurile Eufratelui ; nici 

palmierii, nici fluviul n'au pastrat amintirea durerilor mele. Lu, fru- 

mosule palmier, nu ti pare rău după patria ta.» (Sedillot, Histoire g6- 

nerale des Arabes, |, 319). . | | , 

%) Acest om celebru, in care se poate personilica geniul rasei 

arabe ajunsă la cel mai inalt grad de strălucire, merită o mențiune deo- 

sebită in istoria vicaritor lui Mahomet. inzestrat cu cele mai bune ca- 

lităţi, brav, generos, magnanim, el avu de multe ori puterea a resista 

despotismului şi a asculta numai glasul ratiunei. Insăreinat a guverna, 

fără nici un control, un imperiu imens a căruia locuitori se supuneau 

fără murmur la cele mai mici hotăriri ale voinţii sale, ei n'a lost do- 

borit de sarcina trebilor publice, şi a știut să considere fericirea supu- 

- şilor sei ca cea intăi datorie a sa. Amie sincer al virtuţii, gata a și 

recunoaște greşelile, căutând pururea a se asigura prin sine insuși de
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lucirea lui *) consta, mai cu samă, in protecţia literilor şi 'ştiinţilor. Irâ- 

periul era foarte bine orgânisat.. Neguţitorii și meseriaşii erau orga- 

saţi in corporaţiuni ; creștinii și aveau episcopii lor; pănă și jidovii și 

aveau capul lor «principele captivităţii» care reşedea in Bagdad. Jus- 

tiţia era impărţită de cătră Cadii ; guvernatorii provinţiilor erau in- 

sărcinaţi cu comanda trupelor, Ei aparau fruntariile, inăduşiau revol- 

tele, strîngeau impositele. Era un serviciu postal bine organisat și că- 

pitanii de postă nu numai că transmiteau pănă la estremităţi ordinile” 

Califului ; dar erau datori să inștiinţeze guvernul central de tot ceia 

se petrece prin provinţii ; guvernatorii erau priveghiaţi și pedepsiţi fără 

milă in cas de abatere. 

Veniturile statului se urcau la două miliarde (valoarea de astăzi). 

Ele se compuneau din dare fonciară plătită de cătră toți locuitorii, dare “ 

personală plătită numai de cătră nemusulmani, vămi, mine, şi locurile 

fără stăpân. Impositele se plătiau in bani şi in natură, şi, fiind că multe 

cheltueli erau lăcute de cătră deosebitele localităţi, Califii intrebuin- 

țază nemărginitele lor venituri pentru plata armatelor, pentru lucrări 

de utilitate publică ori de lucs şi in donaţiuni. 

Era o armată permanentă, recrutată prin inrolare voluntară, cu 

leafă chiar şi in timp de pace. In armată intră numai musulmani voi- 

nici. Ea e impărţită prin provinţii: in Bagdad sunt 50,000. La inceput 

intrau în armată numai coloniștii arabi; pe urmă se primesc şi indi- 

geni. Aceste armate se bat bine; dar pradă mult, sunt lacome şi 

turbulente şi nedesciplinate. Cea din' Bagdad e nesuferită prin pre- 

situaţia şi dorinţile popoarelor sale, el n'a negles nici o ocasie de a 
face binele. (Sedillot, Histoire gentrale des Arabes, |, 225). 

*)  Almamun, supranumit Augustul Arabilor, mai puţin strălucit 
de cât Harun, i fu superior prin cunoștinţile sale şi, prin inălțimea ge- 

niului seu. El considera, instrucțiunea ca adevărata mântuire a popoa- 
„relor ; el inființă o mulţime scoale, inzestrate cu dotațiuni permanente 

şi s'a văzut poate pentru prima oara in istoria lumei un guvern reli- 
gios şi despotic legat strâns cu filosofia, pregătind şi impărțind cu ea 
triumturile ei. Pătruns de ideile unei inţelepte toleranţe, și intrunind in 
jurul seu invăţaţi greci, persani, copţi, chaldei, el nu voi să admită 
deosebire in materie de religiune. Se hotări că ori unde vor fi zece 
capi de familie, creştini, evrei ori magi, şi vor putea face o biserică ; 
toţi fură declaraţi capabili de a ocupa funcțiuni publice, şi prejudicățiie 
care indepărtau pe disidenţi din societatea credincioşilor părură că s'au . 
stins peniru un moment. (Sâdiliot, Histoire gentrale des Arabes, |, 227).
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tenţiile sale ; de aceia Califii şi fac o gardă din Turci, viteji şi ieltini, 

La centru erau multe divane, insărcinate cu administraţia. In trunte 

era Marele Vizir. Ă 

Palatul e in afară de Bagdad; aice trăieşte o lume inltreagă. E 

un lucs ne mai pomenit la curte. Sub influinţa ideilor orientale, au- 

toritatea Califilor crescuse foarte. Calilul ajunsese un suveran abso- 

lut ; era considerat ca un zeu; el avea drept de viață şi de moarte 

asupra tutulor musulmanilor. Marele Vizir era delegat al puterei Cali- 

fului. Din familia Barmecizilor au ieşit trei generațiuni de viziri, cari 

erau numiţi de cătră poeţi: <astre strălucitoare, oceane nemărginite, 

torente impetuoase, ploi binefăcătoare.» Aceste laude au adus căderea 

lor. Intreaga familie a fost esterminată prin ordinul lui Harun-al-Raşid. 

Cei mai buni dintre Califi sunt violenţi, perfizi şi singeroşi. Mulţi mem- 

bri ai familiei imperiale au fost măcelăriți. Erau inse foarte darnici şi 

nu erau de feliu religioşi. La curtea lor ajungeau la cele mai inalte 

dregătorii o mulţime de necredineioși, eretici, oameni fără religie. Mai 

toți Califii petrec o viaţă foarte voluptoasă in serbări peste serbări. 

Califatul de Cordova. Stăpânia numai o parte din Spania, insu- 

Jele Baleare şi o parte din Maghreb. Spre nord şi est erau strînşi de 

cătră creștini cari intemeiaseră regatele Leon şi Navara, comitatele de 

Castilia şi Catalonia. Spania musulmană a fost supusă, la unitate toc- 

mai in viac. X sub Add-ev- Rahman III. EL incheie pace cu creștinii și 

e foarte tolerant cătră supușii sei de altă religiune. Strălucirea, %) Im- 

periului se mănţinu sub luminatul şi pasionatul pentru ştiinţă Hakam II, 

şi sub Hișam 1 şi Hişam II povățuit cătră un mare vizir care a me- 
2   

  

%*)  Heşam JI, ful şi succesorul lui Abderahman I avea ca prin- 

cipale calități blândeta şi caritatea, a fost mult iubit de cătră supușii 

sei. Nici un principe nu s'a ingrijit mai mult a asigura fericirea ma- 

terială a poporului. Afară de milosteniile pe care le impărția cu pro- 

fusiune, el se ingrijia a construi numeroase edificii in care nenorociţii 

găsiau mijloace de muncă şi traiu asigurat. Cele de pe urmă cuvinte a- 

dresate la. moarte cătră fiului său sunt iutipărite de o adincă ințelepciune : 

«Fiul meu, i zise el, regatele sunt in mâna lui D-zeu ; el li dă sau le iea 

după voia sa. Pentru că ne a pus pe tronul Spaniei, să i mulţemim 

in tot d'auna, și penirua ne conforma sfintei sale voinţi, să facem bine 

oamenilor. Numai spre aceasta, ni a incredintat el puterea supremă. Jus- 

titia ta să fie egală, să proteagă pe bogat şi pe sărae lără deosebire. 

Poartă te cu bunătate cătră soldaţi ; să fie ei apărătorii, nu tiranii 

ţerei. Protege pe plagari a cărora muncă ne nutrește ; veghiază asupra
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ritat numele de Mansur (vietoriosul), Acesta a condus in persoană mai 

bine de cincizeci de espediţiuni ; a cuprins Leon, Pampeluna și Bar- 

celona şi a făcut pe toți creștinii să tremure inaintea lui. 

Guvernămiîntul era ca și la Bagdad ; cu deosebire că aice erau 
şi taese indirecte, rău văzute de cătră popor. Venitul se urca la 700 
de milioane, afară de dările in natură, sub Abder-Rahman 1 ; această 
sumă s'a indoit sub Hakam II. Ca şi in orient, Califii au fost nevoiţi 
să primească in armatele lor africani, sclavi europei, mercenari creş- 

tini. Aceste armate nouă erau foarte disciplinate. 

Funcţiunile se incredințau şi la străini. Mulţi crestini au ocupat 
posturi insemnate in administraţie. Libertatea religioa. era absolută ; 
se opriau inse manifestările esterioare. 

Ca și Bagdadul, Cordova era strălucită. I se zicea «mărgăritarul 

lumei.> *) Ă 

Califatul de. Cairo. Curtea din Cairo rivalisa cu cea din Cordo- 
va şi Bagdad. Veniturile calitatalui erau foarte mari. Numai Egiptul 
plătia 300 de milioane ; pe lingă această sumă trbuie să mai adâo- 
gim monopolurile, prăzile, tributurile Syriei, Africei şi Siciliei, şi mai a. 
les vămile care produceau enorm, pentru că Egiptul era calea cea mare 
care punea in comunicaţie Europa cu Africa şi cu Estremul Orient, Gu- 
vernămintul era in tocmai ca și in cele alte califate. 

Desmembrarea Califatelor. Sub Hakam (996 —1021) se face in 
Egipt o mare persecuție asupra creștinilor şi ebreilor ; li se impune 
un costum deosebit ; bisericele și sinagogele sunt distruse. El se pro- 
clamă zeu. La moartea sa este mare anarchie, Se pierde Sardinia ; 
Normanzii ocupă Sicilia ; Keruan se alipește la califatul de Bagdad. In 
acest timp Almoravizii se intăresc in Maghreb ; iar in Syria se inte- 

ogoarelor şi recoaltelor lor. Poporul să fie fericit la umbra tronului. 
tău, și să se bucure in siguranţă de bunurile și plăcerile vieţii. (Sedillot, 
Histoire generale des Arabes, |. 320), 

*)  Călugăriţa germană Hrosvitha numeşte pe Cordova «mărgă- 
ritarul lumei.» Nimic in adevăr in apusul intreg nu putea fi compa- 
rat cu acea cetate cu 500000 de locuitori, cu cele 28 foburguri ale sale, 
cu 113000 de case şi:3000 de moscheie, cu insuflețirea cartierilor sale impoporate și, de a lungul Gua'daquivirului, frumoasele preumblări cu 
arbori şi flori, grădinele, palatele, vilele infundate in verdeață. Nu ni 
a:remas de cât descrierea palatului Zahra, in care trăiau 6340 de fe- miei din toate clasele de harem, 3350 de pagi sau eunuci slavoni, 13750 servitori de cei alţi. (Lavisse et Rambaua, Histoire gentrale, 1, '758).
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meiază mai multe principate turce. Cei de pe urmă Fatimiţi mai lin- 
gezesc *) pănă in 1171 când sunt detronaţi de cătră Saladin. 

Califatul de Cordova cade de asemine. Șepte ani după moartea 
lui Mansur, Spania musulmană se află in o crisă grozavă. Creștinii su- 
pun mai bine de două sute de cetăţi. Se formează o mulţime de state 
musulmane independente care, neputinduse ţinea in contra creştinilor, 
chiamă în ajutor pe Almoravizii din Africa. Cu venirea acestora dis- 
par principatele intemeiete dar şi strălucita civilisaţie arabă. 

In orient Motassem, al treilea fiu a lui Harun-al-Raşid, cumpără 

din Turchestan o mulţime de sclavi turci și şi alcătui o gardă aleasă. 

Această gardă ajunge a tot puternică ; Califii sunt in mâna ei. *%) In 

viac X un Calif imbecil crează pentru ministrul său favorit funcțiunea 

de Emir-al- Omra (principele principelor) și i dă puterea a administra 

flaanțele, a tace pace şi resboiu. De atunci căpeteniile Turcilor guvernă 

*) Pentru ca să mulțemiască lăcomia gardei turce, califul Mos- 
tanser vânduse cu preţuri scăzute minunata colecțiune de obiecte pre- 
țioase adunate de cătră strămoșii săi: smarandurile, rubinele şi măr- 
găritarele măsurate cu banita, cele 18000 de vase de criştal de stincă, 
400 cuşte mari de aur, 6000 vase cu flori de aur, şi cele 50000 bu- 
căți de damasc cu aur, 2000 de covoare dintre care numai unul cos- 
tase 22000 dinari (valoare : 2,200,000), şi turbanul impodobit cu pietre 
preţioase care costa 130000 dinari, și păunii, gazelele, cucoșii in mă- 
rime naturală de aur, incrustat cu mărgăritare și rubine, și palmierul 
de aur in ciubărul de aur, şi grădina al cărei sol era de argint poleit, 
pământul de chihlimbar, arborii de argint, fructele de aur şi de pietre 
scumpe, și cortul său numai de catifea și satin broșat. nalt de 64 de 
coţi, 500 de coţi jur imprejur, ale cărui perdele și păreţi de abia le 
purtau o sută de cămile. | 

Egiptul plătia un imposit de trei milioane dinari (valoare: 300 
milioane). (Lavisse et Rambaud, Mistoire generale, |, 76). 

*%) Pe când la estremitatea Asiei Tatarii şi Mongolii şi con- 
servă caracterul lor primiliv şi trăiesc intru câtva in stare selbatică, 
ne avind alt zeu de căt o sabie goală infiptă in pământ, populaţiile 

care se apropie mal mult de Apus și care apar in istorie sub nume 

de 'Turci s'au moâificat prin contact cu civilisațiunea și rasa arabă ; ei 

nu mai au trăsăturile respingătoare ale vechilor Sciţi ; se ocupă cu a- 

gricultura şi cu comerțul, insufleţiţi de instinctul resboinic, plini de ar- 

doare şi de entusiasm, pe când Arabii caută repausul in arțile păcei, 

ei domnesc. Invingători asupra Grecilor de la cari ieau Asia Mică, ei 

şi intind stăpânirea de la Indu pănă la Bosfor. Dar nu știu a se or- 

ganisa puternice; pretutindinea se simte lipsa unei autorități superioare ; 

capi independenţi unii de alţii se luptă pentru puterea suverană (S6- 

dillot, Histoire gendrale des Arabes, |, 214%).
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in numele Califilor. Populaţiea din Bagdad chiemă in ajutor pe Buizii 

din Persia. Turcii sunt alungaţi. In viacul următor se produce o mMiş- 

care intre triburile turce din “Turchestan. (Gaznevizii intră in Mesopo- 

tamia, bat pe Califi, intemeiază un imperiu puternic şi intreprind cu- 

cerirea Indiei. Imperiul lor a ţinut pănă la finea viac. XII. 

Imperiul Gaznevizilor e desfiinţat de cătră Togrul-beg, *) nepotul 

lui Selgiuc, emirul Turchestanului. EI intră in Asia Centrală bătu pe 

Gaznovizi şi i aruncă in India, supune Persia, apoi sdrobeşte pe Buizi şi 

cuprinde Bagdad. Calilul fu nevoit a i acorda titlul de Sultan. Acesta 

domni in. numele Califului, remas numai cu puterea religioasă, Fiul 

său Alp-Arslan supune o parte din Asia Mică și Imperiul ajunge la a- 

pogeu sub Malek-Șah (1072—1092). Acesta domnia peste cea mai 

mare parte din Imperiul Califilor și era protector luminat al ştiintilor 

şi artelor. Dar după moartea sa, imperiul se imparte intre fiii săi şi 

această impărţire a adus desorganisarea şi mai apoi decadenia. Atunci 

se intemeiază sultanatele din Persia, Alep şi Damasc, Iconium in A- 

sia Mică ; iar Fatimiţii pun din nou mâna pe Palestina. 

Aceasta e starea orientului in momentul când se:incep Espedi- 

ţiile Cruciate. 

«Imperiul .Arabilor sa desfiinţat din mai multe cause. Mai in- 

tăi, puterea Califului era, absolută. Era de nevoie dar ca el să fie un 

om superior, ori să aibă miniştri vrednici. Mulţi au fost oameni mari; 

dar 'vieaţa de harem strică pe cele mai viguroase rase. Califii fiind 
slabi, slab e și guvernul. Apoi, nu era regulată ordinea succe- 

*) Fiind că Togrul-Beg era foarte pios, de oare ce ridica in toate 
cetăţile cucerite un templu lui Mahomet, Califul Kaiem se puse sub 
protecţia sa şi i delegă puterea lumească asupra tutulor statelor isla- 
mismului. Ceremonia investiturei se făcu chiar la Bagdad. Togrul-Beg 
se duse in sala de audiență, urmat de căpitanii sei și fără arme ; el 
sărută pământul inaintea, Califului care purta. vestmintul negru al Aba- 
sizilor ; luă loc pe un îron care era pregăti pentrn el, şi ascultă ce- 
tirea actului publice prin care era făcut stăpân suprem peste musulmanii. 
Califul, care remânea numai capul spiritual al imperiului, puse pe ca- 
pul seu două coroane, semn al: puterei cu care investia pe principele 
selgiucid peste Arabia şi Persia, şi 1 incinse cu o sabie măreaţă. L/au inbrăcat pe rînd cu șepte haine de onoare, şi i sau dăruit şepte slavi născuţi în cele şepte țeri ale imperiului musulman. Crainicii termina- ră ceremonia proclamând pe 'Togrul-Beg suveran al orientului şi occi- dentului. (Sedillot, Histoire gentrale des Arabes, |, 272). |
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siunei la tron. Toţi principii aveau drept a pretinde tronul. De aice 

lupte lăuntrice care sdruncinau periodic imperiul. Autoritatea. centrală 

slăbeşte. 
Aristocraţia arabă nu şi părăsise natura sa opusă ori cărei dis- 

cipline. Califii sunt nevoiţi a se răzima pe indigeni, pentru ca să poată 

ţinea pe -Arabi in respect; dar prin aceasta deşteaptă dorințile de in- 

dependență. Fiind că nu sunt siguri nici de Arabi nici de indigeni, Ca- 

| lifii caută o putere militară aiurea : mercenari și sclavi. Dar merce- 

cenarii sunt cumpăraţi de cătră duşmani şi atunci ajung, şi ei, o cau- 

să de tulburare. Califatele cad in prapastia anarcbiei militare. 

Pe lingă aceasta trebuie să adăogim ivirea mai multor secte re- 

ligioase, născute sub influința, ideilor persane şi orientale. Intre aceste 

secte cele mai insemnate a fost : Motazeliştii cari negau atribuţiile lui 

D-zeu ; admiteau liberul arbitriu ; credeau că adevărurile necesare pen- 

iru mântuire se capată numai prin lumina raţiunei ; că nu este nici re- 

velare, nici minuni ; Koranul nu este cuvintul lui D-zeu; K/hareziţii 

cari predicau egalitatea şi fraternitatea.» 

Civilisaţiunea Arabilor. 

Orientul sa folosit foarte mult de cucerirea Arabilor. Mul- 

temită lor, o singură limbă şi o singură religie domneşte de la Indus 

- pănă la Gibraltar şi in acest imperiu nemărginit s'a intocmit -o sin- 

gură civilisațiune, in care s'au contopit toate cele alte civilisaţiuni o- 

rientale. Egiptul hellenisat incepuse această operă de fusiune și Ale- 

“sandria a fost, multă vreme, centrul in care s'a făcut apropierea, in- 

tre deosebitele filosofii şi religiuni. Persia urmase acest esemplu și in 

imperiul persan şi au găsit adăpost o mulţime de invăţaţi, goniţi din 

imperiul bizantin prin persecuţiunile religioase. Intre aceşti invățaţi, 

cei mai insemnaţi au fost călugării nestorieni. Dar Arabii n'au fost 

numai intermediatorii intre deosebitele civilisaţiuni ; ei au 'ost şi crea- 

tori și ni au lasat o cultură originală. %) Ei au imitat, dar nu intrun 
N 

  

*) Arabii n'au fost numai niște intermediatori ducându la po- 

pulaţiile din Africa şi din Europa Jatină cunoștinţile, artele și inven- 

tiunile orientale şi ale Estremului Orient. Ei au pus in ordine mate- 

rialele risipite pe care le strângeau de pretutindinea. Din atâtea ele- 

mente diverse, contopite intr'un amalgam omogen, au isbutit să scoată,



chip servil ; au făcut cercetări ştiinţifice şi descoperiri nouă și au pro- 

dus o artă proprie lor. Cetățile lor principale : Damasc, Bagdad, Cai- 

To, Cordova, Fez cu cei 500000 de locuitori și cu cele 600 de mos- 

cheie ale sale, Keruan, Palermo, au ajuns mari centre de cultură, și 

când această strălucită cultură va pieri şi ea din pricina căderei ca- 

lifatelor, ea va continua a inflori in India și Turkestan. 

Arabii au fost cel mai strălucit popor din Evul Mediu în privinia 

culturală. Ei au făcut mari progrese in toate ramurile activităţii ome- .. 

- neşti şi au lost invățătorii popoarelor europeiene. *) In Agricultură ei 

intrebuințau sisteme ştiinţifice, intemeiate pe observaţie şi esperienţă. 

Cei mai insemnaţi barbaţi ai lor se ocupau cu această ramură atât 

de desprețuită la creștini. Ei au escelat mai ales in horticultură ; au 

aclimatisat o mulțime de plante străine şi erau vestiți in distri- 

Duirea apelor pentru a satisface toate nevoile agricole. Agricultura 

era isvorul principal de bogăţie al Imperiului arab. Industria lor era, 

de asemine, infloritoare. Orientul păstrase secretele minunatei indus- 

trii de odinioară ; dar sub Arabi, industria luă o mare disvoltare. Bo- 

găția cea mare a -Califilor, luesul nemărginit cu care se incunjurau, 
  

o creaţiune viie care poartă tiparul geniului lor. Numai prin ei, acea 
civilisaţie musulmană din evul mediu, la care a pus mâna atâta lume, 
şi are unitatea şi caracterul său. Imitaţia e vădită dar nu e servilă ; 
autoritatea vechielor magistri nu impedică cercetările ştiinţifice şi des- 
coperiri nouă, după cum priveliştea-şi studiarea capod'operilor trecu- 
tului ru impedică inflorirea unei arte care are toată tinereta inspira- - 
ţiei originale. (Lavisse et Rambaud, Histoire generale, |, 114). 

*) Sub punctul de vedere moral, ştiinţific, industrial, Arabii e- 
_rau cu mult superiori creştinilor; caracterul lor, morâvurile lor, aveau 
ceva generos, devotat, caritabil, care in zedar sar fi căutat aiurea. A-" 
veau mai cu samă un simţiment foarte inalt de dignitate omenească. 
Regii din Castilia și din Navara aveau aşa de mare incredere in lea- 
litatea şi ospitalitatea arabă, că mai multi dintre ei n'au stat la indo- 
ială a se duce Cordova pentru a consulta pe doctorii aşa de vestiti 
din acea cetate. Cel mai sarac din musulmani ţinea a pastra neatinsă 
„onoarea familiei sale tot atâta ca şeicul cel mai mândru. Origina obscură 
nu era o piedică a ajunge la cele mai inalte demnități; nobilimea de 
rasă nu danumai ea singură consideraţia ; mai trebuia meritul per- 
sonal. Religiunea Coranului se purificase : virtuțile şi faptele bune e- 
rău apreciate ; libertatea omului nu mai era sdrobită, ca în timpul 
cucerirei, sub credinia religioasă ; munca era incurajată, proprietatea. 
respectată ; cadiii se considerau mai mult ca arbitri de cât ea jude- 
cători, şi nu abusau de cât foarte rar de autoritatea lor. (Sedillot 
Histoire generale des Arabes, I, 341). 4 ”
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au favorisat foarte mult industria. Ei au esploatat minele și carierele 
de piatră şi marmură ; fabricele de arme de la Damase şi Toledo erau 
vestite ; fabricau vase şi unelte perfect. decorate și mobile lucrate mi- 
nunat cu incrustaţiuni de sedei şi de fildeş. Stofele lucrate de cătră 
ei erau căutate in lumea intrengă. Lucrau cu o ghibăcie nespusă stofe 
de lână, de bumbac, păr de capră şi de cămilă, matasă, şi cuvintul de 
muselin, pastrat pănă in ziua de astăzi, aminteşte fineţa, stofelor care 
se. lucrau la Mosul. Covoarele, catifelele şi mătăsăriile lor erau, dea- 
semine, vestite. In Spania, şese sute de oraşe și sate trăiau in viac. XI, 
din industria matasei. Fi lucrau cu multă măiestrie pieile ; cuvintul 
mărochin aminteşte această ramură de industrie. Erau in sfirşit o mul- 
țime de fabrici de chârtie, de matasă in Samareanda, de cânepă și in 
în Spania. Atâta desvoltare agricolă şi industrială dădu naștere unui co- 
merț toarte activ. Imperiul arab ajunse intermediatorul intre Estremul 
Orient, Africa şi Europa. Neguţitorii se bucurau de mare considera- 
țiune. Comerţul se făcea prin caravane sau pe marea. În porturile de 
la Siraf (golful Persic), Bassora (pe un canal), Aden, Alesandria, Tan- 
ger, Cadiz și Barcelona, se ingrămădiau mărfuri de valoare ; in portu- 
rile Syriei, in Alesandria și in Barcelona, veniau neguţitorii Europei cari 

duceau in ţerile creștine produsele industriei și agriculturei orientale. 

O cale de comerţ apuca spre nord şi ajungea pănă la Volga, unde 

se schimbau mărfurile arabe cu produsele Nordului. Moneta arabă a- 

vea curs pănă pe ţermurile mărei Baltice, in Polonia şi Silesia. 

Literatură şi ştiinţă. Literatura arabă era infloritoare şi erau o 

mulțime de instiluțiuni care o favorisau. Pretutindenea se infiinţaseră. 

societăţi şi cercuri literare și ştiinţifice, iar scoalele lor erau vestite, 

Dărnicia Califilor a remas proverbială, in această privinţă. Ei au in- 

ființat pretutindenea scoale pentru incepători, colegii şi scoale superi- 

oare (universităţi). *) In universităţi se invăţa gramatica şi retorica, 

istoria, matematicele şi astronomia ; invaţarea teologiei și a dreptului 

era indispensabilă pentru cei ce aspirau la funcțiunile publice. 

%) Mai nu era cetate in care să nu fie, pe lingă moscheie. biserici 
și sinagoge ! Creștinii şi conservau clerul lor, regulat şi mirean; e- 
piscopii numai erau numiţi de călră califi, moștenitori ai prerogati- 
velor esercitate odinioară de cătră regii goți; in practică, ei se măr- 
gineau mai mult a intări alegerile făcute de cătră cler. Pasiunile fa- 
natice ale claselor populare, intreținute de cătră fakiri, făceau une ori 
esplosie ;. dar guvernul mai mult se silia a le opri. (Lavisse et Ram- 
baud, Histoire gentrale, |, 757). 

15



199 

  

In universitătea de Cairo erau 12,000 de studenţi și biblioteca 

sa cuprindea 120,000 de volume ; biblioteca de la Cordova avea 

400,000. *) Clerul musulman nu vedea cu ochi buni această mare des- 

voltare ştiinţifică ; pentru că, in filosofie mai ales, se intemeiaseră a- 

devărate scoale filosofice care loviau in credință. Azerroes (1126—1198) 

a fost cel mai celebru şi cel mai mare dintre filosofii arabi. El este 

insemnat prin Comentariile sale preţioase asupra lui Aristotele şi, mai 

cu samă, prin sistema sa de filosofie. El nu crede nici in creațiune, nici 

in inviere, nici in providenţă şi admite că sunt in univers legi generale 

după care se conduce totul. Ideile lui au pătruns şi in universităţile 

creştine. El a fost toarte persecutat şi, după el, clerul a căutat să im- 

pedice ori ce -desvoltare filosofică, Bokhari este insemnat ca juriscon- 
  

%)  Califii din occident intemeiau bibliotece in cetăţile principale ; 
erau mai bine de şeptezeci in Spania. Pe lingă fiecare moscheie era 
o scoală publică, in care copiii oamenilor saraci invățau a ceti şi a 
serie, a cunoaşte preceptele Coranului. Pentru cei din clasele mai a- 
vute, erau academii, compuse in general din douăzeci și șepte sau trei 
zeci de divisiuni, fie care de patru studenţi ; fie care academie era 
sub direcţiunea unui rector. La Cordova, la Grenada, şi in alte cetăți 
mari, erau universități in fruntea cărora se aflau de multe ori Evrei; 
mahometanii aveau ca macsimă că știința reală a unui om interesază 
mai mult pe public de cât natura particulară a opiniunilor sale reli- 
gioase. Ideile liberale ale mahometanilor formau un contrast singular 
cu netoleranţa care domnia in Europa. In adevăr, ne putem intreba 
dacă esista pe acele timpuri in Europa o naţiune destul de inaintată 
pentru a pute merge pe urmele Arabilor. In universitățile lor, profeso- 
rii de litezatură interpretau operile arabe clasice ; alţii predau retorica, 
compunerea, matematicile, astronomia şi cele alte ştiinți. Pe lîngă a- 
ceste scoli in care se dădea instrucțiunea generală, mai erau scoale 
profesionale şi, mai ales, de medicină. (Draper, Histoire du dereloppe- 
ment intellectuel de Europe, UI, 299). 

Cea intăi bibliotecă din Cairo, imprăstietă sub Mostancer, con- 
tinea, 120,000 de volume. In Spania, califul Hakam I| adunase 400.000, 
şi numai catalogul împlea patru zeci şi patru de caiete. El avea pa- 
siunea cărților ; avea la Bagdad, la Cairo, Alesandria, Damasc, agenți 
insăreinați a copiia sau a cumpara pentru dinsul, cu ori şi ce preţ, o- 
perile vechi şi moderne. Palatul lui era plin de copişti, de legători, de 
pictori pentru a ilustra cărţile. El cetia cărţile, le adnota cu mâna sa, 
incărca cu daruri pe învăţaţi şi pe scriitori, supuşii lui ori străini, a- 
trăgea pe cei mai vestiți la universitatea sa din Cordova, intemeia şi 
intreținea pretutindinea scoale. Nici unul dintre suveranii din timpul 
Renașterei nu s'a aratat mai darnic şi mai luminat de cât acest prinei- 
pe arab din viacul X-lea. (Lavisse et Rambaud, Histoire gentrale, |, 781).
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sult și theolog ; el interpreta Khoranul din punctul de vedere juridice 
şi religios inaintea a 20,000 de auditori cari se ingrămădiau in jurul 
catedrei sale la universitatea din Bagdad. Din acest studiu al testului 
sacru s'a născut gramatica arabă. Khalil a alcătuit cel intăi dicţionar. 

Istoria și Geografia au inflorit de asemine in scoalele arabe. Ta: 
„bari a scris o istorie universală ; Masudi (mort in 956) era de o erudi- 

iune universală ; Ibn-al-Assir a scris istoria sa numai după isvoare si: 

gure, cercetate cu mare pătrundere ; iar Idn-Khaldun in Prolegome- 

ele sale pune regulele criticei istorice şi stabilește teoria formelor di- 
"verse şi a desvoltărei societăţilor omenești. 

Arabii au tradus și au comentat toate operile invaţaţilor greci şi 

“romani şi multe din operile acestor oameni mari ni s'au pastrat nu- 

mai in traducere arabă. 

Literatura propriu zisă cuprinde o mulţime de fabulişti şi roman= 

ieri, cari au alcătuit o mulţime de opere de imaginaţiune, intre care 

cele mai insemnate sunt: O mie și una de nopți şi Ședinţile lui IHa- 

rari. Arabul era poet, resboinic și cavaler desevirșit ; poeţii de curte 

-erau o necesitate. 
Invătaţii arabi au lucrat foarte mult pentru științile esacte. In 820, 

Mahomet-ibn- Musa alcătuieşte tractatul său de algebră, pănă la equa- 

ţiile de gradul al doilea ; alți invăţaţi au ajuns pănă la cele de gra- 

dul al patrulea. Ei au aplicat algebra la geometrie; au perfecţionat 

trigonometria şi au ajuns la, fisica matematică. In toate centrele mari 

sau infiiniat Observatorii, in cari astronomii arabi stabilesc Table as- 

-tronomice, intreprind a măsura un grad de pe meridianul pământese 

și determină obliquitatea eclipticei. Albiruni a publicat Tabelele de lon- 

gitudine şi de latitudine pentru cele mai insemnate locuri de pe lume. 

Ei au intreprins călătorii din punctul de vedere ştiinţific şi, prin a- 

ceasta, geografia a făcut mari progrese. Ibn-Haukal a fost unul din 

“marii geografi ai lor ; *) iar geografia cu admirabilele chărţi a lui F- 

drisi (viac, XIII) ni Sau conservat pănă astăzi. 
  

*) «Am descris pământul in lung şi in larg, zice in prefaţă Ibn- 
Haukal, și am făcut cunoscute provințiile musulmane. Fie care regiune 
e însoțită de o chartă care arată situaţia sa respectivă. In opera mea, 
arăt limitele fiecărei regiuni, cetăţile şi cantoanele care se află in ea, 

„apele care o scaldă, depositele de apă care i modifică suprafaţa, mij- 
„loacele de bogăţie ce le cuprinde, impositele de deosebite naturi pe care 
le plătește, drumurile care o străbat, distanțele ce o separ de ţerile
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Șhiânțile naturale, şi mai ales botanica au fost cultivate: Medicii. 
lor aveau noţiuni de fisiologie şi de hygienă:; studiiau boalele in clini- 
nicele de pe la spitale și au creat farmacopea: Chirurgia a, făcut,-de a-. 
semine, mari progrese. Scrierile lui Avicenna (980) au domnit şese sute: 
de ani in universităţile Europei, Djeber şi Rhazes au fost inainte mer- 
gătorii Chimiei moderne. Invaţaţii arabi au găsit corpuri necunoscute: 
sau compuse nouă -și au aplicat descoperirile lor la medicină, indus=- 
trie şi resboiu. Mult mai inainte de Europei, ei au intrebuinţat pulberea. 
de tun pe câmpul de resboiu. 

Arta, În pictură şi sculptură nu au lasat nimic insemnat ; fiind: 
că era oprită prin Koran representarea lui D-zeu. In architectură au 
inceput prin a copiia, mai mult pe Bizantini ; dar in curind apare o artă. 
nouă, independentă și originală. In viac. X stilul arab este constituit. 
și ţine pănă la inceputul epocei moderne. In Orient găsim puţine mo- 
numente originale ; pentru că, aice, e puternică influinţa indiană şi 
persană ; dar găsim multe in Africa, Sicilia și in Spania. Architecţii. 
arabi au ridicat, mai cu samă, moscheie și palate, cu mare varietate: 
in forme şi bogăţie estremă in ornamentare. Moseheiele din Cordova, 
și Cairo sunt admirate și astăzi. Cele mai frumoase palate care ni s'au. 
pastrat sunt: Alcazar in Sevila și Alhambra in Grenada. Curtea Fe-. 
telor, sala Ambasadorilor din Alcazar, Curtea Leilor, salele Ambasado- 
rilor, a Celor două Surori, a Abenceragilor, sunt cele mai strălucite: 
creațiuni ale artei spaniolo-arabe, 

$. 3. Imperiul Bizantin sub Comneni. 
După stingerea dinastiei macedonice se incepe in Imperiul bizan-- 

tin o anarchie grozavă, In 24 de ani ajung la tron cinci Impărați, In. timpul acesta, Serbii se revoltă, Rușii ajung pănă sub zidur 
stantinopolului, Peceneghii pradă Imperiul 
ajung cu prădăciunile lor pănă la 'Tesalo 
bat pe Bizantini şi duc in robie pe Impăratul roman Diogene (1071).. In 1081 ajunge la tron o dinastie nouă cu Alecsie Comnenul, po-. goritor din Isaac care domnise mai inainte (1057—1059). Alecsie Com-- nenul era un general ghibaciu, om inteligent și curagios. Se așteptau. 

ile Con- 
și Turcii Uzi trec Dunărea ȘI. 

nic. În Asia Turcii Selgiucizi. 

  

vecine, feliul de comerț care se prinde mai bine i | i 
de 

in ea.> (Lavisse et. Rambaud, Histoire generale, i, 788), ( ce
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a mari lucruri de la dînsul. Dar el nu poate pleca in contra 'Turcilor 
pentru că Robert Guiscard ataca Imperiul despre apus. El se uni in 
contra, acestui prietin al papei cu impăratul Enric IV și cu Venețienii ; 
“dar este bătut, macar că avea o armată de 70,000 de oameni. Noroc 
-că Guiscard a murit in curînd. Linistit despre apus, el a plecat in con- 
tra Peceneghilor și i a bătut ajutat fiind de cătră alţi barbari Cuma- 

îi, Dar in timpul acesta, Turcii se aşezaseră solid in Asia Mică. Ni- 
ceia era capitala sultanatului intemeiat aice ; mai multe insule din 
Archipel erau in mânile lor. Fiind că după moartea lui Malek-Șah se 
incep lupte lăuntrice intre .Selgiucizi, Alecsie voi să intrunească in 
contra lor pe popoarele. creştine din Europa apusană. Pentru aceaşta, 
el se puse in relaţiune cu papa Urban II. La consiliul convocat in 
Piacenţia de cătră papa veni o ambasadă bizantină, ca să ceară aju- 
torul creștinătății latine in contra Tureilor. Nu s'a putut face nimie 
da acest conciliu ; dar Urban II predică Oruciata la coneiliul adunat la 
Clermont in Franţia. Alecsie in curind se căi de această stăruință 

pe lingă papa. Era mare dușmănie, neincredere şi despret intre apu- 

seni şi resăriteni şi, in loc de ajutor, mai mult are să sufere Imperiul 

de Orient. - 

Ş. 4. Espediţiunile Crnciate. 

«Creştinătatea se transformase in cursul viac. XI. Biserica se ri- 

dicase din căderea sa ; papa, scapat de Impăraiul, era recunoscut ca 

un cap al tutulor creştinilor ; mănăstirile, reformate după esemplul 

celei de la Cluny, pustnicii, cari reincepeau viaţa sfinţilor din deşert, 

făcuseră ca să renască in Europa evlavia şi respectul cătră Biserică. 

Resboinicii creştini, cavalerii, se organisaseră ; ei adoptaseră un chip 

de a se bate uniform şi incepeau a putea lupta mai mulţi impreună. 

Pănă atunci se bătuseră mai mult intre ei; papa li dădu 'ideia de a 

se intruni in potriva duşmanilor creștinătății. Cruciatele au ieșit din 

unirea cavalerilor cu papa.» 

Dar nu numai cavalerii au luat parte la aceste espediţiuni. Toate 

clasele societăţii au socotit ca o datorie sfintă a se sacrilica pentru 

interesele religiunei ; pentru că toți creştinii de pe acele timpuri erău 

profund religioși. Aceste espedițiuni au fost, prin urmare, provocate 

prin mai multe cause.
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Simţimentul religios fiind foarte desvoltat Ja jumătatea Viacului 

de Mijloc, toţi căutau mai mult de mântuirea sufletelor lor. Dacă cei. 

de sus căutau să şi asigure fericirea pe lumea viitoarea, ei cari trăiau 

hine şi pe lumea aceasta, cu atât mai mult această dorință trebuia să 

fie aprinsă in păturile de jos ale societăţii, atât de apăsate pe acele: 

timpuri. Pe de altă parte, Biserica căutase să se tolosiască de această 

credinţă ferbinte pentru a contribui la o mai bună ordine in societate 

şi, inspirată de această dorinţă, ea găsise mai multe pedepse pentru 

cei cari comiteau crime. Intre aceste pedepse, acea care respundea mai: 

bine la scop era peregrinagiul, După cum era vina mare sau mică, 

vinovatul era osîndit a intreprinde o călătorie la vre un loc sfint; d, 

e. la Sf. Iacob de la Compostella in Spania, la Roma, şi mai cu samă. 

la Sf. Mormînt in Palestina. Osinâitul la peregrinagiu era dator să pă- 

răsiască puterea și bogăția sa, să se imbrace in haine de peregrin, să 

intreprindă călătoria pe jos, amestecat pintre cei alți peregrini, şi așa. 

să se ducă la locul prescris pentru a se inchina și a se intoarce ina- 
poi. O călătorie in asemine condiţiune era foarte moralisătoare, Pe de: 
o parte vinovatul trăia câtva timp numai cu gândul la crima sa Şi cu 
frica că nu i se vor ierta pacatele, iar pe de altă parte, cei de sus e- 
rau nevoiţi a petrece citva timp amestecați cu cei de jos şi a vedea 
prin esperienţă cu câtă neomenie se purtau cei mari faţă cu cei mai 
pre jos de cât ei. Un peregrinaj avea aşa de bune efecte că sau vă- 
zut paricizi cari, după o călătorie la Sf Locuri, au fost trecuţi in nu- 
mărul sfinţilor. Europa, dar, atât de religioasă, avea nevoie numai de 
cât a și putea face peregrinagielela Sf. Mormint; pentru: că acesta, 
era singurul mijloc a şi asigura fericirea pe lumea ceia altă. In alt 
chip, cei vinovaţi nu mai aveau nici un chip a şi spala crimele 
lor. *) Dar de când in locul toleranţilor Arabi, selbaticii 
seseră mâna pe Palestina, aceste peregrinagie a 
imposibile. Pe fie care zi, 'cei cari se puteau 

Turci pu- 
junseseră aproape 

intoarce din resărit. 
  

*)  Causele Cruciatelor după un contimpuran, Guibert de Nogent : - «Cruciatele au fost nişte resboaie cum n'a mai Văzut omenirea N , ambiţiunea. de a face cuceriri insufleția pe cruciferi: nu se ridicau a să apere Biserica ; n'au luat ei armele pentru că se temeau de o in vasie a popoarelor barbare sau a păgânilor ; D-zeu a inspirat resboa- iele sfinte pentru ca să dea oamenilor un nou mijloc de mântuire. Eată pentru ce și sunt numite glasul lui D-ze 
Lhistoire de Vhumanite VI"257). Peno (6- Laurent, Btudes sur
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povestiau grozăviile care se intimplau in Ierusalim. *) Intreaga Europă 

apusană este gata de luptă. Prin urmare, pe lingă ambiţiunea papei 

și pe lingă ardoarea resboinică a cavalerilor, trebuie să punem şi do- 

rul de luptă pentru credință al claselor de jos. 

Cele dintăi espediţiuni sunt prin urmare provocate, in mare parte, 

de entusiasmul religios. Au contribuit inse şi motive economice. Ca- 

valerii nădăjduiau că şi vor putea alcătui domenii intinse in resăritul 

scapat de sub domnia turcească; neguţitorii se așteptau la foloase 

foarte mari in acest resărit, isvorul tutulor bogățiilor ; iar țeranii pu- 

teau nădăjdui o soartă mai bună şi, in tot casul, ei nu aveau nimic 

de pierdut luând parte la aceste resboaie. Din contra, aveau totul de 

câştigat. | | “ 

Aceasta era starea morală a Europei când papa Urban Il veni la 

Clermont **) pentru a ţinea un conciliu ca să reformeze biserica din 

Franţia şi să pedepsiască pe regele Filip I, care şi lepadase soţia fără 

nici un motiv legitim şi refusa a o primi inapoi. La acest conciliu s'a 

adunat aşa de multă lume că nu mai incăpea in cetate; intinseseră 

corturi in afară de ziduri. In 26 Noembrie, papa ţinu o cuvintare că- 
  

=)  Peregrinii cari ajungeau la porțile Ierusalimului, după ce au 
suferit primejdii fără număr, deveniau victimele hoţiei indivizilor sau 
ale tiraniei administrațiunei. și ei muriau adesea de foame şi de boală, 
fără a avea mângăierea de a saluta Sf. Mormint, Turcomanii, prin 
bărbăria lor naturală, sau din pricina fanatismului pe care lau tost 
contractat, insultau pe preuţii de toate sectele : patriarchul fu tirît de 
păr şi aruncat intr'o temniţă: musulmanii nădăjduiau că turma sa se 
va grăbi de a oferi o sumă mare drept rescumpărare, şi selbătăcia lor 

a tulburat de multe ori ceremoniile bisericei Invierei. (Gibbon, Deca- 
dence de PEmpire vomain, LV). 

**) Situaţia Romei nu era favorabilă pentru comerţ ; neavînd: 
piaţă, ea nu fabrica nici o marfă, şi câmpia sa nesănătoasă, resultatul 

unei indelungate părăsiri, degiaba mai era roditoare. Chiar de pe a- 

tunci, ca şi astăzi, ea se inalța, solitară şi delăsată in mijlocul deşer- 
tului care se intindea pănă la picioarele zidurilor sale. Fiind că nu 
era industrie, nu era nimic care să samene a o clasă burgheză. Po- 
porul era numai o populaţie miserabilă, tot da una gata a urma pe 
demagogul care lingușia deșertăciunea sa, mai gata al părăsi in mo- 
mentul primejaiei. Superstiţia era pentru ea, o cestiune de mândrie natio- 
nală, dar trăia prea aproape de lucrurile sfințite pentru ca să le poată 

respecta mult ; ea maltrata pe papă şi esploata pe peregrinii pe cari 

altarele sale i atrăgea cu grămada ; probabil că era singura clasă de 

oameni din Europa care nu a dat nici un recrut pentru armatele cru- 
cei. (Bryce, Le Saint Empire romain gerinanique, 368).
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ră popor. EL descrise suferinţile creștinilor din Palestina şi indemnă 

pe toți să se ridice in contra duşmanilor lui Christos. Cuvintele papei 

au produs aşa de mare intipărire că toți intr'un glas au inceput a stri- 

ga : «D-zeu voiește ; aceasta e voința lui.» Toji jură că vor pleca, și 

coase pe umeri sau pe piept o cruce (in genere roșie) şi ieau numele 

de Oruciferi. Papa face un regulament după care toţi cari vor merge 

la Cruciată erau puşi sub protecția Bisericei, ei și averile lor, și toate 

pacatele lor erau iertate (1095). 

O mulţime de misionari plecară ca să predice Cruciata. Cel mai 

insemnat dintre ei a fost Petru de Amiens care făcuse un peregrina- 

giu la Sf. Locuri. *) El se adresa mai cu samă cătră terani. Entusias- 

mul era fără margini. Sute de mii de oameni se grăbesc a şi vindetot 

ce aveau şi a fi gata de plecare. **) Incredinţaţi că se luptă pentru 

*) După marturii oculari, Petru Eremitul era un om inteligent, 
energic, hotărit, aspru, entusiast, un tribun popular. Mic de statură, 
uscățiv, negricios la faţă, cu o barbă lunză căruntă, el umbla îmbra- 
cat in o haină de lână şi o mantie călugărească fără incălțăminte. Mer- 
gea pe un măgar din care multimea idolatră smulgea peri ca să i păs- 
treze ca pe moaşte. El petrecea o viată austeră, nu mânca nici pâne 
nici carne, dar bea vin. El distribuia cu generositate darurile cele multe 
pe care le primia. Trebuie să recunoaştem că succesul predicei aces- 
tui om a fost estraordinar. Bandele care "1 urmau "| incunjurau cu aşa 
veneraţiune că faptele şi vorbele lui erau pentru ele ca oracole divine. 
(Langlois, Lectures historigues, Moyen âge, 232). 

*%) «Se aducea intru indeplinire, zice un contimpuran, cuvin- 
tele lui Solomon : lăcustele nu au regi, şi cu toate aceste merg in ban- 
de mari. Nu au avut rege ; tot sufletul și luă numai pe D-zeu drept 
călăuză, căpetenie, soţ de luptă. Macar că se predicase numai in Franţa, 
ce popor creștin nu a trimis soldaţi ?... Vedeai Scoţieni alergând din 
fundul mlaștinelor lor... leau pe D zeu de martor că au debarcat in 
porturile noastre Barbari de nu ştin ce naţiune ; nime nu ințelegea lim- 
ba lor; ei şi punea degetele in semnul crucei, făceau semn că voiese 
a merge intru apărarea, legei creştine. Erau oameni cari la inceput nu 
aveau nici o voință dea pleca, cari şi băteau joc de cei cari și destăceau 
toate averile, prezicându-li o tristă călătorie şi o intoarcere si mai tris- 
tă... Și a doua zi, chiar cei cari și băteau joc, prin o mişcare lără de 
veste, şi vindeau toată averea ca să capete ceva bani şi poruiau impreună 
cu cei pe cari i risese. Cine ar putea număra copiii, femeile bătrâne 
care se pregăteau de resboiu ? Cine ar putea numara pe virgine, pe bătrarii tremurând sub greutatea vristei ? i venia să rizi când vedeai 

u-șI boin-ca pe nișt i â in cară - 
ținele lor provisii și copilaşii ; şi acesti cobii CR eucăn d în cară pu 
tel, intrebau in simplicitatea lor: «Nu e ac mule A n itate : u e acesta .Jerusalimul spre care mergem ?> (Crozals, Histoire de la Civilisation, ÎL, 74). 
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cauza lui D-zeu şi că nu au, prin urmare, nevoie de nimică, ei por- 

nesc in bande sub comanda lui Petru de Amiens şi a lui Gautier sans 

Avoir, străbat Germania şi Ungaria şi ajung in Imperiul bizantin. Mai 

inainte de a porni spre resărit, ei găsesc de cuviință să omoare pe E- 

vreii de prin cetăţile de la Rin ; pentru că nu puteau lasa, in urma lor pe 

dușmanii lui Christos din apus pe când porniau să estermineze pe cei din 

resărit. Porniseră fără nici o pregătire, incredințaţi că D-zeu li va purta 

grijă de toate; mulţi şi incarcaseră familiile şi tot avutul lor. Nu a- 

veau nici o ideie de drumul ce aveau să facă. Când vedeau vre o ce- 

tate, intrebau dacă nu era Jerusalimul ? Cât timp trec prin terile ca- 

tolice, l merge bine. Populaţiunile entusiaste se grăbesc a li aduce 

toate necesare ; dar când au ajuns in Imperiul bizantin şi au dat peste 

Bulgari, Români și Siavoni, atunci incep a simţi lipsa. Fiind că nuli 

se mai dă de giaba, ei incep a prada. Atunci sunt uciși și zecimi de 

mii de aceşti nenorocili remân prin câmpiile din peninsula balcanică. 

Puţini ajung la Constantinopole. Împăratul, spăriet de aceste bande, 

se grăbeşte a le transporta in Asia, Mică. Lingă Niceia sunt sdrobiţi 

de cătră Turci. Foarte puțini au putut scapa la Constantinopole cu 

Petru Eremitul. ” 

Prima Espediţiune Cruciată. 

Adevărata espediţie plecă in 1096, după pregătiri serioase facute in 

timp de un an. Se zice că se alcătuia din 100,000 de cavaleri și 600,000 

de pedeștri ; dar nu se ştie positiv. Erau foarte mulţi oameni, impăr- 

țiţi în patru armate: a) Provensali şi Italieni, comandaţi de cătră le- 

gatul papei, Adhemar episcop de Puy, “şi de cătră Raimond IV, co- 

mitele de 'Tulusa ; b) Germani şi Francesi de Nord sub conducerea 

mai multor căpitani vestiți, intre cari. cei mai insemnaţi erau Gode- 

froy de Bouillon, 'ducele Lotaringiei de jos și fratele său Balduin ; 

c) Italieni de sud și Normahzi din Sicilia, cu Bohemund de Tarent și 

nepotul său “Tancred ; d) Francesi de Nord, comandaţi de Hugo, co- 

mite de Vermandois fratele regelui, de Robert ducele Normandiei și 

alți principi. Aceste armate au plecat, unele pe uscat şi altele pe ma- 

rea, şi in primăvara anului 1096 au ajuns la Constantinopole. Ei au 

remos uimiți de strălucirea acestei cetăți; dar s'a văzut indată câtă 

duşmănie. este intre apuseni şi resăriteni. Era prea mare deosebire in- 

tre moravuri și obiceiuri. Cu mare greutate Impăratul i a putut face
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să treacă in Asia Mică, după ce s'au jurat că vor intoarce Imperiului 
bizantin. cetăţile scoase din mânile 'Turcilor, 

In 1097 Cruciații cuprinseră Niceia care se inchină Impăratului ; 
după aceia sdrobiră pe Turci in marea bătălie de la Doryleu. Dar pe 
când cea mai mare parte dintre ei căutau să ajungă mai degrabă la 
Sf. Mormânt, cavalerii: umblau să și intocmiască seniorii in Orient. 
După ce au intrat in Syria, Balduin se indreptă cu cetele sale spre Eu- 
frate și cuprinse Edesa, unde şi alcătui un comitat. Restul armatei se 
indreptă in spre Antiohia, metropola Syriei, cu 350 de biserici şi cu 
ziduri așa de groase că putea merge pe ele un car cu patru cai; 450 
de turnuri o făceau imposibilă; de luat. Puternica cetate resistă in curs 
de un an; sultanul de Mosul, Kerboga, se inainta cu 200,000 de oa- 
meni in ajutorul ei. Bohemund cumpără pe un renegat armean, insăr- 
cinat cu apărarea unui turn, și cuprinde cetatea, după ce toţi se in- 
voiră a'l recunoaște de principe al ei. Dar, in curind, se văzură in- 
cunjuraţi de cătră Kerboga. Noroc că entusiasmul religios era incă 
puternic. Armata turcească a fost bătută (lunie 1098). | 

După cuprinderea Antiohiei, Cruciferii se indreptară spre Jerusa- 
lim. Erau numai 25,000 când s'au văzut in fata cetăţii sfinte, țelul a- 
cestor indelungate necazuri. Ajutați de cătră corăbiile genoveze cure li 
aduseră provisiuni și instrumente, ei incunjurară cetatea ; dar, mai ina- 
inte de a da ultimul asalt, ei făcură, inarmaţi şi cu picioarele goale, o procesiune in jurul cetăţii. După o luptă teribilă care ținu o zi şi jumătate cetatea a fost cuprinsă. Cruciații uciseră pe toți musulmanii şi ua scriitor contimpuran nu uită a ni spune că in moscheia luj 0- mar unde găsiseră ei adăpost «sângele ajungea pănă la genunchiu u- nui cavaler calare pe calul său» (15 Iulie 1099). 

După o 'discuțiune viie intre eclusiastici cari voiau ca patriarchul să fie cap mai mare in Jerusalim s'a decis ca Godefroy de Bouillon să domnească cu titlul de Apărător. al Sf. Mormânt. In luna viitoare creşlinii sdrobiră o armată musulmană. care venia din Egipt. Scopul espedițiunei se părea indeplinit. In Orient se formaseră patru state creştine in Jerusalim, Antiohia, Edessa și Tripolis ; creş- tinii stăpâniau, in adevăr, numai cetăţile; dar aceste cetăţi erau tot 
atâtea centre de cuceriri nouă. 

Balduin care urmă după Godefroy, respinse definitiv armatele e= giptene și. cuceri mai toate cetăţile de pe țermuri; mai ales cu ajuto-
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rul Veneţienilor şi al Genovezilor. Regatul de Jerusalim se intindea pe 
țermuri de la Ascalon pănă la Beyrut, cuprinzind- vechia. Fenicie şi o 

parte din Palestina. 

Vestea succeselor câștigate in Orient făcu pe apuseni să pornească 

in mare număr. Se zice că ar fi plecat peste 400,000 de oameni ; dar 

acele trei armate din care se alcătuia au fost distruse de cătră Turci 

in bătăliile de la Halys, de lingă muntele Taur şi de la Heraclea. Re- 

măşiţile acestor armate au scapat cu mare greu la Antiohia (1101). 

Era, văzut lucru că statele intemeiate de cătră creștini in Orient 

nau să ţină multă vreme. Mai intăi, erau neințelegeri intre capii lor. 

Numai de formă se recunoștea autoritatea regelui din Jerusalim. Acesta. 

avea o intăietate numai morală. Pe urmă, creştinii ortodocşi cari for- 

mau majoritatea populaţiunei, apasați şi desprețuiţi de cătră apuseni, 

preferau dominaţiunea turcească. Era apoi dușmănie pe faţă intre Cru- 

ciaţi şi Imperiul bizantin şi, afară de aceasta, o mulţime de Cruciaţi 

se intorseseră in patrie, după ce şi au indeplinit indatorirea luată de 

a lupta pentru Sf. Mormânt. Au remas in resărit numai cavalerii cari 

se aşezaseră ca seniori și neguţitorii. Cavalerii erau mai toți Francesi, 

pe când neguţitorii erau Italieni. Veneţia, Pisa, Genova, capatară mari 

drepturi pentru comerțul ior in nouăle state creştine. Fiind puţin nu- 

meroșşi, cavalerii se intăriseră in cetăţi puternice ; neguţitorii făcuseră 

acelaş lucru. 'Toţi se inbogăţiau : uniia prin espedițiuni şi prăzi, cei 

alţi prin comerț. . 

Nouvăle state fură organisate după modelul celor din Apus, Erau 

regi, principi şi comili. cei mai de frunte ; baroni şi siri, cei de mâna 

a doua. Ori ce pământ cucerii era impărţit in mai multe feude, date 

cavalerilor. Feudalitea a fost mai bine organisată de cât in Europa; 

pentru că aice nu erau mărginiţi prin puterea regală, nici prin tradi- 

tiune. Nu erau legi scrise; toate se regulau după obiceiul feudal. Toc- 

mai pe la sfîrşitul viac. XII s'a pus in scris acest obiceiu in o colee- 

ție care s'a numit Assises de Jerusalem. 
De pe timpul celei intăi Cruciate s'au intemeiat Ordinele militare. 

- Scopul lor era de a ajuta pe peregrinii bolnavi şi săraci. Cu timpul au 

intrat in ordine şi mulţi cavaleri. Aceştia au căutat a ingriji de călă- 

tori şi de bolnavi; dar şi au luat şi sarcina de a protege pe peregrini 

in drumul lor şi de a purta lupte necontenite cu necredincioșii. In cât 

aceste ordine, jumătate militare şi jumătate monastice, ajung niște a-
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devărate armate care intreprindeau. o Cruciată perpetuă. Cele mai prin- 
ccipale ordine militare au fost: a) Ordinul Ospitalierilor sau al Sf. 
loan din Jerusalim (1092). La inceput se ocupau numai cu căutarea 
boinavilor, de unde și au luat ei și numele. Pe urmă s'au transformat ; 
au ridicat o mulțime de castele in resărit şi au ajuns aşa de bogaţi şi 
puternici prin donațiile ce li se făceau că se zice că, prin viac. XIII, 
aveau 19,000 de castele cu domenii nemărginite ; b) Ordinul Templie- 
rilor, intemeiat la 1123 de cătră opt cavaleri francesi cu scopul de a 
protege pe peregrini. Ei și au luat numele de la reşedinţa lor din Je- 
rusalim care era aşezată pe locul unde fusese odinioară Templul lui 
Solomon. Alcătuit din cavaleri, burghezi şi elerici, ordinul a ajuns 
in curînd foarte puternic. Avea in Europa peste 10,000 de castele, o 
ilotă, bănci şi un tesaur foarte insemnat e) Ordinul Teutonic, inte- 
meiat in 1197 de cătră câţiva cavaleri germani pentru bolnavii și pe- 
regrinii de neamul ior. Aceste ordine ajung foarte puternice; nu se pri- 
miau de cât numai nobili; capii ordinilor purtau numele de mare ma- 
gistru ; costumul lor era jumătate militar şi jumătate monachal ; şi 
fie care forma un mic stat. %) 

Cele alte espediţiuui Cruciate. 

Statele inființate de cătră creştini în timpul Cruciatei intăia nu 
puteau ţinea mult timp. Creştinii se folosiseră de impărecherile din- 
tre Turci şi puseseră mâna pe câteva cetăţi și pe ţermurile mării, Era văzut insă că in ziua când se va ridica un barbat capabil de a intruni puterile 'Turcilor sub mâna sa nouăle creațiuni aveau să dispară. De   

  

*) Ordinele religioase militare sunt o instituţiune născută cu cruciatele, care au trăit cu ele şi chiar mai mult timp de cât ele, care au conservat și au perpetuat spiritul cruciatelor. Slabe Ja inceput, ca toate lucrurile care incep, ele au luat in scurt timp o desvoltare re- pede și insemnată. Trebuia in adevăr pentru resboaiele din Orient o miliție deosebită, avind obiceiuri și O tactică in raport cu țara unde aveau să, trăiască şi cu dușmanul cu care aveau a se lupta. Trebuia ca această miliţie să fie permanentă, contrar eu nestabilitatea obici- nuită a armatelor feudale. 'Trebuia ca ea să aibă o dotaţie specială, pe care i au asigurat'o pe intrecute principii, papii, şi pietatea, credin- cioşilor. Dar fiind că Europa o inzestra şi pentru că voiau ca tradiția pri- 
pul instituțiunei sale, ea fu pusă sub auloritatea papei, şi nu sub a regelui de Ierusalim. (C. Dareste, Histoire de France, II, 27).
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aceia, era de nevoie ca Europa apusană să trimită necontenit-ajitoare: 

in resărit. Aceasta s'a și făcut şi, in timp de două sute de ani, au por-— 

nit mai multe espediţiuni din apus. Dar, fiind că, in acest timp, schim- 

bări mari se intimplă in apus au să se schimbe şi motivele care fă- 

ceau să se intreprindă Cruciatele. De aceia, nu mai este nici acel a- 

vînt de pietate care a fost principala. causă a primei espediţiuni. 

In 1144 s'a auzit in Europa că Turcii au cuprins Edessa. Atunci 

Bernard, egumenul de la Clairvaux, predică a doua Cruciată. După ce 

entusiasmă pe Franceși, el trecu in Germania, unde predică cu acelaș 

succes. Ludovic VII, regele Franţiei, Conrad 171, Impăratul Germaniei, 

„luară crucea. În 1147 plecară Germanii pe uscat şi ajunseră la Con- 

stantinopole. Armata lor era puternică ; erau peste 70,000 de cavaleri, 

bine pregătiţi pentru. luptă ; dar erau insoţiți de o mulţime de oameni 

lipsiţi de toate cele necesare. Ei au trecut in Asia Mică ; dar atacați și 

hărţuiţi necontenit de cătră Turci, espuşi a muri de foame și descu- 

rajaţi, ei se intore spre ţermuri, așteptând venirea Francesilor. Aceștia 

apucară pe drumuri mai bune in Asia Mică, dar, in definitiv, avură a- 

ceiaşi soartă ca şi Germanii. Foarte puţini au ajuns in Palestina im- 

preună cu cei doi regi (1148). De aice, ei se inaintară spre Damasc ; 

incercară să cuprindă această cetate strălucită ; dar fură nevoiţi ari- 

dica asediul când auziră că o puternică armată turcească venia in a- 

jutoral cetății. Cei doi regi şi cu foarte puţini din cavaleri se intoar- 

seră in Europa. 

Pe când creştinii dădeau astfel dovezi văzute despre neputința. 

lor, Nur-ed-Din care cuprinsese Edessa, atăcă regatul de Jerusalim şi 

şi propuse a cuprinde Egiptul. Un generăl al său supuse această țară şi 

Saladin, fiul acestuia, suprimă Califatul din Cairo, apoi supuse Syria. 

și Mesopotamia, la moartea lui Nur-ed-Din, și luă numele de Sultan. *) 

    

*) Saladin este un barbat foarte insemnat in istoria cruciatelor ; 

şi regnul seu represintă pentru noi punctul cel mai inalt al civilisa- 

țiunei Arabilor. Kurd de naștere, el nu e turc curat; dar are instine- 

tul lor resboinic şi e de o inteligență superioară. EI e eroul musulma- 

manilor. In el se resumă cele mai frumoase calităţi ale lor. Curaj gata. 

la ori ce incercare, mărire de suflet, credință neclătită pentru iractate, 

pietate sinceră, spirit de justiție, moderație in victorie, simplicitate de 

moravuri, unită une ori cu măreția orienială, aceste suni principalele 

trăsături ale caracterului său. Petrecându-și viața in mijlocul luptelor, 

el nu ni apare ca un protector al literilor, arților şi știinţilor, dar nu 

li e străin ; posedă toate cunoştinţile arabe și nu neglija nici, un mij-
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Situaţia creștinilor era foarte tristă. Ei se găsiau in faţa tutulor for- 
telor musulmane intrunite sub mâna unui mare om, Din nenorocire, ei 
singuri au dat lui Saladin ocasia de a porni in contra lor. Un cavaler cre- 
știn atacă o caravană musulmană care mergea de la Damasc in Arabia. 
Saladin proclamă resboiul sfint și intră in regatul de Jerusalim. Ar- 
mata creștină fu sdrobită in marea bătălie de lingă Tiberiada (1187). 
Insuşi regele cu o mulţime de cavaleri căzu in mânile Turcilor, Sa- 
ladin măcelări pe cea mai mare parte dintre prisonieri. După această 
victorie, el asedie Jerusalimul care fu nevoit a capitula. 

Europa remase imărmurită când auzi de cuprinderea Cetăţii 
Sfinte. Papa UrbanIIl predică a treia Cruciată și cei mai puternici suve- 
rani din Europa: Frederic Barbă roşie, Impăratul Germaniei, Filip Au- 
gustul, regele Franţiei și Ricard Inimă de Leu, regele Angliei, luară 
crucea. Armata germană plecă pe uscat. Împăratul luă măsuri ca să 
se inlăture desordinile espediţiei precedente. Cu 100,000 de oameni, 
el apucă pe uscat, trece in Asia Mică, cuprinse Iconium Și, cu greu- 
tăţi nespuse, trecu muntele Taurus. Dar, din nenorocire, voind să se - scalde in riul Selef el s'a inecat. Germanii descurajați se imprăştieră ; 
unia porniră in patrie ; alții se inaintară spre Antiohia, unde pieriră 
de boale (1190). Regii Franţiei și al Angliei plecară pe marea (1190). 
Ei petrecură iarna in Sicilia și in primăvară, se imbarcară spre Syria. 
Aice se opriră la cetatea Si. Jean d'Acre, care era incunjurată de doi 
ani de cătră alţi cruciferi. Cetatea fu cuprinsă după un asediu de doi ani, in timpul cărora s'au dat o mulţime de lupte mari, care au dus in tot Orientul vestea vitejiei lui Ricard. Reputația viteazului rege en- gles a făcut pe Filip August să părăsească Cruciata. Ricard a mai re- mas cât va timp in resărit, dar fără nici un resultat mai temeinic, 

Astiel la sfirşitul viae. XII, creştinii stăpâniau in resărit numai Fenicia. Ei şi strămutaseră capitala in St. Jean d'Acre, unde se aşe- zară și Templierii şi Ospitalierii. Dar in locul Edessei pierdute şi a Je- rusalimului, creştinii puseseră mâna pe insula Cipru, cucerită de cătră, Ricard, şi in Armenia se intemeiese un siat creștin, a căruia aristo- craţie se alcătuia din cavalerime apusană. | In 1198, papa Inocenţiu III ordonă a se predica a patra Cruciată. &   

loc a se ridica in stima poporelor. (Sâdillot, Histoire gentvale des A- abes, |, 245). 
”) Inocențiu III pune următoarele cuvinte în Jura musulmani=
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Regii Europei, incurcaţi in resboaie, nu iau parte; *) dar in nord es- 

tul Franţiei se ridicară o mulţime de seniori şi cavaleri. Li trebuia 

inse o flotă. Drept care au şi trimis o deputație la Veneţia ca să se 

invoiască cu' Senatul acestei republice pentru transportul și nutrimen- 

tul pănă la Sf. Locuri %*) Invoiala se făcu cu condiţie ca cruciferii să. 

plătiască, 4,200,000 lei valoarea de astăzi şi să impartă prada cu Ve-: 

neţienii. Dar când se adună la Veneţia, în î202, ei nu au suma ne- 

cesară. Atunci Venețienii cari aveau interes a se servi de armele lor, 

li propun ca pentru neajuns să li ajute a cuprinde Zara, care ingreuia 

comerţul venețian in Adriatica. Pe când se aflau sub zidurile Zarei, 

care fu cuprinsă, veni un principe bizantin a căruia părinte fusese 
  

lor: «Unde îi D-zeul vostru, care nici nu se poate apara singur, nici 

a vă scapa din mânile noastre ? Eată că am profanat sanctuarul vos- 

tru ; stăpânim locurile in care pretindeţi că superstiţia voastră a luat 

naştere. Am sdrobit armele Francesilor, Germanilor, Emglezilor ; am 

înfrînt pe mândrii Spanioli ; aţi adunat in contra noastră toate pule- 

rile voastre, și nu aţi făcut nimic. Unde e dar D-zeul vostra ?... Prin- 

cipii și regii voștri au fugit dinaintea noastră. Ce ni remâne de tăcut, 

dacă nu a estermina, cu sabia resbunărei, pe toţi pe cari i aţi lasat 

pentru a păzi colțul de pământ care v'a mai remas, apoi a năvăli in 

terile voastre, pentru a șterge numele şi amintirea voastră, pentru de 

a pururea.» (F. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Phumanite, VI, 261), 

*) Inocenţiu III cătră regele Franţiei : «Ridicăte, soldat a lui 

Christos ! Scoală-te, principe prea creştin ! Lasă-te a fi mișcat de ge- 

metele Bisericei ! Un zel sfint să te inflăcăreze pentru a resbuna 

această mare injurie făcută D-zeului tău! Sângele dreptului strigă 

cătră tine ; ascultă glasul seu ; ascultă'l şi iea scutul pentru a pro- 

tege Biserica in contra dușmanului religiunei. Ai luptat cu glorie 

pentru interesele lumei acesteia ; arată aceiaşi ardoare pentru causa 

lui lisus Christos... Fie ca braţul tău cel puternic să sdrobiască pe e- 

xetici cari sunt mai răi de cât Saracinii.> (E. Laurent, Etudes sur L'his- 

ioire de Vhumanitt, VI, 407). 

%%) Discursul lui Villehardouin cătră Veneţieni : «Seniorilor, cei 

- mai de sus și cei mai puternici baroni din Franţa ne au trimis cătră voi; 

ei vă. strigă : Indurare, aveţi milă de Ierusalim care este in robia 'Pur- 

cilor ; pentru dragostea cătră D-zeu bine voiţi a i insoți şi a resbuna 

ruşinea făcută lui lisus Christos, Fi v'au ales pe voi, pentru că știu 

că dintre toţi oamenii cari sunt pe marea, nici uniia nu au așa pu- 

tere ca voi şi ca poporul vostru ; ei ni au poruncit să ne aruncăm la 

picioarele voastre, şi să nu ne ridicăm pănă ce nu veţi fi hotărit că 

veţi avea, milă de sfintele locuri de peste marea. Cei şese trimişi se 

aruncă la picioarele lor, mult plăngând ; şi dogele şi toti cei alţi stri- 

sară intrun glas, şi intinseră mânile şi ziseră: Ne invoim, ne îin- 

voim,» . (Sismondi, Histoire des rdpubligues italiennes, IL, 129).
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detronat: de cătră Alecsie III. Acesta rugă pe Cruciferi să i ajute con- 

tra: usurpatorului făgăduind in numele părintelui său mai bine de 

10,000,000 valoarea de astăzi, un ajutor de 10,000 de oameni 

şi recunoaşterea supremaţiei papale. Venețienii indeamnă pe Cruciferi 

să primească ; mai mult incă se intovărăşesc şi ei la espediţie. Cru- 

ciferii ajung la Cohstantinopole ; *) bat cu ușurință pe Alecsie III şi 

pun in loc pe Impăratul detronat. Dar acesta nu e în stare a inde- 

plini promisiunile fiului său. Atunci: Cruciferii incunjură dir. nou ce- 

tatea ; o cuprind și i dau foc. **) Apoi intemeiază un Imperiu latin 

care a ţinut 57 de ani (1204—1261). Cel intăiu Impărat a fost Bal- 
duin de Flandra. 

Cruciata a cincea a fost intreprinsă in 1217 de cătră Andreiu II, 

regele Ungariei. O mulţime de Germani erau alături cu el. Cruciferii 
au venit mai intăi la St. Jean d'Acre; dar, s'au incredinţat indată că nu 
se va putea isbuti nimică in resărit, pe câtă vreme Turcii vor fi pu- 
ternici in Egipt. Ei plecară spre Egipt şi incunjurară cetatea Damieta, 
care fu cuprinsă prin surprindere. După aceasta ei se gătiau a se ina- 
  

*) «Cei de prin corăbii traseră la țerm și ancorară vasele lor. 
Acum puteţi afla că mult s'au uitat spre Constantinopole, cei cari nu 
o mai văzuseră pănă atunci; nu puteau crede că s'ar fi putut să se 
afle in lumea intreagă o cetate aşa de bogată. Cum au văzut acele 

„ ziduri inalte şi acele turnuri bogate cu care era inchisă de jur impre- 
jur, şi acele palate bogate şi acele biserici inalte, aşa de multe că ni- 
me nu ar fi putut crede, dacă nu ar fi văzut cu ochii cetatea in 
lung și in lat, cetatea care, intre toate cele alte din lume, era ca o 
stăpână ; să știți că n'a fost om cât de viteaz a cărui inimă să nu se 
cutremure, şi nu era de mirare, căci incă aşa mare intreprindere nu 
se plănuise nici odată pănă atunci... Fie care se uita la armele sale, 
cugetând că soldatul numai în ele are să se increadă, căci in puţină. 
vreme aveau să se slujească cu dinsele.» (Sismondi, Histoire des r6- 
publiques italiennes, Il, 137). 

**)  Latinii pradă Constantinopolea. «Chiar in zioa in care ce- 
tatea a fost cuprinsă, soldații rătăcind pe-strade, au inceput a intra 
prin case ; luau tot ce li cădea in mână, pe urmă intrebau pe pro- prieiari ca să li arăte bogăţiile ascunse; pe uniia i făceau să spună 
gătindu-i in bătăi; pe alții i inşelau prin făgăduinţi ; pe toți, i speriiau 
prin ameninţări. Tot ce aveau Grecii, tot ce aratau, tot ce aduceau “inaintea acestor oaspeţi, tot era luat ; nici odată nu li se arata nicio: milă, nici o bunatate ; nici odată nu li se permitea a impărți cu ei casa, bucatele, averile care fuseseră ale lor. | alungau tot d'a una de. prin casele lor cu neomenie.» (Sismondi, Histoire des revubli ues ita- liennes, II, 155). pi
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inta in Egipt. Atunci Sultanul li propuse să schimbe Jerasalimul cu 
Damieta. Legatul papei refusă. Intre aceste Cruciferii sunt apucaţi de 
inundația Nilului şi incunjuraţi de toate părțile de cătră Turci ; s'au sim- 
tit foarte fericiţi când Sultanul li a permis a, se retrage cu condiţie ca 
să inapoiască Damieta. 

A șesea Cruciată intreprinsă, in 1227, de cătră Inipăratul Fre- 
deric II a avut un resultat deplin. Venit in Palestina, el intră in in- 
telegere cu Sultanul şi câștigă pentru creştini Jerusalimul și o bucată 
de pământ care punea cetatea in comunicaţie cu ţermurile mărei. Dar 
din nenorocire acest tractat nu s'a putut pune in lucrare. Frederic II 

s'a incoronat rege de Jerusalim ; dar el era escomunicat de cătră papa 

și acesta ma voit să ţină nici o socoteală de tractatul incheiat. Cu 

toate aceste, noul regat a ţinut pănă la 1244 când a căzut din nou 

in urma bătăliei de la Gaza. 

Cele de pe urmă espediţiuni Cruciate au fost intreprinse de cătriă 

„regele Franţiei Ludozic IĂX Cel Sfînt. Evlaviosul rege plecă in Cru- 

ciată pentru a indeplini făgăduinţa dată lui D-zeu care '] seapase din 

o grea boală. Împreună cu dinsul ieau parte şi o mulțime de nobili şi 

cavaleri francesi, nu atâta din pietate pe cât ca să nu strice voia bu- 

nului rege. Cruciferii se imbarcă, lingă Marsilia, petrec iearna in in- 

sula Cypru şi, în primăvara anului 1249, debareară inaintea cetăţii 

Damieta, Dar au fost. apucaţi de inundația Nilului şi au pierdut mai 

multe luni in neactivitate. In timpul acesta "Turcii și concentrau for- 

țile lor. După mai multe discuţiuni, Cruciferii se indreptaseră spre 

Cairo ; dar merg foarte incet şi sunt opriţi inaintea cetăţii Mansurah. 

Aice creştinii sunt bătuţi și. nevoiţi a se, intoarce spre Damieta, hărtuiți 

necontenit de cătră hoardele mamelucilor (sclavii din Circasia cari al- 

“cătuiau armatele egiptene). Intreaga armată iu: făcută prisonieră, im- 

preună cu Ludovic IX. Mulţi dintre prisonieri au fost măcelăriți ; cei 

mai, bogaţi şi regele au scapat plătind o sumă enormă. ca despăgu- 

bire de resboiu. Piosul rege se indreptă spre Syria, unde mai stătu 

trei ani aşteptând ajutoarele care nu i mai veniau. Tocmai in 1284, 

el se intoarse in Franţia. 

In 1970 el plecă din nou. Data aceasta refusară a pleca omul- 

țiine.de nobili; mulți cavaleri au luat parte, intrați -in solda regelui. 

Crucilerii se opriră intăi in Sardinia. Aice veni şi fratele regelui, Ca- 

rol de Anjou, care ajunsese rege al Siciliei. EL făcu pe iratele său ca 
| 16
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să inceapă lupta in contra necredincioşilor in Tunis. În realitate el voia 

.să supună Ja tribut pe Sultanul din aceste locuri. Ludovic IX debarcă 

pe ruinele Cartagenei ; dar, in curînd, ciuma se declară in armata 

creştină. Insuşi regele muri in 25 august. După moartea sa, Crucife- 

rii se intoarseră in patria lor. 

De acum inainte nu s'a mai intreprins nici O Cruciată. Papiiau 

făcut, în mai multe rînduri, apel la populațiunile europeiene ; s'au strins 

de mai multe ori dări pentru Cruciate ; au mai fost lupte cu necredin- 

cioşii, dar n'a mai plecat nici o espediţie spre resărit. Lasaţi in pro- 

priele lor forțe, creștinii din Syria nu au putut resista multă vreme. 

Bibars, care din simplu sclav ajunsese Sultan al Egiptului, in 1260, 

cuprinse pe rind deosebitele cetăţi ale creştinilor : Cesarea, Jafa şi An- 

tiohia. Urmașul său atăcă vegatul de Jerusalim şi, în 1261, fu cuprin- 

să St. Jean d'Acre «poarta Sf. Locuri.» Cele alte cetăţi se predară ; prin- 

cipatele creştine din Syria dispar : toţi Francii au fost măcelăriți sau 

emigrară. Numai regatul din Cypru se mai ţinu aproape două secule. 

“Templierii se retraseră la Cipru, apoi la Păris ; cavalerii 'Leu- 

tonici la Veneția şi mai târziu la Marienburg in Prusia ; Ospitalierii 

cuprinseră insula Rodos, pe care o stăpâniră pănă in 1522, 

Urmările Cruciatelor erau uşor de prevăzut. Nu se putea aștepta 

_mimică de la nişte bande care plecau imboldite numai de entusiasmul 

religios, fără nici O pregătire ; care se stringeau in jurul unui rege, 

a unui mare senior ori a unui legat al papei şi ascultau numai cât 

timp voiau ; care părăsiau pe mai marele lor, pentru a se alipi de un 

altul. Cu asemene elemente nu se putea intemeia nimic statornic in 

resării. Cetele cavalerilor, bine armate şi toarte viteze, puteau ajunge la 

un. resuliat : armatele turceşti nu erau in stare a se opune cu succes. 

acestor bande, imbracate m fier, cu cai mari. care inaintau in şiruri 

compacte in contra dușmanilor. Dar cavalerii erau puţini si multi lu- 

erau fără nici un plan bine chibzuit mai dinainte. Afară de aceasta, 

ei erau puţini. Puteau bate pe Turci, cuprinde cetăţi şi intemeia prin- 

cipate catolice in resărit ; masa populaţiunei remănea tot alcătuită sau. 

din musulmani sau din ortodocşi, plini. de o ură de moarte în contra 

catolicilor, Astfel aristocrația avea in contra sa pe proprii săi supuşi 

ortodocşi. Dacă mai adăogim, pe lingă aceasta, certele lăuntrice şi des- 

binările dintre seniori din resărit, duşmănia Bizantinilor cari erau' mai 

bucuroși a avea vecini pe “Lurci de cât pe catolici, rivalitatea dintre
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Veneţia, Pisa şi Genova, care voiau să se folosiască de armele Cruciaţilor 
pentru interesele lor comerţiale, atunci ne lămurim și mai bine pentru ce 
milioane de oameni şi au jertfit viata lor fără nici un folos. Espediţiunile 
mărețe intreprinse de cătră regi puternici din Europa nu puteau isbuti, 
nici ele ; pentru că aceşti monarehi din Europa intâlniau in resărit 
gelosia și reua voinţă a regilor din Jerusalim şi a principilor din Sy- 
ria. Aceştia solicitau ajutoarele Europei creştine, dar nu voiau să se pu- 
nă sub ascultarea regilor veniţi din Europa, nici să cedeze ceva din 
drepturile lor. Ei ar fi dorit să se poarte resboiul după sfaturile şi după 
interesele lor ; pe când cei veniţi din Europa nu voiau să țină de loc 
socotială de ei. Cu timpul ajunge chiar că e o rare dusmănie intre 
Cruciferi şi intre Francii aşezaţi in Palestina și seiitorii din apus nu 
găsesc in de ajuns cuvinte pentru a i critica. Draptul vorbind, 
ajutoarele care li veniau din Europa li făceau, mai mult rău de | 
cât bine. 

Din aceasta inse nu urmează că Cruciatele nu au avut conse- 
cinţi foarte importante pentru omenire. Mai intăi, aceste espediţiuni 

au făcut pe popoarele Europei să ieasă din isolarea in care trăiseră 
pănă atunci. Pentru intăia oară vedem in Evul Mediu milioane de 

oameni cari părăsesc patria lor, străbat ţeri mai culte, cum erau 

Italia și Imperiul bizantin, şi se găsesc tată cu obiceiuri nouă şi ne- 

cunoscute. Acei oameni atât de ignoranţi din apus incep a cugeta, a 

face comparâţiuni, şi se intore inapoi aducând cu ei idei nouă și u- 

nele din industriile și obiceiurile resăritene. Se face, de asemene, o 

mare schimbare in ideile lor despre musulmani. Pănă atunci ei cre- 

zuseră că aceștia sunt niște selbatici şi nişte idolatri ; in timpul Cru- 

ciatelor ei află in fine ce este Islamismul și se incredințază că mu- 

sulmanii erau cu mult mai civilisați de cât ei. Astfel că din aceste 
resboaie pornite numai din entusiasmul religios şi din dorința de a 

estermina pe necredincioşi a ieşit cea intăi apropiere eu cei de altă 
religiune, adică slăbirea fanatismului religios. 

Nu putem determina cu precisiune care sunt ideile și moravurile 
musulmane introduse in Europa prin espediţiunile Cruciate, pentru că 
nu știm a nume care s'au introdus pe altă cale. Stim in adevăr, că, 
Europa era in contact cu lumea musulmană prin Spania și prin Sici- 
lia : pe de altă parte cetăţile comerciante din Europa erau in relaţiuni 
comerțiale cu dinşii și mai inainte de Cruciate ; dar, de sigur, că a-
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'ceste espedițiuni au contribuit foarte mult la introducerea elemente- 

lor orientale in apus. 

Poate că s'a esagerat insemnătatea Cruciatelor, %) dar, desigur, 

autoritatea regală a crescut foarte mult in aceste espediţiuni indepăr- 

tate. Popoarele care, pănă atunci, se considerau numai ca creştine au 

inceput a vedea că nu numai religiunea ţine pe oameni legaţi la un: 

loc ; simţimentul de naţionalitate a trebuit să se desvolte in cursul a- 

cestor resboaie, intreprinse in comun, in care diferințile de limbă şi 

de geniu apăreau limpede inaintea, fie-căruia ; și nu este indoială că au- 

toritatea regală a crescut mult prin faptul că, faţă cu cele alte popoare, 

toţi cei de o limbă se stringeau in jurul steagului regal, simbol al u- 

nităţii naţionale. Nu mai incape indoială, de aseminea, că espedițiunile 

Cxuciate au contribuit foarte mult la desvoltarea comertului și la ridica- 

rea claselor de jos. Comercianţii şi industriaşii, calcaţi in picroare in 

Europa, şi dau socoteală de insemnătatea lor in societate și simt că. 

indeplinesc, şi ei, o mare misiune socială ; țeranul, atât de despreţuit. 

in apus, are o armă in mână, se luptă cu bărbăţie in conira necre- 

dincioşilor, are ocasie, de multe ori, a scapa in luptă pe seniorul a- 

tât de mândru de rangul său, se ridică inaintea ochilor săi proprii și 

incepe a avea conştiinţă de dignitatea sa de om. 

Negreşit, la această transformare au contribuit şi alte cause, dar so- 

cietatea apusană se schimbă mai ales sub influința //spedițiilor Cruciate.. 

VIII. EUROPA IN TIMPUL CRUCIATELOR. 

$. 1. Germania (1125—127%3). —-Dinastia Hohen- 
ştaufenilor. 

Enric V a murit fără a lasa moştenitori. Atunci se găsesc faţă. 

în faţă doi principi cari aspiră la coronă : Prederic de Hohenştaufen, 

*)  Cruciatele erau espedițiuni organisate de cătră papă, căpe- 
tenia comună a catolicilor ; cruciferul era un peregrin inarmat căruia. 

Biserica, in consideraţia acestui peregrinagiu, i ierta pedeapsa la care: 
fusese condemnat. Peregrinii se intruniau in grupe mari, in jurul u- 
nui rege, a unui senior puternic, sau chiar a unui'legat al papei ; dar: 
nu erau supuși nici unei discipline, puteau să treacă in o altă trupă 
sau chiar să părăsească espediţia când credeau că şi au indeplinit fă- 
găduinţa dată. O armată de Cruciteri nu era prin urmare decât nu- 
mai o intrunire de bande care porniau pe acelaș drum. Ei mergeau. 

„in desordine şi incet, călări pe cai mari, ingreuiați cu bagagie, cu ser-



218 

ducele de Suabia, capul casei Weiblingen, ginere a lui Enric 1V şi 
Lotar de Sacsonia, stăpân peste Brunsvic, Misnia și Lusaţia. Principii 
germani se temeau de Frederic, pentru că era tinăr, brav, instruit şi 
afabil *) ; de aceia aleg pe Lotar. Atunci se incepe o luptă civilă in 
Crermania in care Lotar este ajutat de cătră Biserică și de ginerile său 
Enric Superbul, capul Welfilor. Hohenştaufenii pun in fruntea lor pe 
Conrad de Franconia, fratele lui Frederic de Hohenştaufen, care se 
proclamă rege (1127). Acesta este bătut şi nevoit a căuta un adăpost in 
italia. Lotar vine de două ori in Italia, supune pe cetăţile contrarie lui 
și se incoronează ca Imparat. El muri în 1137. Sub dînsul s'a creş- 
tinat Brandeburgul. Albert Ursul continuă cu lăţirea creştinismului la, 

nord; Magdeburg ajunge un mare centru religios. 

Lotar dăduse ginerelui său Enric Superbul ducatele de Sacsonia 

şi de Bavaria, impreună cu marchisatul de Toscana in Italia ; cu chi- 

pul acesta, familia Guelfilor, cum li se zicea in Italia, domnia de la 

marea baltică pănă la Mediterana. 'Toemai pentru aceasta principii 

germani preferă a recunoaște de rege pe Conrad, fostul dușman alui 

Lotar. El fu recunoscut și de cătră papa ; dar n'a putut domni în li- 

iiniște. Cu toate că Enric Superbul muri in curînd, resboaiele nu s'au 

sfârşit, pentru că lui i a urmat fiul său Enric Leul. Prin intervenirea 

Sf. Bernard **) s'a incheiat pace şi cât-va timp a fost linişte in Germa- 
  

vitori şi oameni cari voiau să se inbogăţiască .prin prăzi, obligaţi a 
imbraca o armătură grea. când trebuia să se lupte. (Lavisse et Ram- 
baud, Histoire gencrale, II, 342). 

*) Cuvintele lui Enric IV cătră strămoșul Hohenștaufenilor. «Se- 
nior Comite, ai fost tot d'auna cel mai credincios dintre vasalii mei 
in timp de pace, şi cel mai viteaz in resboiu. Vezi ce intunerice a- 
copăr imperiul roman,.. Buna credinţă, fidelitate, as'au dus de pe pă- 
mânt ; nu mai e nici respect cătră părinţi, nici supunere cătră stă- 
pâni ; se desprețuesc jurămintele făcute principilor, pe când se respectă 
snvoiala făcută prin indemnul demonului in contra regelui. Legile di- 
vine și cele umane sunt violate. Pentru că toată puterea vine de la D- 
zeu : a resista regelui, e a resista voinţii divine. Armează te contra 
acestei nenorociri: luptă contra dușmanilor Statului. Eu nu am uitat. 
serviciile ce mi ai făcut, nu voiu fi nemulţemitor pentru cele ce mi 
vei face in viitor. lea, in căsătorie pe unica mea fiică. Fii duce de 
Suabia.» (FE. l.aurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanite, VI, 198). 

**) Erau momente in care el discuta totul cu o eloquență aşa 
de aprinsă că pana sa, de și perfectă, nu era în stare de a esprima 
toată căldura sa : «0 lege de foc era in gura sa» zice un contimpuran.
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pia. Aceasta a permis lui Conrad III să iea parte in a doua espediţie 

cruciată. EL muri in 1152 lăsînd Germania desorganisată. 

Frederic | Barbă-roşie (1152—1190). Nepot a lui Conrad III, 

cap al casei Gibelinilor şi guelt de pe mamă, Frederic 1 este ales de 

cătră principii germani și se incoronează la Aix-la-Chapelle. El era in 

vristă de trei zeci de ani, nalt, bine tăcut, cu ochii limpezi şi vii, 

glasul puternic, părul şi barba de un blond aprins, caracter ferm «For- 

mat la resboiu in mijlocul luptelor din Germania şi a resboaielor din 

orient, deprins cu politica in dietele din țară și in greutăţile din cru- 

ciate, el era barbatul unei generaţiuni tinere, impaciente, ambitioase ; 

văzuse multe, doria şi mai multe şi promitea Germaniei destinate fe- 

picite dar furtunoase.» El se alege rege după ce se impăcă cu vărul său 

Enric Leul şi după multe promisiuni date principilor. 

EL cutrieră imperiul pentru a restabili pretutindinea pacea şi căută 

să impace pe toată lumea, Confirmă Sacsonia lui Enric Leul, i pro- 

mise Bavaria, şi apoi in truntea unei armate puternice plecă in Italia. 

Cetățile din Lombardia erau infloritoare ; susținute de cătră Bi- 

serică, ele capataseră dreptul a se administra independent. Chiar e- 

piscopii, aleşi de cătră popor, păteau niște magistrați municipali. Mi- 

lanul, in viac. XI, avea 300,000 de locuitori ; industria și comerţul era. 

“in floare. Pretutindinea autoritatea episcopilor era micşurată foarte SĂ 

mai in toate părţile erau Consuli, cari concentrau in mâna lor justitia. 

şi administrația şi comandau armatele. Un consiliu, Credentia, ajuta și 

sfătuia pe consuli şi, in împrejurări grave, se convoca Adunarea gene- 
  

In esaltarea unui entusiasm comunicativ vedeai pe acel corp şubred 
«acel corp muribund» ridicându-se, insufleţindu-se de odată, Chiar 
slăbiciunea a cărei sfintă origină era, cunoscută, acea delicatetă a cor- 
pului, acea rumenială care colora peliţa transparentă a obrajilor sei 
avea in ochii popoarelor o putere, cu atât mai pătrunzătoare cu cât 
spiritul era mai presus de cât materia. Nu mai era nime in stare să 
resiste când ieşia din acest piept debil o voace puternică, care sepo- 
trivia cu cele mai patetice avinturi ale eloquenței ; și când acest corp 
slăbănogit ajungea la un grad de acţiune care vorbia ochilor, imagi- 
naţiunei, mai mult de cât urechilor mulțimilor. Se adresa in limba Lao 
ună la Germani, la oameni cari nu inţelegeau această limbă, si1 ve- 
deai plângând, bătându-și pieptul. Numai viderea omului minunat des- 
pre care se povestiau atătea minuni, ar fi tost de ajuns ai răpi şi 
a i atrage. Acest făcător de minuni, teolog, orator, e ar fi i E 
nat el timpul seu ? El avea la disposiție toat iilo le care 2 avu 
mediu puteau domina creștinătatea | ( VA ne mijloacele, care în evul Ș . (]. Zeller, Moyen Age, 276).
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rală, alcătuită din toţi membrii cetăţii : nobili, burghezi și popor. Drep- 

tul roman care se preda la Universitatea din Bolonia, forma basa 

dreptului in cetăţile italiene. Tot aşa de infloritoare sunt cetăţile din” 

Toscana. Luca formează o comună liberă ; Florenţa e vestită de pe 

- atunci prin fabricele sale de postav şi prin băncile sale și un istorie 

contemporan zice că cetăţile italiene «intreceau in bogăţie şi putere pe 

toate cetăţile din lume.» Din nenorocire, sunt și părţi rele in această 

organisare. In lăuntru, cetatea mu era nici liberă, nici liniștită, Cetă- 

tanul era sclavul legilor şi al regulamentelor ; sunt lupte cumplite in- 

tre partide ; duşmăniile dintre burghezie și popor are să ţină pănă la 

căderea, republicilor. Apoi mai era ură de moarte intre deosebitele cetăţi. 

Veneţia, Genova, Pisa, Amalfi, se ocupă cu comerţul maritim ; 

au afaceri mai ales cu orientul. Sunt aprige la câștig, puţin scrupuloase, 

se leagă cu musulmanii dar şi cu Bizantinii, speculă cu Cruciatele, si 

imprăştie coloniile și comptuarele lor pe toate țermurile, pănă in fun- 

dul mării Negre. Veneţia are un guvernămînt aristocrat : Dogele nu 

are drept a se amesteca .la alegerea urmașului său şi nu poate lua. 

nici o hotărîre fără sfatul a doi consilieri. Dar intre aceste republice . 

este o mare dușmănie. Pisa distruge Amalfi ; mai pe urmă și ea are 

să fie distrusă de cătră Genova: iar intre această cetate și Veneţia 

lupta are să ţină pănă Ja sfirşitul Evului Mediu. 

Papalitatea umilise Imperiul şi indreptase lumea apusană spre Sf. 

Mormint ; dar „papa e foarte puţin respectat. e foarte slab in Roma. 

Partidele feudale au in mâna lor alegerea papilor. In 1143. Romanii 

se revoltară in contra papei, pentru că acesta sa opus la dărimarea 

cetăţii Tivoli. Arnold de Brescia se pune in fruntea rescoalei. EI a- 

taca pe papa și clerul ; cerea ca. Biserica să se reformeze, să lase bu- 

nurile pământeşti şi să se mărginească in rolul ei spiritual. Fusese 

condemnat in un conciliu și şi găsise un adăpost in Franţia. Dar in 

1147 el e în Roma. E om de acțiune, repede la luat hotărire, gaia a 

o pune in lucrare şi foarte eloquent. Comuna atot puternică pusese 

in fruntea Romei un patriciu, dărimase turnurile. feudalilor și intocmise 

un guvern democratie alcătuit din 56 senatori, aleşi de cătră popor. 

Papa Eugeniu III consimţi a veni la Roma ; el reeunoscu Comuna, dar 

ceru să nu mai fie patriciul. Inţelegerea nu ţinu mult timp şi el fu 

nevoit a părăsi Roma. Arnold de Brescia remâne atot puternic. A- 

tunei toţi şi indreaptă privirile spre regele german.
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In Italia Sudică, Roger se proclamase rege al Siciliei in 1130. El 

domnia cu invoirea papei, peste toată Italia Sudică ; făcu mai multe 

espedițiuni in Alrica, unde cuceri mai multe teritorii. Tunis și Bon i 

erau tributare. Aceste cuceriri au fost efemere, pentru că in curînd 

sau ridicat Almohazii. In lăuntru, Roger guverna cu strășnicie; nu 

lăsă nici o autoritate feudalităţii ; lucră numai pentru mentinerea or- 

dinei şi pentru desvoltarea prosperității publice. Nici un stat nu era 

aşa de bine administrat. El era bun cătră cei de altă rasă, tolerant 

cătră musulmani și bizantini. Limba arabă, greacă şi latină erau limbi 

oficiale ; curtea semana a orientală; invaţaţi arabi şi bizantini erau 

- foarte protegiaţi de cătră el; poeţi arabi "1 cântau .in versurile lor. 

El muri in 1154. Sub fiul său Guillaume Cel Rău s'a compromis acea- 

stă frumoasă operă. ” 

| După ce pedepseşte Tortona care se revoltase, Frederic se in- 

dreaptă spre Roma. El nu vrea să tracteze cu Romanii; cuprinde ce- 

tatea şi se incoronează ca Împărat. Arnold de Brescia este ars de viu. 

Dar Frederic este nevoit să părăsească Italia din pricina boalelor. Intors 

in Germania, el pedepseşte pe burgrasii hoţi de pe Rin și Main; dă 

lui Enyis Leul Sacsonia şi Bavaria şi acordă drepturi mari principilor 

cu condiţia ca să i fie credincioşi şi să intreţină ordinea ; iea in că- 

sătorie pe moștenitoarea regatului de Burgundia şi anecsază această 

țară ; sileşte pe ducele Poloniei a i recunoaste supremaţia sa; auto- 

risază pe cel din Bohemia ca să iea corona regală : iar Enric II, re- 

gele Angliei, declară că pune regatul său la picioarele Impăratului. 

In acest timp, papa se unia cu cetățile din Lombardia şi cu Nor- 

manzii din Italia Sudică in contra ambiţiunei imperiale. Milanul rezi- 

dise Tortona, distrusese Lodi, ajunsese foarte puternic şi aspira la he- 

ghemonia asupra Lombardiei. Frederic se jură că mai degrabă va de- 
pune corona imperială ori va muri de cât să sufere ca această coronă 
să fie umilită in persoana sa. In 1154, el intră in Italia cu o armată 
puternică. Erau 15,000 de cavaleri, cu alţi oameni de arme ea se urca la 
30,000. Mai multe cetăţi se dau in partea Impăratului. Milanul este 
nevoit a se supune. La Roncaglia Frederic ţine o dietă. Aice se de- 
cide că «Impăratul are toate drepturile, fără a se ţine samă de drep- 

„turile câștigate» «voința regelui e lege> *) EI ordonă ca «principii, epis- 

spirit mai practic de căt predocoseni ei nea ata edesea ori un . ol Cel Mare
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copii şi cetăţile să i inapoiască drepturile regaliene> şi hotărește ca 

«pe viitor podestații, consulii şi alţi magistrați să fie aleşi de cătră rege 

cu consimțimiîntul poporului» Podesta numit de cătră Impăratul e re- 

presentantul lui și ajunge magistratul suprem: Era luat, în genere, din 

o cetate străină şi ţinut in funcţiune puțin timp. Hotăririle de la Ron- 

caglia ridică pe toata lumea in contra Împăratului ; episcopii ajungeau 

vasali direcţi ai Impăratului şi papa trebuia să i se supună, peniru că 

acesta cerea din nou dreptul de Investitură și drepturile regaliene. 

Energicul Alexandru III] este ales papă. Atunci se incepe o luptă 

cumplită. Europa intreagă se ridică in contra celui care apasa Biserica ; 

Germania protestează ; dar Frederic | e foarte convins de dreptatea 

causei sale. El nu baga de samă pe regenții din provinţiile sale, așa 

numia el pe regii din Franţia şi Anglia, cari se amestecau la alege- 

rea episcopului unei cetăţi străine (Roma); isgoneşte pe Alexandru HI 

din Roma; cuprinde mai multe cetăţi şi pedepsește fără milă Milanul 

care indrăznise a sustinea un asediu de trei ani. *) Intr'o nouă espe- 

diţie, el cuprinde din nou Roma ; dar este nevoit a se retrage din pri- 

  

nici Otone nu cunoscuseră pe deplin dreptul imperial pe care "1 invo- 

cau ; nu e tot aşa cu Frederic. Legiștii, doctorii din Bolonia de cari 

e încunjurat, de la cari cere ca să i definească puterea sa, sunt inter- 

preţii acestui drept. Ei caută macsimele cele mai favorabile autorită- 

ţii ; ei spun Împăratului că voinţa lui are putere de lege, că el are nu 

numai dreptul de suveranitate dar și de proprietate asupra lumei. Inar- 

mat cu aceste acsiome scurte, el le mânuieşte cu aceiaşi forţă şi cu 

aceiaşi ghibăcie cum mânuiește şi sabia sa. (Lavisse et Rambaud, His- 

toire generale, Ul, 128). | 

*) Frederic, pe tronul seu, in mijlocul cetăţei Lodi. reconstruită 

_ si triumfătoare, incunjurat de principii Imperiului şi ai Bisericei, pri- 

mi. în 1 Mart, mai intăi pe cei doisprezece consuli şi pe fruntașii din 

Milan cari, cu sabia goală pe ceafă și cu picioarele goale, se aruncară la 

genunchii sei şi i intinseră cheile cetătei: <am făcut o crimă, ziseră 

ei, luând armele in contra impăratului stăpânul nostru ; i cerem ier- 

tare, si "1 rugăm in numele lui D-zeu, a Sf. Ambrosie şi a tuturor 

sfinţilor, in schimbul jurămintului de credinţă ce i depunem, să cruțe 

cetatea şi să acorde pace supușilor sei cari se căiesc și se supun.» 

Impăratul primi cheile și jurămiîntul. 'I'rei zile după aceia, trei sute 

de cavaleri din Milan depuseră la picioarele impăratului cele trei 

zeci şi şese de steaguri ale despărţirilor cetății și ale iniliţiilor. Impăra- 

tul i ţinu ca ostatici. Două zile după aceia, mulțimea, cu funia la 

gât, fără incălțăminte, cu steagurile in jos. aduse rarul sau caroccio, 

paladiul liberei cetăţii, care purta stindardul ei. Impăratul, care era la 

un banchet, i lăsă două oare pe. o ploaie teribilă. Când apăru in fine,
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cina ciumei. Pe când Frederic 1 era ocupat in Italia. Enric Leul creș- 

tina ţerile păgâne de pe țermurile Balticei iar Albert Ursul se intăria in 

Brandeburg. Imparatul favorisa intinderea puterei lor, pentru că avea 

nevoie de puternicul lor sprijin in contra, Ligăi lombarde. Cetățile a- 

liate zidiseră in comun cetatea Alesandria, numită astfel in onoarea lui 

Alesandru III ; această cetate trebuia să opriască intrarea Germanilor in 

Nalia. Dar in espediţia din 1174, Enric Leul refusă a trimite ajutoare 

Impăratului. De la moartea lui Albert Ursul el remăsese cel mai puternice 

senior în Germania și voia să şi cruţe puterile sale, pe care avea să 

le intrebuințeze pentru: alte scopuri. Frederic remase numai cu 6000 

de oameni. E! fu bătut cumplit in bătălia de la Legnano (1175). Atunci 

toată lumea i pretinde să se impace cu papa. La Veneţia se intâlnese 

cei doi protivnici, Frederic | şi Alesandru UI. Se incheie o pace, care 

era, in realitate, foarte favorabilă pentru Impăratul, de şi se păruse că, 

a cedat. După victorie, duşmanii săi se desbinaseră şi aceasta la la- 

vorisat foarte mult, 

Intors in Germania, Frederic pedepsi pe Enric Leul. Acesta era 

foarte puternic , dar avea o mulţime de dușmani. Impăratul procedă 

cu multă ghibăcie. 'L cită de mai multe ori 'naintea dietei şi, in ace- 
laș timp, ridica pe toată lumea in contra lui. Fiind că nu veni la dietă, 

Emric Leul fu decbracat de ducatele sale şi pus afară din lege. Sac- 
sonia și Bavaria au fost impărtite in mai multe case rivale. Enric fu ne-' 

voit a ceda. EL căzu la picioarele Impăratului. Fu iertat, dar plecă in esil. - 
Germania era liniștită ; dar trebuia să se impace definitiv şi |-. 

talia; pentru că pacea incheiată la Veneţia era numai un armistițiu. 

toți defilară depunând insigniile lor ; chiar imaginea Sf. Ambrosie:'se 
inchină inaintea invingătorului ; câtiva Milanes: sfarmară .caroceio și 
mulţimea se aruncă in genunchi, abia ţinând strigătele de milă... Două- 
sprezece zile după aceia, in martie, el espedie, din Pavia ordinul ca. 
locuitorii se deșerte cetatea. (J. Zeller, Fistoire de I Allemagne, 458). 

«Întreg poporul, zice un martur ocular, se aruncă la pământ, 
plângând și cerând indurare. Un consul din Milan luă cuvântul in fa- 
voarea atâtor nenorociţi ; la glasul lui toţi se aruncară din nou la pă- 
mânt, ridicară crucele pe care le ţineau in mână şi cerură cu strigăte. 
de durere indurare prin gratia lui Christos, Toţi cei de fată erau mis- 
caţi pănă la lacrimi ; fata imparatului remase rece. In fine comitele de 
Blandrata, cu crucea in mână, adresă rugăciuni lui Frederic in favoa- 
rea concetățenilor sei ; tot poporul, cu fata la pământ, se ruga impreu- 
nă cu el; nime nu și putea ţinea lacrimile. Impăratul a remas neclă- 
tit ca o stincă.»> (F. Laurent, Etudes sur histoire de Phumanitt, VI, 215),
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Frederic căută să negocieze cu cetăţile din Lombardia. La Piacenţia 

cetăţile jurară credință Impăratului și acesta le iertă pentru revolta 

lor. EI li lasă drepturile regaliene, dreptul de a ridica fortărețe, juri- 

dicţia civilă şi criminală ; cetăţile se legau a'l lasa să treacă prin ţara 

lor, al găzdui şi se indatoriau a apara proprietăţile și bunurile impe- 

riale din Lombardia. Pacea definitivă fu incheiată la Constanţa (1183). 

In anul următor, Impăratul invită pe intreaga Europă la Dieta 

de la Maynz unde avea să se serbătorească pacea imperiului. Tot a- 

tunci cei doi fii ai săi aveau să fie făcuți cavaleri. Șeptezeci. de prin- 

cipi «de la Iilyria pănă la Spania» şi 70,000 de cavaleri respunseră 

la apelul Impăratului. Aici au venit şi o mulțime de poeţi ca să in- 

veseliască pe oaspeţii imperiali. 

termania e la apogeu pe timpul lui Frederic Barbă-roşie. Șe 

desvoltă poesia, cavalerească ; Istoria se cultivă cu succes ; din Jtala 

şi Franţia vin o mulţime de arhitecţi şi meșteri cari ridică catedralele 

din Colonia, Spira, Worms, ete. Educaţia nobilimei e. mai îngrijită și 

clerul superior nu era lipsit de cultură ; episcopii sunt foarte ghibaci 

in afacerile publice ; dar umblă mult timp după bogății, moșii şi veni- 

turi, şi moralitatea lor lasă mult de dorit. 

Impăratul e Impăratul Romanilor ; e incoronat in Aix-la-Chapelle, 

cu drept de a se incorona şi in Roma. Regatul Germaniei a ajuns L= 

niversal ; cei alţi regi sunt numai reguli, regenţi de provinţii. Impăra- 

tul ordonă, voiește. în drept, regatul este electiv ; în fapt, el este eredi- 

tar, pentru că ful e incoronat trăind părintele său. Curtea lui e stră- 

lucită ; el are pretutindinea castele și domenii ale lui. Ori unde ține 

tribunal, toți i se supun. El şi are corona de la D-zeu ; el e: Caput 

et princeps regni et populi, imperator ei gubernator urbis et orbis ut 

populos în pace custodiat. El se razimă pe dreptul imperial roman. De 

la el purcede toată puterea și tot dreptul. Curtea lui este centrul Im- 

periului. El face legi, judecă, este atoi puternic. El are dreptul a stringe 

armate, dispune de vămi, imposite şi venituri şi dă drepturi regaliene. 

Când este intr'un ducat ori archiepiscopat drepturile principilor nu mai. 

fiinţază ; numai el dictează. 

Marii dignitari sunt puternici in țerile lor ; dar indeplinesc func- 

țiuni la Curte și fac onoarea şi podoaba Curţii imperiale. Impăratul se 

servia mai mult cu principii eclesiastici. Cancelarius e mai tot d'auna 

un eclesiastic ; nici un act nu e valabil fără semnatura sa; el inso-
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țeşte pururea pe Impăratul şi e foarte puternic, nu numai pentru că 

e un feliu de ministru primar, dar pentru că e și archiepiscop și ca 

astfel are,o mulţime de domenii şi de vasali. Impăratul se sfătuieşte cu 

fruntașii țerei : principibus consentientibus, consensu principum. Sunt 

datori a veni la Diete, care se adună in deosebite locuri. Aici se de- 

liberează. asupra resboiului, se judecă crimele de stat, se stabilesc puncte 

de drept. Dieta e o adunare politică, dar tot odată și tribunal şi conciliu. 

Impăratul decide numai după ce a ascultat părerea principilor. Când e 

puternice Impăratul, atunci voinţa lui predomină. Dar in genere princi- 

pii se bucură de o mare autoritate, mai ales când Impăratul nu este 

față. Principatele ajung puternice ; cele laice ajung ereditare, cele e- 

clesiastice sunt nemutabile. Cu toate aceste, puterea regală e mare și n'a 

"dispărut incă legătura strinsă dintre statele germanice. Impăratul are 

mare vază, mai ales tață cu cei mici. Dar autoritatea imperială, atât 

de puternică in teorie, sufere mai multe ingrădiri in realitate. 

Mai pre jos de principi este o nobilime mică foarte numeroasă. 

Aceștia și au cetăţile lor, de multe ori numai nişte forturi ori castele, şi 

sunt oameni liberi cari atîrnă numai de Impăratul. O altă categorie 
se alcătuește din oameni liberi cari sunt legaţi de principi prin legă- 
turi personale, dar sunt stăpâni absoluţi in proprietăţile lor. Aceștia 

și au castelele şi armatele lor şi sunt foarte necesari : pentru că sunt 

numeroşi, se bat bine și resboaiele nu se pot intreprinde fâră ei. Ei 

sunt mai pre sus de cât burghezii, aproape de nobili. *) Cetățile n'au 
  

*) Ce era Germania din viac. XIII? O amestecătură deo mul- 
time de state : regate, ducate, margraviate, landgraviate, comitate pa- 
latine, comitate, vice comitate, bailiagie, burgraviate, seniorii, archie- 
piscopate și episcopate, abaţii, puteri lumești și in acelaş timp religioase ; 
cetăţi imperiale, princiare, episcopale sau libere și independente, care 
formau tot pe atâtea autonomii particulare și, sub aceşti principi, va- 
sali, seniori cu sau fără feude, obligate sau substrase de la serviciul 
curţii, justiţie sau oaste, cavaleri, oameni de arme, tot atâtea crade 
pentru nobilime ; in aceste cetăţi : cetățeni nobili sau nenobili, “bur- 
ghezi de sus şi burghezi mici, mari comercianţi sau mici meseriaşi, pa- 
tricieni şi meşteri, servitori, muncitori din greu, soldaţi mercenari, ar- 
maţi, plătiți şi nutriţi; la ţară, in fine, proprietari liberi şi neliberi, u- 
sufructuari şi arendaşi, oameni de jos, coloni, censitari, serbi mai mult 
sau mai puțin incăreaţi cu dări și beilicuri, cari formau o multime de 
categorii. Și totul era fără o legătură comună pentru toți, fără hie- 
rarchie regulată, generală, care să facă lege intre state Şi indivizi ; 
pentru că toţi nu aveau intre ei de cât raporturi private intre egali
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ajuns încă libere. Ele ascultă tot de seniorul lor ; dar se bucură de 

uriele drepturi : şi au locul lor in regat şi sunt cu mult maipre sus 

„de cât satele. *) Starea țeranilor se inbunătăţeşte pe fie care zi. Se- 
niorii sunt nevoiţi a i tracta mai bine in propriul lor interes. Ei fic- 

sează dările şi prestațiile lor şi li acordă pământuri in condițiuni favo- 

rabile, mai ales când sunt necultivate. Când lipseşte pământul ei emi- 

grează. Pornesc dincolo de Elba, subjugă, convertesc, distrug ori go- 

nesc pe Slavonii de pe acolo; ori apucă pe mănoasa vale a Dunărei 

şi ajung pănă in Transilvania. %%) 

In 1184, Frederic pleacă pentru a șesea oară în Italia şi este 

primit cu triumf in Milan. El căsători pe fiul său Enric eu Constanta, 

moștenitoarea regatului de Sicilia. Intors in Germania el primi vestea 

că lerusalimul a fost cuprins de cătră Turci. După pregătiri serioase 

in curs de un an, el plecă cu o armată de 100000 de oameni; trecu 

sau intre superiori şi inferiori, fără constituţiune ficsă, comună, scrisă, 
de care se feria geniul germanic prin instinct şi prin tradiţiune. (J. 
Zeiler, Histoire de P Allemagne, 716). | 

*)  Alungată de pe la țară, libertatea se conservase sau ince- 
pea a renaşte prin tîrgurile mari sau castele imperiale unde bailul ad- 
ministra. şi judeca singur domeniile suveranului, şi in vechile cetăți de 

pe malurile Rinului sau ale Dunărei, devenite reședința episcopilor, ad- 
ministrate şi judecate de bailii lor. Impăratul, rege in domeniile sale, 
era mai bun stăpân de cât seniorii in ale lor, şi episcopii, mai buni 
stăpâni de cât principii. Ingrămădirea locuitorilor in acelaş punct, ge- 

nul de meserii la, care se dedau, comerţul ce practicau, nu permiteau 
burghezilor a se protege mai bine? Nevoiţi de mai multe ori de im- 

prejurări a se arma pentru apărarea teritorului, cei mai bogaţi for- 

mau chiar un fehu de aristocrație puternică prin patronagiul ce eser- 

cita asupra meseriașilor mai mici şi prin asociaţia lor in corpora- 

tiuni ; şi unele cetăţi, investite de cătră bailii episcopilor cu dreptul de 

'a purta armele pentru paza zidurilor, puteau să se serve de arme chiar 
şi în contra stăpânilor şi pentru apărarea drepturilor dobîndite. Dacă 
mai adăogim la aceste cause, pe malurile Rinului şi ale Dunărei, urmele 
câtor-va, instituțiuni municipale, admiterea in cetăţi a unor cavaleri, 
vom avea fundumentele unei constituţiuni burgheze. (J. Zeller, Histoire 
de t Allemagne, 267). 

%*) Această lipsă de guvern central, această anarchie nu a fost 
aşa, de nefavorabilă pentru Germani, cum sar putea crede. State mari 
și mici, laice sau eclesiastice ; cetăţi şi sate ; corporaţiuni bogate și să- 
race ; cavaleri incuibaţi in castelele lor ; comunităţi de terani liberi sau 
neliberi in mijlocul intăriturilor lor. ne bazându-se de cât numai pe ei, 
se intocmesc cum pot, trăiesc numai pentru ei in deplină independență, 
sporesc şi se imulțesc in fortă lor, originalitatea și autonomia lor. Nui ni-
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prin Asia Mică, unde cuprinse Iconium și se inecă in râul Selef (20 
lunie 1190). %) | 

Eric VI (1190—1197) pe lingă moştenirea părintelui său mai 
are drept şi asupra regatului de Sicilia ca zestre a soției sale. Prin ur- 
mare, stăpân peste Italia de nord, cu drepturi mari asupra Toscanei, 
dacă punea mâna și pe Italia sudică, atunci independența republicilor 
din Lombardia şi puterea papei erau in mare primejdie. Din această 
causă, papa a dat sprijin partidei naţionale din Italia sudică și Sicilia, 
care ridică la tron pe un bastard al regelui precedent. Enric VI re- 
gulă trebile Germaniei, se impacă cu Enric Leul şi trece in Italia. Ca 
să atragă pe Romani in partea sa, el li dădu voie a dărâma Tusculum, 
care i ameninţase atâta vreme. După ce se incoronează ca Impărat in 
Roma, el intră in regatul de Neapole. Dar niște boale cumplite "i ze- 
ciuesc armata și el e nevoil a se intoarce inapoi. Intr'o nouă espe- 
diție el cuprinde Neapole şi Sicilia ; pedepsește cumplit pe toți cari se 
luptaseră in contra sa ; apoi căsătorește pe fratele său Filip de Sua- 
bia cu Irena, fiica Impăratului bizantin, și plănuiește o espediţie cru- 
ciată, nu atâta din evlavie pe cât cu scopul de a pune mâna pe Im- 
periul de Resărit. Mai inainte de a pleca, el voiește să facă Imperiul 
ereditar și promite principilor ereditatea feudelor, chiar şi în linie fe- 
meiască și colaterală. Dar principii nu au căzut in cursă, Atunci el 
  

nic general, in adevăr; nu sunt ambiţiuni inalte şi indepărtate. Orisonul 
fiecăruia s'a micșurat. Fiecare se măreşte, se rotunzește, se inbogăţeşte 
pentru sine, se guvernă după feliul seu. (]. Zeller, Ffistoire de i Alemag- 
ne, 118). 

*) Italia, Provence, Burgundia, Danemarca, Polonia, Constantino= . 
pole, Sfintele Locuri, Pau văzut. El a pus pe cap coroanele Germaniei, Ita- 
liei, de Arelat, a Imperiului, de două ori, la Roma. E cel mai tenace din- 
tre adversarii papilor şi are drept rival pe Alexandru III. A distrus Mila- 
nul, “tortona, Spoleto, 'Pusculum, in Italia; răpune pe Enric III în Germa- nia; amăgeşte pe regii Franției Ludovic VII și Filip Augustul ; face să tre- mure Constantinopole ; capătă a intra ca amic in Veneţia; prepară unirea 
Neapolului și Siciliei cu Imperiul și cetatea Maynz vede intruniţi in jurul lui pe ambasadorii intregei creştinătăţi și pe trubadurii de toate limbile. Este epoca in care, cum zice un istorie german «poporul german, tare prin unitatea sa sub impăraţi, a ajuns la cel mai inalt grad de putere: în care nu numai că dispune de destinatele sale, dar comandă și altor po- poare ; in care in fine, omul de rasă germanică e mai pre sus de:cât ori ce pe lume și in care numele de German se bucură de svonul seu deplin şi in- treg.> (]. Zeller, Histoire de ! Allemagne, 435),
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se” mulţemi a li cere numai să aleagă pe fiul său Frederic. In 1197 

Cruciata era gata, Enric credea că va pleca cu o armată numeroasă, 

când muri de friguri la Messina, lăsând de urmaş pe fiul său Frede- 

ric, în vristă de trei ani. *) 

Pe când moştenirea lui Enric VI trecea la un copil de trei ani, 

pe tronul pontifical se suie Inocenţiu III, cel mai energic dintre ur- 

maşii lui Grigorie VII. El se trăgea din o familie strălucită ; avea pa- 

siunea puterei ; era de o activitate neobosită și avea o convingere a- 

dincă de legitimitatea drepturilor sale. Avea, o ambiţie nemărginită, dar 

era sincer ; era foarte ințelept, ştiind a ceda la timp ; era un adevă- 

rat diplomat şi jurist de frunte. Educaţia sa fusese strălucită. El era 

incredinţat că «papalitatea este mult mai pre sus de cât regii. Aceștia 

domnesc numai asupra unor regate particulare şi peste provinții ișo- 

late; Petru e mai pre sus de cât toţi prin. deplinătatea puterei sale, 

pentru că el este representantul aceluia care stăpâneşte universul.» **%) 

*) Mai mult diplomat de cât resboinic, mai mult violent de 

cât puternic şi mai mult fără milă de cât sever, tot d'a una nerăbdă- 

tor, nici odată satisfăcut nici chiar in succese, fără milă in luptă, mai 

fertil in viclenii de cât in idei, punând ambiţiunea mai pre sus de cât 

serupulele, pasiunile sale mai pre sus de conștiință şi lăcomia, mai pre 

sus de cât onoarea, avînd tot dauna, in jurul seu mai degrabă instru- 

mente servile de cât servitori devotați, puţin simpatie Germanilor, u- 

rit de Italieni, detestat poate de impărăteasa Constanţa, femeia sa, En- 

ric VI şi strică, proiectele prin chimerile sale, binefacerile sale prin co- 

ruptiune, negoțierile prin viclenie, victoriile prin resbunări, guvernul prin 

avariţia sa, cruciata chiar prin egoismul seu ; și muria făra să fi schim- 

baţ in folosul familiei sale constituţia germană, nici să fi intărit -do- 

minaţia, imperială in Lombardia și in Roma, nici puterea sa regală in 

Sicilia, nici terminat cruciata de care vorbise in timp de patru ani. 

(]. Zeller,' Histoire de I Allemagne, 556). 
=) Fiu al comitelui Trasimundo de Segni, din Sabina, Ino- 

cenţiu studiase teologia și gramatica la Universitatea din Paris, și drep- 

tul civil şi pe cel canonic la Bolonia. ; el aducea la pontificat o viață 

pură, un caracter făcut pentru a comanda, bogății care nu erau nefo- 

lositoare pentru esereiţiu! puterei, esperiență in afaceri și talent a le” 

espune, ghibăcia unui diplomat cu eloquență unui predicator, in fine și 

mai cu samă acel devotament ardent şi convins care nu lasa să treacă 

nici un eveniment fără a incerca să intrebuințeze puternica sa voinţă, 
El proclamase că succesorul lui Petru era : <intermediatorul intre D- 

zeu şi oameni, mai pre jos de D-zeu, mai pre sus de oameni, mai pu- 

tin de cât D-zeu, mai mult de cât un om, judecând totul și neputând 

a fi judecat de cătră nime, după cuvântul apostolului.» (J. Zeller, Hs- 
toire de b Allemagne, 562);
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-Câ: 1 s'a suit pe tron, (1198), papalitatea era slabă ; i se: luase 

cea mai mare parte din pământurile Bisericei ; chiar in Roma papa era 

nevoit a tracta cu Senatul ; unii papi nici nu putuseră şedea in Ro- 

ma ; chiar după ce se făcuse impăcarea, Comuna tot era puternică. |- 

nocenţiu se pune pe lucru şi ocasia era minunată pentru indeplinirea 
scopurilor sale. In iermania erau mai mulţi rivali: pe tronul Angliei 
era un rege incapabil ; in Franţia era un rege puternic, dar foarte 
prudent, eare se ferește a intra in conflict cu papa. 

E! a ridicat foarte mult autoritatea Bisericei romane. In contra Al/- 
bigenților cari se ridicau cu furie contra Bisericei el a predicat o Crucia- 
tă. *) Comitatul de Tulusa şi mai toată Franţia sudică, leagânul Albigen- 
ților, a fost prefăcută intr'un deșert și tribunalul teribil al Inquisițiunei 
a fost insărcinat a urmări pe toţi cei presupuşi a se departa de la a- 
devaraia credinţă. **) Lumea se ridica, cu drept cuvint, in contra a- 
busurilor clerului. 1 se imputa. că prea strînge averi şi că e mâncat 
de ambiţie și de dorința de a domina. Sub Inoncenţiu III sau inte- 
meiat cele două ordine de călugări cerșetori, Dominicanii și Francis- 
canii, cari nu aveau voie a stringe averi, nici domenii. Desculţi, intr'o 
rasă groasă, incinși cu o funie, cu o glugă in cap, ei erau datori să 
străbată necontenit creștinătatea, propoveduind pretutindinea cuvîntul 
  

*) Nu se mărginiră a profesa opiniuni pe care le respingea Bi- 
serica sau: a voi să readucă anticitatea primară a creştinismului. Ei mai ridicară in contra lerului toate patimile populare, invidia, intere- sul, ura. Ei acusară lăcomiia şi pompa lui ; atacară bogăţia lui ; i con- testară dreptul a posede ; predicară contra dijmelor Și dărilor ce plă- tiau țeranii. Ei se ridicară contra decisiunilor Bisericei și contra senio- rilor cari le puneau in lucrare, in contra administraţiunei, pentru că şi clerul lua parie, contra legilor, pentru că erau opera. conciliilor, Ei ajunseră astfel, prin un resboiu necontenit, a săpa in temelia lor toate puterile stabilite. (Dareste, Zfistoire de France, Il. 143). 

*%*)_ Ingqaisitorul inainte de a intra in funcțiune ținea un discurs. Indulgenţii de patru zeci de zile pentru cei cari '1 vor asculta: de trei ani pentru cei cari vor denunța pe eretici. Ameninţări pentru cei cari nu erau amăgiţi cu aceste promisiuni. Pira era ordonată sub pedeapsă de escomunicare; se asigură secretul pentru delatori : tradau pe amici, pe coreligionari, sub secretul confesiunei. Odată ereticul denunțat şi dat inquisiţiei, pierderea lui era sigură. El nu avea apărător; avocatul care indrăznia a sfătui pe un eretic era destituit şi lovit de o infamie eternă. Eată dar acusatul singur, în fata judecătorului seu. EL nu știia cine "1 acusa, nu știia ce marturi depun contra lui ; totul se petrecea in um- bră. Biserica nu făcea rău că ascundea numele marturilor şi pe ala-
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lui D-zeu. *) Prin aceasta se ridică foarte Biseric- n ochii credincio- 

şilor. **) La glasul papei pleca Cruciata IV-a care supunea, Imperiul bi- 

zantin și punea Biserica ortodoxă la picioarele sale ; Regele Angliei se 

umileşte inaintea. legatului său și se declară vasal al Bisericei roma- 

ne ; Filip Augustul este nevoit a se impăca pentru ca să ridice papa 
  

cusatorilor. pentru că, lucru scandalos ! criminali,.oameni infami. sper- 
juri, complici, puteau fi marturi. Medicii erau primiţi, mai mult incă, 
obligaţi a denunța pe bolnavii lor ! se plătia o marcă de argint pe cap 
de eretic la acusatori ! Se admitea femeia, copiii, servitorii acusatului, 
a depune contra lui ; dar nu aveau voie a depune in favoarea lui! 
acusaţi şi marturi erau supuşi la tortură, pentru a mărturisi o crimă 
imaginară. Mai grozavă era tortura, morală lia care supuneau inquisito- 
rii pe preveniţi. (F. Laurent, Etudes sur histoire de ! humanite, VL, 465). 

*) Regula Franciscanilor. Când intră in ordin sunt datori să și 
vândă toate ăverile si să le impartă la saraci. | este absolut. oprita 
primi bani şi li este oprit de a dobindi ceva ca proprietate, nici casă, 
nici câmp, nici ori ce ar fi: străini şi peregrini pe lumea aceasta, ei 
sunt datori să trăiască in sărăcie şi. in umilință ; să nu li fie ruşine 
a fi săraci şi a cerşitori., «D-zeu nu sa făcut sărac pentru noi ?» 
Haina lor se compune din o tunică de stofă proastă ; pot coase peteci, 
ca să semine şi mai mult cu saracii. Sărăcia trebuie să se arăte pănă 
și in casele şi bisericile fraților. (F. Laurent, Etudes sur histoire de 
Phumamnite, VI, 99). 

2) «Se silesc ca să readucă sărăcia și umilința Bisericei pri- 
mitive, indeplinind nu numai preceptele, dar şi consiliile Evangeliei. 
Papa a intărit regula lor și li a dat puterea de a predica pretutin- 
dinea, dar cu consimţimentul prelaților. Sunt. trimişi câte doi ; nu poartă 
nici sac, nici pâne, nici bani, nici incălţăminte ; căci nu li e permisa 
poseda nimic. N'au nici mănăstiri, nici biserici, nici case, nici moşii, 

nici vite. Nu intrebuinţază nici blăni, nici albituri, ci numai tunice de 
lână cu glugă, fără mantale sau alte haine. Când sunt poftiţi la masă, 
mânâneă ce li se pune; când li se dă nu string nimic pea doua zi. 
Se adună odată la doi ani pentru capitulul lor general după care su- 

periorul i trimite câte doi la un loc sau mai mulţi in diferitele pro- 
vinţii. Predica lor face și mai mult incă : esemplul lor face ca să des- 
preţuiască lumea nu numai oamenii .de jos, dar și nobili, cari, pără- 
sind oraşele, moşiile și averile lor cele mari, se mărginesc la haina 
fraților minoriţi, adică o tunică proastă şi cu o funie ca cingătoare. 
Sau imulţit aşa de tare in scurt timp, că nu se află provinție in lu- 

mea creştină in care să nu fie fraţi de ai lor.» (C. Dareste, Histoire 
de France, Il. 159). 

Guvernământul papal culese in curind foloasele ce le aștepta din 
instituția ordinelor cerşitoare. Bande de frați daţi la sărăcie și trăind 
din milostenii străbătură toată Europa, cu picioarele goale, cerșitorind, 
şi punânduse pretutindinea in contact, in imprejurările cele mai favo- 
rabile, cu cele de pe urmă ranguri din societate. Ei trăiau in mijlocul 

17
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interdictul aruncat asupra Franţiei intregi. *) Creștinismul se intinde in 

Pomerania, Livonia şi Esthonia ; Almohazii din Spanie sunt bătuţi in 

marea bătălie de la 'Tolosa (1212) ; regii din cele alte părti ale Europei 

tremură inaintea puterei sale ; Ioniţă, Impăratul Româno-Bulgarilor, se 

“pune sub protecţia sa.%*) Astfel că Biserica romană se părea ajunsă 

la apogeu. ***) Singura greşală a marelui papă a fost că s'a prea ames- 

populației de jos, priviţi cu toate aceste in tot d'a una ca nişte per- 

soane sacre. Acusaţiunile de risipă şi de desfrinare care cădeau asupra 

clerului regular nu se putea adresa, acestor fanatici slăbiţi de foame şi 

incinşi cu o funie. Putem zice că prin ei papalitatea știia tot ce se 

vorbeşte in Europa. Aceste ordine nu numai că au scapat Biserica de 

primejdia ce o ameninţa, dar i au permis a conserva pentru multe 

viacuri influința sa asupra claselor muncitoare. (Draper, Histoire du de- 

veloppement întellectuel de V'Lurope, IL, 339). 
*)  Legatul adună un conciliu. La miezul nopții, episcopii și preu- 

ţii apărură fie care cu o făclie in mână ; clopotele care sunau peniru 

ultima oară, fură trase ca pentru cei in agonie şi ca pentru morți. Ca- 

nonicii rugară pe Părintele Milelor : «Doamne D-zeule, ai milă de noi.» 

Un văl acoperi imaginea, lui Christos ; sfintele taine fură aruncate în 

toc ; moaştele sfinţilor şi imaginele patronilor bisericilor fură pogorite 
in mormintele subterane. Atunci legatul, inveştmîntat in vestminte vio- 
lete ea in ziua Patimilor Mântuitorului, anunță poporului că in numele 
lui lisus Christos toate domeniile regelui Franţiei erau puse sub inter- 

dict, pănă ce nu va inceta a mai trăi cu Agnesa. Gemetele, plângerile 

bătrânilor, femeilor şi copiilor, resunară sub portice; se părea că a so- 

sit ziua judecății celei de pe urmă şi că credincioşii au să apară ina- 
intea lui D-zeu, fără sprijinul rugăciunilor Bisericei. (F. Laurent, Ftu- 

des sur Phistoire de Vhumanile, VI, 259). ' 
5) Din scrisoarea lui Inocenţiu III cătră Ioaniţiu : «Regele 

regilor, Domnul domnilor, lisus Christos, caruia părintele i a dat to- 
tul, punând universul la picioarele sale, căruia apartine pământul și 
tot ceia ce el conține și toţi cari '] locuiesc; cel inaintea căruia se 
pleacă toată creatura din cer, de pe pământ şi din infernuri, a ales 
ca vicar al seu pe pontificile suprem al scaunului apostolic şi al Bi- 
sericei romane ; el la stabilit asupra popoarelor şi asupra regatelor, 
dându-i puterea de a smulge, a distruge, a impraștiia, a edifica. şi a 
plănta.- Nei care, macar că nevrednic, ținem pe acest pământ locul 

celui care domină peste toate regate, car e. A cui vea prin care 
rituală şi de interesele lumești ale Bulg il . par de tă niuivea spl- 
indepărtati de la sinul mamei lor Puteri e pri Ca de multă ae sunt l - ic prin autoritatea aceluia prin 
care Samuel a uns pe David, te stabilim rege i trimi uei G , asupra lor ; ţi trimit 
sceptru şi diadema ; ți acordăm drepiul a bate netă > (e. Laurent, 
Etudes, Str Vhistoire de Vhumanitt, VI, 235) ” 

uz . . . ” ) Din o scrisoare 'a lui Inocenţiu III. «Creatorul a stabilit in firmamentul Bisericei universale două demnități ; cea mai insem-
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tecat in toate şi din această causă de multe ori a fost nevoit a ceda 

şi este de regretat că o inteligență așa de vastă nu a luat măsuri e- 

mergice pentru ca să se indeplinească reforma în Biserică, care era- 

dorită de toată lumea. | 

La moartea lui Enric VI, erau pretendenți la corona Germaniei 

Filip de Suabia, fratele mai mic al Impăratului, şi Otone de Brunszic, 

fiul lui Enrie Leul. Filip este ales ; dar s'a pretins că nu erau de față 

toţi principii. Nemulţemiţii au atras pe Otone. Inocenţiu Il luă sub 

tatela, sa pe micul Frederic ; guvernă Sicilia prin legaţii săi şi doi ani 

nu se pronunţă intre cei doi rivali din Germania. Era gata a se pronunța 

pentru Otone când Filip fu ucis (1208). Atunci Otone IV, .remas sin- 

zur, fu recunoscut de cătră toată lumea. EI se intitula «Imparat prin 

mila lui D-zeu şi a papei.» Această supunere cătră papa nu a ţinut, 

mult. Când a luat in căsătorie pe fiica lui Filip de Suabia | şi a fost 

Sigur de liniște in Germania, Otone intră în lialia ; incărcă cu bine- 

faceri pe partisanii Impăratului din Toscana ; luă o parte din dome- 

niile Bisericei ; atrase in parte i pe unele cetăţi italiene şi cuprinse o 

“mare parte din regatul de Neapole. Atunci Inocenţiu "1 escomunică şi 

zecunoscu rege al Germaniei pe Frederic, fiul lui Furie VI. O mulţime de 

„principi germani se dădură in partea. tânărului protegiat al papei. Otone 

se grăbi a se intoarce in Germania. Când veni Frederic, Otone remase 

numai cu părţile de la Rin. Frederic se incoronează la Maynz. 'Toţi 

”! recunosc, chiar şi fratele lui Otone IV. Otone făcu greşala a intra 

in o coaliție in contra regelui Franţiei ; in această coaliţie intrau mai 

mulți mari feudatari francesi. Armatele aliaţilor fură sdrobite in bătă- 

lia de la Bouvines, (27 iulie 1214). Părăsit de cătră toţi, Otone IV mai 

use o viață miserabilă pănă in 1218, când muri ia Brunsvic. 

Frederic Il. Nepotul lui Frederic Barbăroșie a fost cel mai mare 

Impărat din familia Hohenştaufenilor. *) Sceplic şi indrăznet, e mai fin 

mată, papalitatea, presidă sufletele, după cum soarele presidă zilele; 

cea. mai mică, regalitatea, e mai mare peste corpuri, după cum luna 

e peste nopţi. Pe cât soarele e cu mult mai superior lunei, pe atâta 
papii sunt mai pre sus de cât regii. Luna şi primeşte lumina sa de la 

soare, e inferioară, şi ca cantitate şi ca calitate, și ca'situaţiune şi ca 

efect. De aseminea putezea regală imprumută de la autoritatea papi- 
lor strălucirea demnităţii sale.» (FE. Laurent, Ftudes sur Phistoire de 
Phumanite, VI, 281). 

*) Născut tn 26 Decembre 1194, ales rege al Romanilor: la 
vrâsta de doi ani, departat din pricina tinereţei sale de pe tronul pă- 
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"și mai mlădios de cât bunul seu ; e lipsit de energia şi statornicia a- 

cestuia, dar i este cu mult superior in cultură. Capatase in Palermo 

o educație strălucită ; era tare in matemateci, istoria naturală și astro- 

mie ; se ocupa cu medicina și. chirurgia şi ştiia o mulţime de limbi.. 

“EI era incredințat că prosperitatea publică va ieşi din cultură ; pentru 

aceasta intemeie o universitate la Neapole, favorisă scoala de medi- 

cină din Salerno, atrase la curtea sa o mulțime de literați şi oameni: 
“invăţaţi, puse să se traducă operile lui Aristotele, *) protegia pe Leo- 
  

„rinților sei și relegat in regatul sicilian al mamei sale, incoronat rege 
la Palermo, în 17 maiu 1198, ca «măreț triumfător şi neinvins,> dar 
devenit de odată orfan prin moartea mamei sale, incredințat de tâ- 
năr tutelei şi ingrijirilor papei, şi in realitate, jucărie a ambiţioşilor: 
„germani şi italieni cari şi disputau puterea, in mijlocul facțiunilor ger- 
mane, siciliene şi pontificale, Frederic a cunoscut la inceput numai gri- 
jile puterei, şi, din oameni, numai pasiunile cele rele... Crescut in mijlocul. 
unor greutăți teribile, sub o tutelă eclesiastică, unind in politică o con- 
ceptiune absolută despre suveranitate şi lege cu o purtare foarte mlă- 
dioasă ; şi, in idei, pe lingă gustul pentru poesia nouă, pentru ştiinţile. 

„naturale și matematice, pentru astrologie chiar şi magie, care 'l inde- 
părtă de la invățămîntul teologie din acel timp, el avea să aducă in 
pace şi in resboiu, acel caracter şi acel spirit independent, absolut, cos- 
mopolit, fără scrupul, când teribil, când fermecător, care intrecea cu 
mult epoca sa. (J. Zeller, Histoire de LI Allemagne, 599). 

tra oare impărat german acel principe delicat și mic de statură, 
;cu- ochi pătrunzători, deja pleşuv şi gârbovit cu toată tinereța sa. care: 
- ordona să-i se zică : mare și pacific, glorios, invingător şi triumfător, 
tot d'a una August, şi care unia pe lângă corona imperială pe a Lom- 

 bardiei, Burgundiei, Siciliei, Sardiniei şi Jerusalimului >? Era un impărat 
mai mult european, mai mult cosmopolit, de cât german EI primia in 
societatea sa intimă astrologi, medici, juristi, poeti iialieni si une ori: 
chiar arati ; studiia mai mult istoria naturală de cât teologia şi făcea 
versuri in limba vulgară din Sicilia. Dacă i plăcea a se socoti ca pro- 
tector al Bisericei, respectul seu pentra credințile creştine nu era poate 

„prea sincer, şi aplecarea sa spre obiceiurile mahometane nu erau nu- 
„mai de formă ; moravurile lui erau puțin creştine. (]. Zelier, Histoire 
de t Allemagne, 649), 

*) Din Scrisoarea lui Frederic. II cătră Universitatea din Bolo- 
nia. «Știința trebuie să meargă alăturea cu legile și cu armele, pentru: 
a activa sau a regula mișcarea spiritului. Din tinereţa noastră, am iu- 
bit știința. Astăzi când grija regatului ni este incredințată şi când mul- 
timea afacerilor nu ni lasă nici un moment, noi căutăm cu toate a- 
ceste a smulge câteva minute de la afacerile statului, pentru a le con- 

„sacra lecturei, pentru ca vigoarea sufletului să se fortilice prin dobin-. 
direa ştiinții, a acelui bine fără care viaţa omului nu ar putea fi bine: intrebuințată. În acest scop am pus să se traducă operile lui Aristotel,
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nard din Pisa care a introdus la creştini algebra și cifrele arabe şi era, 
în relație cu invațaţii arabi de pretutindinea, Activitatea sa in privi-. 
rea culturală s'a manifeștat in timpul cât a guvernat Sicilia. EI căutâ: 
să liniștească pe Arabii din Sicilia. Strămută o parte dintre ei in I-, 
talia de sud și intemeiă mai multe colonii militare. Supuse pe baroni, 
şi în 1231 dădu Constituţia din Melfi. *) Prin această constituţie, el, 
introduse regimul monarchic in locul celui feudal ; luă inapoi de la ba- 
roni pământurile regale, li dărimă castelele, li luă dreptul de a judeca, 
prevăzu pedepse cumplite pentru nobilii omoritori şi numai oamenii 
regelui aveau drept a puria arme. El supuse Biserica. la juridicţia re-, 
gală şi la imposite ; i luă dreptul de a judeca pe laici; opri pe clerici 
de a ocupa funcțiuni publice şi i mărgini in rolul lor spiritual. E] mic= 
sară drepturile cetăților; numi pe podestaţii lor şi le obligă să tri- 
mită representanţi la parlamentul regal. Numai regele are drept a face, 
legi. El institui o curte supremă de justiţie, o curte supremă finanțiară,, 
şi introduse o administraţie severă şi bine organisată. in provintii. 

Cu ast fel de idei, Frederic II trebuia să fie dușman al puterei 
  

dar fiind că folosirea unui. tesaur intelectual nu se mieșurează când se 
impărtășește la mai mulţi, că impărtășirea ştiinţei o garantează şi mai 
mult de ori ce scădere, pentru că ea e cu atât mai durabilă cu cât 
e imprăștietă mai in general ; noi nu voim să ținem inchis fructul in- 
grijirilor noastre, şi am cugetat că ne vom folosi cu mai multă plă- 
cere când vom face şi pe alţii să se impărtășească din un bine aşa de 
mare. Nime nu are mai mult drept a poseda isvoarele inţelepciunei 
vechi de cât oamenii cari se folosesc de ele pentru a se linişti setea, 
de știință a tinerimei. Primiţi dar aceste volume ca un present de la a- 
micul vostru.» (F. Laurent, Etudes sur histoire de Phumanite, VI, 267). 

*) In cei nouă ani de pace Frederic se ocupă numai cu inbu- 
nătățirea politică a, Siciliei. El intemeiă parlamente representative, pu- 
blică un codice de legi ințelepte, afirmă principiul de egalitatea dreptu- 
rilor şi a sarcinilor, şi supremaţia legei asupra tutulor, chiar şi asu- 
pra nobililor şi Bisericei. El proclamă libertatea deosebitelor culturi, 
jidov, mahometan și creştin ; emancipă pe toţi şerbii de pe domeniile 
sale; creă pentru saraci o justiţie ieftină ; 'opri resboaiele private ; re- 
gulamentă comertul ; infiinţă mai multe târguri şi iarmaroace ; fundă 
biblioteci. vaste ; ordonă a se traduce operile lui Aristotel şi Ptolomeu, 
şi construi menagerii pentru studiul istoriei naturale ; fundă o mare u- 
niversitate la Neapole, favorisă cu protecţia sa colegiul medical din Sa- 
lerno și asigură instrucţiunea tinerilor cu talente, dar saraci. Ţara in-: 
treagă se umplu de opere strălucite de architectură. Limba italiană 
incepu a, se cultiva ; in fine, el nu uită nici sculptura, pictura şi musica. . 
(Draper, Histoire du developpement întellectuel de ! Europe, |, 345).
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papale. *) Papii au să | numească «gonitor al Bisericei și apăsător al 

libertăților publice.» **) Au să-l acuse că nu mai e creștin. Nu i vor- 

bă, Frederic II voia să dovedească că este creștin bun persecutând pe: 

ereticii din Germania şi Italia ; dar din scrisorile lui iesă că numai 

creştin bun nu era. Se zice că ar fi voit să intemeieze o Biserică al 

căreia cap ar fi fost el. Cei de prin jurul său "1 credeau locutiitorul 

lui D-zeu. 

La Aix-la-Chapelle, in faţa osemintelor lui Carol Cel Mare, spre 

marea, mirare a tutulor, şi fără să'l indemne nimine, Frederic promite 

că va intreprinde o Espediţie Cruciată, Tocmai din această causă are să 

inceapă lupta intre papi şi Frederic Il. Mai inainte de a pleca, el voi: 

să reguleze afacerile Germaniei şi ale Italiei. In Confederaţiunea de la. 

Maspna (1229) el acordă principilor o mulțime de drepturi; prin a- 

ceusta, se constituiau o mulţime de principate aproape independente, 

dar fiul seu era ales rege. După aceasta trece in Italia; atrage mai 

  

=) Frederic ÎI seriia in 1246: «Clericii s'au ingrăşat din milos- 
teniile nobililor, şi ei apasă pe fiii şi pe supuşii nostrii, uitând dreptut 
nostru părintesc, nerespectând în noi nici pe impăratul, nici pe regele... 
_Conştiinţa noastră e curată şi, prin urmare, D-zeu este cu noi; noi 
chiămăm mărturia lui asupra intențiunei pe care am avut'o pururea de 
a reduce pe clericii de toate gradele, si mai cu samă pe cei mai de 
sus, la aşa, stare ca ei să poată reveni la starea in care se aflau in 
Biserica primitivă, ducând o viaţă cu totul apostolică, şi imitând umi- 
linia Mântuitorului. Clericii de pe acele vremi conversau cu ângerii, fă- 
ceau minuni strălucite, căutau pe neputincioşi, inviiau morţii, domniau 
asupra regilor prin sfințenia vieţii lor şi nu prin forţa armelor. Cești 
de acum, dedaţi lumei, inbătaţi de plăceri, uită, pe D-zeu; sunt prea. 
bogaţi, și bogăția inăduşă in ei religiunea. E un act de caritatea i 
scapa de aceste bogății care i sdrobesc şi i pogoară in iad.» (Langlois, 
Lectures historiques, Moyen Age, 223). 

%%) Din o scrisoare a papei Adrian. «Frederic pune puterea lui 
pe aceiași linie cu a noastră. Nu ştie el că Germania era cel mai ob- 
scur dintre regate, inainte de a i da papii strălucire ? a uitat eleă 
inainte de incoronarea lui Pepin de cătră Zacharia, regii germani se 
preumblau foarte filosofie intr'un car cu boi ?... Chiar astăzi ei resed 
la Aix-la-Chapelle, in mijlocul unei păduri galice, pe când noi avem 
reşedinţa in Roma. Pe cât Roma e cu mult mai pre sus de Aix cu 
atâta suntem noi mai pre sus de acest rege care se zice stăpânul lu- 
mei, şi care nu poate ținea -in respect pe un mic principe german. Co- 
rona imperială, noi i am dat'o ; şi noi avem dreptul ai lua inapoi 
ceia ce am acordat numai cu condiția de recunoștință » (F. Laurent, Y 

Ftudes sur Vhistoire de Phuimanite, VI, 221).
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multe cetăţi in partea sa ; se foloseşte de slăbiciunea lui Onoriu WI, 

care i fusese profesor, acordă, Bisericei mai multe drepturi in dauna 

cetăților şi, prin aceasta, pune discordie intre papalitate și cetăţile ita- 

liene ; se incoronează in Roma cu corona imperială și trece in rega- 

tul de Neapole pentru ca să'l organiseze. Papa '] tot indeamnă se plece 

la Cruciată şi el tot amână plecarea ; in fine promite că va pleca in 

1227. Pănă atunci, el lucrează in Italia şi iea in căsătorie pe moşte- 

nitoarea regatului din Jerusalim ; linişteşte Germania care era tulbu- 

rată prin neesperiența fiului său şi concede Prusia lui Hermann de 

Salza, marele magistru al Ordinului Teutonic pentru ca să intemeieze 

aice o colonie de cavaleri. Energicul Grigorie IX "1 silește să plece. A- 

juns în Palestina, el dobindeşte de la Sultanul tare condițiuni foarte a- 

vantajoase pentru creştini. Li se ceda Jerusalimul cu Sf. Mormânt, Beth- 

leem şi Nazaret, cu un drum pănă la ţermul mărei. Dar papa 11 es- 

comunicase ; £) cetăţile din Lombardia erau în plină revoltă; în Nea- 

) «Biserica l'a primit asa zicând din sinul mamei sale, zice 
Grigorie IX ; ea la alăptat din sinul ei şi la purtat pe umărul seu; 
ea la scăpat din mânile celor cari umblau să'l omoare ; ea l'a inves- 

tit cu demnitatea regală şi in fine, culme a binefacerilor, ea i a con- 

ferit titlul măreț de impărat, sperând a „găsi in el un apărător și un 

sprijin. Cum a respuns Frederie la aceste favoruri ? Amăgind Sf. Scaun 

prin promisiuni mincinoase, Dacă cruciata, pregătită cu atâta sbucium, 

n'a isbutit, causa .e reua voinţă a impăratului...> 
La aceste Frederic respunde : «1 se impută nerecunoștința ! Pen- 

tru ce servicii? Oare pentru că, din leagăn, i s'a răpit tronul Gere 

maniei la care "| chiemau jurămintele făcute de cătră principi ? oare 

pentru că i s'a dat regatul Siciliei stăşiet, slăbit? oare pentru că s'au 

servit de Oton in contra lui ? Ceia ce curiea romană a fost pentru 

mine, eate pentru toţi ; se numeşte mama, nutricea noastră ; și faptele ei 

sunt ale unei vitrege. Ce a făcut ea cu comitele de Tulusa ? Lia des- 

poiat de moştenirea sa. Ce a făcut in Englitera ? A nutrit divisiunea, 

susținând acum pe baroni in contra regelui, acum pe rege in contra 

baronilor, pănă ce loan fără Ţară s'a supus papei cu regatul seu. Care 

este in definitiv. mobilul purtărei sale ? E ambiția şi lăcomia. Imbracaţi 

in piei de oaie, Romanii sunt lupi răpitori. Legaţii pontificali nu sa- 

mănă cuvintul lui D-zeu ; ei store bani, pradă bisericile şi mănăsti- 

rele, aceste adăposturi pe care părinţii noșiri le au inălțat pentru ne- 

norociţi. Nu era asifel Biserică primitivă: ea era intemeiată pe sără- 

cie şi pe simplicitate, şi atunci a produs pe toţi sfinții pe cari i on0- 

“răm. Astăzi când pontificii Romei inoată in bogății, când se tăvălese 

in bogății, când clădesc pe bogății, trebuie să ne temem ca zidurile 

Bisericei să nu se surpe, temeliile fiind ruinate.> (F. Laurent, Etudes 
sur Vhistoire de Lhumanitt, VI, 212).
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pole erau tulburări aţițate de cătră papă ; Dominicanii și Francisca- 

nii falgerau in contra dușmanului Bisericei și legatul papei in Germa- 

nia indemna pe Otone de Luneburg să iea corona regală. 

Cum s'a auzit de intoarcerea sa, dușmanii săi și pierdură tot cu- 

rajul. Cu o armată puternică, in care erau și mulţi Saracini, el bătu 

trupele pontificale care intraseră in Neapole ; atrase in parte pe mai 

multe cetăţi din Italia de nord şi linişti Germania. Grigorie IĂ fu ne- 

voit a se impăca (1229). Cei cinci ani cari urmează sunt ani de pace. 

Frederic e puternic dar respectuos faţă cu papa ; respectează dreptu- 

rile Bisericei şi pe ale principilor ; şi apasă numai asupra Lombardiei, 

Neapolului şi Siciliei. 

Fiind că fiul său Enric voia să se folosască de incurcăturile pă- 

vintelui său pentru a se declara independent, Frederic veni in Germania 

şi convocă o dietă la Maynz. El doria să stingă dusmăniile şi rivali- 

tatea Gin Germania ; iea mai multe măsuri prin care “se introducea 

pacea şi ordinea, se opriau resboaiele private, se limita duelul judi- 

ciar, se hotăriau pedepse pentru cei cari vor viola arnmistarea lui D- 

zeu. Enric care se revoltase fu pedepsit şi moare in curând. 

Dar intre oameni ca Grigorie IX şi Frederic II pacea nu putea 

ţine indelung. Frederic lucra pentru unificarea şi intărirea autorității 

“ imperiale şi regale pe basele dreptului roman iar trigorie publica o co- 

lecţie de legi şi ordonanţe ale Bisericei prin care se afirma autoritatea. 

€i lumească. Resboiul avea să: decidă intre ei. 

Frederic pedepseşte Vicenţa și se intoarce in Austria, al căreia 

duce i era ostil ; intră in Viena, o declară cetate imperială ; face pe 

principi să recunoască pe fiul său Conrad ca rege al Homanilor şi se 

intoarce in Italia. Grigorie IX "1 escomunică şi el respunde prin o seri- 

soare cătră toţi principii Europei, pe cari i conjură să i dea ajutor, 

pentru că este in joc causa tutulor. *) Sigur de Germania, el iea ofensiva 
    

*) «Acela care se intitulează servitor al servitorilor lui D-zeu 
este el in adevăr vicariul lui Christos, succesorul lui Petru, umilitul 
păscar ? când a inviiat lisus, ce sfaturi a dat el discipulilor sei ? Zi- 
su-li a el: luaţi armele și scutul și mergeţi de cuceriți universul ? EL li 
a predicat dragostea și pacea, a părăsi bunurile lumei acesteia, sărăcia 
şi umilinţa. Oare aceste macsime le practică pretinsul vicar a lui Chris- 
tos ? mândria și ambiția pontificilor romani sunt causa tutulor relelor 
care bântuie creștinătatea, ; ea nu va avea pace, nu va avea adevarată 

- torță, de cât numai când papa va inceta a se amesteca in afacerile lu-
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in Italia ; supune pe.cea mai mare parte din cetăţile italiene, mai ales: 

cu ajutorul iubitului său fiu /nzio ; bate flota Genovesă la Meloria şi 
prinde 100 de prelați cari se duceau la conciliul convocat de Gri-: 

gorie IX in Roma. Lupta este atât de inverşunată că Frederic nu o 

întrerumpe nici in faţa teribilei invasiuni a Tatarilor cu Batu Chan. 

După moartea lui Grigorie IX, lupta se continuă mai teribilă sub I- 

Bocenţiu IV. După mai multe încercări de impăcare, Inocenţiu se duce 

la Lyon. Aice adună un conciliu în câre escomunică pe Împăratul 

(1245). %) Atunci se incepe lupta supremă. Papa publică o Cruciată, 

in contra lui Frederic ; ear acesta prin fiul său Enzio şi ginerele său 

Ezzelino imprăştie pretutindinea groaza. Se comit grozăvii mai ales in 

italia Sudică. Papa intrebuinţază toate mijloacele pentru a ridica, pe 

Germani in contra lui Frederic. Acesta e incunjurat de toate părţile de 

trădători. Pănă şi Cancelarul şi amicul său Petru de Vinea este acusat. 

  

meşti, pentru a se ocupa cu mântuirea sufletelor, pe căile deschise de 
divinul Mântuitor.» 

La aceste imputări a lui Frederic Il, respunde Grigorie IX : «O 
fiară a ieşit din fundul mărei : e cu picioare de urs, en ghiară de leu, 
cu membre de leopard. Ea nu face de cât a blasfema numele lui D- 
zeu ; ea atacă cu aceiași turbare jertfelnicul Domnului și pe sfinții cari 
locuiesc in ceruri... Altă dată ea a indreptat in contra Bisericei curse 
secrete, astăzi ea se ridică pe faţă in contra Mântuitorului neamului 
omenesc.» (F. Laurent, Etudes sur histoire de Vhumanită, VI, 280). 

*) «Inocenţiu, servitorul lui D-zeu, prepus pentru a, protege pe 
cei buni şi a pedepsi pe cei răi: având in vedere că Frederic, fiind 
escomunicat ca culpabil de sperjurii repetate, de sacrilegiu şi de eresie, 
n'a făcut nimic pentru a se disculpa ; culpabil de sperjur pentru că a 
violat imunităţile clerului din Sicilia şi a usurpat posesiunile din Mar- 
că, Benevent şi Toscana ; de sacrilegiu, pentru că a răpit pe prelaţii 
convocați la Roma; de eresie, pentru că a despreţuit puterea papei, 
a intreţinut relaţiuni cu Necredincioşii şi a traciat cu Sudanul Egiptu- 
lui in timpul Cruciatei: el, Inocenţiu, urmaşul nevrednic a lui Isus 
Christos, cu fraţii săi, in virtutea puterei de a lega şi de a deslega, 
desleagă pe supușii lui Frederic de jurămintele de credință făcute lui, 
și opria de a'l mai recunoaşte ca impărat şi rege, sub pedeapsă de es- 
comunicare ; invită pe prelaţii şi pe principii germani a alege in libertate 
pe un alt impărat şi se reserva a dispune după voie de regatul Siciliei.» 

La auzirea acestora, Frederic ordonă să i se aducă coroanele sale 
şi strigă : <Eată-le coroanele mele; nici papa nici conciliul nu. mi- le 
va smulge. fără ca să coste mult sânge.» (]. Zeller, Flistoire de IV Alle- 
magne, 619)
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că ar fi voit să'l otrăvească şi se omoară singur. *) In fine la 13 de- 

cembre 1250 moare şi Frederic II. %*) 
Lupta se continuă şi după moartea sa. Viteazul Manfred, fiul 

natural a lui Frederic, se mănţine in Sicilia. Pentru ca să'l poată re- 

pune, papa dă Neapolul lui Carol de Anjou, selbaticul îirate a lui 

Ludovic IX cel Sfint, Manfred e bătut şi ucis. Conradin fiul lui Conrad 

IV vine în Italia; dar e bătut la Tagliacozzo, tăcut prisonier și decapitat. 

Imperiul e mort ; nici vorbă nu mai poate fi despre o dominație 

universală. Principii germani aleg pe Guillaume de Olanda, apoi pe 

Ricard, fratele regelui Angliei, la urmă pe Alfons Inţeleptul, regele 

Castiliei. Guillaume n'are nici o putere ; Ricard a venit in Germania, 

dar s'a intors in patria sa când s'a incredințat că nu poate face ni- 

mic ; Alfons nici n'a venit. Germania este în deplină anarchie. 

Papalitatea e căzută cu totul, macar că a răpus pe Hohenșau- 

feni. ***) Sunt multe interegnuri, papii se aleg cu greu ; societatea se de- 
  

*) Dar pierderea cea mai dureroasă pentru Frederic, a fost 
pierderea primului său ministru şi principalul său om de incredere, 
amicul seu Petru de Vineis. Ori că şi acest om estraordinar s'a făcut 
vinovat. de o trădare, ori că principele, devenit prepuielnic prin atâtea. 
comploturi, a ascultat cu incredere pe curtenii invidioşi ; dreaptă ori ne- 
dreaptă a îi fost condemnarea, Frederic a zis de mai multe ori inainte: 
de a pronunţa : «Vai mie! ce om am să pedepsesc !» Petru de Vineis. 
era născut in Capua, in miserie ; pasiunea sa pentru studiu '] condu- 
se la universitatea din Bolonia, unde fusese. obligat să cerșitoriască. 
pentr ca să poată trăi: cu toate aceste el desvoltă talentele sale mi- 
nunate, prin studiul dreptului, al eloquenţei şi poesiei. Intimplarea con- 
ducându' inaintea lui Frederic, acesta fu aşa de incântat de el, că!l 
opri la, curtea sa, și ”] făcu primul seu secretar ; pe urmă i conferi 
funcțiunile de judecător, de consiliar, de protonotar, şi i descoperi toate 
secretele sale. Petru de  Vineis escela mai cu samă in arta de a scrie 
scrisori ; stilul seu este elegant şi corect ; eloquența lui e nobilă si are 
mai in tot d'auna o putere de raţionament care atrage și convinge. 
(Sismondi, Histoire des republiques italiennes, UL, 252). 

5%) Din instrucțiunile lui Frederic II cătră fiul seu :: «Princi- 
pii se nasc ca şi cei alţi oameni ; ei mor ca şi ei. Ceia ce trebuie să 
i. deosebiască, nu e natura, ci virtutea, intelepciunea, mărimea de su- 
flet. Insigniile regalității n'au să facă din tine un rege, dacă nu le vei 
impodobi cu calităţi regale. Noi nu suntem vrednici de titlul de rege 
de cât numai intru cât știm a cârmui pe supușii noştrii ; noi incetăm 
de a fi, când ni lipseşte inteligenţa.» (F. Laurent, Țtudes sur Vhistoi= 
ve de Vhuwmasiite, VI, 267). 

e) Din scrisoarea lui Clement IV cătră regele Ungariei : «Toţi 
oameni! au aceiași origină, trăiesc sub acelaş cer, respiră acelaş aer,



240 
9 

prinde a. trăi fără papi şi fără Impărați. Aceasta insamnă că se sfârşia 

evoluția istorică, incepută prin Carol Cel Mare. Dar, in acelaş timp, a- 

pare aurora unei epoce nouă. Atunci trăieşte Albert Cel Mare, spirit 

original şi puternic, care a intrevăzut rolul ştiinţei moderne ; Dante se 

naşte in 1265 ; sculptorul Niculae din Pisa lucrează statuia lui Fre- 

deric II; Giotto introduce din nou studiul naturei în pictură ; puterea, 

clericilor asupra spiritelor scade foarte şi in locul minnesuengerilor, 

cântăreți ai dragostei și ai vitejiei, apar maistersaengerii, ieşiţi dintre 

orăşeni. Hugo de Trimberg şi bate joc in al seu Curier (I'rimbergs- 

Renner) de nobilul care violează pacea şi de clericul care şi uită dato- 

riile, în satira Preutului Amis care dă cerul pentru un cucoș. Ul- 

rich de Lichtenstein și cam bate joc de galanteria in serviciul Damelor. 

$. 2. Franţia (1108—1270). 

Regalitatea intră în Franţia in o fază nouă cu suirea pe iron a 

lui Ludovic VI (1108—37). Nalt şi bine făcut, de unde supranumele 

de «Cel Gros,» acest rege era blând şi primitor ; i plăcea lupta pe 

față despreţuind viclenia şi perfidia. De o activitate lără samân şi te- 

merar pănă la nebunie, el şi a petrecut mai tot timpul numaiin lupte. 

A fost protector al celor slabi şi impilaţi, dl clericilor şi călugărilor 

despoieţi de cutră seniori; mai ales «apărător al Bisericei» pentru că 

interesele regelui se confundau cu ale Bisericei. El a căutat mai întăi 

să unească deosebitele teritorii regale, care erau despărțite intre ele 

prin mai multe seniorii și cu arma jn mână și a deschis drumuri care 

legau acele teritorii. Prin victoriile câştigate asupra micilor feudali el a 

ridicat autoritatea regală din discreditul in care căzuse şi a inceput 

a reconstitui domeniul regal. El fu nevoit a se purta bine cu marea feu- 

dalitate ; cu toate aceste a purtat lupte fericite cu puternicul duce al 

Normandiei. Făcu un act foarte politic insurând pe fiul său cu Alienor 
  

ies de o potrivă goli din sinul raamei lor. Distanţa nemărginită care 

este intre creator şi creatură şterge mica diferință care esistă intre 

rege şi serv. Ce e nobieţa esternă, deosebirea de naștere ? Nimie de 

cât un accident, o instituţiune omenească ; dar ceia ce fac oamenii nu 

poate obliga pe Providenţă. D-zeu imparte darurile spiritului, fără a 

lua in privire clasificarea rangurilor. Inaintea ochilor lui, nu sunt aici 

nobili nici oameni de jos.» (E. Laurent, Etudes sur bhistoire de Phu- 

manite, VI, 79).
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de Aquitania, cu toate că nu se prea putea aştepia mare isbândă din 

această alipire a Aquitaniei cătră domeniul regal. Provinţia era prea 

indepărtată şi nobilimea ei foarte turbulentă. Mai mare folos a tras 

Ludovic din legătura strinsă cu papa. De atunci regele Franţiei a 

inceput a fi numit «fiul mai mare al Bisericei.» Prin aceasta dinastia 

s'a ridicat mult in opinia publică și s'a intărit. Cu toate aceste el ce- 

rea ca clerul să respecte autoritatea regală: a silit pe cler să recu- 

noască competenţa justiției regale şi a mănţinut dreptul a se amesteca 

in alegerile clericale; dar a luptat pe față contra celor cari căutau să 

facă reforme. EI a favorisat mult ridicarea «Comunelor,> ințelegând cât 

de mult câştiga autoritatea regală când 'și intindea, autoritatea asupra 

cetăților de prin senioriile particulare. Mulţemită energiei sale, regalita- 

tea, care ajuta pe desmoşteniţii de pe lumea aceasta şi pedepsia pe apă- 

sători, avea să ajungă populară, De pe atunci, poporul şi intoarce privirile 

sale cătră rege, ca spre un protector natural ; au inceput oamenii a crede 

că regele are puterea a face minuni şi că poate vindeca pe uniia bol- 

navi, numai atingându-i cu mânile sale, 

Urmaşul său, inteligentul dar slabul Ludovic VII (1137—1180) 

«Părintele Bisericei> a făcut două greşeli mari. A luat parte la a doua 

espediţie cruciată, in care n'a isprăvit nimic in resărit ; dar in lipsa 

lui cât pe ce era să fie detronat. Noroc de energicul său ministru, a- 

batele Suger, care a fost in stare a inăduși toate revoltele. *) A doua 

greşală a sa a fost despărţenia de Alienor. Prin aceasta nu numai că 

se pierdea Aquitania, dar se căşună un rău şi mai mare; pentru că 

Alienor se mărită cu Enrie Plontagenetul, duce de Anjou şi de Maine, 

duce al Normandiei şi rege al Angliei. Prin această insotire regele An- 

gliei era. stăpân peste toată regiunea, care se intindea de la Meusa pănă 

la Pirinei. Pe lingă aceasta Enric era şi un rege foarte întreprinzător. 

Norocul Franţiei a fost că ela avut multe încurcături in Anglia ; aceasta 

*) Ministru, dar in realitate el guvernând in cursul a două dom- 
nii, lui i sa atribuit cea intăi operă de mărire a puterei regale. «El 
singur, zice un contimpuran, episcopul de Salisbury, a purtat greul 
afacerilor, a menţinut bisericile in pace, a reformat clerul. a apărat 
regatul prin arme, a făcut să infloriască virtutea si a domni autorita- 
tea legilor.> Pentru intăia oară guverna un călugăr, şi din această in- 
cercare el a ieșit glorios și popular. Lucru de insemnat, dintre toţi mi- 
niștrii regilor noştri din evul mediu, el e singurul care a lasat după 
iasul o lungă celebritate. (C. Dareste, Histoire de France, |, 74)
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a scapat'o de o mare pr ijdie. Cu toată moliciunea lui Ludovic VII 

„autoritatea regală continuă a face progrese. <Regele are mâni lungi» 

zicea Suger. Autoritatea lui se intindea pretutindinea, mulțemită cle- 

ricilor cari luptau pentru intărirea acestei autorităţi, care pe atunci 

era mai mult morală, așteptând pe cea efectivă a lui Filip II. 

Filip Il care pentru norocul său și pentru indelungata sa domnie 

a fost numit Filip Augustul (1180 -— 1223) *) era superstiţios, crud, 

perfid şi fără scrupule in alegerea mijloacelor ; dar statornic și mlă- 

dios, ştiia a aştepta şi a combina ; mergea la sigur ; era, un barbat po- 

litie, departe de tipul cavalerilor feudali. La suirea sa pe tron, el sa 

găsit in fata unei coalițiuni in care intrau toţi marii baroni feudali. El 

i a bătut pe rînd; a bătut şi umilit Flandra şi a pus mâna pe valea 

riurilor Qise si Somma. In domnia lui de 43 de ani mai nu afostan 

in care să nu lupte în contra Englejilor; cari stăpâniau in Franţa te- 

ritorii de trei ori mai mari de cât ale regelui. A isbutit, pentru că Bre- 

tonii şi Aquitanii erau duşmani Englejilor şi pentru că a fost ajutat 

mult de lupta dintre regele Angliei şi fiii săi. | 
Filip Augustul a luat parte în espediţia a treia cruciată ; dar s'a 

intors inapoi când a văzut că Ricard Inimă de Leu are să se ocupe 

numai cu resboiul sfint. Ghibaciul rege francez a, voit să profite de 

lipsa regelui Angliei. N'a, isbutit mare lucru atunci ; dar când loan 

Fără Țară, urmaşul lui Ricard, a ucis pe nepotul său Artur de Bri- 

tania, Curtea din Paris cită pe regele engles să se presinte pentru a 

se desvinovăţi de această crimă. Era dator să vină, pentru că era va- 

sal al regelui Franţiei pentru posesiunile ceavea in această țară. Fiind 

că a refusat a veni, Curtea a pronunțat confiscarea acelor posesiuni. 

Filip cuceri Normandia, Anjou şi Poitou. Prin aceste cuceriri domeniul 

Capeţienilor ajungea pănă la marea. Marii baroni feudali sunt spăi- 

„mântați ; Impăratul incepe a se ingriji. Otone IV injghebă o coaliţiu- 

ne puternică in contra regelui frances. Această coaliţiune fu sdrobită 

in marea bătălie de la Bouzines (1214). Filip Augustul remase stăpân 
  

*)  Pălip Augustul descris de cătră Guillaume le Breton, pane- 

giristul seu. «Era un om foarte ghibaciu, foarte ințelept, vestit prin 

bărbăţia sa, măre| in faptele sale, victorios in resboaie ; el a intins 

mult drepturile coroanei sale, a adaos puterea regatului seu, a mărit 

_tesaurul, a triumiat asupra mai multor principi ilustri prin proprietă- 

“ţile, numărul soldaţilor, armele și bogăţiile lor. și a fost un mare pro- 

tector al bisericilor.> (C. Dareste, Pistoire de France, II, 188).
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peste toate teritoriile cucerite de la Engleji. Victoria de la Bouvines 

a produs mare entusiasm in Franţia intreagă ; monarchia a câștigat 

foarte mult in ochii poporului. %) 

Pe când regele şi intindea autoritatea in nordul şi centrul Fran- 

ţiei, in acelaş timp se surpa puternica casă de Tulusa sub loviturile 

cruciatei intreprinsă in contra Albigenţilor. Capul acestei cruciate, Si- 

mon de Montfort, se declară vasal al regelui şi o parte din Languedoe 

se uni la domeniile coroanei. Puternicul rege, care se folosise din cru- 

ciala contra Albigenţilor, cu toate că refusase a lua parte la ea, a ţi- 

nut pe cler in respect ; el sili chiar pe mândrul Inocenţiu III să facă 

concesiuni. | 

pe când in afară regele Franţiei era conşiderat ca unul dintre 

cei mai puternici monarehi din Europa, in lăuntru autoritatea regală 

creştea foarte. Regele incunjură Parisul cu ziduri nouă, ordonă să se 

paveze cetatea, acordă multe favoruri şi privilegii meșteşugarilor, căută 

să atragă comercianți străini, favorisă foarte mult industria şi puse 

pretuiindinea baili, cari judecau in numele regelui şi impărţiau o jus- 

tiție nepărtinitoare. In fine Universitatea din Paris infloreşte foarte 

mult in timpul marelui rege. 

Autoritatea regală era așa de puternică că el n'a mai avut nevoie 

să incoroneze pe fiul său inainte de a muri, cum fusese obiceiul pănă 

atunci. | 

Ludovic VIII nu avea geniul politic al părintelui său, dar i era 

superior prin virtuțile private și prin simţul moral. El cuceri Poitou 

şi ajunse pănă la Bordeaux. Dar activitatea sa fu indreptată, mai cu 

samă, spre mează zi. Resboiul in contra Albigenţilor se incepea cu o 

furie şi mai mare şi, de astă dată, cumpăna se pleca in favoarea ere- 

ticilor. Raimond VI de Tulusa fu escomunicat ; fratele lui Simon de 

Montfort. abdică in favoarea regelui. Ludovic VIII isbuti a scoate sume 
  

=) Această victorie aşa de-populară, așa de naţională, ridică 
foarte sus pe regele Franţiei. Bătând pe Engleji, el asigurase ultimele 
sale cuceriri; reducând pe vasalii rebeli, el probase că ligile lor nu vor 
putea face nimic in contra lui, chiar cu ajutorul suveranilor străini. 
In fine prin victoria sa asupra Imperiului și asupra unei jumătăţi din 
Europa, Filip Augustul se punea in primul rang al principilor creștini ; 
el putea să se presinte, alăturea cu Impăratul sau chiar inaintea lui, 
ca moștenitor a tradiţiunilor lui Carol Cel Mare. (C. Dareste, Histoire 
de France, WU, 177).
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mari de bani de la popor şi de la cler şi in curînd se văzu in frun- 
tea unei armate puternice. Toată Franţia de nord pornia cu ardoare 
in contra. Sudului atât de bogat şi prosper in toate privirile. Mai inainte 

de a sosi regele mulţi dintre resculaţi se grăbiseră a se supune. Regele 

ajunse pănă la Tulusa şi luă măsuri pentru organisarea ţerilor cuce- 

rite ; se intoarse repede inse pentru că armata era zeciuită de boale. 

Cu toate aceste se câștigase foarte mult: regalitatea inarmată venise 

in Languedoc şi constituise aice un domeniu puternic. Acesta era un 

pas mare cătră unitatea naţională. Din nenorocire el muri in 12926, 

Mai inainte de a muri, Ludăvic VIII făcu o mare greșală politică. 

Yiind că domeniul regal era foarte intins şi greu de administrat, el 

constitui apanagie, domenii inținse pentru cei trei fii mai mici ai săi, 

cu condiţia ca la stingerea familiei apanagiele să se intoarcă la co- 

ronă. Prin aceasta se puteau administra mai bine aceste domenii, se da 

satislacție populațiilor care doriau să aibă independența administrativă 

și, în locul feudalităţii de mai inainte, duşmană a regalității, se ridi- 

cau case princiare, legate strins de domeniul regal. Prin această măsură 

se imprăştie in Franţia intreagă limba şi moravurile Franţiei centrale ; 

terile sunt obicinuite a primi - mai uşor dominarea capeţiană și se inal- 

ţa strălucirea acestei familii, de oare ce fraţii regelui ajungeau capi de 

state puternice. Dar tocmai din această din urmă causă constituirea 

de apanagie are să fie primejdioasă in viitor. Capii ducatelor nouă au 

să aibă pretenţia a fi îndependenţi şi lupte cumplite au să urmeze in- 

tre membrii familiei regale. 

După Ludovic VIII remase fiul său Ludovic IX. în vristă de doi- 

sprezece ani sub regența mamei sale Blanca de Castilia. Baronii teu- 

dali socot că e momentul favorabil a scutura jugul sub care zăceau 

de atâţia ani. Ei se ridicară, nu in contra regalității, ci in contra Spa- 

niolei care era regentă ; cereau liberarea prisonierilor, inapoiarea pă- 

mânturilor luate pe nedreptul şi o parte in guvernarea ţerei. Revol- 

tanţii au atras in partea lor pe unchiăl regelui; erau siguri de Enric 

JL regele Angliei şi au imprăștiet, o mulțime de vorbe grele pe soco- 

tiala regentei ; o acusau chiar că şi a ucis barbatul. Pănă atunci, lancea 

de Castilia nu avusese nici un rol politic ; dar avea un suflet bărbă- 

“tesc; era foarte energică, diplomată și foarte vicleană şi așa de la- 

comă de putere că n'a voit să se despartă de ea nici când fiul ei a 

ajuns major. Ea a crescut admirabil pe fiul său și a scapat monar-
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chia. Resculaţii făcură marea greșală de a nu se ridica toți de odâtă ; 

s'au sculat pe rînd și au fost bătuţi unul după altul. Regenta: atrase in 

partea sa pe Thibaud de Champagne şi făcu pe Frederic II să nu per- 

mită principilor germani a se amesteca ; apoi isbuti ca Enrie III să 

părăsească coaliția. Atunci toți se supun. Regenta isbutise mai fără 

nici o luptă. Energică faţă cu nobilimea, ea a fost nu mai puțin e- 

nergică față cu pretenţiile Bisericei. A fost nevoită să cedeze numai 

inaintea Universităţii. Câţi-va studenţi fuseseră aspru pedepsiţi pentru 

că, in timpul camavalului, bătuseră niște burghezi. Universitatea recla- 

mă ; Regenta nu luă in considerare reclamaţia. Atunci cursurile fură 

suspendate. Fiind că Regenta nu voi să cedeze nici atunci, profesorii 

și studenţii ies cu toţii din Paris şi se imprăştie in provinție și prin 

străinătate. «Glorioasa Universitate, educătoarea lumei creștine,» nu mai 

esistă. Regenta cedă. | 

In 1236 incepe a: domni Ludovic IX supranumit «Cel Sfînt» pen- 

iru virtuțile sale şi trecut de cătră Biserica catolică in numărul Sfin- 

ţilor «Cea mai pură glorie a Evului Mediu. Frumos, inalt, bine făcut, 

blând, figură de ânger ; vesel și glumind cu cei din jurul său, alabi 

şi simpatic ; nu bun comandant, dar soldat foarte brav ; modelul tu- 

tulor virtuţilor, tipu. deplin al creștinului şi al omului pios, cuprins de 

o ardoare religioasă pe care nici papii nu o înțelegeau. Creştin in- 

focat, el a apărat fără slăbiciune prerogativele regale şi drepturile so- 

cietăţii civile contra incălcărilor clerului ; respectuos cătră obiceiurile 

şi tradiţia feudală, el a. intărit puterea monarchiei, numai făcându-şi 

datoria sa de rege. 

La suirea sa pe tron, puterea materială a regelui corespundea la 

dignitatea sa. Mai sunt state mari feudale, dar ele sunt supraveghiete 

de cătră puternici funcţionari cari represintă guvernul central. Tulusa 

esistă numai cu numele; Burgundia se istovește trimiţind bani şi aju- 

toare Imperiului latin din Constantinopole ; Champagne e pe jumătate 

cedată regelui; au remas primejdioase numai Aquitania şi (iasconia, 

pentru că sunt ale Englejilor. 

Ludovie IX pornește in această direcţiune ; sdrobeşte Poitou mai 

inainte de a sosi Englejii ; bate pe Enric III şi "1 nevoiește a lua fuga; 

şi Frantia de sud reintră in ascultare când aude despre cele intimplate 

in Poitou. In loc de a se folosi de victoriile dobîndite pentru ca să a- 
unge definitiv pe Engleji, Ludovic IX li intoarce inapoi câteva teritorii,
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care i se păreau că au fost luate pe nedrept de cătră inaintașii săi ; dar cu condiţie ca regele Angliei să renunte la toate cele alte şi să i depună omagiu pentru Guyenne și Aquitania. La moartea lui Raimond 
VII de 'Tulusa, Laugnedoc -remase. lui Alfons de Poitiers, fratele lui Lu- 
dovie IX. Acesta introduse o administraţie regulată şi s'a ințeles in 
totul cu marele său frate. : 

In afară, Ludovic IX se sili ca să facă să domnească pretutinăi- 
„nea pacea. Se amestecă, une-ori, in conflictul dintre Frederic |[ şi papi, 
dar nurhai ca să i mai modereze ; el credea că amândouă aceste pu- 
teri sunt deopotrivă necesarie lumei creştine ; dar lăsă Imperiul să se 
disolve singur. După moartea lui Frederic [1 el permise fratelui său Ca- 
rol de Anjou să primească corona celor Două Sicilii. Prin virtuțile sale, 
el ajunsese un feliu de judecător universal : din toate părţile se indrep- 
tau oamenii cătră el ca săi judece și să i impace. | 

Sub Ludovic IX.puterea regală crește foarte nu pentru că voia el 
să lovească in feudalitate, ci pentru că ținea ca toţi să se mărginească 
in drepturile lor «justiție absolută.» De multe ori apără pe feudali eon- 
tra abusurilor făcute de oamenii. regelui ; dar şilia, in acelaș timp, pe 
nobili să fie drepți și morali ca și el. Justiţia lui era dreaptă dar foarte 
severă ; pedepsia pe. ori ce vinovat ori de cât de mare ar fi fost el. 
Nu voia să se folosească de certele dintre baroni ; din contra, căuta 
să i impace. A oprit resboaiele private, duelurile judiciare şi turnieru- 
rile, in interesul păcei şi al ordinei publice. Pentru aceasta a introdus 
pairuzecimea regelui şi a intemeiat pretutindinea tribunale regale. Nu 
opria resboaiele private intr'un chip absolut ; dar impuse tutulor ca, 
să lase să treacă patruzeci de zile intre ofensă și inceputul resboiului. 
In acest timp dușmănia se liniştea, amicii se puneau la mijloc, şi res- 
boiu nu avea loc. Nu s'a atins de drepiul feudalilor de a avea justiția 
lor ; dar intemeind tribunale regale, alcătuite din judecători aleși cari 
judecau după dreptul roman, a dat impricinaţilor putinţa de a găsi 
dreptatea fără a mai recurge la justiția feudală, duel şi judecata lui 
D-zeu. Nu a impus nimănui ca numai de cât să se judece la tribunalele 
sale ; dar cerea de la cei cari veniseră inaintea acestor tribunale să res- 
pecte cu sfințenie hotărirea dată. Astfel Ludovic IX a lovit puternic 
in feudalitate, respectând țoate obiceiurile şi legile in ființă. 

Foarte evlavios. el apără Biserica in contra abuzurilor funcţio- 
narilor regali ; se sfătuia cu fruntașii Bisericei la numirea dignitarilor ; - 

18
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favorisă ordinile cerşitoare ; protegia Inquisiţia ; dădu instrucţia popo- 

rului in mâna acestor ordine ; luă pe mulţi dintre călugări in servi- 

siul său: dar nu suferi nici un abus din partea hisericei. El apără 

drepturile regale şi prerogativele coroanei contra episcopilor ; supuse la 

dare averile clerului ; impedică incalcările justiţiei episcopale şi, foarte 

- respectuos față cu papa, el apără drepturile autorităţii regale. 

In fine, burghezii intră in Consiliile regale și ajung la mare au- 

toritate ; pentru că Legiștii sunt membri in Parlament, judecători şi 

administratori de tot feliul. Clasa de mijloc capătă din ce in ce mai mul- 

tă bogăţie şi autoritate. Dar Comunele pierd mult din independenţa lor. 

Administraţia regatului e bine organisată. Regele e ajutat de că- 

tră un Mare Consiliu in toate afacerile administrative şi politice. Par- 

drumentul este insărcinat cu justiţia ; iar Camera de Compturi cu con- 

trolul finanţiar. 

- Regele are toată puterea judiciară ; toți cei alți judecători sunt 

inputerniciţii lui. In Parlament sunt Consilieri numiţi şi plătiţi de că- 

iră rege şi Ofiţeri ai coroanei cari judecă in unele casuri ; dar de multe 

ori regele judecă singur intrun chip patriarchal. Numai regele și tri- 

bunalele sale au dreptul a judeca. causele regale : crimele de o gravi- 

tate deosebită şi ori ce atingere adusă păcei publice şi dignității regale. O 

ordonanţă din 1264 căută să mărginească abusurile funcţionarilor re- 

gali ; intre alte regule care li se impunea, se ordona ca la ieşire din 

funcţie să mai remănă patruzeci de zile in localitate -pentru ca să poată 

“reclama în contra lor cei cari fusese victime ale abuzurilor lor. 

Foarte scrupulos in administraţia finanţelor, in fiecare an venitu- 

rile lasau un prisos. Moneta regală, foarte bună, circula in toate păr- 

sile. EL luă măsuri in contra usurei şi persecută pe Evrei pentru acest 

motiv "şi pentru cause religioase. Era fără milă in contra celor cari şi 

băteau joc de religie şi de misierile ei. 

Cu toată severitatea sa, popularitatea lui era nemărginită Aceasta 

s'a dovedit cu ocasia Cruciatelor intreprinse de cătră el. Toţi pornese 

impreună cu dinsul, nu pentru că sunt religioși ori pentru că se aş- 

teaptă la vre-o ispravă ; dar pentru că nime nu indrăznește a supăra 

pe bunul rege. Ludovic IX a murit în 1270 ina VIII Espediţie Cruciată. 

Domnia lui a; remas in amintirea poporului ca o epocă de pace, de 

progres social şi de prosperitate ne mai auzită. *) » 
%) Nici odată un principe n'a lasat un doliu și O memorie așa
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$. 3. Anglia (1066-1272). 

După cucerirea Angliei, Guillaume Cuceritorul se intoarse in Nor- 

mandia pentru. a regula administraţia acestei provinții. In timpul acesta 

Anglo-Saesonii se revoltară. El se intoarse repede și inăduşi revolta 

cu aşa de mare cruzime că mai toată regiunea de la nord de York 

a remas multă vreme pustie. Satele, vitele, pănă și uneltele de agri- 

cultură au fost distruse. După aceasta el iea măsuri pentru a regularisa 

cucerirea. Pentru ca să poată ţinea in supunere vecinică pe invinşi, el 

avea nevoie de o armată credincioasă. Numai astfel cei șese zeci de 

mii de tovarăşi de luptă puteau stăpâni milioane de locuitori. El in- 

troduse organisarea militară feudală ; dar avînd esemplu cu cele ce se 

petreceau in Franţia, unde autoritatea regală era foarte slabă, el luă 

măsuri. El ordonă a se face un recensiment general in care se inscrise 

deosebitele proprietăţi, calitatea pământurilor, venitul ce produceau, 

humărul oamenilor ce locuiau pe ele cu avutul lor ; pe urmă hotări 

că toate aceste proprietăţi sunt ale regelui : espropriavea tutulor An- 

glo- Sacsonilor. 'Tot pământul Angliei fu impărţit in 60,000 de loturi. 

Din aceste loturi, el luă pentru coronă 1500 şi restul" impărţi la so- 

ţii săi de luptă, Astfel cel mai de pe urmă Normand ajunse bogat și 

puternic sub noua administraţiune a ducelui său. Dar aceşti baroni 

puteau fi primejdioşi pentru coronă. El luă măsuri. Concentră in măna 

sa administraţia justiției, suprimă comitatele cele mari, dădu baronilor 

proprietăţi foarte imprăştiete și obligă pe sub-vasali să jure credință 

regelui. Apoi făcu asemine lucru şi cu clerul engles. El depuse pe pri- 

mat și pe toţi dignitarii eclesiastiei şi i inlocui prin străini. Celebrul 

Lavfranc ajunse ărchiepiscop la Cantorbery. Ei supuse Biserica au- 

torităţii regale. Demnitarii erau obligaţi a i jura credinţă: nime nu pu- 
  

de populară ca Ludovic IX. Opiniunea publică 11 trecuse deja in nu- 
mărul sfinţilor. După moartea sa, mai mulţi episcopi intreprinseră o 
cercetare asupra faptelor sale pe care o adresară papei. In fine, după 
“două zeci şi cinei de ani, papa Bonifaciu VIII publică o bulă prin care 
" trecea in numărul sfinților. «Dont grant joie, zice Joinville, fust et 
doit estre a tout le royaume de France, et moult grant onneur ă tout 
son lignaige, voire ceux qui le vouldront ensuivre. Aussi grant deson- 
neur sera ă ceulx de son lignaige qui ne le vouldront en suivre st se- 
ront monstres 6 le doy en disant que ă tart le bon sainct homme ne 
eust faict ceste maulviesets ou telle vilainie.» (C. Dareste, Histoire de 
France, [, 296),
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tea fi escomunicat fără invoirea regelui ; nu se putea stringe sinoade, . 

“nici publica o bulă papală fără ştirea şi voia lui; Astfel regele era tel 

mai mare proprietar din țară şi foarte bogat prin impositele ce pri- 

mea. Guillaume mări veniturile sale dând voie Evreilor a se așeza in. 

Anglia și incurajând comertul. El protegiă pe oamenii invăţati. Toate 

"măsurile aceste au căşunat mult rău vechei populațiuni ; dar Anglia: 

ajunge o putere mare ; iea esă din isolarea in care trăise pănă atunci: 

și astăzi Guillaume este pus în numărul celor mai mari barbaţi de stat 

_pe care i a avut Anglia. a - 

După moartea -lui Guillaume Cuceritorul urmă la tron fiul său. 

Guillaume II Cel Roș, care domni câtva timp bine, cât timp a ascul- 
„tat de sfaturile ințeleptului Lanfranc. Dar după moartea ăcestuia el 

incepu a domni tirăneşte, EL fu ucis in 1100. Fratele său Enricl cum 
se sui pe tron promise că va aplica legile lui Eduard Mărturisitorul ; 

publică cea intăi «Chartă a libertăţilor englese» prin care se lega a 
mănţinea drepturile Bisericei, nobilimei și poporului ; rechiemă din esil 

pe marele” teolog şi inteleptul administrator Anselm de Cantorbery ; *). 
pedepsi cu asprime abusurile nobilimei, ceia ce ”] făcu şi mai popu- 
Jar'şi veghiă cu străşnicie ca să nu se violeze pacea publică. El muri 
in 1135 lăsând numai o fiică, Matilda, măritată cu Geofroy Planta- 
genet, comite de Anjou. Matilda fu inlăturată de la tron pentru că 
barbâtul ei era duşman Normanzilor și baronii engleji. au recunoscut. 

de rege pe Stefan de Blois, nepot al Cuceritorului. Din aceasta a ur- 
    

=) Era Italian din Aosta. EI se făcuse mare şi se desvoltase in 
deşertul liniștit din o vale incunjurată de munţi. Era un poet. un vi- 
sător cu inima simţitoare, cu sufletul curat ca şi omătul Alpilor, cu. 
inteligenţa vie şi pătrunzătoare ca aerul munţilor. Numit profesor la 
mănăstirea din Bec, nici un profesor nu şi a indeplinit sarcina cu mai 
mult devotament şi cu mai multă dragoste. «Siiiţi pe elevii vostri a 
se periecționa» zicea el celor alți profesori cari intrebuințau sila si 
loviturile. <Văzutaţi vre o dată un meşter prefăcând o placă de aur 
in 0 icoană frumoasă numai cu lovituri? Dacă câte odată o loveste 
incet și o stringe cu uneltele, o şi ridică in sus cu multă măiestrie si 
i dă asttel forma voită. Ce devin elevii vostri loviți neincetat 2>—<De-. 
vin grosolani» i se respundea. «Nu aveţi nici o nădejde de reusit» 
zicea el, «cu o educaţiune care tractează pe oameni ca pe vite.» Sub. 
directiunea blândă şi pacientă a lui Anselm, naturile cele mai selbatice 
se inblânziau. Chiar Cucentorul, aşa de aspru şi de teribil pentru toți 
devenia amabil şi blând la vorhă inaintea egumenului din Bee (Green, Histoire du peuple anglais, |, 81). ”
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mat un resboiy crâncen care -a ţinut cincisprezece ani. Intreaga tară 
era pustiiată ; o mulțime de oameni: au pierit de foamete şi miserie. 
«Christos şi Sfinţii dormiau» cum zice un chronicar ; dar din acest 
resboiu tot a ieșit un bine; s'a făcut fusiunea intre Normanzi şi An- 

- glo-Saesoni. Stefan de Blois a găsit un adversar puternic in Erie Plan- | 
agenetul, fiul Matildei. El moștenia Normandia de la mama sa ; pă- 

rintele său i lăsă Anjou, Touraine și Maine. EL veni in Anglia şi ba- 

roni. siliră pe cei doi rivali a se impăca, Stefan '] recunoscu de.ur-. 

maş, după care muri in 1154. | 

Erie Îl era de 21 de ani când sa suit pe tron. <Nali, spătos, 

gât de taur, mâni puternice, ochii săi limpezi, foarte blânzi când era 

liniştit, la mânie aruncau scântei care ingroziau pe cei mai bravi. Fru- 

gal, neadormit, se incunjura de sfetnici minunaţi.» EI publică o chartă 

de -libertăţi, apoi se puse pe organisarea statului. Goni pe mercenari, 

dărimă mai multe” castele ridicate fără drept, revocă multe donatiuni 

din trecut, supuse la omagiu pe regele Scoției și apoi asigură liniştea 

despre țara Galilor. Mare baron feuda! in Franţia, el avea drept de 

suzeranitate peste Bretagne, Berry, Auvergne şi Tulusa, 2) 

Puternicul rege engles nu prea era bisericos ; in timpul liturgiei 

vorbia, șcriia ori se uita pe păreţi ; nu se măriurisia nici odată și bles- 

tema de multe ori in contra lui D-zeu. Conflictul cu Biserica era gata 

cu un aşemine rege. Biserica câștigase drepturi foarte mari in Anglia, 

" Papa ajutase mult la cucerirea Angliei şi regii i acordaseră multe fa- 

voruri. Pentru ca să țină in respect pe clerul anglo-sacson, papii ca- 

paâiase dreptul de a numi şi străini in demnităţile clericale. Enric II 
  

*)  Enric 1]. Prin esteriorul seu robust ca şi prin caracterul seu, 
era cel mai strașnie muncitor din timpul seu. Făptura lui, privirea lui, 
corpul lui voinic, figura lui roşie eu ochii mari, cu părul stufos, gâtul - 
seu de tuur, mânile mari şi inăsprite, toată persoana lui arăta pe o- 
mul trebilor, viu, aprig, grosolan. «Nu se pune jos nici odată» zice un 
contimpuran care l'a observat de aproape, «stă în picioare de dimi- 
-neață pănă sara.» Metodic in afaceri, cu toată nepăsarea sa aparentă, 
sobru, he repausându-se nici odată şi ne lăsând nici pe alţii să se re- 
pauseze, vorbareţ, curios, instruit, mare vinător, inzestrat cu o memo- 
rie insemnată si cu un tact care i da câte odată un farmec -singular, 
el era constant in afecțiunile ca şi in urile sale. Celor cari "1 incun- 
.jurau li făcea impresia unui om activ. pasionat şi aspru, şi tot regnul 
seu purtă intipărirea caracterului seu personal. (Green, istoire du 
peuple anglais, L, 119).
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şi propuse să iea măsuri. Pentru aceasta el sili. mai întăi pe ministrul 

său favorit Toma Becket ca să primească a fi numit archiepiscop la 

Cantorbery şi primat al Angliei. Acesta era un fecior de neguţitor ; 

invațase la Oxford şi la Bolonia, şi intrase in serviciul curţii. Enric Il 

"1 făcuse ministru şi Becket intrecea in lucs și măreție pe toţi nobilii: 

de rasă, după cum i intrecea şi in capacitate. El rugă mult pe rege 

să nu '] facă prelat; dar acesta credea că nime nu 7] va putea ajuta. 

mai bine in planurile sale şi 7] sili să primească. Ajuns archiepiscop, 

Becket se transformă cu desevărşire. Elegantul cavaler de odinioară. 

se transformă intrun adevărat pusinic, dormind pe scânduri şi pos- 

tind necontenit; ministrul devotat puterei regale ajunse cel mai inflă- 

carat apărător al drepturilor Bisericei. Când regele in inţelegere cu no- 

bilimea făcu «cele 16 articole din Clarendon» *) prin care se mărgi- 

niau drepturile Bisericei, Becket se vpuse la aducerea lor intru inde- 

plinire. Nevoit a părăsi Anglia, el fugi in Flandra şi in curs de şese 

ani luptă in contra regelui. In fine, prin mijlocirea papei se impăcară ; 

Becket se intoarse la scaunul său. Dar cea intăi faptă asa a fosta 

escomunica pe archiepiscopul din York care indrăznise a unge de vege 

2)  «Belesiasticii acusaţi de vre o crimă vor [i datori a se in- 
fățişa inaintea curţii regelui pentru a fi judecaţi de toi ce stă in pu- 
terea acestei curți ; şi inaintea curţii eclesiastice, pentru cele se se pot 
judeca de această curte. Nici un archiepiscop, episcop sau eclesiastie 
de o treaptă inaltă nu va putea ieşi din regat fără invoirea regelui. 
Niri un vasal imediat al regelui, nici unul din ofiţerii casei sau do- 
meniilor sale; nu va fi escomunicat ; nici un interdict nu se va pune 
pe pământurile sale, mai inainte de a se fi adresat regelui sau, in ab- 
senţa sa, marelui seu justiţiar, ca să capete dreptate. Nici un vilan nu 
va putea intra in cler fără invoirea seniorului pe domeniile căruia 
sa născut » (Gnizot, Histoire des origines du gouvernement represen- 
tatif, |, 32). 

Cele <șesesprezece articole din Clarendon» decideau că clericii 
acusali vor fi datori a se infăţişa și inaintea curţii regelui și inaintea 
tribunalului eclesiastic ; dacă vor fi dovediţi vinovaţi şi vor mărturisi, 
atunci Biserica să nu i mai proteagă ; in materie eclesiastică, se va face 
apel de la archidiacon la episcop, şi de la acesta la archiepiscop, dar 

„fără a putea merge mai departe ; archiepiscopii şi episcopii. ca toți va- 
salii directi ai regelui, erau ținuți a asculta de tuncționarii regali, a. 

„aquita toate obligaţiunile feudelor ler, a asista la judecăţile curţii re- 
gelui ; ei nu aveau drept a ieşi din regat fără autorisarea regală, nici 
înainte de a depune jurământ că nu vor intreprinde nimic care ar 
putea face rău regatului şi regelui. (Lavisse et Ramb istoire QqE- ndrale, 1. 647). ( mbaud, Histoire ge
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pe. fiul regelui, usurpând dreptul primatului. La auzirea acestei es- 

comunicări, Enric Ii devine furios și i scapă câteva cuvinte amenin- 

țătoare pentru Becket, care fusese primit in Anglia «ca un ânger a lui 

D-zeu. 'Trei tineri pornese din Normandia, unde se afla regele, şi 0- 

moară pe Becket la. picioarele altarului. Regele sa spalat de această 

crimă numai după o penitență umilitoare la mormântul ucisului și după 

revocarea stipulațiilor din Clarendon. 

Enric II asocie la domnie pe fiul seu cel mai mare și impărţi re- 

gatul său. Dădu lui Enric Anglia şi cea mai mare parte din posesiunile 

din Franţia ; lui Ricard Aquitania şi Poitou ; iar celui de al treilea nu- 

mai câteva castele, pentru care a și fost numit loan Fără "Ţară. Cei doj 

fii mai mari se revoltară in contra părintelui lor şi, in curând, revolta 

deveni generală, pentru că Anglia era sătulă de despotism. Funcţionarii 

regali abusau de autoritatea lor ; mulţi au fost pedepsiţi şi din causa 

aceasta. au. intrat şi ei in numărul resculaţilor. Regele Franţiei cu mai 

mulţi baroni feudali francesi formează o coalitie contra lui Enrie It 

(1173). Acesta ridică pe popor la arme, sdrobi coaliția, se impăcă 

cu Franţia şi iertă pe fiii rebeli. El a avut mare influință asupra țerei 

Galilor şi a supus o parte din Irlanda (1.189). 

Enric II a fost un mare rege. EI a inbunătăţit justiţia prin mai 

multe reforme intelepte şi a organisat intinsul său imperiu ; opera lui 

legislativă a durat mai multe secule; el a lasat regalitatea foarte pu- 

ternică şi este considerat ca unul din marii lundatori ai statului engles. 

Faris Ji a murit in 1189 lăsând de urmaș pe fiul seu Bicavd Inimă 

de Leu. Acesta era un om instruit, cu gust pentru poesie și pentru 

musică. Era nalt şi foarte voinic şi iubia cu pasiune vinătoarea şi res- 

boiul ; dar nn avea inteligența politică a părintelui său. A venit numai 

de două ori in: Anglia: pentru că mai bine de zece ani a petrecut in 

Cruciata a treia ori in lupte cu Filip Augustul în Franţia. Pentru ca 

să aibă bani pentru resboaiele sale, el apăsă poporul ; numi in funcţiile 

publice pe cari dădeau mai mult; a luat pe cei mai capabili dintre 

oamenii săi la espediţie. Când s'a intors din resărit a fost făent pri- 

sonier de cătră ducele de Austria, pe care ] ofensase in orient. Fratele - 

său loan voi să profite din această imprejurare pentru a pune mâna 

pe putere. Fraţii s'au impăcai ; dar despotismul regal ridică pe toată 

lumea. EI muri în 1199; fratele său loan se sui pe tron-0).___ 
E), nani. Avea toate calitățile strălucite ale principilor din casa
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loan Fără Ţara era un desfrinat, leneș ; fără nici un simţ moral 
- și religios, el era necinstit și crud ; rău om şi rău rege. Cu toatea- : 
ceste, in-tot timpul domnirei sale el a avut numai resboaie. A luptat, 
contra Franţiei, contra Bisericei şi in contra Nobilimei. - 

Filip August voia să se folosiască de incapacitatea şi desfrinarea 
regelui engles. Acesta fu acusat inaintea Curţii pairilor din Paris pentru 
că a lovit in drepturile vasalilor săi. și a ucis pe nepotul său Artur de 
Bretagne. Ca vasal al regelui Frantiei el era dator să vină inaintea, 
tribunalului acestuia. loan refusă și atunci a fost condemnat ca Jelon, 
ceia, ce insemna că nu mai putea avea nici un feud in Franţia (1203), 
Filip Augustul puse mâna mai pe toate posesiunile sale. 

Nenorocit in resboiul cu Franţia, el fu mai nenorocii in lupta cu 
Inocenţiu III. El impuse călugărilor de la Cantorbery să aleagă un pri- 
mat devotat lui. Papa anulă alegerea şi ceru să se aleagă Stefan de 
Langton, unul din cei mai invataţi teologi de pe acel timp. Regele pu- 
ne mâna pe averile archiepiscopatului ; pentru această faptă Inocenţiu 
pune Anglia sub interdict. Conflictul inu cinci ani. In fine regele cedă. 
El se declară vasal al Sf Scaun, se supuse la un tribut anual, recu- 
noscu pe Langton şi ingenunchiă inaintea legatului papei. 

Tot aşa de nenorocit a fost şi in coaliția făcută contra Franţiei, 
care se termină prin celebra bătălie de la Bouvines. Ă 

Atâta, incapacitate ridică pe toată lumea in contra sa. Baronii 
socotiră momentul favorabil a scutura jugul despotismului regal şi po- 
porul engles se uni cu nobilimea ; pentru că in Anglia poporul suferia 
de apăsările regale. iar nobilii resculaţi se considerau ca apărătorii li- bertăţilor publice. *) Nobilii cer să se acorde o chartă de libertăţi. loan sa, Pasionat pentru studiu, i plăceau foarte mult operile lui Pliniu şi se incunjură de oameni de litere ; vioiu, inteligent, amabil, vesel, el avea o mare putere de seducțiune asupra barbaților ca și asupra fe- meilor, dar in fond era foarte corupt! El incarna în el toate viţiile fami- miliei sale. Insolent, egoist, monstruos desfrinat, el era naturalminte crud, superstițios, tiranic ; minţia cu nerușinare și călca fără a sta la indo- ială toate legile onoarei. Ingrat şi perfid faţă cu părintele său pe care l'a ucis purtarea sa, inălbit inainte de vristă, el a tradat pe fratele seu Ricard şi a pus să asasineze pe nepotul seu, Artur de Britania. Când era vorbă de suplicii, cruzimea lui ajungea pănă la rafinare ; prin or- dinul seu, copiii muriau de foame in inchisoare și bătrânii erau sdro- biţi. (Green, Histoire du peuple anglais, |, 141). *) Această ordine a unei monarchii bine regulată şi puterea mo- narehului au produs un efect neaștepiat : libertatea “politică. Tocmai
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vespinse cererile baronilor. Atunci intreaga, naţiune se ridică ca un sin- 

gur om ; iar regele remase numai cu șepte cavaleri.' EI apelă la papa, 

adună mercenari ; dar era prea târziu. El fu nevoit a se pleca şi chie- 

mă pe baroni ca să se .ințeleagă cu el. «Marea Chartă de libertăți» 

este un. tractat impus regelui de cătră naţiune ; prin ea se precisa ceia 

ce pănă. atunci fusese esprimat numai in termini generali. Prin Marea 

Chartă se confirmau libertăţile Bisericei, se garanta libertatea indivi- 

duală, siguranța persoanelor şi a proprietăţilor. Ea folosia și săracu- 

lui. Se prevedea că nu se poate confisca marfa, plugul ori carul ; ce- 

tăţile scapau de tacsele arbitrarie. *) Cu această constituţie se incepea 
  

pentru că regele -avea pe toată lumea sub mâna sa, pentru că drep- 
tarile şi datoriile tutulor erau insemnate cu precisiune, că fie care era 
uşor in contact cu toți, că se vedeau, se cunoşteau şi trăiau la unloc, 
vesistența contra unei puteri tari se organisă uşor şi, de odată, şi atinse 
țelul. Două articole din charla lui loan Fără Ţară, unul care dispune 
că nici un om liber nu va fi <atins» nici intrun chip «de cât numai 
prin judecata regulată a egalilor sei,» cel alt că nici un ban nu va îi 
luat «de cât numai prin consiliul comun al regatului,» au dat Angliei 
cele două mari garanţii de iibertate, Juriul şi Parlamentul. (Lavisse, 
Vue gântrale de | histoire politique de Europe, 102). 

:) «Nici o dare sau ajutor. nu va fi pus in regatul nostru, de 
cât numai de cătră Consiliul Comun al regatului nostru, afară numai 
când va fi nevoia a ne rescumpara din robie, a face cavaler pe. fiul 
nostru mai mare şi a mărita pe fiica noastră mai mare; şi chiar in 
aceste casuri, se vor cere dări cuviincioase, Pentru ținerea Consiliului 
Comun al regatului nostru, vom convoca pe archiepiscopi, episcopi, e- 
gumeni, comiţi şi mari baroni, individual și prin scrisori ale noastre ; 
şi vom convoca in masă prin vice comiţii şi bailii noştri pe toți cari 

atîrnă direct de noi. Nici un om liber nu va putea fi arestat, nici in-. 
temnițat, nici lipsit de avere, nici pus afară din lege, nici esilat, nic! 
lovit in nici un chip; nu vom pune şi nici nu vom face a se pune mâna 

pe el, de cât numai in virtutea unei judecăţi legale prin egalii săi şi 
după legile țerei. Nu vom vinde, nu vom refusa şi nu vom întârzia 
pentru nimine dreptul şi justiția. (Guizot, Histoire des origines du gou- 
zerneiment representatif, 1,95). 

Marea chartă ficsa dreptul in materie de succesiune feudală, pro- 
cedura in ceia ce priveşte câştigarea de fonduri, organisarea judiciară. 
Ea inblânzia sistema amendelor, protegia libertatea individuală, hotă- 

rând că nime nu va putea fi arestat, inchis, lovit in persoana sau bu. 

nurile sale, fără judecata semenilor săi şi după lege. Ea promitea ne: 

guţitorilor dreptul de a circula liber, decreta unitatea măsurilor in re- 

gat, confirma privilegiile comerţiale a le Londrei in particular, şi a 

orașelor, burgurilor, porturilor, în general. Fă restringea intinderea pă- 

durilor regale şi mărginia atotputernicia agenţilor regali. Ea opria pe
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o perioadă nouă in Istoria Angliei. Ea favorisa pe toate clasele so- 

cietăţii ; de aceia toate se uniau pentru ao capata. Un Conșiliu de 24 

de baroni, aleşi de cătră nobili, avea indatorirea a sili pe rege să ob- 

serve Charta. La cea mai mică calcare a ei, aceștia aveau dreptul a i 

- declara resboiu. Regele era turbat de mânie ; se tăvălia pe scânduri ; 

mușca, paie şi lemn; «mi au impus 24 de regi,» zicea el. "Toate au fost 

in zadar. El fu nevoit a sancţiona Charta (1215). Indată după aceasta 

el apelă la papa. Inocenţiu IIL furios că nu sa bagat in samă dreptu- 

rile sale de suzeran anulă Marea Chartă şi depuse pe Langton. *) Dar 

escomunicarea. nu a adus resuliaiul aşteptat. Baronii cerură! ajutor de 

la Filip Augustul. Acesta trimite pe fiul său Ludovie, care bate tru- 

pele regale şi intră in Londra. Dar norocul lui Ludovie n'a ținut mult. 

loan muri in 1216 şi atunci baronii engleji cari se revoltaseră numak 

in contra lui, recunoscură pe fiul său Enric III, in vristă de zece ani. 

Noul rege se impăcă cu poporul ; dar ințelegerea nu putea ţinea 

mult. Regelui i se părea că a acordat prea mult şi poporul credea că 

a capatat prea putin. - 

Eorie III (19216 —— 1272) era de un caracter amabil și vesel; i 

plăcea pompa ; era evlavios şi protegia arțile şi ştiințile; dar era uşor, 

seniori a ridica vre o dare, afară de trei casuri esceptionale. Cât des- 

pre dări in genere, ele puteau fi luate numai in aceste trei casuri (ro- 
bie, măritatul fetei mai mari şi cavaleria fiului mai mare); in afară 
de aceste trei casuri trebuia consimţimentul «Comunului Consiliu al 
regatului.» Dacă regele ori vre unul din agenţii săi se vor atinge de 
libertăţile inscrise in hartă, patru dintre cei douăzeci şi cinci de co- 
misari aleşi de cătră baroni vor face regelui observaţiuni; dacă după 
patruzeci de zile nu se va da satisfacere deplină. ei vor raporta la m- 
treaga comisiune, şi aceasta putea recurge la forță. (Lavisse et Ram- 
baud, Histoire generale, ÎL, 638). 

*) Pus mai pre sus de naţiuni şi mai pre sus de regate pen- 
tru a smulge și a distruge, a planta şia edifica, nu voim să suferim: 
mai mult timp o răutate așa de indrăzneața care ajunge la dispreţ că- 
tră scaunul apostolic, la căderea drepturilor regelui și la rusinea na- 
tiunei englese. Prin urmare, in numele lui D-zeu atot putemic, prin 
autoritatea apostolilor Sf. Petru și Sf. Paul, și prin a noastră, noi res- 
pingem cu desevârşire și condemnăm această Chartă; oprim sub pedeapsă 

de anatemă ca regele să observe sau ca baronii să ceară a se pune 
in Imerare; declarâm nulă şi stricăm charta şi toate obligațiunile con- 
iractate pentru a o confirma ; voim ca nici intrun timp să nu aibă 
ea nici o putere.» După aceasta a urmati escomunicarea baronilor și 
episcopilor resculați. (F. Laurent, Etudes sur histoire de Phumanit€, 
VI, 250). -
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nehotărit şi indărăpnie şi cu puţine idei politice. In timpul miuorității 

sale, țara a' fost fericită. Marea Chartă fu confirmată și se dădu oor- 

donanţă in privirea pădurilor, care desființa multe abusuri. Dar indată 

ce ajunse major incepu a guverna absolut. Mai ales după căsătoria sa 

cu Alienor de Aquitania, el se incunjură mai mult cu străini şi incărcă 

de favoruri pe rudele reginei. Dar nobilimea englesă se intăria in Parla- 

ment, pe care regele era nevoit să '] convoace in fie care an ; avea nevoie 

de bani şi de la Marea Chartă incoace nu se putea stringe nici o dare 

fără incuviinţarea Parlamentului. Partida națională și găsi un cap in 

Simon de Montfori, comite de Laicester. Acesta fusese multă vreme 

amie al regelui, luptase cu mare vitejie în resboaiele cu Francesii și 

guverna Gasconia cu multă ințelepciune. Ajuns capul oposiliunei, Si- 

mon de Montfort voia să impune regelui consilieri din nobilimea na- 

țională, să goniască pe străini. să mănţină şi să întindă libertăţile din 

Marea Chartă ; iar in Biserică alegerile să devină o realitate ; episcopii 

să și caute de biserică și moravurile clerului să se purifice. Era om foarte 

energic, ghibaciu şi fanatic; dar avea şi defecte, era ambițios şi lacom. 

Enric II cheltuia ca un nebun ; statul avea datorii de patru ori 

mai mari de cât veniturile; permitea papei să scoată din Anglia sume 

colosale şi să numiască Italieni la demnităţile eclesiastice. In acelaş 

timp regele dădea ajutor papei in contra lui Manfred din Neapole Şi 

cheltuia o mulţime de -bani pentru ca fratele său să se aleagă Im- 

părat. be lângă aceste nebunii, era o mare desordine in administraţie 

şi justiţie şi Anglia era amenințată cu foamete din pricina unei recolte 

rele. Parlamentul adunat in Oxford (1258) făcu '« Provisiunile din Oz- 

!ord» care mărgineau ioarte autoritatea regală. *) 1 
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*) Reformele sau «Provisiunile> din Oxford cerute ast-fel cu sa- 

bia stabiliau un Consiliu privat de cincisprezece membri aleşi de că- 

tră Parlament care trebuia să se adune de: trei ori pe an: miniștri a- 

leşi pe fie care an; de asemine sherifi anuali, luaţi d'între mica nobi- 

lime din comitate şi privighiaţi de cătră un comitet de patru cavaleri 

aleşi ; ele impedicau arbitrarul judecătorilor ambulanți, incredințau paza 

castelelor regale la căpitani aleşi de cătră Consiliu, promiteau măsuri 

'reparatorii in favoarea Londrei şi acelor lalte oraşe ruinate prin tacse 

si apăsate de cătră funcţionari (Lavisse ei Rambaud, Histoire gen€- 

rale, D, 647). 
«Chartele vor fi confirmale ; Baronii vor numi in fie care an pe 

judecătorii, cancelarul, tesaurarul şi pe cei alţi ofițeri ai regelui: ei 

vor avea paza castelelor regale ; pe fie-care an se vor convoca irei
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„Regele nu putu regista ; aristocrația e învingătoare. Dar triumful 
€ei ţinu puţin. Regele se impacă cu Franţia, strînge o armată puternică 
și incepe lupla. Armatele baronilor sunt invingătoare şi regele e făcut 
prişonier. Un Parlament âlcătuit nu numai din nobili ci și din cava- 
leri trimiși de fie care comitat şi din 'deputați ai oraşelor aprobă Con- - 
stiluţia din' Oxford şi regele jură că o va aplica. Dar luptele se incep 
din nou, mai ales că mulți uriau mândria și tirănia lui Leicester, care 
era .atot puternic. Acesta fu ucis in bătălia de la Evesham (1265) după 
minuni de vitejie. Resboiul ţinu patru ani şi se termină prin triumful 
puterei regale. Memoria lui Simon de Montfort a remas neperitoare. EL 
a fost considerat ca un martir ; multă vreme locul unde a murit el 
a fost privit ca un loc sfânt. 

In cursul celor două viacuri trecute de la cucerire antagonismul 
dintre rase a dispărut. Legea este aceiași pentru toți, obiceiurile deo- 
sebite acelor două popoare s'au amestecat. Cu toate aceste poporul vor- 
bia limba englesă, pe când francesa era limba nobilimei şi a clerului 
inalt, a curţii şi a tribunalelor. Numai prin viac. XIII incepe a se 
scrie in limba naţională. 

Pe la mijlocul acestui viac apăru şi Purghezia. Din pricina ab- 
solutismului regal, in Anglia nu a fost regim comunal; nu puteau lupta. 
cu regele niște republice municipale Locuitorii orașelor sau unit cu 
baronii şi cu prelaţii ; numai prin această unire au putut ei capata ga- 
ranții contra administraţiei arbitrare.. Londra şi «Cele Cinci Porturi» 
de pe marea La Manche, sunt infloritoare. Aice sunt mai multe cor- 
poraţiuni mai ales pentru monopolul comerțului. Bogătia Angliei consta 
pe atunci in grâu și in lână cu care se făcea mare comer! ; vindeau, de 
asemine, şi vinuri din Guyenne. 'lacsele vamale erau mare venit. pen- 
tru rege | 

Clerul era strins legat cu Statul. El asista in Parlament ; plătia 
dări și clerul regulat nu prea era vestit prin moravurile sale. Din pri- 
cina aceasta au și făcut mare progres, in Anglia, ordinile cerşitoare. 
      

  

parlamente, in fevruarie, iunie și octobrie ; se va numi o comisiune permanentă, de doisprezece baroni, insărcinaţi a se duce la aceste par- lamente, şi a tracta cu consiliul regal despre toate afacerile ; pe viitor sherifii vor fi numiţi de cătră curţile de comitat; regele, fiul seu E- duard, fraţii sei, archiepiscopii, episcopii, etc. vor fi datori a depune ju- rământ de credință Provisiunilor din Oxtord » (Guizot, Histoire des origines du gouternement representatif, 1, 166). .
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„In viac. XII şi XIII a fost in Anglia o mare mişcare literară. Pe 

atunci au trăit Joan de Sahsbury, unul dintre cei mai învățați oameni 

din timpul său ; Alexandru de Hales, Roger Bacon. *) Universitatile din 

Oxford şi din Cambridge erau vestite. Cătră 1250 erau la Oxford 

15,000 de studenţi, | | 

„ Autoritatea regală. este predominantă ; numai regele are puterea 

esecutivă. A fost nevoit să facă multe concesiuni ; dar nu se socotia 

legat prin ele şi când putea le călca in picioare. E guverna cu Curic 

regia care se alcăiuia din Echiguier pentru partea finanţiară, Placita 

cummulina pentru procesele intre particulari și Bancul regelui pentru 

procesele criminale. Sherifis de prin comitate au puteri aşa de mari că 

de multe ori regii au fost nevoiţi să iea măsuri ca să le mai mărgi- 

nească. Administraţia era perfect regulată ; actele se țineau in mare 

regulă, cum nu mai era nicăirea in Europa. Natiunea intreagă părea 

a fi făcută numai pentru a servi regelui ; pentru aceasta au şi fost a- 

tâtea lupte care sau sfârșit, in definitiv, prin ingrădirea autorităţii re- 

gale şi prin intemeiarea guvernului constitaţional. 

$. 4 Peninsula lhberică. 

La inceputul viac. VII aproape intreaga Spanie era cucerilă de 

cătra Arabi. Remăseseră numai câteva ţinuturi de la nord independente 

sub Pelagiu, care intemeie regatul Asturiilor. Unul din urmaşii Săi smul- 

se din mânile Arabilor ducatul Cantabriei şi Galicia de unde alungă pe 

  

Roger Bacon. «Din linereţa mea, scrie el, am studiat adine 

limbile şi ştiințile; am căutat. să fiu prielin cu cei mai invataţi oameni, 

„şi am ajutat, pe cât era posibil, pe tineri ca să inveţe limbile, geome- 

tria, aritmetica, a tabrica table, instrumente de matemateci și mai multe 

alte lucruri folositoare.» Nu ni putem face ideie de dificultățile ce a în- 

timpinat. Nu poseda nici un instrument, nici un mijloe de a facees-. 

periente. «Fără instrumente de matematici» zice el, «nu se pot apro- 

funda ştiinţile.» Pe acele vremi, era foarte greu, une ori cu totul im- 

posibil, a avea cărți. «Nu se pot cumpara operile lui, Aristotel, a lui 

Avicena, a lui Seneca, a lui Ciceron,> zice Roger Bacon, afară de mari 

cheltueli ; operile principale a celor doi d'intăi n'au fost traduse in la- 

tineşte, şi pât despre cei alţi, operile lor nu se găsesc nici in biblio- 

tecele ordinare nici aiurea.» După patruzeci de ani de studii erîncene, 

Bacon se găsia, după propriele sale espresiuni. «părăsit, uitat, ingro- 

pat.» După stăruința papei Clement IV, intrun an, aomus mirabilis al 

ştiinţii englese, Bacon a alcătuit Opus majus, minunat ca plan și ca 

detaile de compunere. Scopul lui a fost a arata necesitatea unui nou
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Barbari. Cu incetul se formă regatul Castiliei, numit asifel pentru că 

erau intemeiate o mulţime de castele pentru a ţinea pe Arabi in respect. 

Prin viac. IX se infiinţă regatul Navarei. Puțin după această vechia 

marcă francă se desfăcu şi dădu naştere la regatul de Aragon şi mar- 

chisatul de Barcelona. Navara ajunse puternică sub Sanciv Cel Mare 

(970— 1035) care a domnit asupra intregei Spanie creștine. Dar impe- | 

riul său se. desfăcu “in curind şi preponderanța trecu la Castilia. Sub 

Alfons VII (1126—1157) Castilia a fost unită cu Aragonul şi el era 

socotit ca, unul din cei mai puternici monarchi din Europa. Dar această 

unire nu ţinu mult şi Spania se bucăţi din nou. In 1183 se intemeie 

regatul Portugaliei. ! 
Dar insemnătatea istoriei Spaniei constă, mai'cu samă, in lupta 

fără preget susținută in curs de şepte sute de ani in contra necredin- 

cioşilor. Această fară părea cu totul isolată de Europa creştină. Ea şi 

avea misiunea sa deosebită : a scapa pământul sfint al patriei din mâ- 

nile musulmanilor. *) 

Progresele creștinilor au fost zădărnicite de marele ministru A!- 

ananzor care surpă cetățile intemeiate de cătră ei in basenul riului Duro, 

intră in Leon, capitala Asturiilor şi in Barcelona, și cuprinse şi arse S?. 

Jacob de Compostella, sanctuarul cel mai venerat din Spania, un feliu 

de capitală religioasă şi naţională a ei. Noroc că la stingerea familiei 

Omaiazilor (1031) Califatul de Cordova se desfăcu in mai multe emi- 

rate independente. Aceasta favorisa pe creştini. Regii din Castilia şi 

chip de a raţiona in filosofie, de a esplica pentru ce progresele stiin- 
ților n'au fost mai repezi, de ase sui pănă la isvoarele negligiate ale 
instrucţiunei, de a descoperi altele nouă, de a escita pe oameni la ac- 
ţiune arătându-li avantagiele nemărginite ce pot trage. Planul și Va ia- 
plinit in totul. «Părăsit, uitat, ingropat» bătrânul muri cum şi trăise 
(1214—1294). (Green, Histoire du peuple anglais, 1, 158). | 

*) Din ziua de când fusese cucerită de cătră Saracini, Spania 
fusese separată de Europa, Pentru a intelege indfierința popoarelor eu- 
ropeiene față cu Peninsula, pe când trimiteau atâtea mii de oameni la 
Sfintele Locuri, trebuie să ne inchipuim că nime pe atunci nu avea i- 
dei de o comunitate europeiană. Evul Mediu, care era capabil a găsi 
regule precise pentru viaţa de toate zilele, şi de a organisa mii de gu- 
verne mici in jurul castelelor, clopotniţilor și clopotelor sale, se lăsă 
a fi condus de simțimente şi de idei cu totul in afară de lumea reală. 
Omul de pe acele vremi se uita la picioarele sale, dar, când şi ridica 
capul, privirea lui se pierdea in cerul cel vast. (Lavisse, Vuc gântrale 
de thistoire politique de !Burope, 96).
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jeon se indreptară spre sud și est cu cuceririle lor, ajung in basenul 

“Fagelui şi supun 'Toleda. In fața primejdiei, musulinanii făcură apel la 

Almoravizii din Africa și creştinii sunt sdrobiţi in marea bătălie dela 

Zullecu lângă Badjoz (1086). Noroc că s'au .ivit neinţelegeri intre noii 

veniți şi intre vechii locuitori. De aceasta s'au folosit creştinii și sub 

conducerea mai multor capi indrăzneti, intre cari Cid Campeador atât . 

de cântat, de cătră poeţii spanioli, bătură in mai multe rînduri pe Arab; 

si supuseră Valentia, pentru câtva timp. Alfons I de Aragon, chiemat 

in ajutor de cătră o parte din Arabii nemulţemiţi, se indreptă spre sud 

si ajunse pănă la Grenada. N'a putut lua această cetate dar a ars to- 

„ul în calea sa şi a făcut mult rău dușmanilor. £) In curând o nouă 

primejdie ameninţa Spania. Selbaticii Almohazi vin din Africa, supun 

pe Almoravizi, și atacă pe creștini. Ei au fost respinşi din Portugalia ; 

dar au sdrobit pe Castillani. Atunci Inocenţiu IV publică o cruciată. La 

“Poleda alergară cu grăbire o mulțime de Francesi și de Italieni. Ordi- 

nele militare erau in complect ; regii Aragonului şi al Navarei veniră 

in ajutor. La Nazas de Tolosa se dădu o luptă crâncenă. Mai bine de 

100,000 de musulmani remaseră pe câmpul de resboiu. Creștinii luară 

o pradă imensă şi intreaga Andalusie ar fi fost cuprinsă dacă ei nu ar 

fi căutat numai de pradă şi petreceri. Cu această victorie s'a sfirșit domi- 

naţia musulmană in peninsulă. Imperiul Almohazilor este ruinat (1212). 

După victoria de la' 'Tolosa creştinii cuprinseră insulele Baleare 

si supuseră Valenţia. Sub St. Ferdinand de Castilia se cucereşte Cor- 

dova in 1236, apoi Sevilla după un asediu de un an. Musulmanii re- 

maseră numai cu masivul Sierra-Nevada. | i - 

Cu Alfons X de Castilia şi Petru IV.oe Aragon, cari domnesc 

*) «Era pe vremea, secerişului, zice cronica, şi regele a dat foc 

Ja toate câmpurile de grâu, a pus să se taie viile, maslinii şi smochi- 

nii ; groaza se abătu asupra tutulor moabiţilor (Almoravizi) și asupra 

fiilor Agarei (musulmani andalusi). Păgânii părăsiră locurile pe care 

nu le puteau apara şi se retraseră prin castele intărite, prin visuniile 

munţilor, şi în insulele mărei. Armata creștină și au intins corturile 

inaintea. Sevilei, arzind toate oraşele şi castelele părăsite ; ar [i peste 

putință de 'numărat robii, vitele, unt de lemnul şi griul, pe care 'la- 

duceau in tabâră. Moscheiele necredincioşilor erau date focului impreu- 

nă cu cărțile lor nelegiuite, și doctorii legei lor au fost trecuţi sub as- 

cuţişul sabiei. Trecând de acolo la Xerez, regele a distrus'o din teme- 

lie şi a ajuns pănă la Cadiz.» (Lavisse et Rambaud, Histoire gent- 

rale, ÎI, 686).
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in jumătatea a doua a viac, XIII, se incepeo perioadă nouă. Cucerirea 

Spaniei este indeplinită. De acum inainte energia poporului are să se, 

cheltuiaăcă in certe lăuntrice. Alfons X-era un barbat invaţat, ' poet, 

istoric şi legislator ; dar nu avea destul simţ politie. Era mai ambițios 

de cât putea și nu avea destulă energie pentru a şi susținea preten- 

ţiunile. El acordă nobilimei o mulţime de favoruri şi prin aceasta o făcu 

și mai nesupusă. Asemine drepturi *) se capătă şiin Aragon, unde Pe- 

tru III este obligat a acorda nobilimei «Privilegio general » 

Cucerirea Spaniei se făcu pe incetul. Creştinii indată ce liberau 

o parie de pământ intemeiau colonii alcătuite din muntenii de la nord. 

Aceștia ocupau câmpiile bune de lucru, pe când musulmanii remâneau 

numai prin cetăţi, unde li se garantau drepturile. Dar aceștia nu pot. 

trăi intre creştini ; era prea mare ură intre cele două popoare ; de aice 

o mulțime ds certe care se terminau prin alungarea Maurilor. Mai toţi 

din Andalusia a fost isgoniţi ; puţini au imbrăţișat creştinismul. 

Regalitatea spaniolă era puternică şi foarte iubită ; pentru că re- 

gii au fost mai toți viteji și mari căpitani ; au fost pururea in fruntea. 

armatelor naţionale. Dar puterea regală era mărginită ; pentru că in 

lupta in contra necredincioşilor toți luptaseră şi Spania era a tutulor. 

In Aragon.era un judez medius care avea dreptul a judeca conflictele 

dintre coronă și națiune. **) El era numit de cătră rege dintre nobilii 
  

*) Prin «Privilegio general» regele condemna rătăcirile trecutu- 
lui ; confirmă tueros şi restituia, nobililor feudele pe care pusese mâna. 
EI se lega pentru viitor şi asigura garanţie supușilor cari se puteau 
teme de zelul oficerilor săi. Juridicţia lui avea a se mărgini numai in 
hotarele domeniului său. toţi judecătorii trebuiau luaţi dintre Arago- 
nesi. Justicia, asistat de un consiliu de nobili şi de burghezi, trebuia 
să se pronunțe in toate procesile. Averea contribuabililor era tot aşa 
de bine iagrădită: nici o dare nouă nu se putea pune; impositul pe 
sare trebuia desfiinţat. Națiunea şi făcea o parte largă in consiliile co- 
roanei, in care aveau să fie representate cele trei ordine. Fără. avisul 
acestor delegali regele nu putea nici să facă pace, nici să declare res- 
boiu. In fine el se lega a intruni in fie care an Cortesii din Aragon. 
(j.avisse et Rambaud, /istoire generale, UI, 714). 

**)  «Indatorirea lui Jusheia, zice un contimpuran, constă in a 
locui la curte, pe cât timp monarchul nu iesă din Aragon ; şi aice in 
presența monarchului, sau prin ordinul său, dacă el e absent, el e dator 
să esamineze plângerile şi să asculte judecăţile ; ori de câte ori e de 
pronuniat vre o sentință, regele, episcopii şi 7icos hombres presenţi lu 
curte trebuie să delibereze, şi ceia ce a decis maioritatea a se pune in 
gura lui Justicia, Acesta se insărvinează a pronunța fără a se teme de
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mai mici, nu dir inalta aristocrație. El era insărcinat a esamina sen- 
tințile deosebitelor tribunale și decidea dacă s'a hotărit conform drep- 
turilor poporului. El apara drepturile fie căruia in contra arbitrarului 
tutulor, libertățile naţiunei in contra incălcărilor puterei, averea su- 
pușilor in contra lăcomiei fiscului, libertatea individuală contra abusu- 
rilor. In Cortesii din Aragon luau parte : clerul, aristocrația (Ricos hom- 
bres), cavalerii și deputaţii oraşelor. Regele deschidea Adunarea. După 
ce se aratau regelui nemulţemirile poporului şi se dapata un respuns 
mulțemitor la cererile adresate se votau dările. Adunarea avea dreptul 
a face legi ; trebuia a fi consultată asupra tutulor cestiunilor și intra 
pănă in amănuntele de la Curte. Odată Cortesii au decis ca oaspeții 
regelui «să mânânce cu mai multă moderaţiune.» 

Nobilimea e puternică macar că nu e feudalitate. Ricos hombres 
sunt foarte mândri față cu regele. Ei puteaa părăsi pe rege şi intra in 
serviciul unui rege străin, chiar şi la musulmani. Pe pământurile nobili- 
lor trăiesc mulţi țerani cari sunt in o condiţiune tristă ; dar sunt şi 
foarte mulţi oameni liberi cu mari drepturi. 

Orașele au drepturi foarte mari (fueros). De prin viac. XIajung 
Stat in stat ; milițiile lor luptă alăturea cu trupele regale. Ele au drep- 
tul a se uni, a forma lige (hermandadeș) pentru a se apara in contra 
nobilimei, une ori contra regelui. Se cunoaște că se alcătuiau din bar- 
baţi cari şi varsaseră sângele pentru scaparea ţerei. Celor mai bogaţi 
regii acordaseră titluri de nobilime şi astfel se formase prin cetăţi o ca- 
balleria cu mare influinţă in localitate. 

Spania se schimbă şi in privirea intelectuală. Arţile păcei ieau a- 
vânt. Nu mai sunt selbaticii de odinioară; nu mai sunt nobilii cari şi 
ţineau caii in camera de culcare pentru ca la cel intăiu semnal să in- 
calece la moment. Incep a se ridica monumente măreţe ; se naşte Isto- 
ria; se intemeiază Universităţile-din Palencia (1208) şi Salamanca (1249); 

dreptul roman se studiază cu ardoare ; iar poeţii cântă vitejia mari- 

lor căpitani in frumoasele romancero, cântecele care zugrăvesc pe de- 

plin pe Spania creştină din Evul Mediu. 

$. 5. Terile Scandinave. 

Peninsula Scandinavă a remas multă vreme necunoscută popoa- 

relor vechi. Grecii şi Romanii au cunoscut numai ţermurile sudice ale 
  

consecinţile hotărirei sale, pentru că nu el a dat notărirea, ci acei că- 

19
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“mărei Balticei. Toemai prin viae. | d. Chr. găsim câteva noțiuni mai 

clare in autorii romani. Dar aceste țeri erau locuite cu multe mii de 

ani inaintea de venirea Germanilor. Când aceştia au intrat in Suedo- 

Norvegia, impinşi despre mează zi de cătră populaţiunile slavone, ei au 

găsit țara locuită de cătră popoare finice, strămoşii Laponilor de astăzi. 

Dar inainte de aceştia au trăit alte populaţiuni, astăzi necunoscute, de 

la care ni au remas urme numeroase. De sigur că erau cei intăi lo- 

cuitori ai Europei, cari umpleau acest continent nemărginit în 0 e- 

pocă geologică anterioară. De prin viac. i se incep relaţiuni intre Ro- 

mani si popoarele Scandinave care ţin pănă prin viac. II. De atunci 

se intrerump cu desevârșire aceste relaţiuni și țerile Nordului remân 

necunoscute Europei continentale pănă prin viac. LX când se incep nă- 

vălirile Damnesilor şi ale Normanzilor-. 

Timp de două sute de ani Anglia, Franţia şi Germania au fost 

pradate necontenit de acești indrăzneţ Oameni de Nord cari nu năvă- 

liau in masă, ci se stringeau sub comanda unui Rege al măre (Viking) 

şi imprăştiau pretutindinea groaza. Pentru ce părăsiau ei patria lor ? 

Poate că populatia se prea indesea și lipsiau cele necesarie pentru traiu ; 

poate că se intimplau resboaie lăuntrice crâncene şi “cei biruiţi erau 

nevoiţi să şi părăsească fara ; poate că religia lor selbatică i indemna 

numai la espedițiani indrăzneţe şi lupte continuie ; dar de sigur că prin- 

cipala causă a năvălirilor a fost lăcomia, dorinţa de a se inbogăţi prin 

pradă şi putinţa de a și satisface această dorință. | 

In curs de două viacuri ei au tot pradat şi au ajuns a intemeia 

adevarate state in ţeri mai bine cuvintate de natură. Ştim că saua- 

şezat temeinic in Normandia, in Anglia, și că au ajuns a intemeia un 

regat spăimântător pentru vecinii lor in Italia Sudică și in Sicilia. Cele 

intăi principate ruse sunt, de asemine, creaţiunea lor. S'au indreptat inse 

și in alte direcţiuni. Prin viac. VIII au intrat în Irlanda ; dar sunt pu- 

ţini, nu mai capătă ajutoare şi urzelile de stat intemeiate in această 

insulă slăbese și in curînd noii veniţi sunt absorbiți de cătră Celţi. Emigra- 

rea in Islanda e temeinică. Aice se crează o nouă Norvegie și noua 

colonie ajunge un centru pentru alte descoperiri. Prin viac. X se des- 

coperi Grânlanda, care a fost in relațiuni cu Europa pănă prin viac. 

XIII. Atunci s'au intrerupt cu desevărşire, aşa că mai ne am indoi 

rora, in această privire, el e datora li se supune.> (Lavisse et Ram- 
baud, Histoire gencrale, II, 699), P (
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despre coloniile intemeiate aici de cătră Norvegieni, dacă n'am avea 
dovezi 1a faţa locului “despre esistența orașelor şi așezărilor formate 
acolo. Prin 'viac. X se descopăr ţermurile Scoției Nouă și pănă prin 
viac. XIV sunt o mulțime de espediţiuni indreptate spre Vinlanda, așa 
era numită regiunea aceasta, pentru că găsiseră aice viță de viie sel- 
batică. Dar, in curînd, au inceput a nu mai călători in această direc- 
țiune. Capii normanzi nu umblau după descoperiri geografice ; ei.cău- 
tau foloase ; şi, fiind că țerile descoperite nu aveau nici aur, nici po- 
pulațiuni bogate bune de prădat, ei și au indreptat in altă parte ac- 
tivitatea, lor. 

Viacurile de piraterie au fost un timp de progres şi de deşteptare 
pentru locuitorii din Nord ; a inceput au se introduce oare care ele- 
mente de cultură ; comerțul a luat avânt. S'au găsit o multime de 
monete de prin viac. X. Ei pradau in espediţiile lor ori se tocmiau ca, 
mercenari in deosebite părţi ale Europei ; se intorceau bogaţi, cu dorinţi 
de un traiu mai bug, și ţara şi schimba faţa, pe fie care zi, Regatul in- 
temeiat de cătră Rurie a avut mare influință culturală asupra penin- 
sulei scandinave. Creștinismul a contribuit, pe de altă parte, a mai 
inblânzi moravurile și a pregăti calea cătră cultură, S'a introdus serie- 
rea şi s'a alcătuit un alfabet particular, scrisoarea runică, derivat din 
alfabetul latin. Această. scrisoare s'a păstrat pănă în viac. XIII şi in Got- 
landa pănă in al viac. XVI. Niau remas inscripţiuni importante scrise 
cu caractere runice. Dar creștinismul introdus prin viac. IX de cătră 
Anskar, care a intemeiat archiepiscopatul din Hamburg, a avut a lupta, 
cu multe greutăţi. Popoarele Nordului erau strins legate de vechia lor 
religiune şi era prea mare deosebirea, intre cele două credinţi. De a- 
ceia el a putut isbuti mai mult prin forța brutală, 

Istoria Danemarcei se incepe cu Suenon, 1 care a bătut pe Nor- 
vegieni, pe Suedezi şi pe Varegi. Fiul său Canut, suit pe tron in 1014, 
căută să introducă creștinismul ; intrebuinţă multă energie peniru a 
stinge luptele lăuntrice şi chiemă in Dania o mulțime de preuţi, lu- 
crători şi architecţi. Rege al Angliei și Danemarcei, stăpân peste Nor- 
vegia și Suedia, Canut Cel Mare era cel mai puternic suveran de pe 
timpul său. A murit inse prea tânăr și nu a putut inchiega intr'un sin- 
gur tot marele imperiu de Nord pe care 7] plănuia el. Cu Valdemar 
Cel Mare (î134—1182) se incepe o perioadă de intindere spre est. El 
intemeie Copenhaga. Sub urmașii săi se cucerește Meclemburgul și Po-
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merania, se incepe supunerea şi convertirea păgânilor din Livonia şi 

Esthonia, așa că basenul meridional al Balticei ajunge o mare danesă. 

Dar toate aceste cuceriri se pierd in curînd ; Germanii se: intăresc și 

se intind spre ţerile păgânilor de la est. 

Suedia a fost multă vreme impărţită in Gotia şi Suedia. Prin viac. 

IX amindouă țerile se intrunesc sub un singur rege. istoria positivă se: 

incepe cu Olaf care se boteză in 1008. El atrase in ţară o mulţime de: 

meșteri, bătu monetă şi cuceri o parte din Norvegia. După moartea. 

lui sunt lupte lăuntrice crâncene şi puterea regală slăbește. in folosul 

comiţilor. 

Norvegia era foarte intinsă pe acele vremuri ; ea ajungea pănă 

la ţermurile mărei Albe. In 863 domni Harald Păr Frumos, din fami- 

lia Ynglingilor din Suedia. Sub el incepe a se introduce creştinismul 

cari ajunse dominant sub Olaf Cel Sfînt. Norvegia era infloritoare sub 

regele Sigurd care a intreprins o espediție cruciată in 1183. Capitala 

ei Drontheiin era bogată ; clerul era atot puternic ; aceasta a fost: un: 

-vău pentru Norvegia, pentru că a ajuns o dependență a Danemarcei. 

IX. CLASA DE MIJLOC. 

$. 1. Comunele urbane. 

Cetățile s'au bucurat de multă libertate chiar după căderea Im- 

periului roman. Multe şi au pastrat vechia, lor organisare municipală. 

Dar de la triumful feudalităţii ele au scăzut foarte din strălucirea lor 

de odinioară. In cele mai multe cetăţi episcopul a ajuns și senior; in: 

alte părți laicii pun mâna pe putere. In timpul invasiunilor normande 

și a luptelor lăuntrice care sfâșiiau societatea feudală se.:lermează a- 

glomeraţiuni noua de locuitori, la umbra castelelor feudale sau sub a- 

dăpostul mănăstirilor. Aceaste cetăţi nouă sint intr'o stare vrednică de: 

jale ; locuitorii lor se ocupă mai mult cu agricultura, lucrând pămân- 

turile din jurul oraşelor. Numai pe termurile Mediteranei era oare care 

prosperitate comerţială. Nouăle cetăţi erau mai mici; casele erau in- 

grămădite, ca să se poată mai uşor apara ; nici vorbă de monumente, 

afară de biserici ; dărimau chiar vechiele monumente pentru ca să aibă 

material. Nici vorbă de drepturi politice ; toată puterea era in mâna. 

seniorului și a oamenilor lui. Locuitorii duceau o viaţă niiserabilă; nu-. 

mărul oamenilor liberi dispărea pe incetul. In spre Sud tot se mai con-



266 

servau ; la Nord inse numai nobilii -şl clericii insemnau ceva ; cei cari 
munciau erau departe tare de cei aleși. 

Cu toate aceste traiul in comun a făcut mult bine ; locuitorii o- 
raşelor capătă oare care drepturi, d. e. dreptul de a alege pe Scabinii, 
cari ajutau pe judecător la impărțirea justiţiei. Apoi oamenii se uniau 
peniru ca să se poată apăra ; formau societăți şi se legau prin jură- 

mint a se ajuta la ori ce intâmplare, a se susţinea intre dinşii șia se 

resbuna ; multe din aceste asociaţinni se puneau sub protecţia vre u- 

nui sfint. Din solidaritatea intereselor comune s'au creat oare care o- 

biceiuri care trebuiau respectate, cele intăi inceputuri de un drept al 

pământului. Se mai uniau oamenii pentru a munci in comun, pentru 

a scapa de o nenorocire publică. Se ințelege că aceste inceputuri de 

organisare :sunt slabe ; dar când a inceput a se stabili ordinea, a re- 

naște comerţul, populaţia cetaţilor creşte ; orașele incep a avea conștiință 

de forța lor ; atunci o organisare temeinică are să nască din sîmburii 

puşi in cursul viacurilor de suferință. 

- In viac, XI societatea feudală incepe a se organisa ; producțiunea 

„este mai căutată și munca ridicată din injosirea in care fusese pănă a- 

tunci. Incep a se deschide mai multe tirguri ; negutitorii se imulțese; 

comerțul şi schimbul local ajunge mai activ. Oamenii indrăznesc a face 

călătorii ; cetăţile se impoporează şi se inbogăţesc. Intăi cele din Italia, 

apoi oraşele de pe Rin, marea arteră care lega marea, Mediterană cu 

Nordul, cele din Flandra și Picardia, metropolele comerţului. Când in 

fiecare cetate s'a ridicat un număr de neguțitori bogaţi, indrăzneţi, ca- 

pabili, atunci incepe Revoluția comunală. *) In Italia şi Franţia sudică 
  

*)  Inceată şi misterioasă este istoria comerțului şi a industriei 
in evul mediu. Sfărmată sub ruinile Imperiului roman, inădușită prin 
triumiul Banbarilor, prea puţin insufleţită de cătră Biserică, producțiu- 
nea suferi soarta societăţii intregi ; ea se inbucăţi, deveni rurală, şi 
fiecare domeniu îu o mică lume economică, condemnată la isolare, :a 
servitute, la oarele de miserie. Când orisonul se intinse din nou, când 
ordinea. publică fu restabilită, schimbul se deșteptă ; drumuri străbătură 
Europa şi industria, solicitată, și reluă pe incetul sborul ; viața econo- 
mică, pe fiecare zi mai intensă, se organisă, nu in puterea unul capri- 
ciu, ci după necesităţi neinlăturabile. Cetățile, tăcute şi amorţite in tim- 
pul celor intăi viacuri din evul mediu, renasc, se măresc şi se inmul- 
ţese ; negulitorii se grupează pe meserii. Dughenile sunt mici, intune- 

coase, dar numeroase; nu au tablela uşă, nici reclame ; neguțitorii vor 

să vorbiască ochilor şi fac pălării, mănuși, oale de fier, animale fan- 

tastiee. Stradele sunt strimte, dar pline de viaţă. Şi dacă cetatea e mare
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miscarea este așa de repede că. seniorii nici n'au indrăznit ai se 0. 

pune. S'apoi ințelegeau ei singuri ce folos puteau trage din liberarea 

populațiunilor muncitoare. Dar in multe locuri această liberare s'a pu- 

tut capata. numai după crâncene lupte. Pe la 1200 sunt in sudul Fran- 

ției o mulţime de cetăți libere ; dar de sigur că mișcarea a inceput mai 

de timpuriu. In nord Comunele sau constituit mai târziu. Era şi mai 

greu aice; pentru că orașenii nu erau așa de bogati ; iar regele şi mai 

ales Biserica, susţinea pe seniori. Nobilii cedează mai degrabă. Uniia sunt 

ademeniţi de bani ; alţii speră că vor fi ajutaţi de cătră Comune in con- 

tra. duşmanilor ; mulți dintre ei, cei mai inteligenţi, inţeleg că inbogă- 

țirea orașelor e de mare folos pentru ei şi atunci tocmai incurajază 

mişcarea şi se pun in fruntea ei. Biserica se opune cu indărăpnicie ; 

pentru că in dosul revoluţiei comunale ea vedea emanciparea spiritu- 

lui omenese. Regii favorisază intemeiarea Comunelor, dar pe domeniile 

altora ; le ieau sub protecţia lor, nu degiaba, şi pedepsesc pe cei cari 

caleau Charta comunală. Orăşenii isbutesc, pentru că sunt strîns legaţi 

intre ei; intemeiază Comuna furată ; toţi se leagă prin jurământ. In 

unele locuri s'au intimplat lupte cumplite, d. e. la Laon in 1112; dar 

"în cele mai multe părţi liberarea s'a făcut prin bună ințelegere. Mulţi 

seniori erau nevoieşi şi vindeau cetăților drepturi și libertăţi. Aşa au 

capatat drepturi cele mai multe cetăţi din Anglia; in Germania, Impă- 

ratul li acordă mari libertăţi civile ; dar cetăţile au să capete şi autono- 

mie ia finea viac. XIII. Pe lîngă Comunele urbane erau şi multe rurale. 

Comunele nu erau organisate in acelaş chip. Unele estăţi aveau 

drepturi de autonomie și chiar multă libertate ; ele erauindependente 

faţă cu seniorul şi afacerile publice se regulau in Adunarea generală. 

In altele puterea era in mâna câtorva bogaţi ; iar celăţile de burghezie 

se bucurau numai de libertăţi eivile şi de garanţii in contra incălcă- 
rilor de afară. fără drept de a se guverna singure. Aceste drepturi mari 
sau restrinse erau tot d'a una puse in scris in Charta Comunei, le- 
gământ intre senior şi Comună. Ni s'au pastrat multe charte de aceste. 

Charta comunală intăria legătura dintre. locuitorii cetăţii, regula 
  

şi impoporată, dacă e un centru de iarmaroace, piaţa e un focar de 
transacțiuni unde se ingrămădesc străinii. Producţia e activă, ea se des- 
voltă şi ajunge mai fină ; civilisaţia și a reluat din :nou avântul si o- 
pera de renaștere se prepară pe incetul. (Lavisse et Rambaud. Histoire 
generale, II, 535).
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raporturile dintre Comună și suzeran, mai ales in ceia ce priveşte jus- 

tiția si impositele ; determina drepturile: şi privilegiile burghezilor și li- 

bertăţile lor. Se limitau tacsele şi muneile ; se ficsau unele puncte din 

obiceiul pământului și era un codice civil și criminal. Seniorul se le- 

ga a apăra pe burghezi ; Comuna i datoria omagiu, ajutor și serviciu 

militar. Dările erau ficsate şi in ceia ce privește serviciul militar se 

hotăria numărul oamenilor, timpul. de serviciu și distanta de la Comu- 

nă. Acest serviciu militar nu prea plăcea Comunelor de la Nord. Se 

luau oamenii de la ocupâtţiile lor și aceste miliții comunale nu prea 

aveau un rol strălucit pe câmpul de luptă. Făceau inse multă treabă 

când era vorba de apărarea cetăţii. Comunele puteau cumpara pămân- 

turi şi aveau vasali. 

Cetățile din Italia erau foarte libere ; asemine cele din Provence. 

Arles, d. e. era in viac. XIII un adevărat stai suveran. Tot aşa era 

Marsilia, Narbona, Montpellier, Tulusa. Toate aveau drept de pace şi 

resboiu. De multe ori in fața primejdiei se uniau intre sine mai multe 

Comune şi formau adevarate republice, cum au fost cele din Italia, de 

pe Rin, din Suabia și din sudul Franţiei. 

Comunele şi făceau singure legile lor, impărțiau justiţia, adminis- 

teau şi regulau finanţele lor. In cele mai multe era un ordin privilegiat, 

in care intrau numai proprietari, plătind o tacsă de intrare. In unele 

Comune erau primiţi şi nobilii. In general, puterea era in mâna câtorva 

familii privilegiate, minoritate care ajunge din ce in ce mai restrinsă. 

In unele cetăţi Adunarea generală numia pe magistrați. guverna, de- 

libera asupra afacerilor mai importante, primia ori respingea dările pro- 

puse. In cele de la sud aceste Adunări se numiau parlament. Numi- 

rea şi numărul magistraților variia. În Comunele de la mează zi se nu- 

miau in genere Consuli sau Consilieri, Capitularii, Primar şi Juraţi, 

Sindici ; mai erau apoi unul sau două Consilii. Chipul alegerei acestor 

consilii era diferit ; in unele cetăţi se intruniau de o parte deosebitele 

clase şi alegeau un număr de representanţi ; in cele de la sud se a- 

legeau numai nobili şi burghezi de frunte. In multe cetăţi, magistraţii 

de trunte, Podesta, erau aleşi dintre străini ca să fie nepărtinitori. La 

nord magistraţii erau numiţi Scabini (&chevins), Jurați şi Pairi. In 

genere poporul de jos nici n'a indrăznit a pretinde onoruri munici- - 

pale. Aceşti: magistaţi impărțiau dreptatea şi aveau dreptul de a pe- 

„ depsi ; ei dădeau ordonanțe, regulamentau justiţia, administrau finantele
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şi comandau armatele. Unele cetăţi aveau dreptul de a bate monetă 

şi toate și aveau Pecetea lor, semn de libertate. Comuna fiind o ce- 

tate şi avea, intăriturile sale şi un turn mare in care era clopotul pu- 

blic. Aice erau tot d'a una străjeri cari trăgeau clopotul pentru Adu- 

narea, poporului, dădeau semnal pentru inceperea lucrului, pentru odih- 

nă şi pentru stâns focul. La inceput, aice era şi Casa comună. 

Comunele au avut de purtat multe lupte. Se luptau cu nobilii 

pentru apararea sau pentru lărgirea drepturilor şi purtau Impte crâncene 

mai ales cu Biserica pentru că voiau să siliască pe clerici a lua parte 
la dări şi a judeca pe cei cari scapau pe domeniele clerului. Au mai 

fost, de asemine, multe lupte lăuntrice. Se formau mai multe facțiuni 
care se dispuiau de la putere și apoi mai erau neințelegeri sociale, 
lupte de clase, comunitatea plebeă căutând să ajungă la drepturi in ce- 
tate. *) Regii s'au folosit mult de aceste lupte civile lăuntrice. Ei s'au 
amestecat necontenit in aceste neințelegeri sub cuvint de impăcare ; au 
introdus tribunale regale care judecau mai cu nepărtinire; Camera 
de Compturi a inceput a cerceta chipul cum şi administrau Comunele 
finanţele lor şi Comunele cad cu totul, după ce au adus foloase mari 
comerțului şi industriei. 

$. 2. Comerţul şi Industria. 

Comerţul luă mare desvoltare in timpul Espediţiunilor Cruciate, 
Atunci s'au apropiat și sau cunoscut două lumi, cu totul necunoscute 
una alteia. Comerţul de pe Mediterana se reinsufleți. Veneţia, Genova, 
Pisa, transportă cruciteri in Asia şi aduc de la obirşie produsele Orien- 

*) Aceste constituții municipale erau numite une ori snstitutiuni 
de pace: Amară ironie! Nici odată n'a fost libertate mai bătăuşă, mai 
esclusivă de cât in acele mici republice, şi ne putem intreba dacă con- 
diţia plebei n'a fost une ori tot așa de grea ca şi in trecut. Atunci re- voluţia comunală nu ar fi avut alt efect de cât a scoate masele de sub 
arbitrarul unui om, pentru a le lasa in esploatarea unui grup, de a pune in locul senioriei unui stăpân senioria, colectivă a câtorva burghezi. Să recunoaștem cu toate aceste că, cu toate defectele sale, regimul comu.: nal a avut meritul necontestabil de a deştepta spiritul public in cetăţi, de a scutura amorţiala locuitorilor, de a i pasiona pentru cause gene- rale, de a desvolta in ei simţimentele de mândrie nobilă şi indepen- dentă pe care le inspiră libertatea, nu numai in cei cari se bucură de binefacerile ei, ci şi în cei cari năzuiesc a ajunge la ea. (Lavisse et Ram- baud, Histoire gentrale, 1, 469).
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tului. După Cruciata IV, Veneţia are un cartier in Constantinopole, por- 

turi in Archipel şi marea Ionică, comptuare pe ţermurile mărei Negre. 

Prin aceste porturi ea intră in relaţiuni cu sudul Rusiei, cu popula- 

ţiile din Caucas şi de pe Caspica, din Armenia şi Persia. Genova inteme- 

iază aşezări importante in Crimeia şi pe malurile Dunărei (Giurgiul şi 

Calafat) ; Pisa căpăta dreptul de a face comerţ in Egipt şi Tripole ; aşa 

că intreg Orientul se deschide Italienilor. Barcelona, Narbona, Mont- 

pellier, Marsilia, i imitează. Produsele aduse din Resării se imprăștie 

pretutindine şi astfel un comerţ activ, o mulţime de curente comer- 

ţiale, insufleţese intreaga Europă. 

In acelaş timp incepe a se desvolta Industria. Pănă atunci fie- 

care domeniu producea cât i trebuia pentru consumarea internă ; nu 

cumpara și nu vindea aproape nimic. Acuma renăscând comerțul, oa- 

menii încep a se gândi şila lucrurile care nui erau absolut necesarie; 

lucrătorii incep a se specialisa şi se nasc meserii deosebite. Industria 

Arabilor deşteaptă admiraţiunea Europeilor. Aceștia incep a i imita, 

incep a fabrica obiecte de lucs: matasă, catifea, covoare, oglinzi, châr- 

tie, dulcețţuri, pânzării. Cu un cuvint avem o revoluţie economică com- - 

plectă, care este incurajată prin revoluţia politică ; pentru că atunci 

se formează state mari feudale şi regate, dispărând, pe incetul, nenu- 

măraţii tirani locali. Capii de state mari atrag pe neguţitori şi pe meș- 

teri ; ceia ce era de mare folos pentru visterie. Dar in tot Viacul de 

Mijloc tot neguțitorii au să fie cei mai irisemnaţi ; meșterii au să re- 

mână in o stare de inferioriiate. 

De timpuriu meseriașii inţeleg nevoia de a se uni intre dinşii pen- 

tru a putea munci in liniște şi a şi asigura folosul muncei lor. Din a- 

ceastă nevoie de unire s'au născut Corporaţiile (breslele). Fie care corp 

de meserie avea mare autonomie; făcea legi, se administra și era aproape 

independent ; Dar «meşterul era un rob in o corporație liberă.» Se- 

niorii și, mai pe urmă, marii oficieri ai regelui, erau capii corporaţii- 

lor, patronii lor; se mulțemiau cu foloasele şi lăsau corporațiilor de- 

plină independentă. Corporaţia avea dreptul a face şi a modifica sta- 

1utele sale. Ea numia pe magistraţii, pe judecătorii, și pe cei cari pri- 

“vighiau lucrul ; ea judeca pe asociaţi şi i ținea din scurt. Era persoană 

morală, putea cumpara, instrăina și a se judeca ; dar numai stăpânii 

de atelii aveau glas precumpănitor in Adunări: Fiecare corporație şi 

avea căpetenia sa. Aceştia visitau ateliile, inspectau lucrul, controlau 

7
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calitatea obiectelor fabricate, judecau şi pedepsiau ; ei administrau a- 

verile corporației şi făceau cheltuielile necesarie. Averile erau aproape 

egale ; incă nu se formaseră averi mari industriale cum sunt astăzi. 

Corporaţiile au făcut mult bine. Ele au luat măsuri ca să nu in- 

tre oameni nevrednici şi neștiutori de meseria lor intre muncitorii cin- 

stiţi; priveghind calitatea mărfurilor au pedepsit falşificările şi au făcut 

nume bun cetăţii lor ; au asigurat pe muncitori in contra incălcărilor la 

care fuseseră supuşi pănă atunci. Dar au avut şi multe defecte aceste cor- 

poraţiuni. Ele au inădușit libertatea personală, pentru că totul era ho- 

tărit prin regulamente : au provocat ura intre deosebitele meserii şi au 

incurajat rutina. Dar tot era mai bine de cât astăzi. Nu era concu- 

renţa fără margini şi fără rușine. Corporaţia a intrunit pe muncitorii 

isolaţi pănă atunci şi i a făcut să ajungă la libertatea colectivă ; mun- 

citorul din viac. XIIL şi iubia meșteșugul său, pentru că acesta era 

forţa, asilul şi mândria sa. 

Pe lingă corporaţiuni mai erau Confrăţiile, cu un caracter re- 

ligios. Aice nu era nici un monopol ; toţi aveau aceleaşi drepturi. Ei 

şi luau un patron intre sfinți şi era mare ceremonie la serbătoarea pa- 

tronului. Atunci petreceau bine şi mult. Aceste conirăţii erau și so- 

cietăţi de ajutor mutual. Asociaţii ajutau pe cei nevoieși şi inmormin- 

tau pe reposaţii săraci, Biserica a făcut un resboiu de moarte acestor 

asociaţiuni, pentru că i scapau din mână clasele de jos. Urmărite cu ar- 

doare, ele s'au transformat in societăți secrete, imposibil de stărpit. 

Multe s'au perpetuat pănă in timpurile moderne, de şi au fost suprimate 

de mai multe ori. 

Ori ce lucrător putea ajunge stăpân de ateliu ; nime nu '] impedi- 

ca. Era destul să fi fost ucenic şi apoi să fi fost calfă in timp de un an. 

Tocmai târziu se introduce un esamen şi obligația de a face o capo 

doperă. Atunci Juraţii esaminatori liberau un certificat. Noul maistru 

plătia seniorului o sumă oare care pentru ca să aibă dreptul de a fi stăpân 

și da o masă stăpânilor, in rândul cărora intra. La intrarea in corpora- 

ţie era o ședință solemnă ; noul intrat jura că va observa statutele și 

că fi cinstit in meseria sa. Pe acele vremi nu era mare deosebire iîn- 

tre stăpâni și lucrători. Stăpânul fusese şi el ucenic şi calfă ; el mun- 

cea alăturea cu oamenii sâi; mânca impreună ; impărțiau impreună 

durerile. şi bucuriile, Era uşor de ajuns stăpân şi mulţi stăpâni ajun- 

geau calfe când li mergea rău. Erau rari conflictele, dar găsim une 
„ori greve şi in Evul Mediu. 
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Dar in afară de corporație nu era libertate, și nici in lăuntru. 

Meşterul era legat de statute care, de multe ori, preseriiau şi chipul 

de fabricare pănă in cele mai mici amănunte. Nu era. voie de lucrat 

noaptea, pentru că nu se poate lucra cum se cade ; lucrau, aşa. zicând, 

in public, sub control. Vânzarea era de asemine controlată. Erau o- 

bligaţi să dea drept ; in unele corporaţii nu era voie a se vinde nimic 

mai inainte de a fi controlaţi. Marfa bună purta marca meseriei ; cea 

falsă şi rea era arsă şi meșterul supus la amendă mare. Corporaţia 

era interesată, pentru că altmintrelea i scădea numele cel bun. Cu 

toate aceste, se falsifică mult şi in Evul Mediu. 

Statutele corporaţiunilor erau foarte minuţioase. Copilul intra ca 

ucenic cu oare care pompă; era număr restrins. Ucenicii plătiau stă- 

pânului pe cât timp nu știiau a lucra ; erau supuşi stăpânului ; i a- 

duceau cu sila când fagiau. Când ajungeau calfe, stăpânul era dator a 

li plăti leafă, Lucrătorii erau angajaţi in genere cu septămâna. Erau 

tocmiţi in piată, unde se strîngeau cu toţii ; aice se şi susțineau in- 

tre ei. Munciau mult: de la resăritul pănă la apusul soarelui ; pe uniia 

i sculau şi noaptea, cu toate că lucrul de noapte nu era bine văzut. . 

Lucrul incepea şi se sfârşia la sunarea clopotului public. Muncitorii e- 

rau datori să fie morali. Dar aveau şi drepturi. Nici un străin, d.e 

nu putea fi tocmit la un ateliu pe câtă vreme mai era unul din ce- 

tate neangagiat. Evul Mediu recunoștea tutulor dreptul la muncă. 

Comerţul suferia foarte mult in fvul Mediu mai ales din pricina 

greutății comunicaţiilor. Nu erau poduri peste riuri şi nici vorbă de şo- 

sele. Carâle erau, in adevăr, sdravene şi oamenii deprinşi a merge pe 

jos ; dar se pricinuia mare stinghireală din pricina drumurilor rele. *) 

  

*) In sec. X şi XI oamenii călătoriau puţin. Abatele de la Cluny 

in Burgundia se spăria de o călătorie pănă la St. Maur, lingă Paris, 

in o <ţară străină şi necunoscută.» Nime nu intreţinea drumurile ; po- 

durile romane căzute in ruină nu mai erau inlocuite de cât prin po- 

duri de lemn, adesea ori in rea stare, sau prin poduri mişcăloare. In 

multe locuri trebuia să treci riurile prin vad; mulţi se inecau. Apoi, 

la feuntaria unei proviație, a fiecării seniorii, a fiecărui feud, trebuia 

„să plăteşti dare de intrare şi de ieşire ; trebuia plătit pentru irecerea 

podurilor și ridicarea barierilor de pe drumuri. Afară de pretențiile mai 

mult sau mai puţin legitime ale seniorilor, mai erau primejdiile din 

partea hoților, şerbilor scapați, cavalerilor trădători, cari pândiau la 

trecătorilor munţilor, sau erau instalaţi in castelele părăsite. (A Ram- 

baud, Tistoire de la -civilitation frangaise, I, 409).
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Frumoasele poduri de pe vremea Romanilor erau in ruină ; se con- 

struiseră pe alocurea poduri de lemn, in rea stare, şi poduri mişcă- 

toare, dar in genere treceau oamenii prin vad. Numai Biserica mai 

căuta de poduri şi isbutise a face pe oameni să creadă că e mare po- 

mană a construi un pod. Erau şi câteva de piatră, zidite de cătră cor- 

poraţiuni pentru evlavie. Episcopii acordau iertarea pacatelor pentru 

cei cari construiau poduri. Drumurile treceau de multe ori prin pus- 

tietăţi. Numai Biserica sia mai ingrijit ca să intemeieză locuri de a- 

dăpost pentru călători. Aşezămintele de pe marele şi micul St. Ber- 

nard au remas vestite pănă in ziua de astăzi. 

Se luau dări mari pentru trecere, se puneau bariere la drumuri 

sau riuri. Când regii au ajuns mai puternici au luat măsuri ca să se 

desființeze aceste dări. Dar tot au remas obiceiul a se plătiin bani ori 

in natură, după calitatea persoanei. Nu era vre o plată mare ; dar că- 

lătorul era necontenit necăjit in drumul său şi comerţul perdea. Pe 

pieţile de vinzare iarăși dări, nu mari dar vecsatorie. 

Alt rău. Să plătească călătorul, dar cel puţin să aibă siguranță. 

Dar seniorii nu făceau nici o poliţie ; țara era plină de hoţi ; chiar se- 

niorul era de multe ori căpitan de bandă. Neguţitorii trebuia să plece 

inarmaţi, pentru ca să şi poată apara maria. Primejdii foarte mari pe 

marea. Nu erau fare. Seniori și ţerani trăgeau foloase mari din nau- 

fragii ; țeranii se rugau lui D-zeu să li dea naulragii aducătoare de 

folos ; se aprindeau noaptea focuri tocmai pe locurile cele mai rele, 

pentru ca să vină vasele şi să se sfarme. | 

Ny erau instituţii de credit. Biserica condemna pe cei cari luau 

dobândă ; prin urmare numai -Jidovii imprumutau. Aceștia şi resbunau 

pentru suferinţile lor luând dobânzi enorme. Filip Augustul li dădu voie 

a lua -46 %, ; in genere luau 60 4. Un abate englez care se imprumu- 

tase cu 25 de livre s'a văzut dator, după patru ani, cu 840. Regii to- 

lerau pe camatarii evrei pentru că i smulgeau straşnic, când aveau ne- 

voie de bani, şi ei aveau tot d'a una nevoie. *) Lombarzii se ocupau, 

x 

*)  Jidovii în Evul Mediu. Sunt un feliu de colonie asiatică a- 
sezați in Franţia ; un feliu de națiune străină, de trei ori străină, pen- 
tru că nu sunt nici Francesi, nici creştini, nici chiar Europeieni. In 
dreptul strict, ei sunt sclavii seniorului pe pământurile căruia s'au sta-. 
bilit ; tot ce au ei trebuie să fie a lui. Avem acte prin care cutare se- 
nior, vinde, lasă moștenire, dă pe jidovul său. Negreşit, in practică, a- 
cest drept e foarte inblânzit ; căci jidovul este pus sub tutela regelui
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de asemine, cu schimbul. Find creştini, ei nu luau dobîndă, dar puneau 

clausă penală pentru daune ; ceia ce venia tot la 60%. Alţi creştini 

cari făceau aceiaşi meserie erau tot aşa de desbrăcători ; regii i tolerau 

pentru că trăgeau foloase mari. Mulţi din cler făceau această speculă. 

Mai erau alte piedici aduse comerțului : erau o mulţime de sis- 

teme monetare şi diferite legi somptuare. 

Cu toate aceste comerțul prosperă. 

Cele mai principale căi comerțiale erau acele care puneau pe Eu- 

ropa în raport cu Orientul. Marea Mediterană era cea, intăi. Pe această 

mare circulau o mulţime de corăbii şi flote care vindeau Orientului 

sclavi de pe ţermurile mărei Negre, mărfuri din Apus, mai ales ţe- 

sături din Flandea, şi cumpărau şi pe bani mărfurile Resăritului. O 

mare parte din numerarul Europei trecea în Asia. De prin viac. XIV 

e un comerţ activ pe marea Baltică ; de aice se aduc materii brute și 

pescării. Aceste două căi maritime erau legate prin drumuri pe uscat, 

Germanii se pogoriau pe Dunăre şi intrau in raport cu Imperiul bizan- 

tin. Venețienii treceau pasul Brenner, apoi apucau pe Isar și Dunăre 

şi ajungeau la Viena; ori se indreptau spre Lech, apoi prin Augsburg 

şi Nuremberg ajungeau la Rin şi in fine în Ţerile de jos și Flandra. 

Altă cale apuca pe Ron şi Saona și prin Mosella ajungea la Rin; 

  

ori a marilor teudatari. In udul Franţei ei au comunităli infioritoare 

şi capul comunităţii din Montpellier se chiema regele jidovilor. Sunt de 

multe ori intrebuinţaţi ca agenţi ai seniorilor. Toleranţa recomendată 

de cătră Biserică în favoarea lor se desminte adesse ori. Sunt urmă- 

riți cu o ură oarbă, se reedită in contra lor absurdele fabule de sa- 

crilegiu şi de ucideri de copii, de impărtășanie aruncată in apă eloco- 

tită, de copii creştini uciși in ceremonii misterioase. In timpuri ordi- 

nare, sunt inchişi in jidoviile lor ; li se impune un costum care i supune 

la insultele celui mai de jos şerb ; sunt atraşi prin, castele ca să li se 

smulgă aurul, ori dinţii ; iau voie să trăiască la ţară şi, prin oraşe, n'au 

voie să esercite meşteşuguri de ale corporațiilor. 

Neputând fi nici agricultori, nici industriaşi, nici comercianţi, ei 

neguţitorese aurul. Banii suni mai uşor de ascuns de cât casele, moşiile, 

mărfurile ; scapă mai uşor de prădăciunile celor mici, de confiscările 

celor mari. Jidov, bancher, usurar, sunt sinonime: cum ar putea fi alt- 

fel ? Dacă imprumută bani, ei sunt aproape siguri că nu i vor mai 

vedea inapoi : e de mirare că nu imprumută de cât cu o dobindă de 

cinci zeci, de o sută la sută ? Chiar Carol V li recunoaşte dreptul de 

a imprumuta cu șase dinari la livră şi pe septămână : ceia ce face 86 

la 100, (A. Rambaud, Histoire de la civilisation franguise, |, 411).
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viile ; erau mai ieftine și mai sigure. Oceanul şi marea La Manche a- 

jung căi importante. Bayonne, Bordeaux, Nantes, apoi Rouen, Bruges, 

erau centre importante comerţiale şi cea din urmă metropola fabrice- 

"lor de postav și pânzării. 
Comerțui a fost foarte favorisat prin instituirea târgurilor sau îur- 

maroacelor. Neguţitorii plecau in cete mari, prin urmare erau siguri, 

şi seniorii se ingrijiau ea să fie siguranță, pentru că trăgeau mari fo- 

loase. In multe cetăţi erau târguri ficse ; unele erau: numai timpurale. 

„Tirgurile de la Leudit de lingă St. Denis ţinca 15 zile ; la Beaucaire, 

lîngă Marsilia, era locul de intrunire a celor din Franţia de sud ; in 

Champagne erau şese pe an care țineau câte 48 de zile; mai tot anul 

era numai iarmaroc. La aceste târguri se ingrămădiau comercianţi din 

toată Europa, 

Augsburg, Nuremberg, Lubeck, Hamburg şi Brema in Germania ; 

Gand, Bruges şi Ypres in Flandra şi Picardia ; mai toate cetăţile din 

Italia, sunt tot atâtea centre comerţiale. Anglia e cu totul inferioară 

in privirea comerţială pe acele timpuri. 

Comerţul se desvoltă, pentru că, de timpuriu, neguţitorii cunos- 

cură foloasele asociaţiunei. Se intemeiară o mulțime de grupări, care, 

toate, umblă după privilegii şi monopoluri. In Nord se intemeiază Ghil- 

dele, numite in unele locuri Hanse..Neguţitorii nu puneau in comun ca- 

pitaluri ; dar se uniau pentru a impedica concurenţa, a se protege unii 

pe alții, a'şi asigura locuri de desfacere şi privilegii. In Franţia de sud 

şi mai ales in Italia, in societăţile comerţiale asociaţii pun in comun 

capitaluri. Aceste societăţi au representanţi permanenţi in cetăţile mari 

comerţiale. Ele făceau comerțul de schimb şi bancă. Mulţemită acestor 

Lombarai se regularisă creditul. Liga Hanseatică. confederație comer- 

țială şi politică a cetăților de pe Baltica, este creată in viac. XIII. 

> 

$. 3. Cultura. 

«Multă vreme lumea din Evul Mediu a fost foarte decăzută in pri- 
vința morală şi intelectuală. Conștiința poporului a remas mult timp întu- 
necată de superstiţiunile, remăşiţi de âle păgânismului. Credinţa era oarbă 
și neinteligentă ; numai vedenii şi apucături copilăreşti. Riturile şi po- 
doabele cultului ajunseseră niște fetişuri, cu o putere misterioasă, tără 
consideraţie pentru condiția morală ori spirituală celui care se servia de 

A 
a
r
a
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ele. Moaștele erau un felia de talisman ; aduceau mare venit biserici- 

lor unde se aflau. Necontenit alergau oamenii la ajutorul sfinților. £) 

Eucharistia ajunsese ca un farmec; Dracii apăreau zilnic şi erau a tot, 

puternici. De aice venia şi puterea vrăjitoarelor. Biserica le persecuta 

fără milă tocmai pentru că credea că ele sunt atot puternice. 

Mare miserie %*) materială şi morală. Știiau oamenii ceva din 

religie ; dar credeau că dând ceva la Biserică se ieartă totul. Religia 

asttel ințeleasă nu mai avea mare influință asupra moravurilor. Clerul 

e foarte căzut, mai ales cel de la țară ; ţeranii, oficierii seniorului, se- 

niorul, nu sunt mai de treabă. Moravurile erau corupte ; seniorii pra- 

dau fără milă şi abusau de dreptul celui mai tare; neguţitorii sunt 

aprigi Ja câştig, trăiesc bine şi nau milă de cei de jos; sunt foarte 

putin bisericoşi.» | 

Astfel fiind lucrurile ințelegem uşor pentru ce cultura a fost multă 

vreme atât de inapoiată. In intunericul Evul Mediu s'au stins frumoasele 

inceputuri de pe timpul lui Carol Cel Mare. Numai prin unele sate au 

mai remas câte o şcoală primară. Prin mănăstiri erau scolae minores 

şi majores prin cele mai insemnate. Mai erau şcoale pe la episcopii. 

Dascalii buni erau foarte “căutaţi. Mănăstirile se intreceau ca să i poată - 

  

*) In o singură cetate, fiecare cartier și avea patronul său par- 

ticular. Fie care corp de meserie şi avea pe al seu. . Unii prea fericiţi 

nu erau cunoscuţi de cât in cutare sau cutare canton: Sfinţi locali, de 

cari Papa, de cari chiar nici episcopul diocesei nu auzise vorbindu-se, 

sfinţi bretoni, basci sau auverniaţi, sfinţi cu fisionomia stranie, mMiro- 

sind une ori a eresie, aspri şi barbari ca şi adoratorii lor ; cari tre- 

buiau câştigaţi prin presente şi de multe ori siliți prin violente şi bă- 

ţăi. Se cerea de la sfint, mai adesea ori, bunuri lumești : câştig, sana- 

tate. Făceau une ori slujbe curioase acești sfinţi : aşa. Sf. Eloi vindeca 

caii ; Sf. Didier distrugea cârtiţile; in Bearn, Si. Pluradu făcea pe copii 

să nu plingă. (A. Rambaud, Histoire de la civilisation frangaise, |, 312). 

z)  Boale în. cvul mediu. Erau o mulţime de boale care au dis- 

părut mai pe urmă, şi cele care mai subsistă astăzi ajungeau la o vio- 

lenţă ne mai auzită. Atunci nu se cunoșteau sau se negiigiau princi- 

piele cele mai elementare ale hygienei ; ţeranul trăia pe gunoiu, la un 

loc cu dobitoacele ; orăşanul trăia in mijlocul putorei uliţilor strimte. 

Clerul, predicând desprețul cătră corp, incuraja indirect la negligenţa : 

ingrijirilor celor mai de căpetenie. Pănă la jumătatea viacului XIV, ţe- 

săturile de cânepă şi de in erau puţin întrebuințate, chiar in clasele 

superioare; iar țesăturile de lână, in contact direct cu pielea, o iritau. 

Țeranul se nutria rău, şi cât despre carne, nu cunoștea de cât numai 

păstrămuri. (A. Rambaud, Histoire de la civilisation frangaise, |, 315).
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atrage. Era multă dorință de a invăţa carte şi mulți tineri, de tot sa- 

raci, străbăteau Europa intreagă pentru ca să capete carte bună. A- 

veau mare noroc că studiile să făceau pretutindinea in limba latină, 

limba Bisericei. Cu chipul -acesta. un tînăr putea invăța la ori ce şcoală 

din Europa, dacă cunoştea această limbă ajunsă universală. Cele mai 

insemnate scoale erau : la Bec in Normandia, o mulţime in regiunea. 

Loarei, la Reims, Laon, ete. Obiectul principal de studiu era Teologia 

şi ştiinţile se impărţiau in două grupe: trivium şi quadrivium. Toate 

la un loc alcătuiau ceia ce se numia cele șepte arți liberale. *) 

Metoadele de invăţămiînt erau cu totul barbare și inapoiate. **) 

Școalele din Paris sunt 'vestite pe la-inceputul viac. XII. Gu4l- 

laume de Champeauz. şi Abailard au fost cei intăi profesori din tim- 

pul lor. De pe atunci Parisul ajunge «Noua Atenă,» «Cetatea literi- 

7 

*) Biserica pretindea că numai ea are dreptul de a preda. «Nu 
este dat laicilor, zice conciliul din Constanţa, a discuta sau a preda 
in public... Ori cine va calca această lege va fi escomunicat pe timp 
de patruzeci de zile.» Nime nu propune dacă nu e cleric; profesorii 
ca şi scolarii universităţilor şi ai colegiilor sunt tunşi călugări, poartă 
mantia. Spiritele cele mai independente au trebuit să solicite vre unul 
din ordinele majore sau minore, diaconat sau sub diaconat. Costu- 
mul eclesiastic, e livreua ştiinţii in evul mediu. 

Concepţiunea șştiinții este atunci mărginită și ingustă. Invăţămîn- 
tul oficial, chiar acela care se dă in Universitatea din Paris, nu şi a 
mai lărgit programul de la Alcuin şi şcoala palatină a lui Carol Cel 
Mare. El se compune tot din trivium și quatrivium. 'Trivium sau «ca- 
lea intreită» cuprinde gramatica, retorica şi dialectica; quadrivium sau 
«calea inpătrită> cuprinde aritmetica, geometria, astronomia, musica. 
Vedem căte ştiinţi erau escluse. (A. Rambaud, Zfistoire de la civili- 
sation frangaise, |, 354%). 

**)  Metoade de învățămînt. Sunt in adevăr inapoiate şi barbare. In 
Universitate, in colegii, trebuie să se vorbească numai latineşte. Şi ce 
latinească ! Sunt manuale de gramatică şi de matematici in versuri la- 
tine: scolarul e obligat a le invaţa pe de rost. Prea fericit când vre 
ua «bătrân tuşitor> de dascal, nu ?] obligă a ie recita de la sfirşit la 
inceput. Dacă inteligența tinerilor retusă astfel de hrană greu de mis- 
tuit, dascalul recurge la vergi ca să'i facă să li intre știința in cap. Se 
intrebuințază vergile şi când elevul e prea brilant : nu trebuie să '] fe- 
rească de păcatul mândriei? Obiceiul pedepselor corporale e aşa de res- 
pindit că Ludovic Sfîntul a fost in de ajuns biciuit in copilăria sa. 
Regele Franţiei e păstrător de pungă născut al colegiului de Navara ; 
banii din punga sa se consacrau la cumpararea vergilor. (A. Rambaud, 
Jlstoire de la civilisation francaise, 1, 352).
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lor.» Dialectica francesă a trecut la terile de prin prejur. Bolonia era 

vestită pentru invățarea dreptului roman. 

Universitatea din Paris este deplin constituită in 1221, Deosebi- 

tele grupări de pănă atunci se contopesc in asociaţia cea mare, dar 

studenții remân impărţiţi pe Nafiuni şi Facultăţi, după origine și după 

natura studiilor la care se dădeau. Universitatea avea in fruntea sa 

un Rector. De multe ori erau rivalități şi certe intre Națiuni ; studenţii 

făceau multe scandale ; moravurile erau brutale. Cei bogaţi şi făceau 

de cap ; iar cei saraci se supuneau la cele mai injositoare ocupaţiuni ; 

une ori trăiau cu milostenii, numai ca să poată invăţa. *) | 

La inceput se invața mai mult Teologia; mai pe urmă Universi- 

tăţile se specialisază. La cea din Montpellier se invaţa bine Medicina ; 

Dreptul se studia la Orltans și la Bolonia ; Teologia şi Filosofia la 

Paris şi la Ozford, unde inflori Roger Bacon. **) 
  

=)  Scolarii erau mai toți foarte saraci. Unia trăiau din 'milos- 

teniile de la burghezi, sub ferestrile cărora cântau cântece. Alţii fu- 

rau noaptea pe strade. Organisarea scoalelor era foarte miserabilă. Seo- 

larii, cu haine rupte, plini de toate necurăiiile, ascultau lecţiunile șe- 

zind in picioare sau culcați pe paie. Chiar Sorbona, intemeiată in 

1250 de cătră Robert Sorbon, duhovnicul lui Ludovic Stintul, nu: era 

mai bine instalată. O numiau <casa cea săracă» unde «profesori să- 

raci» dădeau lecţiuni la «şcolari săraci.» 
Cu toată această miserie, Universitatea din Paris, mulțemită științii 

profesorilor sei, dobindi in toată Europa un mare renume. Cu toate că 

se invăţau în ea toate ştiinţile cunoscute pe acel. timp, ea se ingrijia 

mai mult de teologie. In materie de religiune, opiniunile Universităţii 

erau pretutindinea respectate. Ea şi luă o mare parte din autoritatea 

care fusese pănă atunci a coneiliilor. 1 se zicea chiar «conciliul per- 

manent al Galiilor.» Chiar papii ţineau mare socoteală de hotărîrile ei. 

(A. Rambaud, Histoire de lu cirilisation frangaise, |, 237). 

=) Si făcu studiile la Oxford, apoi la Universitatea din Paris. 

Se intoarce la Oxford in calitate de profesor. Plin de devotament pen- 

tru elevii sei, el dădu mare desvoltare invăt. ştiinților la Oxford. Du- 

pă, 40 ani de studii crâncene era «uitat, părăsit, ingropat.» Renunţă la 

lume şi intră în ordinul Franciscanilor (1257). 

După stăruința: Papei Clement IV, ei incepu a scrie opus mag- 

num in 15 luni. 

E o enciclopedie a ştiinţii din timpul seu, cu reformele necesare. 

E insemnat nu numai prin cercetările sale ştiinţifice, dar şi prin obser- 

vațiunl asupra gramaticei și filosofiei. De la gramatică, trece la mate- 

matici, apoi la filosofia esperimentală. Geografia, cronologia, musica, 

aritmetica sunt trecute în revistă, precum şi cestiunile de climat, idro- 

grafie și astrologie. Optica e tractată cu mari desvoltări. 

i 20 
=



In urma contactului cu lumea arabă știința devine indrăzneaţă 

și ajunge la erori dogmatice. Ca să scape de clina primejdioasă pe care 

apucase filosofia, mulţi invaţati incep a susținea misticismul. Pentru ce 

să mai muncească omul, de ce să se mai chinuiască a ști când inte- 

ligenta lui e aşa de mărginită, de ce să mai cugete ? Să creadă numai ceia 

ce invăţa Biserica, să trăiască cum zice ea, să se afunde in contem- 

plarea şi in dragostea cătră D-zeu, eată adevarata fericire și mântuire 

pe lumea, aceasta. Eată invățăturile filosofilor mistici. Dar alăturea cu 

acest curent metafisie se forma, curentul științific, provocat prin con- 

tactul cu Arabii, şi cu remășiţile culturale a Celor Vechi. Atunci Regii 

şi Biserica ieau măsuri. Abailard este escomunicat în Franţia şi scoala 

unde preda Lombard in Anglia este inchisă. Feudalitatea se vede ame- 

nințată, şi ea, de spiritul cel nou care intra in scoale. Lumea univer- 

sitară era organisată intr'un chip democratic; aice titlurile nu valo- 

rau nimic afară de cele intelectuale ; numai omul invățat ajungea pro- 

fesor şi toţi luncţionarii Universităţii, cu Rectorul in frunte, erau a- 

leşi. Universitățile erau o protestare contra isolărei care folosia atât . 

de mult feudalităţii ; intrunirea a mii de studenți de diferite națiuni în ju- 

rul unui profesor celebru pregătia unirea tutulor naționalităților creş- 

tine in o vastă confederațiune. Biserica fu puternic sdruncinată de spi- 

ritul de cercetare liberă care se introducea in Universităţi. In aparenţă, 

Universitatea era un corp eclesiastic, pentru că elevi și profesori erau 

consideraţi ca clerici, atârnând numai de episcop şi de autorităţile e- 

clesiastice. In realitate inse Universitatea e duşmana Bisericei şi, cu toate 

că progresul ştiinţii a fost incet şi greu, cestiunile eclesiastice şi teologice, 

care absorbiseră pănă atunci cea mai mare parte din forţele intelec- 

tuale ale omenirei, pierdură foarte mult din importanţa lo. *) 

Nu se aștepta să fie resplătit de contimpurani ; i era de ajuns. 
conștiința că a făcut o capo d'operă. Papa nu i a trimis nici un cu- 
vânt de incurajare. Singura resplată a fost că a petrecut cât va timp 
in temnița ordinului. (Green, Fhstoire du peuple anglais, |, 154). 

*) Ori cât de imperfectă era această ştiinţă, ori cât de slabă 
era literatura, să iertăm mult acelor timpuri grosiere, pentru că au a- 
flat din nou gustul știnții și au avut cult pentru spirit. Intr?o epocă 
când raritatea şi preţul cărților restringeau foarte mult usurinţile stu- 
diului, rolul profesorului «ra mult mai important de cât in zilele noas- 
ine. Toată știința care nu se putea, capata in biblioteci, el o impărţia 
prin viu graiu ; el era intermediatorul necesar intre ştiinţă, la care cei 
mai mulți nu. puteau ajunge, şi intre un auditoriu de-tineri sau de bar- 

.
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Literatura incepuse a inflori, mai ales in Frantia ; dar clericii 

care mai ştiiau ceva despretuiau limba vulgară. S'apoi oamenii erau 

prea credincioşi pentru ca să fie loc şi pentru poesie. Nobilii ştiiau a 

se bate bine si a petrece ; cei de prin oraşe ştiiau a şi bate Joc de 

nobili. Cam in atâta au să se mărginească subiectele poetice din acest 

timp : vitejia, amorul şi satira. Sunt preţioase inse poesiile de pe acele 

vremi ; pentru că, mai bine de cât documentele istorice, ni arată sta- 

rea moravurilor, ideilor şi a simțimentelor care insuflețiau pe oamenii 

din Evul Mediu. 

O mulţime de poeti ambulanți cântă vitejiile eroilor, pentru a pro- 

cura câteva oare de petrecere seniorilor. Ei cântă pe regi ca Pepin și 

Carol Cel Mare şi pe capii feudalităţii născânde, Aceste possii, isto- 

zice la inceput, se complică cu fabule, şi ajung poieme lungi. Poeţii 

au legat la: un loc, au intinerit vechiele cânturi şi le au impărţit în 

mai multe cicluri. Ni s'au pastrat multe din viac, XII. Epopeia cava- 

lerească a inflorit: mai mult in Franţia de Nord; celor din Sud nuli 

prea plăceau aventurile ; ei cântau mai mult amorul de cât vitejia. 

Poesia francesă a servit ca model Europei intregi. Poiemele trubadu- 

rilor francesi se cântau in Anglia, ca şi in Spania. Chiar Italienii de 

nord scriu mai mult in franţuzește. Ele au pătruns și in ferile de ori- 

gine germanică. Pretutindinea au fost traduse și copiete, 

Alăturea cu această poesie cavalerească înfloreşte cea orășănea- 

scă, care este -o satiră in contra feudalităţii. Cele mai insemnate pro- 

duceri ale acestei poesii au fost Romanul Vulpei şi Romanul Hosei. 

La inceputul viac. XIIL se naşte Istoria representată prin Ville: 

  

  

baţi deja copţi, lacomi de a se instrui ; fără dânsul, chiar cu cele mai 

mari silinţi, nu putea cineva gusta din acele unde binefărătoare pe care 

numai el le putea imprăştie. Să adăugim pe lingă ştiinţă puterea cu- 

vintului prin care ea se arală, acea atracţie a glasului omenesc, acea 

comunicare intimă care se stabileşte intre magistru, un feliu de preui, 

al ştiinţii, si eredincivşii sei ; de abia vom pulea isbuti a ni forma o 

ideie de entusiasmul ce inspiră el. Era un feliu de regalitate inielec- 

tuală : numele unui piofesor eminent era citat pretutindinea, şi lo: 

cal consacrat prin invățămintul lui ajunge un loc de peregrinaj. Atunci 

a fost vrista de aur a profesoratului. dacă. fără să ne uităm la natura 

chiar a învăţămîntului și prețul ştiinlii distribuite, vom considera nu- 

mai pasiunea maistrului pentru profesiunea sa, recunoştinia entusiastă, 

a diseipaulilor şi chiar a natiunilor. (Crozals, Fistoire de la Cizilisation, 

ÎI, 1i6).
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. hardouin, care a luat parte şi a seris despre a IV Espediţie Cruciată, 

Joinuille autorul vieţii lui Ludovic Cel Sfint. Ă 

Viacul XII şi XIIL este irtsemnat in istoria artei. Atunci s'au ri- 

dicat cele mai insemnate monumente de Arta gotică, născută în cen- 

trul Franţiei. Atunci s'au construit o mulţime de catedrale, castele şi 

primării. Sculptura progresază ; pictura de asemine ; smălţuirea face 

progrese mari ; iar in tapiserie ni sau pastrat o multime de lucrări 

de mare valoare artistică. Lemnul se lucra cu rnultă ghibăcie şi indus= 

tria metalurgică era insemnată. 

X. ORIENTUL: 

$. 1. Popoarele Slavone 

Cechii. Cechii au fost mult mai norociţi de cât cele alte popoare sla- 

vone. Fiind că au primit religiunea creştină, ei au scapat de estermi- 

nare ; dar independenţa lor a fost compromisă grav prin desbinările: 

lăuntrice. Nu era regulată succesiunea la tron şi Împărații germani s'au. 

folosit de această imprejurare. Ei sau amestecat in certele pentru dom- 

ni€. și au iisbutit să facă vasală pe Bohemia, care, pănă atunci, fusese. 

numai tributară, In timpul luptelor civile, micii proprietari, ea să scape 

de asuprire, s'au strins in jurul marilor funcţionari şi a nobililor și 

„asttel s'a format o aristocratie în locul societăţii patriarchale de pănă, 

atunci. 'Tot mai este Dietă; toţi proprietarii liberi ieau parte la ea ; dar 
hotărirea definitivă est in mâna seniorilor şi fără ei regele nu poate: 
întruni armaia, stringe imposite, modifica legile, Regii sunt tot puter- 
nici, pentru că sunt bogaţi; dar au adversari infricoşaţi. 

In viac, XIII Bohemia se ridică sub trei regi mari: Otokar I, Ven- 
ceslav III şi Otohar II (1253—1278), Sub cel intăiu Bohemia se înalță 
la rangul de regat. Ea remâne in legătură cu Imperiul ; dar se intro 
duce primogenitura, ceia ce aduce stabilitatea tronului. Din nenorocire, 
tara se umple de Germani; o mulțime intră in funcțiuni şi ajung la 
demnităţile eclesiastice ; mulţi intră la curte aduşi de cătră reginele. 
care sunt de acea rasă ; rege şi nobili vorbesc limba germană ; se a- 
duc o mulţime de colonii şi se adoptă gusturile, costumul și nume ger- 
manice iar comerţul ajunge mai tot in mânile Evreilor. Timpurile lui 
Venceslav sunt epoca de aur pentru Germanii din Bohemia. Aceștia, 
capătă dreptul a şi intări cetăţile lor; nobilii şi construiesc castele cu.
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numiri străine şi luesul și moravurile cavalerești ajung predomnitoare. %) 

Otokar II a fost, pe timpul său, unul din cei mai puternici su- 

verani ai creştinătăţii. EI domnia peste Bohemia, Moravia, Lusaţia şi 

Austria. E reintregi domeniul regal, desmembrat şi sărăcit ; intemeie 

mai multe cetăţi in domeniile regale. In fruntea unei armate puler- 

nice, el plecă in contra păgânilor de pe Baltica ; i bătu şi fundă HKoe- 

aigsberg ; sdrobi pe Unguri în o mare bătălie și sili pe ducele de Ca- 

xintia şi Carniolia a i lasa statele sale prin testament. Otokar se fo- 

losi mult de anarchia care era in Germania in timpul Marelui Inte- 

regn. Dar când ajunse la tronul imperial Rudolf de Habsburg lucrul 

se schimbă. Acesta, intruni in jurul său pe toţi duşmanii Bohemiei. 

Otokar fu nevoit a ceda. El lăsă Impăratului Austria, Styria, Carintia 

şi Carniolia şi fu recunoscut ca rege al Bohemiei şi landgraf al Mo- 

raviei. Dar resboiul reincepu din nou cu mai mare furie și viteazul rege 

cech pieri cu armele m mână după minuni de vitejie. Vechia dinastie 

națională va mai ţinea numai pănă la 1306. De atunci Cechii au fost 

guvernați mai numai de cătră dinastii străine, 

Autorilatea regală era mărginită de cătră Dietă, care de prin viac, 

XIII capătă mare influință. Ea refusă de multe ori contingentele mili- 

tare și impositele. Ea este și Inaltă Curte de justiţie. In această Dietă 

au să pătrundă multe elemente germanice, spre dauna Bohemiei. Li- 

turgia, slavonă se mănţinu multă vreme ; dar pe la sfirşitul viac. XI 

a dispărut difinitiv. Cu toate aceste, sunt oare care urme de literatură 

naţională : cărți religioase, tecste sacre, poieme lirice și eroice in lim- 

ba cechă. Frumoasele arte nu au fost lasate de o parte şi la linea 

viac. XIII Praga era privită ca una din cele mzi strălucite cetăţi din 

Europa. | 
  

    

=) Scriitorii germani laudă pe intrecute resultatele fericite pen- 

tru Cechi produse de venirea acestor străini, și este sigur că ei au a- 

dus capitaluri şi procedeuri perfecţionate ; mulțemită lor bogăţia cresce, 

industria şi comerțul luară un mare sbor. Dar aceste binefaceri au fost 

scump. plătite. Noii veniţi nu se amestecară cu cei alţi locuitori, au 

remas ca tăbărâţi in o fară dușmană, constituiră un stat în stat. Se 

făcu o prapastie intre clasele superioare crescute la scoala străinului 

şi poporul remas credincios tradițiunilor indigene. Unitatea politică fu 

astfel greu lovită toemai când fruntariile erau deschise invasiunei și” 

când valoarea morală a naţiunei slăbia, sus prin corupția moravurilor 

germanice, jos prin neincredere şi gelosie. (Lavisse et Rambaud, His- 

toire gentrale, Îl, 160). - 
7
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Polabii. Slavonii de pe Oder și de pe Vistula au fost lasaţi in 

voia soartei de cătră Polonia care s'a desfăcut in mai multe princi- 

pate. In 1134 Marea de Nord s'a dat lui Albert Ursul, fundatorul di- 

nastiei Ascanice. El se intări pe Elba și lăsă urmaşilor săi sarcina de: 
se intinde spre resărit, pe când Enric Leul supune pe Obotriţi şi in- 
temeiază Lubeci. Căderea puternicului duce nu a folosit intru nimie 
Slavonilor ; ei au căzut pentru un scurt timp sub stăpânirea Danesilor. 

Principii Ascanieni şi urmează. menirea lor. Ei fundează Berlinul 
şi, cătră 1250, tree Oderul şi intemeiază o marcă nouă. =) Sunt aşa 
de solid implântaţi Germanii in aceste locuri că nu li va face nici un 
rău stingerea dinastiei Ascanice şi lungul interegn ce urmează pănă la 
Hohenzollerni, vrednicii urmași a lui Albert Ursul. Aceștia au trans- 
format tara și au adus coloni din Sacsonia și Terile de Jos. Slavii sunt 
goniți ori reduși in o posiţie inferioară. Apasaţi și desprețuiți, ei se re- 
trag prin sate, şi uită limba și se pierd in valurile năvălitorilor. Dis- 
par și vechiele amintiri; chiar superstiţiile locale astăzi sunt germa- 
nice. Numai in Pomerania, s'au mai conservat câteva resturi Slovene, 
remășiți miserabile din acele puternice triburi polabe, pe ruinele că- 
rora, s'a ridicat mărirea Prusiei. 

Polonii. După câţiva ani de anarchie **) a ajuns la tronul Po- 
  

*) In basenul de mijloc al Elbei, Ascanienii, aproape indepen- denți de Imperiu, uniţi intre ei cu toate impărțelile, avind in serviciul “lor o nobilime resboinică, nevoită a sta in o strinsă disciplină din pri- cina dușmanilor vecini, urmăresc cu preseveranţă și succes politica i- naugurată de Albert Ursul. Din aceste provinţii, din care dispare re- pede populaţia slavonă. ei fundează un stat cu o fisionomie cu totul deosebită, care se deosebeşte foarte de restul Germaniei prin caracte- rul locuitorilor și prin instituțiile sale, și care pregătește in lupte vii- tourea sa mărire, justificând in acelaș timp serviciile ce le aduce pa- triei germanice. (Lavisse et Rambaud, Histoire gentrale, 1, 748), **) Incapabili de a se apăra in contra Germanilor in Silesia, Po- "nerania și Prusia, goniţi de la munți și de la marea, impinşi de pe Oder pe Vistula, Polonii n'au putut isbuti să și asimilize regiunile Ni- pralui și pe ale Nistrului pe care i le au lasat pentru un moment im- părecherile Ruşilor, şi cuceririle lor fără viitor n'au alt efect de câta invenina intre Slavii latini şi bizantini duşmăniile de care se vor folosi vecinii lor. Din acest moment viitorul Poloniei este ficsat. Fără frun- tarie, fără burghezie, fără constituţie, fără tradiţiuni politice. ea va avea suverani mari, o cavalerie eroică și secule de glorie ; dar nu se va ridica nici odată pănă a inţelege adevaratele ei destine ; ea se va stoarce in lupte număi de curată măreție ; și va pierde viaţa și aâmirabilele 
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loniei Boleslav gură strâmbă (1102— 1138), cel mai mare, poate, din- 

tre regii Poloniei. Pe atunci in Polonia incă nu era feudalitate. Bole- 

slav strînse pe nobili in jurul său și făcu o mulţime de resboaie fericite. 

El nu voi să se recunoască vasal al lui Enric V şi sili pe prin- 

cipii din Pomerania a i recunoaşte supremaţia. Mulţemită măsurilor 

luate de cătră el, Biserica infloreşte, scoalele se inmulțesc şi mulţi ti- 

neri se duc in străinătate, la Paris, pentru studii. Dar moravurile re- 

mân slavone ; viata la curte e simplă ; toate clasele din societate au 

aceleași drepturi şi sunt supuse la sarcini egale ; țeranii sunt incă li- 

beri, de și incep a se araia șerbii; se intemeiază mai multe oraşe. 

Gniezno e capitala Breslau, Cracovia, Sandomir, ajung infloritoare. 

Dar națiunea se ocupă mai mult cu agricultura, lăsând oaspeților Ger- 

mani comerţul și industria. 

Boleslav împărţi la moartea sa, regatul între fiii săi. Aceasta a- 

duse impărţirea Poloniei. Fie care provinţie incepe a și avea istoria sa 

particulară, dinastia şi desvoltarea sa deosebită. *) Simţul de unitate 

națională nu e mort; dar in timpul luptelor lăuntrice, Germanii pun mâna 

pe ţerile din dreapta Oderului și pe Pomerania. In această stare se afla 

Polonia la invasia Tatarilor, cari au ars mai toate cetăţile ei (1241), 

Ei au mai năvălit in 1259 și în 1283. Polonia sa aparat cu energie ; 

a scapat, dar slăbită şi ciuntită. Țara e numai ruine. Vechia Polonie a 

dispărut. Noua societate se deosebia mult de cea vechiă. "Țara numai 

are curaj ; Biserica e atot puternică; poporul e grosolan și risipitor, no- 

bilimea ignorantă, uşoară şi lacomă. Polonia se va mai ridica dar nu- 

mai prin ajutor strâin. 

ei calități, fară de nici un tolos pentru ea insași şi de multe ori vă- 

tămătoare pentru cele alte popoare slavone. (Lavisse et Rambaud, His- 

toire gencrale, II, 166). , 

=) Lechia fu impărţită in episcopale și in ducate. Fie care du- 

cat și avu voievodul seu, palatinul, și numărul acestora a mai sporit. 

Episcopii, convocați de cătră Casimir Cel Drept, promulgară intr'un si- 

nod mai multe legi care garantau proprietăţile eclesiasticilor şi ale țe- 

ranilor in contra atacurilor nobililor bogați. Episcopii, impreună cu pa- 

latinii, castelanii, şi cei alţi nobili, creară un Senat, care era ca un 

consiliu al regelui, și impărția cu el puterea. Acest Senat mărgini 

pănă in acel punct puterea regală că, fără. consimţimentul său, adică, 

fără voința prelatilor şi a baronilor, a seniorilor eclesiastici şi laici, el 

nu putea, face nici o lege, nici intreprinde resboiu, nici guverna, nici a- 

corda un privilegiu, nici macar pronunta O hotărire ca judecător su- 

prem, 1180. (Lelevel, Histoire de Pologne, L, 46). 
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Se aşezaseră de mult Germani şi in Polonia; dar acum alear- 

gă mai mulţi. Regi, nobili şi Biserică i protege. Erau o mulţime de lo- 

curi pustii ; ei le ocupă și, in curând, Pomerania se germanisază, iar 

Silesia nu mai- e polonesă ; ea ajunge avantgarda Imperiului. Mulţi 

Germani năvălese in Polonia Mare ; cea Mică e plină de ei. Cracovia, 

Posen, Liov, sunt germanisate. Atunci vechiele instituțiuni se pierd. Bi- 

serica ajunge atot puternică ; nobilimea și arogă dreptul a purta numai 

ea, armele şi a face Confederațiuni, care impun regilor voința lor. 

Ocupaţi cu certele lăuntrice, Polonii au lasat altora sarcina de 

a creştina pe păgânii de la nord şi est. Pe Vistula şi Pregel trăiau 

Prușii, foarte inapoiaţi, apăraţi de mlaştinele lor in contra năvălitori- 

lor; dar fără un cap unic. Hermann de Salza, mare magistru al 'Teu- 

tonilor, lasă Orientul şi căută aiurea un câmp de luptă. El cercă mai 

intăi in Ungaria ; dar regele acestei ţeri revocă donația făcută. Atunci 

Polonii 7] chiamă in ajutor in contra Prușşilor. 1 se cedă ulm şi te- 

ritoriul de prin prejur (1230), care ajunge feud al Sf. Petru. Ordinul 

făcu mari progrese ; pe fie care zi veniau noi Cruciferi. wermanii fun- 

dează Riga și intemeiază ordinul "Purtătovilor de sabie. Ei supun Li- 

vonia şi incep cucerirea Esthoniei şi Curlandiei. Cele două ordine se con- 

topiră ; iar indigenii au fost esterminaţi sau goniţi ori reduși in selăvie. 

In viacul XIII puterea Ordinului Teutonic a ajuns ia apogeu. El a in- 

temeiat mai multe cetăţi, intre care 'Thorn și Marienburg. %) 

Polonia era pierdută. Noroc de Lituani, cari primiră, creştinis- 

mul şi putură ţinea in loc pe Germani, sub comanda viteazului Min- 

dovg. Dar Lituania a remas pentru multă vreme despărțită de Polo- 

mia și duşmană acestei ţeri. Aa 

Rușii. După moartea Ini Iaroslav Cel Mare, Rusia, s'a impărlit in 

mai bine de şese zeci de principate, intre care au urmat o mulţime 
  

*) Miliție regulată, cea mai bine disciplinată care a fost vre o 
dată. Sub acest raport, ea intrecea şi legiunile romane. Acestea se re- 
voltau une ori ; cavalerii călugări dădeau esemplu de o paciență şi o 
disciplină admirabilă. Mai nu aveau necesităţi : postiau de patru ori pe 
septămână, se culcau pe virtos, nu aveau altă invălitoare de cât man- 
taua lor, şi petreceau serile in rugăciuni, nopțile in veghieri şi zilele in 
lupte. Ei se recrutau din cea mai 'naltă nobilime germană, adică pin- 
tre cei cari din copilărie invăţau a mânui armele. Ei pieriau mai toți ; 
erau repede inlocuiţi. Când i făceau prisonieri, i ardeau impreună cu 
caii lor; une ori i făceau să moară in chinuri grozave. (Mickiewiez, 
„Histoive populaire de la Pologne, 23), |
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de resboaie civile, Cele mai insemnate erau Smolensk, insemnată prin 
prosperitatea sa comerţială ; He», adevarata Rusie, multă vreme ce- 
tatea de frunte ; Susdakia pe Volga și Oka, unde Slavonii erau ames- 

tecaţi cu populaţiuni finice. Toate principatele aceste nu puteau ținea 

mult ; pentru că era unitate de limbă şi de religiune ; era aceiaşi des- 

voltare istorică şi chiar şi unitate politică ; pentru că, in definitiv, toţi 

principii erau. de aceiaşi familie. Kiev era tot centrul Rusiei. Erau mai 

mai mulți principi ; dar numai un Mare Prinţ, cel din Kiev. 

Dintre urmaşii lui Iaroslav cel mai insemnat a fost Vladimir Mo- 

nomachul (1113—25), care s'a ilustrat prin mai multe succese in con- 

tra barbarilor. EI şi a intins autoritatea asupra celor alte Rusii. £) 

După moartea lui se incep lupte ce Susdalia. Rezultatul acestor 

lupte a fost că Kievul a fost cuprins şi pradat ; iar supremaţia a tre- 

cut la Susdalia. Aice sa format un stat puternic, dar departat cu to- 

tul de Marea Neagră, adică de civilisația bizantină şi apusană. *%) Ru- 
  

=)  Invățăturile lui Vladimir Monomachul cătră fiii sei: «Nici 
postul, nici putnicia, nici viata călugărească, nu vă vor procura viata, 
eternă, ci binefacerea, Nu uitaţi pe saraci, hrăniți-i. Nu ingropaţi como- 
rile voastre in sinul pământului : aceasta e contrar invăţăturilor creş- 
tinismului. Să fiţi ca un părinte pentru orfani ; judecaţi voi singuri pe 
văduve... Nu condemnați la moarte nici nevinovat nici: pe vinovat ; 
căci nimic nu i mai sfint de cât viaţa și sufletul unui creştin... lubiţi 
pe femeile voastre, dar nu le lasaţi să aibă putere asupra voastră. Când 
veţi invaţa ceva folositor, căutaţi a 1 conserva in mengoria voastră şi 
siliți-vă necontenit a invăta. Fără a ieşi dia palatul său, părintele meu 
vorbia cinci limbi... Am făcut in totul opizeci şi trei de campanii, fără 
a mai numără pe cele de o importanță mai mică. Am incheiat nouă 
sprezece tractate de pace cu Polovţii ; am făcut prisonieri cel putin o 
sută de principi de ai lor, cărora li am dat drumul ; şi am omorit mai 
bine de două sute aruncându.i in riuri. Nime nu călătoria mai repede 
de cât mine: plecând de cu noapte din Cernigof, ajungeam la Kiev 

inainte de vecernie. Une ori in mijlocul pădurilor celor mai dese, prin- 

deam eu singur cai sălbatici și i legam cu chiar mânile mele. De câte 

ori am fost trântit de bivoli, lovit cu coarnele cerbilor, calcat în pi- 

cioare de elani! un mistrei furios mi a smuls sabia de la briu; seau 

mi a fost ruptă de un urs care a trîntit calul sub mine. De câte ori 

n'am căzut de pe cal în tinereţa mea, când, fără a mă gândi la, pri- 

mejdiile la care mă espuneam, mi crăpam capul, mă răniam la brate 

şi la picioare. Dar Domnul veghia asupra mea.» (A. Ramband, Fls- 

topire de la ussie, 85). | 
**) In jurul Moscovei s'a format, cu timpul, sub jugul mongol, 

“o rasă resignată, pacientă, energică, intreprinzătoare, făcută a.suporta 

nenorocirea și a profita de soarta cea bună, şi care, in stirşii, avea să
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isul de nord s'a amestecat cu alte rase ; nu e așa de mândru, dar e 

mai răbdător, mai cu socoteală şi mai statornic in planuri. Pacient, re- 

signat şi disciplinat, numai aşa a putut el colonisa nemărginitele câm- 

pii ale Europei orientale. Marele centre zidite de cătră el sunt inteme- 

ate pe pământ străin. Ei au dus civilisația pănă la Oceanul Pacific. £) 

Mai mulţi principi, pintre cari Dolgoruti care, se zice, că a fundat 

Moscova (1197) intemeiază colonii spre est. Treizeci de ani după aceia 

se fundează Nijni- Novgorod. Aceștia sunt principi politici, absoluţi la 

tară ca si in orașe; aici nu sunt nici familii „mari, nici privilegii in- 

tărite prin tradiţiune. - 

De o cam dată Novgorod cu 100000 de locuitori şi 300000 de su 

puşi e atot puternică ; dar nu e nimic temeinic in puterea ei, Auto» 

triumte asupra Rusiei occidentale şi asupra Lithuaniei. Acole s'a ridi- 

cat o dinastie de principi politici și stăruitori, prudenți şi fără milă, cu 
tristă si teribilă mină, însemnați in frunte cu pecetea fatalităţii. Ei au 
lost intemeietorii imperiului rusesc... Principii de Moscova au lucrat mai 
cu samă prin intrigă, corupţiune, vînzarea conştiinţilor, injosirea, ina- 
intea Chanilor, perfidia cătră egalii lor, uciderea şi delațiunea. Ei au 
fost in acelaş timp publicanii și polițaii Chanilor. Dar au creat și au 
facut să crească simburele unei Husie nouă. De acum inainte avem un 
centru fies in jurul căruia are să se adune acea istorie atât de imprăş- 

tietă a Rusiei. (A. Rambaud, Histoire de la Russie, 157). 
2) Rusul posedă instinctul de emigrare și colonisare. Steppa te 

invită să mergi. Cazaci, negustori de blănuri, căutători de aur, călugări 
aventurieri, disidenţi, cu semnul crucei, cu securea la cingătoare, cu 
cibotele spînZurate cu o sfoară pe umere, el se duce la capătul lumei 
orientale. Elementul rus, ori in ce dosă slabă e introdus in mijlocul 
unei populaţiuni asiatice, nu poate nici a se transtorma, nici a pieri: 
fortamente el devine dominator. | 

In Susdalia pământul nu e bun; el pleacă din Moscovia spre 
pamântul negru. pamântul cald de la sud. 'eranul era liber, Lzarul ”! 
incuraja la emigrare ; eată de unde a ieşit colonisarea, rusă. 

Aceaslă rasă are facultatea de a absorbi pe rasele autochtone ; 
mai ales când nu e mare bariera religioasă. Mare câştig. Adevărat, Mos- 
covitul are corpul mai masiv, trăsăturile mai pronuntate de cât con- 
generul seu de pe Nipru, deşteptul Rus Mic. EL are mai puţină imagi- 
nație, mai puţină strălucire meridională, dar mai multă continuitate in 
idei, 'perseveranţă, resignare, energie pacientă. Ar zice cineva că vioaia 
natură slavonă, ingreuiată prin aliagiul cu rase mai greoaie, a câştigat 
in soliditate. Dintre toate popoarele slavone, Marele Rus e singurul care, 
iu circumstanțele istorice şi fisice cele mai defavorabile, a stiut a crea 
şi a conserva un mare imperiu : el a supus chiar pe acei dintre con- 
generii sei cu sângele mai pur, cari păreau mai bine inzestraţi. (A. 
Rambaud, Histoire de la Russie, 25).
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ritatea era în mâna unei Adunări generale și cetatea se intitula «Dom. 

nul Novgorod cel Mare,» iar prinții sei erau mai mult cu numele. Au- 

toritatea lor era foarte mărginită. Adunarea generală avea dreptul a 

depune pe prinți şi pe archiepiscop ; decidea pacea şi reshoiul, judeca 

pe criminalii de stat. Cetatea cu Adunarea sa, cu Posaduicul ei, care 

apara drepturile cetăţii, impărţia cu prințul puterea judiciară și drep- 

tul de a numi pe funcţionari, cu Tsațli, căpetenia milițiilor cetății, era 

o adevarată republică. Nobilimea era puternică şi neguțitorii cu mare 

influință. Comerţul ei se intindea foarte departe. Psoo şi Viatea sunt 

cele mai insemnate colonii ale puternicei republice. 

In viac. XIII a dat peste Rusia o mare nenorocire ; ea fost in- 

vadată de cătră horde asiațice. Acest eveniment nenorocit a intârziat 

pentru multe viacuri desvoltarea ei. Polooţii, cari trăiau in sudul Eu- 

ropei resăritene, cer ajutorul Rușşilor in contra Tatarilor. Toţi princi- 

pii ruşi respunseră la apelul lor. Ei se inaintară pănă la Aula, un 

mic riu care se varsă in marea de Azof. Aici fură cumplit bătuți. Şese 

principi remaseră pe câmpul de luptă (1234). Peste treisprezece ani, 

Tatarii vin din nou sub Batu-Chan. Ei cuprind Cetatea cea Mare, ca- 

pitala Bulgarilor pe jumătate civilisaţi, apoi se indreptează spre Sus- 

dalia. Ei cuprinseră și pradară totul in calea lor şi numai pădurile ne- 

mărginite şi revarsarea riurilor i impedicară a cuprinde şi ţinuturile 

Novgorodului. in anii următori ei se indreptară spre Kiev, cetatea sfintă, 

despre care se povestea, în tot Resăritul. Cetatea a fost cuprinsă şi arsă. 

Pustierea aceasta a fost şi mai grozavă de cât cele de mai inainte. 

Nici mormintele mau fost respectate (1240). Intreaga Rusie, afară de 

Novgorod, a căzut sub puterea 'Tatarilor. Succesele lui Batu se pot a- 

tribui întăi armatei nenumărate pe care o ducea cu e!; apoi impre- 

jurărei că Tatarii erau toți soldaţi minunaţi, pe când in Husia numai 

nobilii şi burghezii purtau arme, iar țeranii nu ; in fine, faptului că 

ei erau insufleţiţi de victoriile câştigate pănă atunci şi incredințați că 

nime nu le poate resista. 

Alesandru Nevshii (1252 — 63) se insemnă prin victoriile sale in con- 

tra Suedesilor şi Cavalerilor. E! desrobi Pskov, care căzuse sub autorita- 

tea acestora ; dar se hotări ase supune Tatarilor. E] se duse la Batu la 

Horda Cea Mare, i plăt un tribut in numele intregei Rusie și a Novgoro- 

dului. Astfel asigură el intru câtva liniștea Rusiei prin această politică 

de resignațiune.
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Jugul mongol mai nu a avut nici o influinţă etnografică asupra 

Rusiei. 'Tatarii n'au introdus nici o schimbare politică ; au lasat fie- 

cărei ţeri constituţia, legile, justiţia şi capii săi naţionali. Nu aveau in- 

„tenția a tătări pe nimine. Se mulţemiau cu tribut. Dar prin cucerirea 

mongolă, Rusa s'a despărţit de apus şi a ajuns o dependenţă a Asiei ; 

sa favorisat introducerea despotismului ; pentru că poporul era plin de 

devotament” pentru părintele său, care și punea viaţa in primejdie pen- 

tru copiii săi când se ducea la Hordă ca să iea investitura. Atunci a- 

cesta şi făcea testamentul ; pentru că mulţi nu se mai intorceau. *) În 

fine, în timpul acesta, s'a mărit puterea și bogăţiile Bisericei ; pentru 

că Tatarii erau toleranţi și au acordat mari privilegii clericilor in genere. 

$. 2. Ungurii. i 

«Ungurii au fost favorisați de soartă. Munţii Carpaţi despărțiau 

in două „pe Slavoni ; Imperiul bizantin impedica formarea unui stat 

jugo-slav şi Germania in luptele de pe vremea Hohenștaufenilor nu se 

mai ocupa cu Orientul. Dar norocul cel mare al lor a fost curajul lor 

militar. Incunjuraţi de duşmani, ei se disciplinează şi se organisază. No- 

bilimea ţine in respect puterea regală, dar știe a se devota pentru lu- 

crul public.» | 

După St. Stefan au urmat la iron mai mulţi regi, intre cari cei 

mai insemnaţi au fost Vladislav Cel Sfînt, care a stărpit remăsitile de 

idolatrie și a organisat justiția ; Geyza II, sub care sunt aduşi Sașii 

în Transilvania. Aceştia au intemeiet mai multe oraşe ; aveau drept a 

şi alege pe magistraţii şi preuţii lor ; se bucurau de autonomie și ju- 

ridicţie supremă. Nici un Maghiar sau Secuiu nu avea drept a se a- 

şeza pe teritoriul lor şi şi făceau singuri legile de care aveau nevoie. 
  

*) Un trimis al principelui rus cătră chan: «Stăpâne chan, zice 
el, netrebnicul vostru sclav vă conjură a i permite să vorbească pen- 
tru tânărul său principe ; compeţitorul său şi intemeiază drepturile sale 
la guvernarea marelui principat pe vechiele așezăminte ale Rusiei, pe 
când suveranul meu se basază numai pe generositatea voastră pen- 
tru că el ştie că Moskovia face parte din domeniile voastre. Voi sun- 
teţi stăpân şi puteti dispune după buna voastră plăcere ; dar bine voiţi 
a observa că unchiul indrăzneşte a pretinde, pe când nepotul nu face 
alt ceva de cât numai se roagă! Ce insemnează anale şi titluri, acolo 
unde totul atirnă de voința chanului ? Noi ni punem toată nădejdea 
numai in augusta voință a chanului '» (Mickiewicz, Histoire populaire | 
de la Pologne, 51). | -
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Andreiu Il (1205—1235) intreprinse o espediţie Cruciată. La in- 

toarcerea sa, tara era in mare neorînduială, Autoritatea regală era ne- 

băgată in samă ; nobilimea forma o fendalitate oligarchică ; clerul avea 

mari bogății şi influinţă ; papa năzuia la drepturi ioarte mari. In loe 

de a lua măsuri, Andreiu ll acordă ereditatea oficiilor. Aceasta insem- 

na a intemeia o adevarată oligarchie. Mica nobilime se resculă și, in 

1222, regele e silit a da Bula de aur, prin care se garantează liberta- 

tea individuală, votarea impositelor şi a contingentului militar, convo- 

carea regulată a Dietelor, respunderea ministerială și -dreptul pentru 

naţiune de a resista suveranului când acesta va calca constituția. Prin 

aceasta se intăria mica nobilime ; dar ţeranii erau lasaţi sub jug. Un- 

garia nu a avut nici Comune, nici burghezie ; orășenii erau in mare 

parte străini. %) , 

Sub Bela -1V au năvălit Tatarii. Ungurii sunt sdrobiţi și regele 

scapă in Dalmația. Dar Ungaria şi repară in curând perderile suferite ; 

nu era ţara aşa de civilisată pentru că să îi pierdut mult in aceustă 

nenorocire. In curind ţara incepe a se ridica ; se introduc moravuri și 

obiceiuri cavalerești; şi oare care inceputuri de artă. Limba bisericei și a 

administraţiei era limba latină ; cu toate aceste, se cultiva şi limba na- 

țională. Ni au remas câteva fragmente din acea perioadă primitivă. 

Dinastia naţională se stinge in 1304. 

ş$. 3. Imperiul Bizantin. 

Dinastia Comnenilor numără o mulţime de Impărați resboinici, in- 

tre cari cel mai insemnat a fost Manuel (1143 — 1180). EI bătu pe 
  

%).. Din Din Bula de aur. Regele se lega, a ținea in fie care an 

o dietă solemnă in Alba Regală. A nu intemnița, pe nici un nobil fără 

a fi fost mai dinainte urmărit in regulă şi osindit. A nu pune nici un: 

imposit pe pământurile nobililor sau pe ale bisericei. Nobilii nu. vor 

mai fi obligați de acum inainte a intovărăși pe rege afară de frunta- 

riile regatului pe cheltuiala lor.—Pegel& se obligă a despăgubi pe fa- 

miliile nobile din care ar fi pierit un membru pe câmpul de resboiu. 

—Oaspetii (colonii) cari se vor stabili in. Ungaria nu vor putea fi ad- 

misi la nici o demnitate fără aprobarea Dietei.—De acum inainte co- 

mitatele şi funcțiunile vor fi date numai cu titlu ereditar.—Dejmele vor 

fi luate in natură iar nu in bani.— Străinii nu poi deveni proprietari 

de moșii. _ _ , 

Dacă regele o va călca: «episcopii, nobilii regatului, au dreptul 

de a i face observaţii, de a resista suveranului, fără a se espube laa- 

cusarea de inaltă tradare.» (L. Leger, Histoire re P Autriche- Hongrie, 81).
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“Purcii Seldjucizi ; scăpă de Cruciata II ; desvoltă mare energie in lup- 

tele cu Peceneghii şi cu sultanul din Iconium, arătând Apusenilor că 

nu se pot mândri numai ei cu bravura lor. În acelaș timp, el strălu- 

cea in turnieruri .si intra in legături de căsătorie cu lumea apusană : 

dinastia Comnenilor intra în marea familie a monarchiilor europeiene. 

Mulţemită acestei dinastii, fruntariile Imperiului au remas neatinse. Toată . 

marea lui Egeu, cu insulele, asculta de Bizanţ ; Impăraţii aveau, de asemi- 

ne, supremație asupra țermurilor orientale şi nordice ale mărei Negre. 

După moartea lui Manuel se incep tulburări, care se sfirșesc prin u- 

surparea lui Andronic, vărul său. Acesta domni tirăneșie, urmărind cu 

mare furie pe toţi dușmanii săi. În timpul absenței sale din capitală I- 

saac Angel se revoltă. Andronic, care alergă in grabă, fu prins şi ucis 

după multe chinuri (1185). Cu dinsul se stinge dinastia Comnenilor. 

Această revoluţie a fost fatală pentru Imperiu. Populaţia din ca- 

pitală se iniruptă la sânge ; in provinții sunt mari desordini; e mare 

dușmănie cu Apusenii şi, pe lingă toate aceste, Isaac Angel este ne- 

nevrednic de coronă. EI a fost resturnat de cătră fratele său Alecsie 

(1195—1203). Domnia acestuia a tost o adevarată anarchie. S'au intim - 

plat o mulțime de revolte și resturnări, toate provocate de populația de 

jos din capitală şi de cătră mercenarii străini, cari alcătuiau garda impe- 

rială, Patriotismul e căzut cu desevârşire. De aceia şi Imperiul a lost 

uşor cuprins de cătră Cruciferii din a IV-a Espediţie. 

Împeriul a, slăbit şi din causa aşezămintelor statului. Nu era re- 

gulată succesiunea la tron : Împăratul designa ca urmaş pe cel care 

voia dintre fiii săi, Revoltele dese erau inăduşite cu cruzime; erau 

mai cruzi de cât Tatarii. Altmintrelea, Imperiul nu mai e atacat de 

cătră horde selbatice ; acuma dușmanii săi sunt Ungurii, Sicilia, Ve- 

neţia. De aceia, el are să cadă mai mult din pricina anarchiei. Se for- 

mează in' lăuntrul său o mulţime de principate nouă; oamenii, caută 

scapare străngându-se în jurul celui mai puternic din partea locului. 

Împăratul nu mai poate ţinea, in respect pe marii proprietari şi 

comandanţi ; din contra, el acordă nobililor drepturi mai mari. Bise- 

rica capătă o muiţime de pământuri. Țaranii sunt aproape şerbi ; erau 

o mulţime de sclavi; se vînd oamenii de bună voie, uniia din pricina - 
miseriei. Vechiele «cetăţi» romane cu Curiile lor dispăruseră şi pute- 
rea centrală nu eru in stare a administra ; de aceia, se formează un 
ieliu de Comune ; clasele de mijloc se unesc pentru a putea resista ce-
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lor bogaţi şi puternici ; ei au capi aleşi cari judecă şi strîng dările. Bise- 
rica tot atirnă de Impărat ; sunt alegeri, dar totul se decide prin vointa 

imperială. Ea e bogată și puternică ; ea persecută pe eretici ; dar că- 
lugării sunt ignoranţi : mulți dintre dinșii formează bande de hoţi şi 
atacă pe toată lumea, | 

Industria era tot activă ; dar vechiele corporaţiuni au căzut și a- 

genții fiscului despoaie pe industriaşi ; iar străinii li fac mare concu- 

rență ; comerțul e in mâna Italienilor. Biserica fiind scutită şi mulţi din 

cei puternici luând pe fugă pe agenții guvernului, pe ţeran şi pe meș- 

ter cădeau toate dările. De aceia mulți fug in ţerile barbare si sunt 

bucuroşi că a căzut ţara sub Latini. 

"Curtea e strălucită, dar saracă. Marina e in decadenţă ; in ar- 

mată predomină elementul străin şi apărarea Imperiului e incredințată 

la mercenari, Arta militară e căzută. Nu mai este nicio artă ; nu mai 

este nici drept; sunt numai compilatori ca Zonaras şi Balsamon. Nu- 

mai in literatură este oare care progres. In Istorie mai cu samă ni 

s'au lasat memorii preţioase de cătră Ana Comnena, Joan Cynamus și 

Niceta Acominates. 

Constantinopole e tot «minunea lumei.» 

Imperiul fiind slăbit, popoare!e supuse tind cătră autonomie. Nu 

mai era primejdie din partea 'Tureilor Seldjiucizi. In Asia se stabilise 

un feliu de equilibru: Turci și Bizantini inţeleseseră că sunt tot una 

de tari. Bizantinii erau atacați de cătră Latini şi Turcii de cătră oar- 

dele barbare care se ingrămădiau despre resărit ;. de aceia, intre Ico- 

aium şi Bizanţ erau de multe ori alianţe ; se dase voie Turcilor a și 

clădi o moscheie in Constantinopole. Peceneghii, Cumanii, Uzii, erau in 

lupte continuie cu Imperiul ; dar. mai primejdioși erau Ungurii creștini. 

Mult mai primejdioşi sunt Slavonii şi Românii. Serbia scapase de 

„sub jugul bizantin și, cătră 1078, marele Jupan Michail, fiui lui Ste- 

fan Bogislav, capatase de la Grigorie VII titlul de rege.al Slavonilor. 

Dar prin această unire cu Biserica romană el se puse in conflict cu 

Serbii ortodocsi din Rascia. Cătră 1165 capul acestora Stefan Nema- 

10, ajunge Mare Jupan. El era resboinic şi energic, și și propuse a 

grupa pe toți Serbii in jurul său. A remas credincios lui Manuel Coni- 

nen ; dar, la moartea acestuia, el intemeie un imperiu care se intindea 

de lu.Dunăre pănă la Adriatica ; supuse pe cei alți jupani ; persecută 

pe păgâni și pe eretici. La bătrâneţă el se călugări. Fiul său a fost |
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Sf. Sava, făcător de minuni, părintele Bisericei naţionale şi unul din 

promotorii mişcărei literare. Fratele său luă titlul de kraiu. EL avu 

o politică foarte ghibace ; era in adevăr bun ortodocs, dar se afla in 

relațiuni bune și cu catolicii. Memoria acestor buni regi a. remas ne- 

peritoare mai ales din pricina sfinţeniei vieţii lor. 

Românii se retrăseseră din văile Dunărei in timpul năvălirilor sla- 

vone și şi găsiseră adăpost in munţii Rodop, Balcani și Pindu. [e aice 

ei se lasă spre sud şi in viacul XII Tesalia e numită marea Vaachie ; 

in Etolia și Acarnania e o Valachie mică şi o Valachie superioară la 

nordul Epirului. Incepând de prin viac. VII găsim urme despre esistența. 

lor in chronicarii bizantini ; dar la finele viac. XIL ei au umplut toată 

peninsula balcanică și scriitorii timpului ni i descriu ca pe nişte oameni 

„foarte bravi. «Usori ca niște căprioare, sar ca, şi ele, de pe stincăpe 

stîncă ; şi construiesc satele deasupra unor prăpăstii. care te umplu de 

groază ori pe 'nălțimi pe care nu se poate sui picior de om; nime 

nu i poate ataca în intăriturile lor şi nici un rege de pe fata pămîn- 

tului n'ar fi în stare a i supune.» Era sigur că astfel de oameni vor 

fi groaza Grecilor in ziua când vor fi nevoiţi a se lua la luptă cu ei. 

Aceasta s'a intâmplat sub Isaac Angel. 

Acest Impărat pusese dări mari asupra supușilor săi. Doi fraţi ro- 

mâni, Petru și Asan, pornese la Impăratul să se plângă de greutatea 

dărilor. Ei nu capătă nici un resultat bun ; ba incă Asan este pălmuit 

de cătră un funcţionar bizantin, ca pedeapsă pentru marea lui indrăz- 

nială. Atunci cei doi fraţi rescoală pe Români și pe Bulgari; Petru: 

iea titlul de rege şi pradă toată Bulgaria şi Tracia. Ajutaţi de cătră, 

Cumani şi de fraţii lor de peste Dunăre, in bune relaţiuni cu Serbii, 

ei câştigară mai multe victorii asupra Împăratului bizantin ; pradară 

o mulțime de cetăţi şi pusâră in Tirnora capitala lor. După moartea 

lor ajunge la «lomnie Ioniţă. Acesta intreprinse o luptă de moarte în 

contra Grecilor ; luă titlul de Romaiochton (stărpitor al Romeilor sau 

Grecilor) şi persecută mai ales pe preuţii greci. El introduse ordinea 

in ţară ; bătu pe Serbi ; luptă cu succes în contra, Ungurilor și, pentru 

a avea un sprijin puternic in contra Bizantinilor, intră in relaţiuni cu 

Inocenţiu ÎI. Acesta i acordă titlul de dominus Blacorum et Bulgaro- 

rum si trimise un legat care "1 incoronă in Tirnova. Recunoscând su- 

prematia papei, Impăratul Ioniţă intra în rîndul monarchilor Europei. 

Dar această unire cu Roma nu putu ţinea mult; pentru că in
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1203 Cruciferii latini cuprinseră Constantinopole. Din acest moment duș- 
manii noului Imperiu nu mai erau. Grecii căzuți ei Cruciferii. Aceştia 
făcură greșală mare de a şi'] face dușman. Ei i cerură să se inchine 
lor. La această sumeață pretenţie, Ioniţă respunse că el are mai mare 
drept asupra acelui pământ, de vreme ce Românii "| stăpânesc tocmai 
de pe vremea Impăraţilor romani. El se uni cu Grecii şi in O mare 
bătălie de lingă Adrianopole (14 april 1205) Cruciferii fură bătuţi şi 
Impăratul Balduin făcut prisonier. EL muri in inchisoare. După această 
bătălie, Ioniţă cuprinse mai multe cetăți şi strămută pe locuitorii lor 
dincolo de Balcani. Dar el fu ucis in curând de cătră un trădător (1207). 
După moartea sa, Imperiul său se desfăcu in mai multe părţi. Dar in- 
flori din nou sub Asan I1 (1218). Acesta era un principe cinstit şi 

" iubit de toată lumea. Supușii săi "1 numiau Cel Mare. Imperiul Româno- 
Bulgar mai strălucește sub Catiman și Mihail Asan, după care trece 
sub domnia unor Impărați de neam bulgar, inrudiţi cu dinastia Asanilor. 

O dată cu desfacerea Imperiului Româno-Bulgar a căzut Şi Im- 
periul latin din Constantinopole. Nici nu putea ținea mult. Crucife- 
rii pradaseră Constantinopole de trei ori şi i daseră foc. Ei cuce- 
rise o țară mândră de trecutul său, de limbă şi religie, de instituţiile, 
arta și literatura sa : iar ei nu erau niște barbari ca să adopteze ceva 
de la invinşi. Erau dar faţă in faţă două civilisaţiuni, două societăți şi, 

mai ales, două Biserici.de. multă vreme in luptă de moarte. Erau două 

rase suprapuse, dar. nu fusionate. Poate că ar fi putut'o duce, dacă ar - 

fi fost mai mulţi ; dar erau numai o mână de oameni, împărțiți in mai 

multe popoare cu capii lor deosebiți. De aice gelosie.şi duşmănie intre 

invingători, po când Grecii, in fața apăsătorilor de tot feliul, se unesc; 

cu toţii. Se ridică o nouă Grecie, trăind in tabere, Pintre triburile 

muntene. Era greu de invingători. ' 
Cruciferii şi au impărţit Imperiul. Balduin de Flandra e Impă- 

„rat şi domnește peste o parte din capitală, peste o bucată din Tracia 

şi câteva insule. Macedonia. şi Tesalia se consideră, ca supuse lui. Ve- 

neţia a luat o parte din capitală cu insulele cele mai de folos, o parte 

din Albania si țermurile mărei lonice, Mai erau o mulţime de mar- 

chisate și comitate. - | 
Noul Imperiu a ţinut numai pănă Ja 1261. In zadar ultimul Im- 

părat Balduin II a umblat prin toată Europa cerşitorind ajutoare. Ni- 
AI , Sea , 

me nu avea ilusie despre durabilitatea acestui Imperiu și nime nu sa 

| 21 
4
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mivat când a căzut. Statele 'fundate in Grecia au ţinut ceva mai mult. 

Dar n'a remas mai nimic din acest traiu impreună de mai bine de ju- 

mătate de viac. i 

După căderea Imperiului bizantin s'au intemeiat câteva state grece 

in Niceia sub Teodor Lascaris, in Epir sub un Angel şi in 1rape- 

zunda. Acest de pe urmă Imperiu s'a pus sub protecția 'Turcilor ; stă- 

pânia ţermul sudic al Mărei Negre și Crimeia ; avea o marină puter- 

nică şi sa putut mănţinea pănă in 1461. Cel din Epir a ţinut numai 

pănă la inceputul viac. XIV ; pentru că avea duşmani ingrozitori pe 

Româno Bulgari. In Imperiul din Niceia după Lascaris şi ginerele său 

loan. Duca Vataizes, cari au cuprins mai toate posesiunile Latinilor din 

Asia, s'a suit pe tron Michail Paleologul. Acesta avea. mari talente mi- 

litare şi era un politic ghibaciu. EI bătu in mai multe rînduri pe La- 
tini și luptă cu vitejie in contra Româno-Bulgarilor iar un general al 
său cuprinse prin surprindere Constantinopole (1261). Balduin II abia 
scăpă cu fuga. Pentru ca să impace pe papa, Impăratul propuse uni- 
rea cu Biserica, catolică şi prin aceasta zădărnici planurile de Cruciată 

care se tăcuseră la auzirea căderei Imperiului latin. El muri (1281) 
după ce asigurase opera sa de surprindere. 

$. 4 Naţiunile Turce. 

«Limbile Asiei continentale formează două tipuri : fines și ma- 
ghiar la vest, mongol și mangiur la est. Se cunoaşte că au aceiaşi o- 
rigină, Popoarele care vorbesc aceste limbi se impart in patru genuri : 
fino-ugrian, turc, mongol şi mangiur. E de admirat la aceste popoare 
tenacitatea cu care şi au păstrat limba şi. variețatea estraordinară de 
societăți ce au fundat. Unele și au schimbat de mai multe ori religiu- 
nea ; dar. nici odată limba, 

Numele de turc apare prin viac. V. Erau impărțiţi în mai multe 
triburi intre care cele mai principale erau : Kipeiak «oamenii deşer- 
tului» şi Uiguri «oameni trăind in societate.» Unele din aceste ti 

cau Mea de a une mata pe i Eta na pier, pe pământuri roditoare. 
apuca de agricultură. Dar sunt teribili când li se opune 
cul călare nu cunoaște nici pe tatăl său.» 

Prin viac. VI ei sunt bine organisaţi. 
nă aspră și numai vitejia era prețuită la ei. 

Li place a se 

cineva, <Tur- 

Erau deprinși cu o discipli- 
Era mare ruşine să moară
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cineva de boală. In genere nu sunt religioşi, budismul li a plăcut tare, 
dar au primit noua religie fără entusiasm. Sunt fanatici ; pentru că. 
sunt cinstiți și trebuie să apere religia lor atacată ; în timp de pace, : 
nu țin să o impună ca superioară.» 

La inceput adorau cinci elemente : pământul, lemnul, metalul, 
focul și apa. Ferul era cel mai adorat ; pentru că din el se fabrică ar- 
mele. Mai pe urmă au ajuns la un feliu de dualism : Cerul şi Pămân- 
tul. Despre trecutul lor aveau numai câteva amintiri fabuloase. =) 

Multă vreme naţiunile turce au pradat numai ţerile din Asia, mai 
cu samă China. 

| Dar de prin viac. III a. Chr. năvălirile lor in această țară sunt 
impedicate prin Marele zid ; mai mult incă, pentru ca. să aibă linişte 
despre aceşti barbari prădători, Chinejii incep a i cuceri şi a i civilisa. 
Pentru aceasta, ei colonisază fruntariile, asimilează pe cei invinşi și 
vor să pună o barieră puternică Barbarilor. Ligurii sunt supuși ; Kir- 
ghizii şi cei alţi sunt impinși spre apus de Syr-Daria. Tot astfel se pe- 
trec lucrurile şi la Nord-vest. O mulţime de triburi se supun și pri- 
mese budismul. In viac. 1 d. Chr. un mare general chinez a intreprins 
o espediţie in contra Barbarilor. Aceştia sunt atacați de toate părţile, 

sdrobiţi şi nevoiţi a apuca fuga spre apus. Atunci se pun in mișcare 

toate popoarele care au fost cunoscute sub nume de: Huni, Avari, 

Maghiari, "Peceneghi, Uzi, Cumani şi Turcomani. Cei strânşi intre mun- 

ţii Altai au să iasă de acolo sub numele de Turci. %*%) 
*)  «Tatarii, zice un scriitor chinez din viac. XIII, se ocupă nu- 

mai cu păstoriu ; se mută necontenit din pășune in pășune, de la riu 
la rîu. Nu ştiu ce e o cetate sau un zid. Nu cunosc nici scrierea nici 
cărțile : incheie tractate din viu graiu. Din copilărie, ei se esercită a 
călări, a da cu sâgețţile in paseri şi șoareci, şi dobândesc bravura care 
li este necesară pentru această viață de resboaie şi de răpiri. N'au nici 
ceremonii religioase, nici instituțiuni judiciare. De la principe pănă la 
cel de pe urmă dintre oamenii din popor, toţi se nutresc cu carnea a- 
nimalelor pe care le jupesc şi se imbracă cu pielea și blănile lor. Cei 
mai tari primesc la -ospeţe bucăţile cele mai mari şi mai grase: bă- 
trânii mânâncă şi beau ceia ce. mai remâne. Nau considerațiune şi 
respect de cât numai pentru forță şi bravură ; desprețuese bătrâneţa, 
şi slăbiciunea. Când moare părintele, fiul său iea in căsătorie pe cea 
mai tânără dintre femeile lui. Scriitorii musulmani ni i arată adorând 
soarele la resărit, practicând poligamia și comunitatea femeilor, (A. 
Rambaud, Histoire de la hussie, 124). Na 

=)  I1-Khan, «Regele popoarelor» e invins in o mare bătălie, : 
şi Mongolii sunt esterminați, afară de fiul cel mai mic alui II-Khan, : 

, 
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Prin viac. V naţiile turce trăiesc intre Ural şi Volga, se fac stă- 

pâni pe țerile pănă la Dunăre, se unesc cu fraţi de ai lor și apar sub 

nume de Huni Albi şi Purci. Prin viac. VI sa intemeiat un imperiu 

puternic care se intinde de la Imperiul bizantin pănă la China. Im- 

păratul Mokan propunea Chinejilor și Bizantinilor să se unească cu el 

şi astfel să se asigure pacea lumei. Aceasta nu sa putut face, pentru 

că in viac. VII Arabii au lăţit Islamul in centrul Asiei, Noua religie a 

silit pe Turci să intre in luptă cu Europeii, cu cari nu aveau nimică 

a împărți şi să se resboiască pentru o religie, pentru care nu erau de 

feliu zeloşi. 

Mai inainte de Islam se introdusese intre Turci religia creştină. 

Era un mitropolit in Merv şi episcopi in Herat şi Samarcanda. Creștinii 

„ Nestorieni nu văd cu ochi răi introducerea Islamului ; pentru că fu- 

seseră foarte mult persecutați in Imperiul bizantin. Turcii sunt puter- 

nici in Imperiul -Califilor ; o parte dintre ei cuceresc Asia Centrală şi 

uniia intră in serviciul Impăratului Chinei, unde, in viacul XI, un ge- 

pera ture domneşte in numele Impăratului. In aceşt timp națiunea 

_ Mongolilor ajunge independentă şi cucereşte o parte din China. 

| Atunci se naşte Temugin. Era numai de treisprezece ani la 

moartea părintelui său. Mulţi dintre. supușii lui ieşiră de sub ascul- 

tarea sa. Mama lui aleargă calare cu stiagul familiei in mănă si face 

pe uniia a se intoarce inapoi. Ea a luat regența. Femeie foarte vrednică 

și înrudită cu Împărații Chinei, ea a meritat numele de Mare. Avea 
mult curaj şi era foarte ghibace in politică. Temugin era vrednic de 
mama sa. De zece ori a fost nevoit să fugă in pustii ; dar se purta 
tot ca un rege și in esil: numai poruncia, nu se ruga nici odată. El 

a isbulit, în fine, a organisa o armată puternică și apoi prin arme și 
negociațiuni și intinse autoritatea asupra o mulţime de națiuni turce. 
Bătut de cătră Mangiuri, el ar fi renunțat la planurile sale. dacă ener-' 
gica sa mamă nu_i ar fi injghebat o armată credincioasă. Atunci el a- 
numit aSian, un nepot Nocuz și două fete. Kian, Nocuz şi cele două soaţe ug, și tree prin niște munţi foarte inalţi ; in fundul munţilor se a- lao tară ramoasă plină de riuri, de isvoare, de finete, de. pomi ro- 3 - Urmașii lor se imulţesc ih acea tară ; după patru sute de ani, ei voiesc: să ieasă ese piu [ sc: să 1easă, dar nu gă ici Atunci un fierar descoj i Sp UD escopere un munte de fier căruia i dau foc: topește şi se face o cara i i ara iure darul Se 

> Și re pe care ies din acea țară misterioasă i au trăit in curs de şept iuni isse îi Rambană Hear 
a d șepte generaţiuni. istoi 

gânărale, 1-89) g ţ (Lavisse et Rambaud, Histoire 
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junge atot puternice. Keraiţii sunt supuși (1203). Peste trei ani el și 

pune capitala in Karalorum şi iea titlul de Cenghis-Chan. «Domn Ne- 

induplecat, Neclătit, Absolut, Autocrat.» El făcu o. mulţime de legipe , 

care le respecta cu mare sfințenie. *) Din 19 popoare turce şi tunguze 

şi din 26 triburi mongolice, el a făcut o naţiune omogenă. Mongolii 

Albastri au ajuns cea intăi nație de pe lume. Aceasta insemna resboiu 

cu China. Ajutat de generalul său Subutai, un tînăr de 23 de ani, el 

supuse popoarele de la apus de fluviul Galbăn; atrase pe musulmani 

şi nestorieni şi in fruntea unei armate ingrozitoare plecă in contra 

“Chinei. Chinâjii au fost sădrobiţi, dar a trebuit 24 de ani pentru su- 

punerea definitivă a ţerei. Apoi plecă in contra Turcilor. Generalii săi 

promiteau libertate pentru toate credinţile, nu va fi nici o persecuție, 

protecția cultelor, preuţii scutiţi de dări. 'Turcii sunt sdrobiţi. Pe urmă 

in fruntea unei armate -de 150,000, intră in Turehestan ; cuprinse Bu- 

chata şi Samarcanda, de unde luă. 30,000 de artişti și meşteri, pe cari 

i trimise la Karakorum. Avanigarda armatelor ajunge pănă la Don. 

Imperiul Kharezmian era desființat. In 1220 se cucerește Caucasia, 

Popoarele: sunt spăriete de o cucerire aşa, de sistematică. Pretutindine 

se fac regulamente, biurouri pentru administrație, staţiuni postale. In 

zedar se unese popoarele de la sudul Europei orientale. Cercheji, Po- 

lovţi sunt bătuţi ; Ruşii cari li vin in ajutor sunt sdrobiţi in marea 

bătălie de la. Kalka. Ajuns la Nipru, Subutai primeşte ordin de a se 

intoarce inapoi: Imperiul lui Cenghis Chan ajungea pănă la India. EI și 

strămută capitala la sud de Samareanda şi organisă nemărginitul său - 

Imperiu. El protegia de o potrivă, pe toți; nu era de teliu fanatism re- 

ligios. Timp de 19 ani.a fost o pace adâncă sub marele Impărat. După 

ce el dădu nepotului său Batu domnia din Kipciak și lui Ciagatai cen- 

trul Asiei ; el se indreptă spre resărit. Pe când Subutai supunea Chi- 

na revoltată, Cenghis Chan pedepsia popoarele de la apusul acestei țeri. 

EL muri in 1226. După moartea sa Imperiul lui se disolvă. 

%)  Cenghis-han jură pactul național : «Acest popor... care contra 

tutulor, fără a se uita la necazurile și primejdiile mele, s'a declarat le- 

gat pentru de a pururea de persoana mea ; acest popor care cu aceiaşi 

inimă, primind bucurii şi dureri, a incredințat acest mare corp puter- 

nicei mele cugetări... Acest popor, curat ca cristalul din stincă, care 

in mijlocul tutulor primejdiilor a făcut să strălucească credinţa sa spre 

“tinta silintilor mele, voiesc ca să se numească Mongolii Albust”i ; să 

se ridice si să se inalțe el mai pre sus de ori ce se mişcă pe acesi pă- 

mânt.> (Lavisse-et Rambaud, Histoire generale, |, 930). 

7
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Moștenirea lui era așa de vastă şi așa de mare fusese «Impăra- 

tul Neclătit> că nime n'a indrăznit a lua titlul de Chan «Puterea Ce- 

rului pe pământ.», Un fiu al său luă guvernarea ţerilor de la resărit ; 

nepotul :său Batu guverna apusul: Ciagatai guverna centrul Asiei. Batu 

nu prea era resboinic, pentru «că nu primia ordine de la Chan; e) 

trăia minunat la Serai pe Volga, unde i se aduceau toate bunătățile 

şi toate lucrurile scumpe din lumea, intreagă. *) 

In 1229 toţi doresc un Impărat. se alege Ogodai. Noul Impărat tre- 
buia să facă resboiu. Batu primeşte ordine să apuce spre apus pen- 
tru a cuceri toate ţerile pănă la Dunăre. Alte armate sunt trimise spre 
Eptrate şi in contra Bizantinilor. Batu e sub povaţa lui Subutai. Acesta 
a făcut totul. El a supus Rusia; a pradat Polonia, Bohemia, Germa- 
nia, și Ungaria. Marele general a făcut o adevarată minune ; căci era 
un lucru ne mai inchipuit: a conduce 150,000 de oameni, a intreţi- 

„Bea comunicații sigure, a i ţinea de aproape și a i intoarce inapoi. în 

ce cutrierase toată lumea de la Corea pănă la Friul 

1242 Batu se intoarce Pentru că a murit Ogodai ; dar trebuia să se 
știe că Tatarii se retrăgeau de bună voie. De aceia, pe când grosul 
armatei pleca, unele cete pradau Germania. Nu mai cuceriau această 
ţară «pentru că nu se injosiau a o cuceri.» Un legat al papei, un tri- 
mis al Califului cu o mulțime. de regi, principi şi ambasadori au asis- 
tat la intronarea noului Chan *) Viteazul Subutai nu pierdu vremea, 
EI plecă in contra Chivei de sud ; repurtă o ultimă victorie pe țermu- 
rile fluviului Albastru ; apoi s e retrase incarcat de glorie şi muri după 

» bătuse 32 de 
naţiuni și câștigase 65 de victorii, . 

După două schimbări de domnie se sui pe tron Kubilai, nepotul 

  

*) «Curtea lui Batu pe Volga e strălucită şi numeroasă, serie un călător frances. Armata lui se urcă la 600,000 de oameni intre cari 150,000 'Tatari şi 450,000 de Străini, creştini si necredincioşi. In Vi- nerea septămânii patimilor, am fost conduși la cortul lui pintre două focuri ; Pentru că Tatarii pretind că focul purifică totul si iea puterea chiar şi de la O otravă ascunsă. Ne au pus să ne prosternăm de mai muite ori și apoi am intrat in ără i 
a O PO, 3 n cort fără a atinge pragul. Batu era pe femeile sale ; fraţii sei iii sei şi ilii 

! U , ; l copiii sei și nobilii ta- tari, erau așezați pe două bănci : cei alț ) 
ş ti ședeau pe păm i „la dreapta, femeile la stânga... Chanul ş De pemhnt, barbaţii 

a dreapta și nobilii curții sale goliau din timp in timp cupe de i a „Pe când musicanţii cântau, u e cu faţa aprinsă; e amabil .cu ai săi, dar inspiră o groază ge- nerală.> (A, Rambaud, Histoire de la Russie, 139). 

aur și de argint;
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lui Cenghis Chan. Acesta strămută capitala in Peching ; adoptă scrisoa- 

rea chinesă, religia budistă şi ceremoniile chinese: Mongolii se instalau in 

China. Fratele său Flu/agu fu trimis să cucerească apusul musulman. *) 

EI propuse lui Ludovic Cel Sfint să incheie o alianţă in contra Musulma- 

nilor. Dar bunul, rege nu era in stare a pricepe astfel de planuri. El re- 

fusă şi de aceia mulţi Mongoli luptă contra Francesilor in bătălia de la 

Mansurah. În timpul acesta, Hulagu sdrobia ori ce resistență și cuprindea 

Bagdadul. O mulţime de locuitori au fost măcelăriți ; ultimul Calif şi 

toți din familia Abasizilor au fost esterminaţi. Apoi se cuceri Syria. Aice 

Mongolii au fost bătuţi, in fine, de cătră Bibars.. 

Imperiul lui Cenghis Chan s'a împărţit mai pe urmă. 

XI. RESBOIUL DE O SUTĂ DE ANI. 

$. 1. FPranţia. Cei de pe armă Capeţieni. 

După moartea lui Ludovic Cel Sfint a urmat la. tron fiul său Fi- 

lip Ul numit «Cel Indrăzneţ.» Nu se știe pentru ce i s'a dat acest nu- 

- me ; pentru că de şi era bun cavaler, frumos şi viteaz, nu avea nici 

o calitate de rege mare; era pios, generos și făcea multe milostenii. 

A avut noroc că era incunjurat de oameni cari serviseră pe părintele 

său. Aceştia au povăţuit și autoritatea regală a crescut mult și pe 

timpul său. EL se grăbi a incheie pace cu beiul din Tunis şi intors în 

țară a umilit pe baronii de la sud; a ajutat pe resculaţii din pose- 

siunile englese și a silit pe archiepiscopul din Lion să i depună jură- 

mânt de credinţă. El a atras Navara in cercul influinţii francese și prin 

aceasta a intrat in neinţelegere cu Alfons -X de Castilia și. cu Peiru 

III de Aragon. Acesta luase in căsătorie pe fiica lui Maufred, cel de 

  

=) Scrisoarea unui Chan al Tatarilor cătră Papă : « Regele lumnei 

cătră marele papă: Dacă creştinii dorese a fi in pace cu Tatarii, trebuie 

ca tu papă, impărații, regii, toţi principii şi capii cetălilor, trebuie să 

veniți fără intărziere inaintea mea, ca să auziţi voința mea. Cât des- 

pre ceia ce spui“tu despre botez și despre creştinism, nu inţeleg de a- 

semine plângerile tale asupra măcelului Polonilor şi a altor creştini. 

Ți voiu spune numai aceasta : D-zeu mi a dat putere asupră lumei ; 

pe cei cari refusă a se supune hotăririlor sale, el i dă sub ascuţișul 

sabiei mele ; dacă D-zeu nu ar fi in contra lor, ce ar puiea tace oa- 

menii ? Voi vă pretindeţi singuri credincioși şi despreluiti pe cele alte 

popoare : cum ştiţi cui conferă D-zeu graţia sa ? El ni a dat forța, a 

distruge pământul, de la resărit pănă la apus.» (FE. Laurent, Etudes 

“sup Phăstoive de Phumanilt, VI, 400).
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pe urmă dintre Hohenştaufeni, şi cuprinsese Sicilia, unde Francesii au 

fost masacrați (Vesperile Sicilene, 30 Mart 1282). Filip II plecă in con- 
tra lor cu o armată de peste 300,000 de oameni. Dar această espediţie 
n'a adus nici un resultat. Francesii au fost bătuţi pe marea de cătră 
Catalani, cei intăi marinari de pe acele vremi; iar armata de pe us, 
cat se topia văzând cu ochii. Filip III a fost nevoit a se retrage și a 

murit pe drum (1285). Pe timpul său jumătate din Franţia sudică a 

fost anecsată la domeniul regal prin stingerea familiilor domnitoare. 
Fiul său Pilip. IV a fost numit «Cel Frumos» pentru că, in a- 

devăr, era cel mai frumos om din timpul său, cum zice un chronicar. 
Era foarte voinic, cu mari aplecări spre eserciţiile corporale. *) Cu din- 
sul incepe o nouă politică in guvernarea statului. El se inspiră din 

„dreptul roman : regalitatea trebuie să aibă o putere absolută, când e 
vorba de legi, justiţie şi finanţe. A fost incunjurat de legisti, ieșiti din 
marea scoală de drept de la Montpellier, oameni din popor, fără pre- 
judiţii, urînd feudalitatea şi ţinând la autoritatea regală ; pentru că nu- 
mai 0 autoritate puternică putea. introduce pacea și ordinea. Incredin- 

“ţali pe deplin de dreptatea causei lor, siguri de conştiinţa lor, aceşti 
oameni nu se tem de nime. In toate intreprinderile lui Filip IV se vede 
influinţa acestor oameni de legi. Intreprinderile lui samănă mai mult 
cu niște procese ; intru atâta 'se ingrijeşte el mai dinainte ca să dove- 
diască că el are dreptate şi că adversarii săi sunt vinovaţi. Pe urmă vine 
puterea armelor. Cei mai insemnați dintre aceşti legişti au fost Pierre 
Flotte, Guillaume Nogaret şi Enguerrand de Marigny. care era aşa de 
puternic, zice un contimpuran, că «purta, pe papi şi pe rege cum voia 
el.» Sub Filip IV se naşte diplomaţia francesă ; se trimit o mulţime de 
ambasade și notari de față redactează negoțierile, citesc declaraţiile şi 
actele suveranilor. %%) | 
  

  *) Pulip Cel Frmwmos. Figura lui plină de nobletă si de strălu- cire, statura lui inaltă, mersul său mândru, făcea pe toti să 'l cunoa- scă că el e regele, ori cari ar fi fost cei din jurul seu. Pe lângă, aceste calităţi el adăogia forța corpului, o activitate neobosită, obiceiuri de generositate și de măreție, o căutătură rece și imposantă. Tot aşa de regulat in moravuri ca şi părintele şi unchiul său, el n'a avut altă pa- siune de cât pasiunea puterei. Dar a, fost despot. prin instinct. (C. Da- reste, flistoire de France, II, 318). 
%**). Pe când papalitatea era așa. de slabă și Germania injosită guvernul lui Filip Cel Frumos urmăria o politică esternă de preponde- ranță, cu o diplomaţie aproape universală pentru acele timpuri. Papa
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Filip IV a intrat in neinţelegere cu Eduard [| regele Angliei. A- | 

cesta era incurcat in propria sa țară, se afla în luptă cu principatul 

Walles şi cu Scotienii, Făcuse omagiu lui Filip 1Y pentru posesiunile din 

pr ranția ;- dar mai pe urmă, se intâmplaseră mai multe neințelegeri in- 

tre Frahcesi şi Engleji, mai ales pe marea, şi Eduard e citat inaintea 

Curţii din Paris. Fiind că nu. vine, i se declară resboiu. Amindoi re- 

gii aveau aliaţi puternici și forţele erau aproape egale. S'au impăcat prin 

arbitragiul papei. . | 

Flandra era foarte prosperă:; dar comitele ei apasa pe supuși, 

Aceştia: au apelat la Filip IV, ca la un suzeran. Atunci comitele se 

unește cu Englejii. Armata francesă intră in Flandra şi supuse țara u- 

șor ; pentru că mai toată. burghezia ţine cu_Filip. Dar Francesii caută 

să o despoaie. Atunci cetăţile se revoltă ; Bruges ucide pe toți Fran- 

cesii in 1302, armata francesă fu sdrobită. Filip IV şi resbună, cum- 

plii ; cetăţile au fost supuse la. mari contribuțiuni şi partea francesă 

de origină (Valonă) fu anecsată. 

In afară, Filip IV se amestecă in teritoriile Imperiului la ori ce 

ocazie ; insoară pe fiul său cu moștenitoarea Casei de Burgundia, a- 

necsază Lionul (1305) şi pane mâna pe regatul de Arelate. In 1308. 

el e foarte puternic. A fost vorba şi de o Espediţie Cruciată; dar a- 

- ceste erau numai vorbe din partea, vicleanului rege ; sub pretecsi de 

“Cruciată el voia să pună mâna pe averile 'Templierilor şi să iea dijmă, 

de pe pământurile Bisericei. Ceia ce a şi făcut. 
Aceasta insemna numai de cât conflict cu papa. Cu toate că lu- 

mea mersese mult inainte, papa tot pretindea că are drept a guverna 

unea, și a domina pe principi. Imperiul fusese invins ; dar puternica re- 

galitate capețiană era cu mult mai primejdioasă. Papa. de pe acele 

vremi, Bonifaciu VIII, era un om de 16 de ani, frumos și viguros, vio- 

lent şi mândru, eloquent, tare in dreptul civil şi in cel canonic, mai 

  

trăia in Franţia. In Italia, un capețian, domnia la Neapole și pretindea 

la tronul Ungariei; Navara avea ca suverană pe regina Franției 

Filip încheiase alianţe numeroase pintre principii de la Rin, cel Lie- 

giu şi Brabant, Savoia şi Dellinat. Carol de Valois luă in căsătorie pe 

Caterina de Courtenay, moștenitoarea imperiului latin din Constantino- 

pole. O legătură de căsătorie unia pe Franția cu Anglia. Tractate e- 

rau incheiate cu principii cei mai indepărtați, craiul Serbiei, Regele Nor- 

vegiei, chanul Mongolilor, capii mongoli din Syria. (Lavisse et Ram- 

baud, Histoire gentrale, II, 24). -
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bun de rege de cât-de preut. El susținea că ori ce creatură umană 

trebuie să fie supusă pontificelui roman. Când a intrat in Roma (1295) 

regele de Neapole i ducea calul de friu; el escomunică pe intreaga 

familie Colonna, declară pe urmaşii lor infami, li rase palatele și pu- 

blică o cruciată in contra lor. *) El iubise şi admirase mult pe Filip 

IV ; dar in 1299 publică o bulă prin care opria a se lua subsidii de 

la cler fără, autorisarea papei, sub pedeapsă de escomunicare. Atunci 

regele dădu un ordin prin care se opria ieșirea banilor din Franţia. 

Papa, era lovit in venitul său. E] cedă şi. pentru a se impaca şi mai 

bine cu regele, Ludovic IX fu trecut in numărul sfinţilor. La Jubi- 
-bileul din 1300 sau ingrămădit in Roma pute două milioane de pe- 
regrini. Roma sa imbogăţit ; tezaurul papei s'a implut: doi oameni 
trăgeau banii cu lopata de pe morminfele apostolilor. Bonifaciu VII 
credea că totul i poate fi permis. *%) 

*) Bonifaciu VIII despre Colonna, «Avind in videre faptele 
grozave ale membrilor familiei Colonna in timpurile trecute, recidiva 
lor actuală in faptele rele, şi cuvintele care ne fac a ne teme din par- 
tea lor de o purtare nu mai puţin criminală pe viitor, ni s'a probat 
pănă la evidenţă că odioasa casă Colonna este nesuferită peniru ser- 
vitorii săi, sarcină grea pentru vecini, dușmană a republicei romane, re- 
belă cătră sfinta Biserică, perturbătoare a repausului cetăţii şi patriei, 
incapabilă de a suferi egali, ingrată la binefaceri, prea arogantă pen- 
iru a servi, prea ignorantă pentru a comanda, străină de modestie, a- 
gitată de furie, ne temîndu-se de D-zeu, ne respectând pe oameni, chi- 
nuită de dorința de a tulbura cetatea și intreg universul,» după care 
doi cardinali Colonna erau depuși, lipsiţi de averi și de venituri ; daţi anatemei toţi cari se vor incerca a i apăra; nepotii lor, pănă la a pa- ira generatie, erau lipsiţi de facultatea de a intra in cler și escomuni- 
caţi toli cari vor mai indrăzni a afirmă că cei doi Colonna mai erau cardinali. (Sismondi. Histoire des republiques italiennes, UI, 89) ! %*%)_ "Jubileul din 1300. A tost un măret spectacol. Căinta 'curio- sitatea, uşurinţa de a şi mântui cineva sufletul numai prin 9 simplă că- lătorie, ilusiunea că jubileul avea să fie un nou inceput al tutulor lu- cerurilor, toate aceste sguduiră populaţiuni intregi şi le impinse pe ca- lea Romei. Drumurile se coperiră de peregreni, şi cetatea, pontificală. văzu ingrămădindu-se intre zidurile sale barbaţi, femei, bătrâni, cu deo- sebite limbi, dar insufleţiţi de acea unitate de credință care era opera sa şi dovadă de vitalitatea sa, pe atunci incă neatinsă, a marei re- publice creştine. «Mulțimea a fost ingrozitoare in Roma. S'au numă- „ra peregrinii cu sutele de mii, şi in curând n'a mai fost chip a inu- măra. Nici casele, nici bisericile, nu i mai: incăpură ; ei au tăbărit pe strade şi pe pieţe, sub adăposturi construite in grabă sub pânze sh corturi şi sub bolta cerului. Ar fi zis cineva că “a sosit plinirea "vre-
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Arogantul episcop de Pamiers 2 fost trimis la Paris ca legat al pa- 

pei. Acesta cere ca regele să dea drumul comitelui de Flandra şi să plece 

la Cruciată. li pedepsit pentru indrăzneala sa. S'a dovedit că el me- 

dita un complot in sudul Franţiei, pretinzind că se trage din comiţii 

de Tulusa. Papa este somat să iea darul acestui episcop trădător. Papa 

acusă pe rege că a violat drepturile clerului ; chiemă pe episcopii fran- 

cesi in un conciliu Ja Roma şi prin o bulă celebră (4usculta fii) invită - 

pe rege să se desculpe inaintea tribunalului papal de faptele ce i se 

imputau : guvernare rea şi monetă falsă. *) Atunci regele, pentru ca 

să aibă putere deplină in luptă cu papa, convocă in 11 aprilie 1302 

9 mare Adunare la Paris. El afirmă inaintea acestei Adunări indepen- 

dența absolută a puterei regale şi ceru sprijin ca domn și ca amic, In- 

treaga Adunare sprijini pe rege. Papa se esplică ; dar regele nu pri- 

meşte nici o impacare. In primăvara anului viitor, papa i făcu. cu- 

noscut că '] va escomunica dacă se va incerca a mai resiste. Atunci 

regele convoacă o nouă Adubare. Papa este acusat de eresie şi cere 

convocarea unui Conciliu ecumenic. Filip IV atrage pe toată lumea in 

partea sa ; el se adresează și la țerile vecine. Cancelarul Nogaret pleacă 

in Halia. Mai- toată feudalitatea romană, cu Colonna in frunte, se de- 

clară contra papei. Acesta se duse la Anagni. Avea de gând să esco- 

munice pe rege la 8 septembre. El tu surprins in ajunul acestei zile ; 
  

  

mei, că creştinatea intreagă venia inaintea judecătorului său in valea 
lui Josafat.» Bonifaciu” VIiL avu ilusiunea că noul secul, inceput prin 
această apoteosă, are să fie timpul de aur pentru Sf. Scaun ; el se arată 
inaintea mulțimei in toată splendoarea ornamentelor pontificale, unind 
şi insigniile Imperiului; ordonă a se purta inaintea lui globul, sabia, 

sceptrul ; şi crainicul striga: «sunt. de faţă două glorii; tu be- 

tru. vezi pe succesorul tău, şi tu, Christos, priveşti pe vicarul tău.» 

Nici odată n'a fost dat unui om de a şiindrepta aşa de sus sborul am- 

bițiunei sale şi de a se inbăta mai complect de ilusiunea atei puterniciei. 

(Crozals, Histoire de la civilisation, LI. 207). Mi 

*) Din Bula lui Bonifaciu VIII : «Ascultă, fiule, cuvintele unui pă- 

rinte ce te iubeşte... D-zeu ne a pus, de şi nevrednic, mai pre sus de regi şi 

de regate, inpunându-ni jugul. serviluţii apostolice pentru a smulge, a 

distruge, imprăştiia, edifica şi planta in numele său... să te păzeşti a 

crede că nu ai superior şi că nu eşti supus capului hierarhiei eclesias- 

tice ; cine cugetă astfel e un nebun, şi cine sustine cu indărăpnicie o 

astfel de părere e un necredincios, indepartat de turma bunului păstor. 

Dar dragostea ce o avem pentru tine nu ni permite a îi ascunde că. a- 

peşi pe supușii tăi...; despre care ie am inștiințat fără ca să fi tras 

vre un. folos.> (F. Laurent, Etudes sur Phistoire de Phumanită, VI, 385).
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insultat și chiar, după cum se zice, pălmuit. A doua zi poporul "1 scapă, 
din mânile dușmanilor; dar energicul bătrân moare de scârbă. Era de | 

86 de ani. Urmaşul său muri in curînd şi, după nouă luni de muncă, 

se alege papă un episcop frances care iea numele de Clement V. 
Atunci Filip IV găsi momentul favorabil a lovi pe Templieri. A- 

cest ordin” celebru şi uitase de mult menirea sa. Templierii erau foarte 
bogaţi, incarcaţi cu privilegii de cătră papi, mândri, violenţi și lacomi. 
Se ocupau și cu comerţul de bancă ; regulile lor erau misterioase de 
aceia se și vorbiau multe despre ei: eretici şi infami. Regele avea ne- 
voie de bani. Nogaret care despoiase pe Evrei, tu insărâinat cu pro-= 
cesul 'Templierilor. Ei sunt toţi arestaţi. Inquisiţia a fost insăreinată să 
dovedească vinovăția lor. Mulţi au mărturisit din pricina torturilor. A- 
tunci regele convocă Adunările generale (Etats gânâraux). Adunarea 
a decis desfiinţarea ordinului 'Templierilor şi confiscarea bunurilor lor. 
Papa aprobă această hotărire. Au fost arşi de vii. *) 

Clement V strămută scaunul papal la Avignon ; s'a uitat trecutul ; 
chiar şi Nogaret a fost iertat. 

Regalitatea a fost foarte puternică pe timpul lui Filip IV. In A- 
dunările generale era representată şi Starea a treia ; pentru că numai 
sprijinul poporului intreg putea scapa pe 'rege de soarta Impăraţilor, in 
lupta cu papa. Aceste Adunări a fost consultate când cu procesul 
Templierilor, in cestiuni de monete-şi când au fost vorba a se pune 
dări nouă. Parlamentul era Inalta, Curte de justiție ; judecătorii erau 
plătiţi. %%) Domeniul regal crescuse. Soţia lui Filip IV era și regină 
  

*)  Esecutarea Templierilor. Cinci zeci şi şese de Templieri au fost duşi intr'un pare mare, la Saint-Antoine, afară din- Paris ; fie care 
a fost legat de o parte de un stilp; li se dădu foc la tălpi, care au fost arse pe incetul, făcându-li cunoscut că se va da drumul aceluia, care va voi să şi recunoască greșala şi să mărturisiască păcatele de care era invinovăţit. In mijlocul acestor chinuri, rudele şi amicii lor i rugau să şi recunoască greşala, şi să nu se lase a muri cu o moarte așa de josnică ; cu toate aceste nici unul dintre ei n'a voit să mărtu- risiască ; ci cu plângeri şi țipete, ei proiestau că sunt nevinovaţi şi cres- tini credincioşi ; ei invocau pe Christ, pe fecioara Maria si pe cei alți sfinți ; şi, in mijlocul acestui martiriu, arși şi topiţi ei și au sfirsit viata, (Sismondi, Histoire des republigues ituliennes, LU, 179). 

| *%) In ziua când legiștii au remas stăpâni in Parlament si au eliminat fără sgomot pe baroni, o mare revoluţie a fost indeplinită, Oa- meni ai regelui, ei nu funcționau nici prin drept de nastere, ca baronii nici in puterea dignităţii lor, ca prelații. Ei sunt «ofițeri» ai regelui,
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de Navara şi comitesă de Champagne. Aceste țeri erau guvernate ca pă- 

mânturi domeniale. Greutatea mare era numai lipsa. de mijloace. De_ 

aceia, Filip IV a pus o mulţime de dări; a despoiat pe Evrei şi pe 

Lombarzi ; a ajuns să bată monetă falsă. El a murit in 1314. 

- După moartea -lui Filip IV au urmat pe rînd cei trei fii ai săi. 

Toţi trei au domnit numai patrusprezece ani. Sub Ludovic X, provinţiile 

şi nobilimea s'au incercat a face o reacțiune in contra centralisărei şi 

a mărgini autoritatea, regală. Au isbutit, dar numai pentru un moment, 

Sub fratele său Filip V <Cel Lung» s'a decis in Adunările generale că 

<o femeie nu se poate sui pe tronul Franţiei» și s'a decretat desro- 

birea Şerbilor. *) El voia să introducă o singură sistemă de măsuri şi 

greutăţi in toată țara. Carol IV a inapoiat lui Eduard IV Guyenne. Cu 

dinsul se stinge dinastia Capeţienilor (1328). - 

«Capeţienii au făcut o regalitate şi un regat ; au câştigat pămân- 

turi şi au creat instituţiuni ; și, mai cu samă, au făcut puterea lor aşa 

de solidă şi asa de tare că ea va putea resista celor mai grele incercări.» 

ş. 2. Anglia. Cei trei Eduarzi. 

Eduard I (14214—1301) era în floarea vristei la moartea, părin- 

telui său. Foarte nalt şi voinic, el era un cavaler viteaz şi neobosit ; 

“oameni ținând pentru rege «Curtea lui de Parlament.» Ei-primesc lată, 

lucrul cu totul nou ; cinci soldii pe zi şi o robă stacoşie pe an; si- 

tuaţia lor-e nesigură ; căci ei sunt numiţi pe o sesiune, cel mult pe 

“un an, şi sunt pururea la disposiția principelui. Când Parlamentul se 

presintă inaintea regelui, preşedinţi şi consilieri se pun în genunchi şi 

nu se scoală de cât numai când li ordonă el, Dar umilința cu totul 

aparentă a atitudinei şi chiar nesiguranța situaţiunei lor e resplătită prin 

progresul influinții lor. Oameni ai regelui, interpreţi a unui drept, şi teo- 

rii politice nouă, ei au scapat cu independenţa, pentru-eă n'au lasat 

să remână nici o indoială despre concursul lor desinteresat pentru o- 

“pera regală, şi pentru că S'a văzut că ei sunt devotați, nu persoanei 

cutărui sau cutărui rege, ci ideiei chiar de regalitate. De atunci Par- 

lamentul e «adevăratul rege judiciar, fără capriciu, fără pasiuni, afară 

de interesul regalității. El poartă. costum regal, robă lungă, purpură şi 

hermină. Nu e, cum s'ar părea, efigia regelui ; e mai de grabă cuge- 

tarea lui, voinţa sa constanță, invariabilă şi in adevăr regală.» (Cro- 

zals, Flistoire de la Civilisation, II, 180). . 

-*) Edictul din 1315 relativ la liberarea servilor ; «<Comme, se- 

lon le droit de nature, chacun doit naître franc, et par anciens usa- 

„ges ou coutumes qui de grande anciennete ont 6t6 introduites et gar- 

dâes. jusqu'ici en notre royaume, et par aventure pour le mâfait de 

leurs predecesseurs, beaucoup de personnes de notre commun peuple
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trăia simplu ; iubia pe ai săi și pe soţia sa, de la care avu 13 copii ; 
pios dar fără a fi bigot; leal şi inteligent, ştiia să guverneze şi se in- 
cunjura de legiști; era moderat in victorie, dar nu lasa nimic din drep= 
tul său. *) Guverna Gasconia, și partea apusană a Angliei pe timpul pă- 
rintelui său. La moartea acestuia el era la cruciată. Mai. inainte dea 
se intoarce in Anglia, el regulă Guyenne. Suit pe iron, el incepu a 
pune ordine in regat și numi -o inaltă comisiune ca să cerceteze a- 
busurile și să ficseze datoriile baronilor și supușilor lor faţă cu regele. 
Eduard 1 a fost un mare legislator. El se inspira numai din vechiele 
legi englese ; el pune in scris ceia ce pănă atunci fusese obiceiu. El 
a isgonit pe Evrei cari abusau de averile lor pentru a stoarce pe ne- 

” guțitorii engleji ; dar li a dat voie să şi iea averile cu dinşii. EL asi- 
gură liniștea Angliei ; făcu pe toți oamenii din o localitate impreună 
respunzetori pentru ordinea publică ; obligă pe fie care cetățean a fi 
armat și gata a respunde la apelul regelui ; asigură comunicațiile ; o- 

„pri donațiile la Biserică, pentru a mărgini averile imense ale clerului, 
și luă măsuri in contra imulţirei din cale afară a nobilimei mici. 

Eduard I a intreprins cucerirea Țerei Galiloi-. In viac. XIII a- 
ceastă țară căzuse in barbarie ; nu mai era nici umbră de civilisație 
soient dâchues en lieu de servitude de diverses conditions, ce qui moult nous dâplait ; nous, considerant que notre royaume est dit et nomme le royaume des Francs, et voulant que la chose en vârit soit accor- dani au nom et que la condition des gens amende par nous, etc.» (C. Dareste, Histoire de France, ll, 384). 

*) A fost in timpul său obiectul unei admiraţiuni entuşiaste ; era in adevăr un rege național. In momentul suirei sale pe tron, ori ce deosebire intre invingători și invinși dispăruse cu totul. Anglia re- capata conștiința de ea insăși și nu mai considera pe suveranul ei ca pe un sirăin. Era leal, fugia de mijloacele violente și ierta uşor. «Nime in zadar n'a implorat mila mea» zicea el in bătrâneţa sa. Sub o aparență rece și severă, el ascundea in fond o inimă caldă şi o vie simtţibili= iate ; de aceia supușii săi, pănă la cel de pe urmă țeran, se simţiau a- trași cătră acest principe. Nu gândia a se isola ca predecesorii sei ; ci, din contra, plin de iubire pentru poporul său, el a fost cel intăiu rege de la cucerire incoace cari şi a iubit pe supușii săi şi s'a silit a fiiu- bit de cătră ei. Natura lui Eduard, aşa de delicată Și de inaltă, Pa im- pedicat a fi sedus de părţile nesănătoase ale cavalerismului. Puritatea vieții sale private, pietatea, lui bărbătească și sinceră, adâncul său sim- țiment de datorie, P'au scapat. de desordinile in care s'au lasat a fi ta- riți urmașii săi, Nalt, cu pieptul larg, activ Și pacient, părea croit pen- tru viața de soldat, ȘI avea pasiunea supușilor săj pentru luptele de corp la corp. (Green, Histoire du peuple anglais, |, 207).
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romană ; erau mai toţi păstori, imbracaţi in piei de animale; dar e- 

rau plini de ură contra, străinilor şi focul poetic nu se stinsese cu to- 

tul. De la cucerirea Angliei de cătră Normanzi erau lupte neconte- 

nite cu baronii de pe graniţă. Mai mulţi regi engleji se incercaseră a 

cuceri țara ; dar Galii, insufleţiţi prin cântările Barzilor, ştiuseră, in tot 

dauna, a resista. Din nenorocire, erau multe certe lăuntrice. Aceasta 

a adus căderea erei Galilor. Regele Llewellyn refusă a depune omagiu 

lui Eduard I. Acesta intră cu o armată puternică ; atrase in partea sa 

pe mai mulţi capi de triburi şi bătu pe Llewellyn, care tu nevoit, 

a se supune. Dar, după patru ani, el se revoltă, Atunci Eduard veni . 

din nou; ?] bătu şi "1 ucise in luptă; pe urmă pacifică fara; intemeie 

mai multe cetăţi, în care aduse colonişti englesi ; introduse legile An- 

gliei şi prin politica sa ințeleaptă asigură liniștea, erei. El dădu fiului 

său Eduard, născut in țara Galilor, tilul de Principe de Galles, titlul 

pe care Va purtat de a pururea moștenitorul tronului Angliei (1301). 

EI trăi bine cu regele Franţiei şi se ingriji foarte mult de Guyen- 

ne. A dat acestei provinţii o mulţime de privilegii din care a resultat. 

o mare prosperitate; dar nu i a acordat drepturi politice. 

Eduard 1 a voit să supună Scoţia. Multă vreme regii engleji au 

lasat in linişte această ţară, pentru că li servia ca un zid de apărare 

in contra Danesilor; pe de altă parte, Scoţienii aveau nevoie de En- 

gleji, şi, pentru aceasta, sau pus sub vasalitatea lor. Ţara se desvol- 

tase repede ; feudalitatea mai inblânzise vechiele moravuri. În t286 re- 

gele Scoției muri. lăsând numai o fiică, Margareta. Eduard o ceru in 

eăsătorie pentru fiul său. Prin aceasta sar fi anecsat Scoţia, fără nici 

o luptă. Dar Margareta muri pe drum, când venia dela bunul său din 

Norvegia. Atunci se aratară treisprezece pretendenți, intre cari cei mai 

serioşi erau Robert Bruce *) şi John Balliol. Pretendenții cerură interveni- 

rea luițEduard I. Acesta veni cu o armată puternică și se pronunţă pentru 

Balliol, care şi fu ineorenat ca rege. Dar, in curind, Scoţienii se re- 

voltară, nemulţemiţi de vasalitatea ce li se impunea. Scoţia e sdro- 

cită in marea bătălie de la Dunbar (1296). Ţara fu supusă ; dar ti- 

"rănia agenţilor regali produse o nouă revoltă sub Wihame Wallaco. A- 

cesta fu bătut ; şi in o nouă espediţie, el fu prins și ucis. O nouă re= 
  

=)  Bărbătos și viguros, bravura și bărbăţia sa V'ajutară să treacă 

multe încercări cu un euraj şi o tărie de suflet care nu sau desmin- 

țit nici odată. Legenda ni'l arată rătăcind prin văile Scoției de sus



309 

voltă condusă de Robert Bruce a tost inădușită in sânge. Scotia păree 

supusă, dar moartea lui: Eduard I scapat'o pentru astă dată (1307). 

Adorat. pănă la nebunie de cătră Engleji, Eduard 1 a fost un rege in 

„adevăr naţional; cel intăiu rege, după cucerire, care și a iubit supușii 

şi a fost iubit -de -cătră ei. 

Pentru numeroasele lui resboaie, Eduard I avea nevoie de bani. 

Pentru aceasta, in 1295 el a convocat un Parlament, in cari ieau parte | 

şi deputaţi ai micilor. proprietari, ai orașelor și clerului de jos. De a- 

cum inainte, Parlamentul şi ţine şedinţile Ja Westminster: pănă atunci 

se adunase in deosebite locuri. Clerul a ajuns nefolositor ; pentru că 

membrii săi se adunau de o parte şi refusau ori ce subsidii, care nu 

fuseşeră aprobate in adunările lor particulare. 

Cu timpul, cetăţile englese ajunseseră a se bucura de o libertate 
complectă civilă ; ele aveau dreptul a şi avea judecători, a stringe dă- 
rile şi a se guverna singure. Dar poporul avea mare incredere in no- 
bilime ; pentru că baronii erau tot așa de buni Engleji, ca și ţeranii şi 
neguţitorii. Ei cuceriseră “drepturi cu arma in mână şi erau apărătorii 
naturali ai Chartei. Pentru aceia toate încercările lui Eduard 1 in Con- 

tra nobilimei n'au putut'o sdruncina. El considera pe baronii săi mai 

ca pe nişte trădători ; pentru că ei nu voiau a se supune la tacsele 
arbitrarie, impuse odinioară de eătră strămoşii sei. A fost nevoit a 
intări marea, Chartă ; pentru că altfel vasalii nu voiau să iea parte 

“la resboiu. Mai degrabă s'a inţeles el cu neguţitorii ; li a acordat mari 
arepturt şi acestia s'au obligat să plăteaseă o dare la intrarea Şi eşi- 
rea mărfurilor din ţară: dări vamale. ! 

Eduard ÎI a fost nevrednic de părintele său ; era însolent, uşor şi 
iindărăpnic. El voia să scuture jugul nobilimei ; voia, ca şi regele Fran- 
ției, să chieme la putere oameni de o condiţie inferioară. Toată lumea 
se revoltă in contra favoriţilor săi. EI pierduse Scoţia şi a pierdut şi 
Guyennia, confiscată pentru că nu a voit să depuie omagiu. Nemulţe- 
miţii fugiră in Franţia ; chiar regina, fiica lui Filip cel Frumos, veni 
  

"prin văile Scoției de sus ascultând latratul copoilor trimiși pe urmele. 
sale sau apărându-se singur contra unei oarde de munteni selbatici. 
Une ori mica trupă de fugari trăia numai cu vânatul si cu pescuitul ; alte dăţi trebuiă să fugă in grabă ca, să scape de duşmanul care o ur- măria pănă in visuniile sale. Bruce şi a scos de multe ori armătura ca să se calare, cu picioarele goale, pe stânci, cu primejdia vieții sale. (Green, „Histoire du peuple anglais, |, 241). ă
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in Franția şi chiemă și pe fiul ei Eduard. Ea'veni in Anglia ca să pe- 
depsească pe favoriţi. Regele fu facut prisonier şi depus 41327), după, 
ce chiar el insuși a declarat in fața Parlamentului -că e nevrednic de 
coronă. El a murit in curind. Puţini lau plâns. Nu merita nici o milă ; 
dar și Isabela nu era mai de samă de cât soţul ei. | 

După depunerea lui Eduard II s'a suit pe iron fiul său Eduard. 
III. Acesta era in vristă numai de 18 ani, cu loate aceste era căsă- 
torit şi avea un fiu, pe Principele Negru. El era un om energic şi a 
domnit aproape jumătate de viac. Domnia lui a fost epoca cea mai 
fericită, din istoria Angliei in Evul Mediu. 

Eduard III a intreprins o multime de resboaie ; dar pentru el, nu 
pentru popor. Din această causă drepturile poporului engles au crescut 
foarte mult pe timpul acestui rege. 

După ce restabili liniștea in Anglia, el intră cu o armată puter- 
nică în Scoția, de unde fusese-alungat vasalul său John Balliol. Sco= 
țienii lură bătuţi, dar, in timpul acesta, Eduard incepu resboiul de O 
Sută de ani cu Franţia şi aceasta a scapat Scoţia. Ea și mai păstră 
incă multă vreme independența sa. - 

Ajutorul dat de cătră Filip de Valois Scoţienilor şi pretenţia lui 
Eduard III de a se sui pe tronul Franţiei la stingerea familiei Cape- 
ţienilor au făcut să inceapă cumplitul resboiu cu Franţia. Acest res- 
boiu era un resboiu dinastic și nu. interesa de loc pe poporul engles. 
Eduard III era puternic. El avea drept şă ridice la arme pe vasalii di- 
recţi ai coroanei cari datoriau serviciul militar şi pe oamenii liberi 
cari erau datori să serviască pe socoteala lor. Afară de aceasta, re-- 
gele se mai răzima și pe bogăţia Angliei. Numai de pe darea pe lână 
se strângeau două milioane. Cu veniturile de pe domeniile coroanei ȘI 

cu impositele votate de cătră Parlament, Eduard II] și a strîns o ar- 

mată puternică, in mare parte plătită, in care erau vestiţii arcași en- 

gleji cari au să sdrobiască pe cavalerii francesi in bătăliile teribile de 

la Crâcy şi Poitiers, Marina englesă este de asemine puternică, alcă-. 

tuită fiind din oameni cari de multă vreme se ocupau cu comerțui ma- 

- Titim şi eu pirateria. Cu o armată bine disciplinată și esercitată necon-- 

tenit, Eduard IL intră 1n Franţia. Era unit cu Flandra şi cu Impăra- 

tul; dar nu putea pune mare temeiu pe acești aliați. A luptat numai 

el cu trupele englese. Dar veniturile lui nu erau de ajuns pentru a. 

purta un resboiu așa de mare. Pe de altă parte, drepturile lui la tro- 
22
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nul. Franţiei nu prea erau bine dovedite. Din uceastă “causă, el este 

nevoit a se imprumuta de la bancherii italieni, singurii cari făceau co- 

__merţul de bancă după alungarea Evreilor. Parlamentul i acordă bucu- 

ros impositele necesarie ; pentru că regele e viteaz şi xesboiul cu Fran- 

tia aduce multe şi bogate prăzi. Mai ales după cuprinderea cetății Ca- 

lais, Eduard ajunge. «Regele Mărei.» Comerţul Angliei inflorește foarte 

mult si se intemeiază Hansa de Londra. * 

Dar nevoia regelui de bani a făcut să crească pe fiecare zi pu- 

terea Parlamentului. Cele trei ordine : cler, nobilime şi burghezie, se 

contopesc in sinul Parlamentului. In loc de gelosie intre ele e strinsă 

unire. Aceasta face puterea poporului engles. Activitatea parlamentară 

creşte neincetat. Parlamentul se fereşte a decide singur despre res- 

boiu şi pace; pentru că vrea să lase regelui toată respunderea ope- 

"vaţiilor militare ; dar câştigă dreptul de a vota legi şi, mai cu samă, 

marele drept de a privighea intrebuințarea banilor publici. EL votează 

impositele, dar numai după ce i sa dat satisfacere in toate cererile 

sale de inbunătăţire. | | 
Starea Angliei e tristă in cei de pe urmă ani a lui Eduard III. 

Flota englesă. fusese. sdrobită de cătră Francesi ; Aquitania era pier- 

dulă, comertul paralisat şi statul jnglodart in datorii ; pe lângă aceste 

nenorociri se adăogi şi Ciuma Neagră. Această boală teribilă venise 

din resărit şi in timp de un an a secerat aproape jumătate din po- 

pulația Angliei. Eduard III era inbătrânit inainte de vreme şi Prinţul 

Negru era bolnav. Joan de Lancastru, un alt fiu al regelui, guverna 

şi guverna prost. Nobilimea se arata incapabilă a guverna și clerul şi 
pierduse puterea politică. de odinioară. Acuma sunt prelați du curte, 
cari vor să se separe de naţiune şi să alcătuiască un corp aparte. Toată 
lumea şi indreptează ochii asupra Bisericei. Erau o mulțime de clerici 
cari stăpâniau a treia parte din proprietăţile Angliei, cele mai frumoase. 
Numai din ofrande clerul strângia sume de două ori mai mari de cât 
veniturile regelui. Parlamentul numi o comisiune pentru a cerceta sta- 
rea regatuiui. S'au descoperit abusuri grozave. Atunci Camera Comu- 
nelor cere intrunirea anuală a Parlamentului, libertatea alegerilor, des- 
fiinţarea taxelor arbitrarie, mărginirea amestecului papei, protecția co- 
merțului și sfârșitul resboiului. Bunul Parlament sa pus serios pe lu- 
cru ; dar opera sa a fost intreruptă prin moartea Principelui Negru, *) 

*) Papa şi Anglia. Din protestarea Bunului Parlament: A
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Eduard III a murit indată după marele său fiu (1377). După el 
a urmat Ricard II, fiul Principelui Negru. Eduard II a fost un rege 
național. Limba franceză e tot limba Curţii, dar nu mai este a literatu- 
rei. Pe timpul lui se crează literatura naţională prin Chaucer (1340), 
părintele literaturei englese. Scriitor de geniu, el a zugrăvit minunat 
moravurile din timpul său. 

In timpul acesta apăru Ioan IWyeliff. *) EI era unul din cei uuai 
invăţați oameni din timpul său şi profesor la Universitatea din Oxford, 
care se ridicase foarte mult in timpul resboiului de O Sută deani. El 
Susținu inaintea Parlamentnlui că autoritatea regelui vine de la D-zeu, 
și că regele, prin urmare, e locuţiitorul lui' D-zeu pe pământ ; că fie- 
care creştin se poate adresa lui D-zeu. Prin aceasta se lovia puter- 

nic in influința clerului. Amenințat de cătră episcopul din Londra și es- 
comunicat de cătră papa, W'yeliif merge mai departe. EI susține că, 
Biserica nu are nici un drept la privilegii; că regele şi seniorii pot 
  

genţii culpabilei cetăți romane vind la indivizi fără valoare și fără in- 
strucţie beneficii care aduc pănă la o miie de mărci, pe când cei sa- 
raci si invățați cu mare greu capătă pe cele care au venit de două- 
zeci mărci. Cu chipul acesta se pierde adevărata știință. Ei presintă 
străini cari nu văd nici nu ţin a vede pe nici unul din poporul lor, 
cari desprețuese serviciile divine, trimit in departare tesaurul regatului, 
şi sunt mai răi de cât Jidovii şi Saracinii. Venitul Papei in Anglia e 
mai mare de cât al ori cărui principe din creştinătate. D-zeu vrea ca 
să se nutriască oile sale ; nu le dă ca să fie tunse şi despoiate.» 
(Green, Histoire du peuple anglais, L. 269). ! 

*)  Nime nu sar fi gândit că cu un corp aşa de gingaș și trans- 
parent, slăbit de studii şi de ascetism, Wyclif era destiriat a continua 
furtunoasa operă a inaintaşilor sei ; dar acest corp, ada de slab in 
aparenţă, ascundea un temperament viu și neliniștit, o energie fără 
margini, 0 convingere neclătilă, o mândrie pe care nimic nu o putea 
anlădiia. Farmecul personal pe care '] insoţeşte pururea adevarata mărire, 
mai adăogia incă puterea ce o datorea el purității fără pată a vieţii 
sale. Dar, multă vreme, chiar Wyclif nu cunoscu intinderea puterei sale 
intelectuale. A trebuit lupte care i s'a impus pentra ca să se arăte in 
el, in acel doctor aspru şi subtil, creatorul prosei englese, un maistru” 
al eloquenței populare prin talentul de invectivă, prin ironia, și darul 
de a convinge, un politie ghibaciu, un cap de partid indrăzneţ, orga- 
nisatorul unui ordin religios, duşmanul neimpăcat al abusurilor. pe cel 

“mai indrăzneț şi mai tenace dintre controversişti, pe primul reforma- 
tor care, cu toate că era singur şi părăsit, a indrăznit a esamina și a. 
nega, credința creştinilor din timpul său, a rumpe cu tradiţiunile tre- 
cutnlui, și a afirma la ultima sa respirare libertatea cugetărei religioase 
contra dogmelor papalității. (Green, Pistoire du peuple 'anglais, |, 268). 

)
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lua proprietăţile ei şi că eclesiasticii trebuiesc supuşi tribunalelor re- 

gale. După moartea lui Eduard III, el declară pe față că nu mai este 

nevoie 'de preuţi, de oare ce tot creştinul poate ceti Biblia și a afla ce 

trebuie să facă pentru mântuirea sa. El.cerea, prin urmare, O reformă- 

complectă in Biserică. Condemnat de cătră Universitate, el apelă la po- 

por şi ţara intreagă fu plină de scrieri de ale sale, prin care spriji- 

nea părerile lui. El este părintele prozei englese. *) 

Propaganda lui Wyelift avu drept consequență Rescoala 'Țerani-- 

lor. %*%) In viac. XIV, populaţia de la ţară suferia cumplit. Se făcuseră. 

*) Isgonit de la Oxford şi retras la Lutterworth, el traduse Bi- 
blia. Era ocupat cu lucrarea aceasta, când simţi că se apropie moar- 
tea. Prelaţii apelaseră la Roma. Papa respunse prin o ordonanţă care 
soma pe Wyoliff de a compare inaintea curiei. El puse toată forţa ce i 
mai remâ.nea in recele şi sareasticul respuns prin care esplică că sanatatea. 
sa sdruncinată '] impedică a respunde la somaţie. «Sînt tot d'auna fe- 
ricit> zise el ironic, «a espune credința mea inaintea ori cărui va fi 
şi mai pre sus de toate inaintea episcopului Romei; căci sînt incre- 
dințat că dacă ea este ortodocsă, el o va confirma, și că dacă este e- 
ronată, el o va indrepta. Sint sigur de asemenea că, vicar a lui Chris- 
tos pe pământ, episcopul de Roma, este dintre toţi muritorii acel care. 
e mai alipit de legea evangeliei lui Christos ; căci pentru discipulii 
lui Christos, maioritatea nu atîrnă ca in lume de numărul indivizilor, 
ci de gradul lor de perfecţiune in imitarea Domnului lor. Dar Chris- 
tos în timpul vieţii sale pământești, a fost dintre toţi oamenii cel mai 
sărac, refusând pentru el ori ce autoritate lumească. Deduc din aceste 
premise şi dau ca simplu consiliu, câ Papa ar trebui să părăsească ori: 
ce putere timpurală in mâna autorităţilor civile, şi să facă pe clerul 
său să 1 imiteze.» (Green, Histoire du peuple anglais, 1, 216). 

„_%*) Revolta Țeranilor. De la John Bull a trebuit să audă En- 
glejii pentru prima oară strigătul de resboiu contra feudalităţii şi pro- 
clamarea drepturilor omului. «Bunule popor, strigă el, n'au să mear- 
şă lucrurile bine pe cât timp nu se va statornici comunitatea averi- 
lor, pe cât timp vor fi vilani şi gentilomi. Ce drept pot invoca in fa- 
voarea, lor, acei oameni pe cari i numim noi lorzi, ca să se zică su- 
periori nouă ? Prin ce au meritat ei această onoare? Pentru ce ne tin 
in sclăvie? Dacă ne tragem toți din Adam și din Eva, cum put ei pre- 
tinde sau proba că sunt mai buni de cât noi? Noi 'câștigăm cu mun- 
ca noastră ceia ce li trebuie pentru luesul lor; ei umblă imbracaţi 
in catifele și invăliți cu blănuri și cu hermină, pe când noi tremurăm: 
in sdrenţile noastre. Ei se hrănesc cu vin, i | e cu băcălii şi cu pâne albă, pe când noi avem numai pâne de paie şide ovăs spre mâncare, şi nu- mai apă de băut ; ei au case frumoase și odihnă de ajuns, şi noi nu ştim de cât numai năcazul şi munca, ploia și vîntul sub cer liber; si cu toate aceste nouă și trudelor noastre sunt datori acești oameni că şi pot tinea rangul lor.» (Green, Histoire du peuple anglais, I, 284).
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dare care progrese, in adevăr, şi se desfiinţase robia. 'Țeranul nu mai 

era legat de pământ; populaţia se luminase, proprietăţile şi sarcinile se 

împărtțiseră, Dar lucsul şi apăsările nobililor şi străşnicia, cu care se 

împliniau dările aduseră pe ţerani la disperare. Ei se ridicară ca un 

singur om când Wycliff și prietinii săi propagară in toate părţile că 

mănăstirile trebuiesc desființate şi banii dijmelor să se intrebuinţeze pen- - 

iru ajutarea nevoieşilor. 'Teranii se revoltară sub Wat -Tyler care 

servise in resboaiele din Frantia. Bi pradau totul şi omorau mai ales 

pe funcţionarii regali. Ricard Îl ieşi intru intimpinarea lor şi isbuti a, 

linişti pe o parte dintre ei. Cei alți intrară in Londra şi o pradară. 

Wat Tyler fu ucis şi ţeranii măcelăriți. Wyclift fu oprit a mai invăța. 

EL muri in obscuritate. După moartea lui a urmat o mare reacțiune. 

Pegele in fruntea unei puternice armate imprăştie pretutindinea groaza. 

Universitatea din Oxford a fost lovită ; studiile au fost ţinute din scurt 

şi din această causă ea a și căzut cu totul. Toate făgăduințile şi ac- 

tele regale din timpul rescoalei au fost revocate. 

Această reacțiune a avut urmări şi în guvernarea statului. Ri- 

card II și resbună asupra unchiului său, care avusese regenia, scăpă 

de controlul Parlamentului şi voia chiar să '1 desființeze. EL făcu im- 

prumuturi forţate ; puse afară din 'lege o mulţime de nobili; se a- 

mestecă în distribuirea justiţiei şi esilă pe vărul său Eric de Lan- 

_ castru. Acesta, se intoarce in Anglia; și făcu o armată din baronii 

nemulțemiţi ; bătu pe Ricard II şi "1 sili a abdica. După aceasta se 

sui el pe tron sub nume de Enric IV (1399). 

$. 3. Resboiul de 0 Sută de ani. 

După stângerea familiei Capeţienilor se sui pe tronul Franţiei 

Filip VI de Valois, văr eu Carol IV. Remăsese din vechia familie nu- 

mai fete; dar de mai multe ori se luase hotărîri solemne că femeile, in 

puterea legei salice, nu au drept a domni in Franţia Prin urmare, 

Filip de Valois, ruda cea mai de aproape a Capeţienilor, era singurul in 

drept a ocupa tronul. El incepu a domni în 1328 şi toţi "1 recunosc. 

Chiar si Eduard lil, regeie Angliei, născut din o fiică a lui Filip Cel 

Framos, i depuse omagiu pentru tiuyenne, ceia ce insemna că '] re- 

cunoaste de rege al Franţiei. Eduard era incurcat in Anglia deaceia 

amână pentru câtva timp pretenţiunile sale. Când inse lucrurile s'au 

liniştit in Anglia. el se grăbi a declara resboiu. Eduard III pretindea că
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are mai mult drept la coroana Frantţiei de cât Filip VI şi, pe linga a- 

ceasta, el voia să şi resbune pentru că regele Franţiei dăduse ajutor 

Scoţienilor revoltați. Robert de Artois, care fugise in Anglia, "| inteţia 

"la resboiu şi era sigur de ajutorul Flandrei, care avea nevoie să fie 

bine cu Anglia ; pentru că fabricele sale lucrau numai lână din An- 

glia. Unit cu Flandra, povăţuită de cătră Arteselt, un mare fabricant 

din Gaud, avînd in ajutor pe Impăratul Germaniei, Eduard III era si- 

gur de succes, Aceste sunt causele Resboiului de O Sută de ani. 

“Franţia era foarte puternică ; ea era mai toată sub autoritatea 

regelui ; dar in Anglia feudalitatea era mai deprinsă cu disciplina. Ca- 

valeria francesă era cea mai vitează din toată Europa; dar lipsia in- 

fanteria pentru că nu se putea pune nici un temeiu pe pedestrimea. 

alcătu'tă din mercenari străini, nici pe milițiile comunale ; pe când ar- 

cașii engleji erau deprinşi de la vrista de 7 ani cu mânuirea arcului 

și esercilaţi necontenit. Cavalerii francezi aveau un despreţ profund. 

pentru trupele de infanterie ; pentru că sdrobiseră nu de mult infan- 

teria flamandă in bătălia de la Cassel ; ei se credeau neinvinși, iar re- 

gele Franţiei cu o mulţime de vasali, intre cari regele Angliei, al Na- 
varei și Maiorcei, aliat cu regele Bohemiei și cu al Scoției, rudă cu 

cel din Neapole şi din Ungaria, protector al papei din Avignon, se 

credea adevăratul cap al creştinătăţii. 
Resboiul se incepe prin invasia lui Eduard II (1337). Flota re- 

gelui Franţiei *alcătuită din corăbii castilane şi genovese, e sdrobită. 
la Ecluse; iar in Bretagne se formează două. partite, dintre care una. 
ţinea cu Eduard şi ceia altă cerea ajutorul Francesilor. Resboiul se. 
mărginește in lupte neinsemnate și, mai cu samă, in prădăciuni. Cu 
toate sforțările lui Eduard, resboiul se continuă ani intregi fără nici un 
resultat. In 1346, Filip VI strînse o armată puternică şi regele An- 
gliei era nevoit să se retragă cu pierderi foarte mari. Filip VI 11 ur- 
măria de aproape ; voia să "1 strîngă intre Seina, Somma şi marea La 
Manche; să 1 isoleze de Flamanzi şi să "1 sdrobiască definitiv. Dar Eduard 
trecu riul prin vad şi, nevoit a primi lupta, el şi aşeză armata penăl- 

“ țimile de la Creey. Avu timp să şi odihnească armata, Filip, furios că 
i a scapat din mână, se aruncă ca un nebun asupra Englejilor. 

Trupele sale erau obosite de drum si lu 
mare urmată de o ploaie teribil 
meni. Englejii erau cu mult ma 

pta se dă pe o arşiţă. 
ă. El ataca, pe Engleji cu 60000 de oa- 
1 puţini. Dar soliditatea infanteriei en-
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glese şi câteva tunuri, atunci intrebuințate pentru intăia oară pe câm- 

pul de resboiu, aduseră infringerea Francesilor. Unsprezece principi, 

mai bine de o miie de cavaleri şi trei zeci de mii de oameni rema- 

seră pe câmpul de luptă. 

După această victorie strălucită, Eduard III cuprinse Calais care 

resistase in timp de un an, pe când David Bruce în Scoţia şi Carol 

de Blois in Bretagne, aliații Francesilor, cădeau. 

Dar amândouă părţile sunt obosite de luptă şi Ciuma Neagră le 

sili să incheie un armistițiu. e 

Filip VI cumpără provinţia Dauphin, regulând ca urmaşul co- 

ronei să. poarte numele de Delphin (Dauphin). El a cumpărat și Mont- 

pelher de la regele Maioreei. Muri in 1350. 

Urmaşul său loan Cel Bun era icoana adevarată a timpului său : 

bruta], arogant pănă la nebunie și, in acelaş timp, de o delicateţă in a- 

devăr cavalerească. Cei de la Curte 'au numit «Cel Bun». pentru că, 

era. foarte darnic. EI a risipit tesaurul public şi când w'a. mai avut ce 

să dea nobililor, li a dat scutirea de a şi plăti datoriile. Pentru ca să 

aibă bani, el ţinea o poliţie” strașnică, pentru ca să poată incasa amen- 

dc grase și a falsificat monetele. Țara era nemulţemită și mulți dintre 

nobili. Carol Ce! Rău, regele Navarei, născut din o fiică a lui Ludo- 

vie X, fugi în Anglia. 

Aceasta. aștepta şi Eduard IN. Li mersese bine Englejilor in res- 

boaiele precedente. Numai din Caen luaseră 40C00 de bucăţi de pos- 

tav. Prinţul Negru luase din Languedoc 1000 de cară incarcate cu 

prăzi. Dar, de astă dată, Englejii nu au tras foloase în raport cu sa- 

crificiile facute cu ridicarea armatelor. Numai reua administraţie a rege- 

lui Franţiei folosia foarte mult Englejilor. n Adunarea Generală din 

1355 deputaţii cer reforme: să fie monetă bună şi să inceteze hoţiile 

funcţionarilor regali. Cu aceste condițiuni, Adunarea votează impositele 

cerute ; dar aceste imposi:e să fie strinse de cătră oameni numiţi de A- 

dunare şi să se dea socoteli. Să plătească toți,- chiar şi regele şi fa- 

milia sa. Un comitet de nouă membri avea insărcinare a privighia in- 

deplinirea acestor condițiuni. Mulţi nobili protestează. Regele de Na- 

vara, care se impacase cu regele, fu aruncat in temniţă. Toată lu- 

mea era indignată. 

Eduard III se folosi de această stare de lucruri şi intră în Fran- 

ţia ; dar ducele de Lancastru este bătut și Principele Negru nevoit a



317. 

se retrage. Armată francesă se iea după dinsul. Se temeau să nu li 

scape din mână. Ajuns lingă Poitiers, Principele Negru avea numai 

8000 de oameni şi Francesi erau 50,000. Ca şi la Crecy, arcaşii en- 

gleji au făcut minuni. Prin săgețile lor au ucis o mulţime de soldaţi 

şi au pus desordine in cavaleria francesă ; pe urmă s'au aruncat cu 

cuţitele lor cele late şi lungi; au ucis, mai cu samă, cai casă poală 

face prisonieri. Regele cu fiul său şi o mulțime de baroni au fost fă- 
cuți prisonieri. Englejii aveau mai mulţi prisonieri de cât intreaga lor 
armată (1356). | 

Indigoarea este generală in contra nobilimei care, pentru a doua 
oară, aratase incapacitatea sa. *) Furia ajunge la culme când no- 
bilimea incepe a stoarce pe toată lumea, pentru ca să stringă banii ne- 
cesari pentru rescumpararea prisonierilor. Delfinul Carol convocă A- 
dunările Generale. Erau patru: sute de deputaţi numai din burghezie. 
Regele fiind făcut prisonier, nobilimea slăbită şi desonorată, starea a 
treia pune mâna pe putere și cât pe ce era să o păstreze pentru de 
a pururea. Burghezia număra in rîndurile ei o mulțime de oameni de 
frunte. Erau o mulţime in Parlament ; erau bogaţi şi deprinşi cu tre- 
bile publice. fobert Le Coq, episcopul din Laon şi president in Par- 
lament și Stefan Marcel. starostele neguțitorilor, intărese Parisul. Capul 
Parisului lucrează impreună cu un comitet alcătuit din membri ai cle- 
rului, nobilimei și burgheziei. Acest comitet esercită un control sever 
  

*) Nobilimea a fost ruinată prin continuitatea resboaielor, de- 
cimată prin bătăliile sângeroase. Ea pierdu increderea in valoarea sa, când văzu că ţeranii engleşi, burghezi flamanzi, inarmaţi cu arcuri și 
cu cuțite, infruntau atacurile cavaleriei inbracată in fier, şi că, chiar cu superioritatea numărului, vitejii cavaleri franceși erau invinşi de ceia, ce numiau ei la pidtaille. Artileria care apăru pe câmputile de bătălie in resboiul de O Sută. de ani fu pentru feudali o altă surprindere. Pierzind superioritatea, lor militară, se păru că şi au pierdut şi virtuțile lor cavalerești. Poitiers a fost o rușine mai mare de cât Cre- CY, pentru că cea mai mare parte din cavaleri au luai fuga, fără ma- car să se fi luptat, inaintea unui pumn de pedestrași engleji şi gas- coni. Cavaleria demoralisată facea din resboiu o meserie, şi o meserie esercitată intr'un chip necinstit. Nu numai că ru respundea, Ja apelul regilor de cât cu condiţiunea de a primi osoldă, degenerând astfel in armata mercenară ; dar se ocupa mai mult a prada satele şi cetătile de cât a le apara. a Caracterul nobililor se depravă cumplit. (A. Rambaud, Z'stoire de la civilisation frangaise, 1, 264). |
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asupra guvernului. Delfinul căută să amăgească pe deputaţi. EL i tri- 

mise să mai consulte pe alegătorii lor. Adunările Provinciale au apro- 

bat in totul purtarea lor. Atunci Episcopul. de Laon, la noua îintru- 

nire a Adunărilor Generale, i ceru să alunge pe consilierii săi ne- 

demni şi să autoriseze formarea unui Consiliu de treizeci şi şese de 

membri ; iar Adunarea să aibă puterea a se întruni la câte doi ani, 

chiar fără convocarea regală. Reforme serioase au fost făcute prin 

Marea Ordonanţă reformatoare din 1357. =) | 

Dar era primejdios lucru a se “face reforme politice intr'un timp 

când Englejii erau victorioși. Țara nu era in stare a pricepe aceste 

reforme şi Parisul nu avea nici un entusiasm pentru ele. Era ştiut că 

regalitatea nu are să cedeze. Aceasta a incurajat pe Delfin. El făcu 

cunoscut că are să guverneze singur și desființă ordonanta. Atunci po- 

porul se revoltă, scoate din inchisoare pe Carol Cel Rău ; Marcel in- 

armează pe Parisieni, ucide pe favoriți şi sileşte pe Delfin a se supu- 

ne. Parisul este pentru revoluţie ; dar provințiile stau nepăsătoare. Del- 

finul scapă din capitală şi stringe o armată. - 

"Atunci se ridică și Țeranii (Jacăria). Ei suferiau mai mult de cât 

toţi de nenorocirile timpului ; pentru că bande, englese şi francese, jă- 

“fuiau cumplit țara. Cetățile şi castelele nu prea suteriau ; dar vai de ne- 

norociţii fară de nici un adăpost. 

'Țeranii vor. să şi resbune pentru viacuri de impilare. Se ridică 

in mare număr. Numai in Champagne şi Picardia se sculaseră peste 

o sută de mii. Omoară, torturează și distrug tot ce li cade in mână. 

Stefan Marcel se uneşte cu ei; pentru că nu prea avea incredere in 

burghezie. Țeranii au fost sdrobiţi. Atunci Marcel vrea să atrasă în | 

parte pe Carol Cel Rău, oferindu i corona. Dar acesta se impăcă cu 

Delfinul. Stefan Marcel a fost ucis ;.iar Parisul a remas tot cetatea 

credincioasă regilor. Dar şi aceştia nu au mai falsificat monetele ' și 

au făcut multe reforme. 
ÎI a 

PI a 

  

%) «Această mare chartă de reformă, opera comună a Consi- 

liului cetăţii şi a Universităţii, s'au găsit oameni cari să o conceapă, 

dar nu s'au găsit pentru a 0 pune in lucrare și a 0 mâănținea. Bar- 

bpaţii inţelepţi şi deprinşi cu mânuirea trebilor publice nu aveau atunci 

nici. voinţă nici energie politică. EI sau ținut la o parte, şi acţiunea a 

remas pe mâna celor esaltaţi şi turbulenţi. Aceștia prin escese nesufe- 

site au provocat 0 reacțiune care au adus căderea lor şi părăsirea re- 

formelor.» (Aug. Thierry, Histoire du Tiers-Eitat, 60). 
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In timpul acesta regele loan, sătul de inchisoare, făcu un - trac- 
tat cu Englejii ; dar țara nu primi condiţiile impuse. Eduard II] intră 
din nou in Franţia; dar fără nici un resultat. In fine in 1360 se in- 
cheie Pacea de la Brâtigny. Eduard III renunţă la corona Franţiei ; dar 
remase cu Aquitania, Poitou şi o mulţime de posesiuni in centrul Franţiei. 

După moartea regelui loan Cel Bun (1364) urmă la tron fiul său 
Carol V. Nu prea dădea mari speranțe acest rege. La Poitiers fugise și 
in timpul tulburărilor se purtase prost. Era slab de constituție şi cali- 
tățile lui morale nu "] aratau ca pe un rege reparator. Cu toate aceste: 
el a continuat resboiul din care a urmat reeșâstituirea Franţiei. După 
pacea, de Bretigny nu era de feliu liniște pentru că Marele Companii pra- 
dau cumplit. Carol de Navara era capul lor. Carol V găsi un om vred- 

“nic în Duguesclin. Acesta bătu de mai multe ori aceste bande armate ; 
pe urmă se puse in fruntea, lor şi plecă in Spania ca să ajute pe En- 
ric de 'ranstamare in contra lui Petru Cel Crud de Aragon, care i 
disputa tronul Castiliei, Scapat de aceşti hoţi, Carol V iea măsuri. EI 
intări cetățile, făcu poliție bună, numi pe fraţii săi in fruntea provin- 
țiilor vecine cu ale Englijelor, şi intocmi o armată regulată sub Du- 
guesclin şi incepu luptele cu străinii. Data aceasta, resboiul se face cu 
multă ințelepeiune. Conetabilul Duguesclin se fereşte de a da lupte mari ; 
dar prăpădeşte pe Engleji in mici intâlniri ; în curând, aceştia pierd 
toate posesiunile de la nord de Garona. In campaniile viitoare, Carol 
V cucereşte (iuyenne, pe când Englejii erau bătuţi și pe marea. La 
moartea lui Carol V (1380) ei remăseseră numai cu câteva cetăţi de 
pe termuri. 

Carol V a fost numit «Cel Inţelept» pentru că a fost foarte eco- 
nom și onest in administrarea finantelor ; a făcut regulamente inţe- lepte pentru administrarea țerei și a fost statornic in planurile sale. E] 
a căutat să mărginească teudalitatea nouă, alcătuită din principii apa- nagiști și a introdus pretutindinea. ordinea. Impositele se strângeau re- gulat și regele avea o armată puternică ; 
cetățile și castelele dărămâna pe cele ne 
tatea regală in contra incălcărilor Biseri 
„Comune şi a dat libertatea industriei 
țiilor. EI a ficsat majoritatea regi'or la treisprezece ani impliniţi ; a incu- rajat literile şi a făcut o mulţime de construcțiuni, intre care Lucrul, inceput de Filip Augustul, palatul St. Pol, și altele. 

oamenii săi inspectau toate 
folositoare. A aparat autori- 

cei ; a desființat o mulţime de 
» inădușită de abusurile corpora-



      

Pe când moştenirea lui Carol V remănea la un fiu nevrednic de el, pe 

tronul Angliei se suia familia de Lancastru. leşită din o revoluţie par- 

lamentară, Casa de Lancastru nu putea pretinde autoritatea absolută. 

Enric IV a domnit in inţelegere cu Parlamentul ; dar se opuse aces- 

tuia când i s'a cerut confiscarea bunurilor clerului.:El muri (1413) după 

ce asigură tronul fiului său Inric V. Acesta era foarte brav şi deprins 

de tinăr cu trebile publice. Invaţat, grațios in manierile sale, măreț, dar 

iără a fi darnic din cale afară, stăruitor în drepturile moștenite de la stră= 

moși, el n'a fost cu toate aceste mare politic. Pentru astfel de rege resboiul 

cu Franţia trebuia să inceapă numai de cât. Ocasiunea, era minunată. 

Urmașul lui Carol V era minor și minoritatea a. ţinul multă vreme 

pentru că era slab la minte. Timpurile. lui Carol VI formează epoca 

cea mai tristă din istoria Franţiei; pentru că nici o dată n'a fost mai 

mare decădere morală şi materială ca. sub acest rege nebun. El dom- 

neşte sub tutela unchilor săi ; dar aceştia caută numai să şi indepli- 

nească scopurile şi dorințile lor. N'apuca-se bine a inchide ochii Ca- 

rol V și ei începuseră a prada tesaurul regal ; pradă totul și apoi și im- 

part ţara. Mai multe revolte sunt inăduşite in sânge, mai ales după 

sdrobirea Flamanzilor în marea bătălie de la Roosebele (1382). Când 

incepe a guverna singur, el se incunjură de consilierii părintelui său, 

spre marea indignare a nobilimei, care avea mare dispreţ, pentru ei. 

Dar consilierii erau oameni de valoare, cum erau Classon. Când acesta 

e asasinat de oamenii ducelui de Burgundia, regele pleacă cu o puter- 

nică armată ca să-l resbune. Pe drum inebunește (1392). *) Atunci 

Principii pun mâna pe putere ; dar desfrinata regină, Isabela de Bava- 

ia, vrea să aibă, şi ea, mare influință. La moartea ducelui de Bur-: 

  

=) Carol VI avusese in cursul iernei nişte friguri grozave de care 

incă nu scapase bine. Slab de constitutie şi slab de spirit, eră tocit la 

ymista de douăzeci și trei de ani prin o activitate grozavă și prin O 

viaţă plină de plăceri şi de escese. Nu i era bine şi era nevoita pe- 

trece câteva zile la Mans; dar se grăbi a pleca. “Când. trecea prin pă- 

durea din Mans intr'o dimineaţă foarte călduroasă din august, un om 

pe jumatate gol apăru de odată, se aruncă la friul calului şi strigă : 

«Nobile rege eşti tradat.» Carol VI fu apucat de un acces violent de 

furie ; smulse sabia unui paj şi lovi pe patru din persoanele care "1 

insotiau. Au trebuit să intrebuinţeze forța ca să '1 poată stăpâni ; a 

fost adus inapoi la Mans unde numai după trei zile mai capătă o um- 

bră de rațiune. (C. Dareste, Histoire de France, |, 580).
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ducele de Orleans, fratele lui. Era să se incingă, o luptă intre cei doi 

adversari, dar au fost impacaţi. S'au sărutat ; Sau impărtăşit de odată ; 
“au mâncat impreună ; dar peste trei zile ducele de Orlâans a fost asa- 

sinat prin ordinul: ducelui de Burgundia. Ă , 

Acesta puse niâna pe regență şi şi atrase pe popor prin o mul- 

țime de măsuri inţelepte. El micşură dările ; inapoie Parisienilor o mul- 

țime de drepturi care li se răpise ; se puse in contact cu poporul cel 

de jos din capitală şi și făcu mare popularitate. Nobilimea se stringe 
in jurul comitelui de Armagnae, socrul unuia din fiii ducelui de Or- 
l6ans. Prin urmare, la resboiul din afară se adaogă și lupte teribile lă- 
untrice. Țara este impărţită in două tabere: Burgunzi şi Armagnaci. 
Aceste două partide se luptă cu cea mai mare inverșunare ; amân- 
două fac apel la Engleji. In zadar Universitatea şi inalta burghezie se 
pun la mijloc pentru o impacare. Se intâmplă grozăvii in toate părtile, 
mai ales in Paris, unde casapii, les Cabochiens, fac cele mai mari es- 
cese. Toti chiamă pe Armagnaci. 

Enric V crezu momentul favorabil. El debarcă cu 30000 de oameni 
dar pierde jumătate din armata să la asediul cetăţii Harfleur şi este nevoit 
a se retrage. Armata francesă se iea in goana lui. El nu putea trece 
Somma, care era foarte bine păzită. A trecut'o inse prin un vad, lin- 
gă care venia o' mlaștină nemărginită. Dacă ar fi fost atacat in acel 
moment, el era pierdut. Dar cavaleria francesă vrea să se bată intrun 
loc curat şi era o ruşine pentru niște cavaleri 'a ataca pe duşmani prin 
surprindere. 'L lasă, dar, să treacă, in linişte şi să şi aleagă loc de ba- 
taie la Azincourt (1415). Aice Francesii au fost bătuţi cu desevârşire. 
Zece mii de oameni remân pe câmpul de luptă, intre cari şepte prin- 
cipi ; mai bine de o miie erau prisonieri. Francesii erau 50000 şi En- 
ric avea numai zece mii. Dar infanteria englesă era infricoşată şi ordinea 
era admirabilă ; pe când in armata francesă era o desordine complectă, 

Această rușinoasă invingere ruină pe Armagnaci. Ei fură mă- 
celăriţi de cătră populaţia din Paris şi. ducele Burgundiei ajunse stă- 
pân al capitalei. El fu asasinat. Atunci Franţia este in imposibilitate a 
mai continua lupta. În 1420 se incheie rușinosul tractat de la Troyes. 
Prin acest tractat se ceda lui Enrie V corona Franţiei, după moartea 
lui Carol VI; pănă atunci el va guverna ţara; tot ce va cuceri el va 
fi bun cucerit. Enric luă in căsătorie pe fiica regelui Franţiei. Aceasta 
insemna că regina, principii de sânge, nobilimea, Universitatea și Par-



322 

lamentul pierdea nădejdea de a mai scapa pe Franţia. Mai remânea 

poporul şi de la acesta are să i vină mântuirea. 

Enric «regele Angliei şi al Franţiei,» muri in 1422. Şepte septă- 

mâni după dinsul muria şi Carol VL “ 

După moartea lui. Carol VI a fost recunoscut ca rege Enric VE 

fiul lui Enric V. Mai toată ţara spre nord de la Loara este sub as- 

cultarea lui. Ducele de Bedfort, fratele lui Enric V, este regentul mi- 

cului rege care era numai de zece luni. Delfinul Carol, proclamat rege - 

la Berry, era de nouăsprezece ani. Era frumos la faţă, dar slab la 

corp ; palid, puţin curagios şi tot cu frică dea nu fi asasinat; dar 

înţelept la sfat. Franția centrală şi mai tot sudul "1 recunoaște drep, 

adevăratul rege ; dar, bătut de mai multe ori de cătră Engleji, el şi 

pierde ori ce nădejde că va mai putea domni pește Franția. 'L numiau 

in ris «Regele de Bourges» şi el părea resignat. Fără bani, tără ar- 

mată, fără capitală, el ratăcia din castel în castel ; dar era «principe 

frances» pe când rivalul său era străin ; avea de soţie pe Maria de 

Anjou şi era inrudit cu viteaza familie de Lorena. Pe când Englejii se cer- 

tau cu ducele de Burgundia, Carol VII stringea in jurul său o ceată 

de cuvaleri viteji şi buni patrioti, cura era Dunois şi La Hire. Dar Engle- 

jii cu toate că fuseseră bătuţi la Montargis asediară cetatea Orl6ans. 

Locuitorii erau decişi a se apara cu energie ; ei aveau o artilerie mi-. 

nunată. Dunois, La Hire, şi cei mai viteji de pe acel timp întră în ce- 

tate cu septe mii de oameni. Dar situaţia era gravă. Cetatea era in= 

cunjurată de patru luni, provisiunile lipsiau şi Carol VIL nu ieşia din 

apatia sa. | | | , 

Simţimentul naţional se deșteptă ; Franţia intreagă se interesa de 

soarta Orlâanului : se năştea patriotismul. . Poporul făcea respunzători 

pe Engleji de toate suferințile grozave pe care le indurau, Nădejdea de 

scăpare era numai in D-zeu; de la oameni nu se mai putea aștepta nimic. 

Atunei apăru Jana d'Arc. Născută la Domremy, pe fruntaria Lo- 

renei, ea văzuse din copilărie numai resboiu, lupte, răni şi pustieri. 

Incepe a avea vedenii ; aude glasuri, de care trebuia să asculte. | se 

ordonă să meargă la Delfin; să despresoare Orleanul ; să bată pe En- 

gleji şi să incoroneze pe rege la Reims. *) Un unchiu al ei crede in 
  

*) Ungerea era semnul religios al regalității. Ungerea lui Carol VII, 

“imdeplinită după o campanie care la inceput păruse temerariă, şi care” 

se transformase intr'o preumbiare triumfală, fără a costa nici o pică-:
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misiunea ei. E dusă la Carol VII; '] recunoaşte indată ; e supusă la 
un adevărat interogatoriu in această Curte sceptică şi descuragiată. 

„Dar poporul e convins. Cei alţi trebuie să se convingă toţi. Ea pleacă 
in fruntea armatei ; despresoară Orleanul ; introduce mare moralitate 
şi ordine in armata alcătuită mai mult din oameni de strinsură ; sol- 
daţi nu mai pradă, se spovăduiesc și impărtăşesc. Armata e neinvinsă 
şi  Englejii descuragiaţi. Regele e dus şi incoronat la Reims (1430). A- 
tunci el e regele legitim ; panica cuprinde pe Engleji; toate- cetățile 
deschid portile lor. Dar de la incovonare incoace, Jana nu mai auzia 
glasurile care o duseseră pănă aice. Ea ceru voia a se retrage la satul 
ei. Nu i se permite. Atunci ea propune a merge asupra Parisului. Ideia 
era minunată, căci sub impresiunea entusiasmului universal Parisul ar fi 
fost cuprins uşor. Generalii se opun și decid a cuprinde cele alte ce- 
tăți mai miei. In o luptă lîngă Compiegne, Jana este făcută prisonieră, 
Dată in judecată de cătră Engleji ca vrăjitoare, ea este arsă de viie la 
Rouen. *) Moartea ei a făcut şi mai mare rău Englejilor. Enric VI s'a 
  

  

tură de sânge, păru că are un caracter miraculos. Cum a pus picio- xul afară din Reims, Laon, Soissons, cetăţile și castelele din Valois și din Brie trimiseră ca să i se supună şi goniră garnisoanele burgunde, Clopotele sunau pretutindinea la apropierea trupelor francese. Se ce- 
lebra 'Te-Deum prin biserici. Jana D'Arc era primită cu un entusiasm estraordinar. Cei mari o incareau cu daruri ; cei de la țară alergau in drumul ei, şi in admiraţia lor o venerau ca pe o sfântă. Se poves- tiau detalie foarte minunate asupra naşterei ei, asupra copilăriei, apa- rițiunei, victoriilor sale. Istoria ei ajunsese de pe atunci o legendă. Du- cele de Milan și mai multe cetăţi din Germania puneau să se ţină un jurnal de toate faptele ei. Predicatorii o vestiau de pe amvon ca pe o trimisă a lui D-zeu ; scriitorii se intreceau a cânta lâudele ei : Chris- tina de Pisan, cu toată vrâsta inaintată, lua pana ca să escite pe sol- daţi a isgoni pe Engleji mergând la luptă cu vechiul strigăt al Cru- ciatelor : D-zeu voieste ! (C. Dareste, Histoire de France, DI, 99). *)  Poesia și romanul au schimbat prea, adesea ori trăsăturile a- cestei eroice figuri, care, redusă la proportțiuni naturale. are incă si mai multă nobleţă şi mărire adevarată. Jana D'Arc era dominată de o cugetare [icsă pe care ea o esprima in termini simpli și cu imagini ră- pitoare. Un inger, sunt propriele sale cuvinte, «i a povestit mila ce o avea de regatul Franţei» şi glasuri i spuneau să anunţe că Englejii vor - fi alungaţi. Ea credea că are- o misiune, și această credinţă. întărită, prin pietate, luminată de un simţ just și drept, -era superioară tutulor indoielilor ce putea opune raționamentul. Ea nu căuta a convinge ; era destul a fi convinsă ea. Cei cari au .văzut'o au trecut indată de la ne- incredere la respect, şi de la respect -la admiraţiune. Fermitatea cre-
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incoronat in Paris; dar nici un principe frances nu este de faţă. En- 

glejii pierd mai toate posesiunile lor; iar cu Burgundia. se incheie pa- 

cea de Arras, care a contribuit mult la mărirea bcestei case. Franţia 

era mai mare şi mai puternică de cât ori când (1453). 

După: moartea inţeleptului duce de Bedfort, Enric VI avu de pro- 

tector pe ducele de Glocester, care era numai un inirigani. Enric VI 

domnește rău ; ţara acusă pe favoritul său, ducele de Suflolk, de toate 

nenorocirile din Franţia. Este ucis. Atunci regele fiind slab la minte 

si sotia sa, Margareta de Anjou, urită de toată lumea, se ivesc o mul- 

țime de pretendenți eari voiau a guverna in numele lui Enric VI. fes- 

boiul Celor Două Rose se incepe. 

Pe când Anglia este guvernată de cătră un rege aproape nebun, 

Carol VII şi luă greua sarcină a lecui ranele trecutului. Grozăviile tim- 

pului distruseseră ori ce simţ moral ; moravurile erau brutale şi corupte ; 

imiseria era universală. El se incunjură cu consilieri inţelepţi, intre 

cari Jean Bureau și Jacques Coeur, oameni de jos ori din mica no- 

bilime. In 1438 el făcu Pragmatica Santţiune din Bourges prin care 

se decidea că hotăririle sinoadelor ecumenice sunt superioare papei ; 

se regula alegerea demnitarilor eclesiastici ; se opriau sumele de: bani 

ce aveau papii obiceiu a lua şi se hotăria ca toate naţiunile să aibă 

un număr egal de cardinali. El a intocmit o arinată permanentă de 

nouă mii de călereţi cu ofiţeri numiţi de el şi cu o disciplină seve- 

ră; a inființat corpul arcașilor hberi cari primeau o leată pe fie care 

lună şi erau datori a se esercita ; în fine artileria, perfect organisată 

de cătră fraţii Bureau, e armata numai a regelui. Din nenorocire, in- 

stituţiile lui Carol VII nu puteau produce, de odată. roade; pentru că 

se intemeiase o feudalitate nouă, recrutată dintre principi înrudiţi cu fa- 

inilia regală; cum erau ducii de Bretagne și de Burgundia. Pentru sdro- 

birea acestei feudalităţi era nevoie de mâna de fier a lui Ludotic XI, 

fiul lui Carol VII. | 

Carol Cel Inţelept a murit in 1461. | 

dinții sale a sfirşit prin a sdruncina pe cei mai necredincioşi. Unia 

au crezut'o in adevăr trimisă de cătră D-zeu ; alţii cugetară că nu tre- - 

huie a, se respinge o inspirație aşa de utilă regelui şi Franţiei. Simţi- 

meniul naţional era abătut; Jana "1 deșteptă. Spiritele erau descura- 

jate ; ea le insufleţi, şi li dădu in acelaș timp increderea pe care o 

perduseră. Ea puse in mirare mai cu samă, pe oamenii de resboju prin 

tinuta sa, sub arme, prin curajul și inţelepciunea sa. (C. Dareste, His-. 

ioire de France, II, 91).
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XII. SF ÂRŞITUL EVULUI MEDIU. 

$. 1. Căderea puterei papale. o 
Filip Cel Frumos dase o lovitură de moarte puterei papale. Ep 

a isbutit a face pe papă să şi strămute reşedinţa. la Avignon. Această . 
cetate fusese cumparată de -cătră papi de la loana de Neapole. Aice 
stau bine papii. Avignon e cetatea lor ; ei nu mai au nici o teamă de 
populaţie, nici nu se ingrijese de certele dintre Ghelfi şi Gibelini. Papa 
e mai aproape de Franţia de cât de Germania, prin urmare e şi mai 
independent. Dar in lipsa lor, khoma se prefăcuse in republică. Toată 
lumea cerea ca papa să se intoarcă in Roma ; pentru că dacă autori- 
tatea papilor era mare spre aceasta contribuia mult şi amințirea stră- 
lucitului trecut al Romei. Italienii, mai cu samă, reclamau intoarcerea 
papei. Pe de altă parte, resboiul cu Englejii slăbise Franţia ; era frică 
de ciumă şi papii erau la discreţia bandelor inarmate care cuirierau 
Franţia. Aceste imprejurări siliră pe papa &rigorie XIa şi strămuta din 
nou reședința in Roma. La moartea lui locuitorii Romei stăruiese să. 
se aleagă un Italian. O parte dintre cardinalii nemulțemiţi fug la Avig- 
non şi aleg un alt papă. Atunci se incepe Marea Schisniă din Occident. 
Se incepe o luptă complectă intre cei do: papi. Fie care asată lumei nu 
numai drepturile sale, dar şi grozăviile care se petreceau la curtea ad- - 
versarului. Lumea asista cu durere la această luptă, din care jeşia că 

și cei din Roma Şi cei din Avignon sunt de o potrivă de nevrednici de 
chiemarea lor.*) Aceasta era mare nenorocire ; pentru că clerul era co- 

: *) Petrecerea papilor la Avignon avusese cea mai stricătoare 
; influintță asupra moravurilor Bisericei, asupra politicei sale, asupra li- 
: niştei şi credinţii sale. Corupţiunea prelaților, viața neonestă şi scan- 
: daloasă a tinerilor cardinali ajunși la purpură prin favoare sau intrigă. 
“licența universală in cetate, erau așa, de cunoscute, că Avignon era cu- 
inoscut numai cu numele de Babilona occidentală. Cei mai moderați şi jeei mai religioși oameni din viae. XIV i ziceau astfel. în Avignon se a- 
| dunase drojdia Italienilor şi Francesilor ; intriganţii din toate naţiu- inile veniau aice să şi caute norocul ; ei aduceâu cu ei cele mai uricioase: defecte ale compatrioţilor lor ; se considera ca moravuri la poporul! si „curtea din Avignon ceia ce la alte naţiuni se considerau ca vițiuri. In ;viacurile precedente, se imputase Romei ambiţiunea sa nemăsurată, vi- „clenia, lăcomia şi ingratitudinea ei ; dar in timpul şederei papilor in iFranţa, a devenit incă și mai venală și perfidă in administrarea popoa- “relor, servilă in raporturile ei cu curtea din Franţa, licenţioasă și fără smăsură in viaţa privată a prelaților sei. (Sismondi, Zfistoire des râpu- ldligues italiennes, IV, 366). 
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rupt și se simţia mare nevoie de o reformă in Biserică. *) Toată lumea 
iea- parte in această luptă ; nime nu stă neutru ; pentru că se simţia 
că se petrece ceva grav şi pentru că toţi sunt pentru unitatea religioasă. 

Universitatea din Paris se puse pe lucru. Erau in fruntea ei o 
mulţime de barbaţi mari, intre cari Gerson. Universitatea se adresă la 
intreaga. Europa şi i ceru părerea sa. A primit din toate părţile zece 
mii de respunsuri. Îndată cei doi papi sunt somaţi a abaica. Ei refusă. 
Atunci se cohvocă un conciliu in Constanţa (14:13), unde se adună mai 
bine de o sută de mii de oameni, intre cari clerul cu suita sa ajungea, 
la cifra de optsprezece mii. Impăratul Sigismund e. față. Conciliul de- 
cide ca ambii pâpi să abdice şi alege un nou papă. Atunci schisma a- 
junge și mai mare : sunt trei papi in loc de doi. Conciliul, conside- 
rându-se ca representant al: Bisericei universale, iea mai multe deci- 
siuni importante, intre care cea mai insemnată era că «Conciliul e mai 
pre sus de cât papa»; pe urmă să pune serios să reformeze Biserica 
«in capul şi in membrele ei.» **) Doi papi abdică; al treilea e depus 
şi virtuosul Martin V e ales papă. Astfel se termină schisma. 

Dar mai remânea de indeplinit reforma * pentru că, după inchi- 
*) Cardinalul! Iulian Cesarini cătră Eugeniu IV: «Desordinele 

clerului aţiță ura poporului în contra întregului ordin eclesiastic ; şi de 
nu se va corige, nieste teamă ca laicii să nu se arunce asupra cleri-! 
cilor, ca Husiţii, cum ne şi ameninţă în glas mare; au să se arunce a- 
supra noastră, cînd nu vor avea nici o speranță de îndreptarea noas- 
tră. Spiritele oamenilor aşteaptă cu nerabdare cele ceau a se face şi li 
se pare că -are să. se nască ceva tragic. Veninul cel au în contra noas- 
tră se dă pe fată ; în curînd au să creadă că fac o jertfă plăcută lui D- 
zeu, maltratind sau despoind pe eclisiastici, ca pe nişte oameni urili lui 
D-zeu şi oamenilor, și afundaţi în cea mai de pe urmă estremitate a 
răulni. Are să se piardă și puținul respect ce mai este pentru ordiuul 
sacru; au să arunce toate desordinele aceste pe socoteala curţii din Roma 
care va fi socotilă ca isvorul a tutulor relelor. Securea este la rădă- 
cină ; arborul se pleacă ; şi în loc de a'l sprijini, pe cât putem încă, 
noi ?] trintim la pământ... Corpurile vor pieri odată cu sufletele. D-zeu 
ne orbeste ca să nu vedem aceste primejdii, cum are obiceiul de a face 
pentru toţi pe cari vrea să'i pedepsiască ; focul e aprins înaintea noas- 
și noi alergăm spre el.» (Crozals, Histoire de la Civilisation, IL, 229). 

**)  Hotărîre a conciliului din Constanţa : «Sfintul sinod declară 
că fiind legitim adunat prin sf. Spirit, el şi ţine puterea imediat de la 
lisus Christos, şi că toţi credincioșii, de ori ce stare și demnitate, chiar 
şi papa, sunt obligaţi a i se supune in tot ceia ce priveşte credinţa... Si- 
nodul declară de asemine că ori ce credincios de ori ce stars, condi- 
țiune şi demnitate ar fi, chiar şi papa, care va refusa cu îndărăpnicie | 
a se supune ordonanțelor acestui sf. conciliu sau a fie-cărui conciliu ge- ! 

Bre 
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derea conciliului de la Constanţa, corupţia ajunsese şi mai infricoșată. =) 

Averile clerului erau date ca apanagie pentru rudele demnitarilor mari ; 

demnităţile eclesiastice se cumparau cu -bani şi papii intrebuințau ve-" 

niturile mari ce le ştringeau din toată lumea creştină pentru nepoții. 

"şi favoriţii lor. *%) In timpul acesta impăratul loan Paleologul cerea a- 

jutorul Europei creştine in contra 'Tureilor. Papa trimise la Constan- 

tinopole pe invaţatul cardinal Nicolae de Cusa. Acesta se ințelese cu 

patriarhul şi cu clerul grecesc, in fruntea căruia era Visarion, ar- 

chiepiscop de Niceia. S'a decis convocarea unui conciliu ecumenic la 

Ferara, strămutat la Florența (1439). Septe sute de Greci cu;patriar- |. 

chul in frunte au luat parte la acest sinod. Nu era greu de făcut U- 

nivea intre cele două Biserici ; pentru că nu erau la mijloc deosebiri 
  

nerâl. va fi pedepsit.» (E. Laurent, fitudes sw- histoire de hu manite 
VI, 487). - 

*). La începutul viacului XV, respectăl multă vreme acordat 
clerului făcuse loc unor simţimente de ură şi de despreţ;: schisma sdrun- 
cinase toate credinţile ; în cursul îndelungutei sale durate, toate ilu- 
siunile avantajioase păstorilor Bisericei fuseseră distruse. Papii şi car- 
dinalii din fie-care partid atacau pe adversarii lor cu o violenţă care 
"i făcea de o potrivă odioşi; ei se siliau a acredita unii în contra al- 
tora acusaţiunile cele mai ruşinoase, şi intentau reciproc procesele cele 

mai scandaloase, Se îngrămădiau ast-fel, înaintea ochilor popoarelor, 
pretinsele probe de nedreptăţile clerului, şi toţi acusatorii ajungeau a 
fi deopotrivă crezuţi. Cei pe cari "i blestemau sfinţii si. pe cari conci- 
liile i dădeau anatemei treceau ca oameni pângăriţi de toate viţiile. Nu 
s'ar putea face o satiră mai muşcătoare despre capii bisericei, de cât 
culegând tot ceia ce scriitorii eclesiastici ni au transmis asupră lor, (Sis- 
mondi, Histoire des republigues italiennes, V, 315). 

**) Papalitatea în viac. XIV şi XV: «Roma a ajuns, zice Petrarca, 
locul tutulor crimelor, tutulor grozăviitor: iadul celor vii, cum zice glasul 
profetic alui Da:.:d. Ce se va întimpla acolo unde virtutea e moartă şi 
îngropată, în acea ţainiță, unde domneste mândria, invidia, lucsul şi _a- 

variţia ; unde cel mai rău se,_înalţă ; unde hoţul darnic e ridicat în nouri; 
unde saracul drept e apăsat ; unde simplicitatea se chiamă nebunie şi 
răutatea înţelepciune ; unde _d-zeu e. despreţuit şi lumea, adorată ?. Te 
ce_e_pe lume perlidie, viclenie, cruzime şi mândrie ; tot ce e nerușinare 
și destriu fără margine ; în. fine tot ce_se poate închipui ca impietate şi 
moravuri criminale : Roma e această adunare.» 

La Avignon «se adorează numai un d-zeu, zice Petrarca, aurul; 
se vinde lisus Christos pe aur.... viaţa viitoare e considerată ca o fa- 
bulă, iadul ca o invenţie a poieţilor ; învierea şi judecata de apoi sunt 
considerate ca nimicuri... eu cât viața e mai pângărită, cu atât maii- 
lustră ; cu cât comite cineva mai multe crime, cu atât e mai glorios.> 
(E. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumnanite, VI, 501). 
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dogmatice ; singura greutate venia numai de la pretenţia papei a fi 
considerat ca singurul cap al Bisericei creştine. Grecii, strînși de aproape 
de cătră Turci, primesc Unirea și supremaţia papală. Dar acest con- 
ciliu care ar fi adus impăcarea definitivă, n'a produs nimic. Grecii primi- 
seră toate condiţiunile sperând că var fi ajutaţi in contra Turcilor ; 
dar papa, la jumatatea, viac. XV, nu mai era in stare a ridica intrea- 
ga Europă la glasul său. Neprimind ajutorul aşteptat, Grecii se leapădă 
de unire. O primise din nou în 1452; dar şese luni după aceia, Con- 
stantinopole cădea in mânile Turcilor. . - | 

In:_curs_de jumătate de viac, după aceia, papii caută, numai să, 
și căpătuiască nepoții, să şi mărească posesiunile şi sunt in vecinice 
lupțe_cu principii italieni. Dar in timpul acesta ordinele călugărești sunt 
decăzute; „credinţa e slabă ;_ multi preuţi rar celebrează liturgia ; se imul- 
tesc_inse zilele de serbători ; se imulțesc indulgenţile şi Jubileul ajun- 
ge a se celebra la două zeci şi cinci de ani. Religiunea, e căzută cu 
totul ;_era numai de cât nevoie de o Reformă religioasă complectă, 

Ş, 2. Frauţia. Ludovic XI. 

După alungarea Englejilor nu este nici un suveran in Europa aşa 
de puternic ca regele' Franţiei. Purtându-se ca un suveran in Alsacia 
şi Lorena, aliat cu principii Imperiului, arbitru intre principii italieni 
și unind pe aceştia in prevederea “unei invasiuni a 'Turcilor in Italia, 
punând sfârșit marei schisme, primind ambasadori din toate părțile ca, 
«un rege al regilor» suveranul" frances are, cu toate aceste, mari in- 
curcături in propria sa țară. Aceste incurcături i vin de la feudalita- 
tea a doua, ieșită din familia regală : Casa de Orltans, cea de Anjou, 
in Provence, cea de Alengon şi Bourbon și cea de Bretagne, care a- 
tîrna numai cu numele de Franţia ; toate aceste familii princiare a- 
veau pretenţie a domni independent in provințiile lor, punând mărginiri 
autorităţii regale. Dar casa de Burgundia era cea mai primejdioasă, 
dintre toate. «Marele duce de Apus» era stăpîn peste Burgundia, anec- 
sase Franrhe-Comt6 şi mai multe comitate, şi avea sub autoritatea sa 

“Ţerile de Jos şi o mulțime. de cetăţi de pe Somma, intre care Saint- 

Quentin și Amiens. Filip Cel Bun ţinea o curte strălucită ; era consi- 

derat ca singurul capabil a scapa Europa de Turci ; intemeiase o uni- 

versiiate la Louvain şi aspira la titlul de rege, Noroc că statele lui al-
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cătuiau două grupuri, despărțite prin Lorena şi Champagne. *) Cum a- 

junsese atât de puternică această casă ? 

In viacul XIV Flandra se impărția in “două părţi, bine deosebite : 

populaţiune galo-romană in Lorena şi o mare parte din Brabant, po- 

pulaţiuni germanice la nord și est, Când s'a constituit feudalitatea, s'au 

intemeiat aice mai multe state eclesiastice ; Liege, Utrecht, Cambrai ; 

ori comitate ca Hainaut, Namur, Luxemburg, Olanda, Gheldra, aproape: 

independente. Aşazată intre Franţia și Germania, Flandra se luptă ca 

să şi menţină independenia şi in tot cursul viac. XIII dinastia din Lo- 

taringia de jos, comiţii de Brabant şi cei de Olanda, sunt puternici și 

neatârnaţi. Când imperiul căzu după Hohenștaufeni, Franţia și poate in- 

drepta privirile asupra Flandrei. Ţara ar fi fost uşor supusă, fără Co- 

munele atot puternice. Deosebitele cetăți au ajuns la un grad de pros- 

peritate ne mai auzit ; nu mai au nevoie de protector și incep a se gu- 

verna singure. Neguţitorii şi fabricanţii de frunte sunt in fruntea lor. 

In timpul Resboiului de O Sută de ani, Comunele se unese cu Englejii 

şi Arteveld e un adevărat diclator. Dar poporul de jos, inlăturat de la. 

ori ce părtăşie la guvernarea cetăților, se revoltă şi burghezia bogată 

este inlăturată. De aceste lupte lăuntrice s'a folosit ducele Burgundiei, 

Filip Cel Indrăznetţ, fiul lui loan Cel Bun, regele Franţiei. El sa mat 

folosit de imprejurarea că la stirşitul viac. XIV sau stins principalele 

familii domnitoare din Ţerile de Jos şi, pe rînd, deosebitele comitate: 

şi cetăţi au fost anecsate la această casă. Atunci «Marele duce din A- 

pus» are sub autoritatea sa pe toate comitatele, ducatele şi teritoriile e— 

clesiastice, de la Ardeni pănă la Frisia şi de. la Meusa pănă la marea. 

Casa de Burgundia e puternică nu numai pentru că stăpâneşte multe: 

teritorii; dar pentru că cetăţile din Flandra se puteau socoti intre cele mai 

de frunte cetăţi din Europa. Ele erau vestite prin comertul şi industria 

*) Ducatul de Burgundia era cu totul in afară de vechiul regat 
al Burgundiei. Era un feud lrances, care n'a avut nici odată nimica 
de comun cu Imperiul. Unul din primii Capeţieni l'a dat fratelui său . 
in viac. XI, şi unul din cei intăi Valois fiului său, in viac. XIII. Casă- 
torii, moşteniri, cuceriri, au format repede un domeniu insemnat, care: 
cuprindea ducatul de Burgundia, comitatele de Flandra, Artois, Retbel, 
Nevers, feude ale Franţei ; Franche-Comt€, comitatul de Namur, Bra- 
vantul, Hainault, Zelanda, Hollanda, Luxenburgul, etc., pământuri ale: 
Imperiului. Ameninţând Alsacia, ducatul de Lorena şi pe confederaţii 
elvețieni, acest stat representa destul de esact pe vechia Lotaringie pen-: 
tru ca Carol Temerarul să incerce a'l preface in regat. (Lavisse, Vue 
gencrale de thistoire politique de VEurope, 93). 
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Jor. In porturile din Flandra veniau mărfuri din lumea intreagă. La Bru- 
ges erau neguţitori, agenţi şi bancheri din toată Europa. Anvers are 
să ajungă, in curând, unul din cele intăi porturi diă lume. Industria, era, 
foarte infloritoare, 'Țesătoria era in floare de la. inceputul Evului Me- 
diu. Postavurile din Gand erau renumite. Populaţia se indeseşte aza de 
tare că e nevoilă a emigra ; Europa intreagă se umple de meșteri fla- 
manzi. Cetățile se inbogăţese prin comerțul cu pescăria şi obiectele de 
lues, fabricate in Flandra, sunt căutate pretutindinea. Cu toate sforță- 
rile ducilor de Burgundia, cetăţile şi conservă Adunările lor, care au 
dreptu! a face legi şi a vota imposite. Luptele lăuntrice şi gelosiile din- 
tre cetăţi s'au potolit : o naţiune modernă este aproape a se forma in 
Flandra. Această naliune se forma şi prin ideile nouă care se iveau, 
Scoalele din Flandra sunt vestite. Liăge ajunge «Atena de Nord > de 

aice profesori celebri umplu toată Europa. Instrucţiunea e foarte res- 

pândită și Universitatea din Louvain străluceşte foarte in viac. XIV. Pe 

lingă. ştiinţi inflorese și artele. Se ridică o mulțime de edificii originale ; 

sculptura inflorește și pictura flamandă se mândrește pănă astăzi cu 

Van Iyck și Memmling. Eată pentru ce Casa de Burgundia e un ad- 

versar infricoșat pentru regele Franţiei. 

Astfel stau lucrurile când ajunse la tronul Franţiei Ludovic XI, 

in 22 Iulie 1461. | 

Cum auzi de rnoartea părintelui său, Ludovic XI veni repede la 

Reims şi se incoronă de rege. Ducele de Burgundia veni şi el şi in- 

tunecă pe rege prin măreţia și lucsul său. Se părea că el e regele 

Franţiei. El, spera că delfinul va ruina opera părintelui său și se putea 

uşor crede aceasta, de oare ce Ludovic dădu Berry fratelui său mai mic, 

numi pe comitele de Charolais, fiul ducelui de Burgundia, guvernator al 

Normandiei, dădu un comandament pe Loara ducelui de Bretagne și 

iertă pe ducele de Alengon. Dar toţi au să fie amăgiţi in credința lor, 

Ludovic XI se încunjură de oameni cari ascultau orbeşte de el 

aleși mai cu samă, pintre oamenii de mijloc, vasali ai altora. EI ştiia, 

să'şi atragă pe oamenii cari] puteau servi, sau cari'i puteau face rău. 

Nu era aşa de răbdător, nici serupulos, cum fusese părintele său. *) 
  

*) Ca şi părintele său, Ludovic XLiubia puterea, simția tot pre- 
tul ei și i plăcea a o esercita fără a o împărți cu nimine, Un contim- 
puran zice despre dinsul că purta în cap întreg consiliul său. Un altul 
'] numeşte paingănul universul, pentru că n'a incetat a urzi o pânză 
în centrul căreia era el, iar firele se întindeau pretutindenea, Nu numai
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EI caută să isoleze pe Burgundia ; ațiță pe Germani în contra . 

ei şi încheie cu dinşii o alianţă ; atrage pe principii italieni desfăcân- 

du-i de alianța cu Burgundia ; împrumută cu bani pe regele Aragonu- 

lui şi i ia drept garanţie Houssillon şi Cerdagne, Avea dușmani puter- 

nici, pe ducele de Bretagne şi pe comitele de Charolais, moștenitorul 

tronului Burgundiei, măreț, mândru, ambițios din cale atară. Teribil şi 

Temerar, acesta se gândia numai a-și întinde hotarele. Ludovic i luă 

înapoi cetățile de pe Somma şi guvernul Normandiei. Atunci ducele de . 

Bretagne și comitele de Charolais se unesc cu Saint-Pol, cu ducii de Lo- 

rena şi de Burbon, Dunois, Joan de Anjou şi ducele de Nemours. In frun- 
tea acestei lige «pentru binele public» este tratele regelui, ducele de Berry. 
Ludovic XI rămăsese numai cu unchiul său, ducelede Anjou şi cu Pa- 

risul. Scopul ligăi este a prinde în capitala sa pe <paingănul univer-. 
sal». Sigur de Paris, regele plecă cu armata sa spre Loara. Comitele 
de Charolais nu. poate cuprinde capitala ; pentru că nu sosise ducele 
de Bretagne cu armatele saie La Montlhâry se dă o bătălie în care 
Ludovie XI este bătut; dar ela putut străbate pintre armatele duş- 
manilor şi a întrat în Paris. Ludovic era încredinţat că principii s'au 
ridicat numai pentru interesul lor particular. De aceia, el întră în tra- 
tări de pace, voind să i mulțemiască pe toți. Tractatele de Conflans şi 
Saint-Maur erau ruşinoase pentru rege și ruinătoare pentru Franţia. Prin 

ele Franţia ajungea in starea in care se afla sub primii Capeţieni. No- 
roc că regele nici gând nu avea să le respecteze. EL voise să afle toată 
lumea că «binele public» fusese numai un pretecst. Toţi căutaseră nu- 
mai a se inbogăţi pe socoteala regelui. 

Atunci principii fiind discreditaţi inaintea poporului,” Ludovic in- 
cepu a lucra. El se folosi de rescoala Țerilor de Jos in contra lui Ca- 

că făcea el totul singur, dar nu prea asculta părerile altora, şi stator- 
nicia lui devenia ușor îndărăpnicie. Tot ca şi părintele seu, era obser- 
vator discret, neincrezător, stimând puţin pe oameni, plătindu-i scump: 
când avea nevoie de serviciile lor, şi uitându-i de a doua zi. Prefera 
să'și aleagă agenţii politici pintre oamenii de jos, luaţi dintre servito- 
rii casei regale, pentru că'i ştiia mai mlădioși şi cu un devotament mai 
orbesc. Se deosebia prin o activitate plină de friguri, o neliniște per- 
peiuă, prin un gust neresistibil pentru intrigi. Guvernarea sa a fost 
ioarte secretă. El căuta căile întunecoase. N'a cunoscut nici o dată vre 
o altă regulă de cât voinţa sa, alt ţel de cât succesul. Nici odată na 
respectat tractatele şi drepturile stabilite decât după folosul sau nevoia 
inomentului. (C. Dareste, Histoire de France, IL, 201). | 

N
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rol Temerarul, care se suise pe tronul Burgurdiei după moartea pă- 

rintelui său (1467) şi luă din mâna fratelui său guvernarea -Norman- 

diei. Pe urmă, el atrage pe cele alte case princiare, cumpărând pe u- 

niia cu bani; măguleşte. pe Parisieni, şi convoacă pe deputaţii oraşelor 

la 'Tours, pentru ca aceştia să declare că regele nu poate ceda Norman- 

dia. lar in cât priveşte pe Carol Temerarul, regele se duce la Perona, 

capitala acestuia, fiind bine incredinţat. că are să'l poată amăgi. Dar 

pe când el se afla la Perona, măgulind pe Carol şi jurându-i prietinie, 

agenţii săi resculau cetatea Lidge. Atunci Ludovic XI e in mare pri- 

mejdie. Cât pe ce era să fie ucis. După ce a trecut furia ducelui, el in- 

cepu a se jura că pu şlia despre o asemine revoltă, şi, ca să dovediască, 

inocența sa, el. propune ca să iea parte la inăduşirea rescoalei. El pleacă, 

in contra acestei cetăți care se ridicase la strigătul de «Trăiască regele 

Franţiei,» .o cuprinde şi o pedepseşte cumplit. Carol Temerarul se in- 

credințază de nevinovăția regelui şi i dădu drumul, după ce a subseris 

un tractat umilitor pentru corona francesă și după ce a dat fratelui 

său Champagne. 
Fericit că a scapat teafăr, Ludovic dă featelui său Guyenne in loc 

“de Champagne ; se impacă cu ducele de Bretagne; iar Adunarea Nola- 

bililor '] desleagă de indatoririle contractate la Perona. 

| In timpul acesta, Carol 'Temerarul umbla după lucruri peste pu- 

-tinţă de realisat %) şi Ludovic XI "| incuraja. Ducele de Burgundia cum- 

pără mai multe posesiuni de pe Rin; spera că regele Rene i va lasa 

Provence ; plănuia să intemeieze un regat in Galia Belgică. Elvenenii 

ameninţaţi se leagă cu cetăţile din Alsacia şi armata burgundă a fost 

bătută. Regele Angliei care venise cu o armată puternică in ajutorul lui 

Carol. a fost cumparat de Ludovic XI şi s'a retras. Lui Carol i remănea 

deschisă calea spre Lorena, Alsacia şi Elveţia. El cuprinse Lorena şi ast- 

fel Burgundia era unită cu 'Ţerile de Jos, fără a mai fi la mijloc nici 
  

:) Carol Cel Indrăzneţ sau. Cel Grozav, pe care numai poste- 
ritatea l'a botezat cu numele de Temerarul, era un dusman inlricoşat, 

atât prin caracterul său intreprinzător şi indrăzneț pe cât și prin pu- 

terea casei sale. Prea repezit şi prea ingâmfat de sine insuşi pentru a 

putea, fi un bun politie sau un bun căpitan, el avea numai calităţile 

unui soldat, dar avea şi toate defectele soldățesti. Mândria sa, aspri- 

mea, puţina menagiare pentru cei cari "1. serviau, chiar faţă cu nobili- 

mea, pedepsele cumplite „aplicate duşmanilor, totul in persoana și in 

purtarea sa, făcea pe supuși să se teamă de suirea sa pe tron. (C. Da- 
reste, Flistoire de France, III, 232).



388 

o ţară. | remânea să pedepsiască pe Elveţieni. In zadar aceștia se roa- 

gă să i ierte, arătându-i că sunt săraci şi că doresc pacea. *) Carol Te- 

merarul intră in Elveţia ; dar a fost bătut cumplit la Granson, pe lacul 

de Neuchâtel. Peste câteva luni, el fu bătut din nou in marea bătălie de la 

Morat. **) Auzind că ducele de Lorena a reintrat in statele sale, Ca- 
rol Temerarul porneşte in Lorena şi lingă Nancy se dădu o bătălie te- 

ribilă (470. După minuni de vitejie, el cade in luptă. Tocmaia treia 
zi corpul lui a fost găsit in o mlaștină. Puternica casă de Burgunâia 
era stinsă, pentru că după Carol Temerarul remânea o fiică, Maria. Lu- 

dovic XI se declară protector al Burgundiei şi cuprinse cetăţile de pe 
Somma. La moartea Mariei, care fusese măritată cu Impăratul Macsi- 
milian, el păstră Burgundia şi luă Franche-Comt6 și Artois, care erau 
zestrea Margaretei, fiica Mariei, logodită cu moștenitorul coronei fran- 
cese (tractatul de Arras). 

Incă mai inainte de a scapa de Carol Temerarul, Ludovic XI re- 
gulase pe <bunii săi veri.» Ducele de Alencon muri in inchisoare ; co- 
mitele de Armagnac pieri in luptă ; ducele de Nemours fu intemnițat 
  

*) Istoria Elvetiei era pulin cunoscută de străini. după cum şi 
ţara, incunjurată de munţi, era isolată de restul Europei. Chiar ea in- 
săşi se cunoştea puţin pe sine. Ca istorie avea numai nişte cronice lo- 
cale foarte nesuficiente, suplinite sau complectate prin tradițiune şi a- 
mestecate prin urmare cu ficțiuni şi cu poesie. Lucru de asemine in- 
semnat, această istorie era anonimă, şi este şi astăzi , oamenii nu erau 
nimic, masele erau totul. Abia se ştie numele capilor ; nu ei câştigau 
bătăliile. Când păstorii din Alpi, deveniți soldaţi, cădeau din munţi ca 
o avalanșă, toată, disciplina lor, toată tactica lor, consta in a remânea: 
strinşi in jurul steagului. cantonului lor. Numele lui Guillaume Tell, a- 
cel simbol incă strălucit al independenţei helvetice, mai că e un nume: 
de legendă ; pentru că nu chronica. ci numai tradițiunea singură l'a 
conserval. (C. Dareste, Histoire de France, II, 214). 

**)  Elvetienii, neavînd cavalerie, nu incercară a urniări pe fu- 
gari ; ei se aruncară asupra taberei şi o pradară. Nici odată nu mai gă- 

- Siseră ei atâta pradă bogată : corturile mărețe, vase de argint, pietre 
scumpe, costumele strălucite ale ducelui şi seniorilor din casa sa, totul 
fu prada lor. Ca altă dată soldaţii lui Mummiu la luarea Corintului, ei 
nu cunoşteau valoarea tesaurelor căzute in mâna lor. Unul dintre ei 
a găsit diamantul cel mare al ducelui ; l'a aruncat mai intăi ca pe un obiect de nici un preţ; pe urmă la strins şi a vândut pentru un scud preutului din sat, care l'a vindut pe trei scude magistratilor din Berna. “Tunurile, armele şi muniţiunile de resboiu au fost impărțite intre cetăți şi cantoane. Tot asa s'a făcut şi cu tesaurul ; învingătorii măsurau aurul și argintul cu pălăriile. (C, Dareste, Histoire de France, Ul, 276).
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şi condemnat la moarte; succesiunea lui Rene de Anjou fu anecsată la 

coronă ; casele de Bourbon şi Orlâans fură legate strîns prin legături 

de căsătorie ; iar Saint-Pol, conetabil, care servise şi tradase pe rînd 

pe suveranii Burgundiei şi Franţiei; care, cumnat cu regele, se unise 

cu Anglia, e dat in judecată de cătră Parlament şi tăiat pe eşafod. 

Yeudaiitatea a doua era .sdrobită şi Unitatea Franţiei indeplinită. 

Cei de pe urmă âni i petrece la Plessis-les-Tours. «Toţi tremură 

*naintea surisului său ambițios şi ironic, 'naintea cuvîntului său sar- 

castic şi fără milă. Inbracat in o haină de postav prost şi cu o bo- 

netă de blană in cap ; avind de confidenţi şi sfătuitori pe bărbierul şi 

pe calăul său, pe lingă cari vine mai pe urmă şi istoricul Flip de Com= 

mines ; incungiurat numai de statuie şi icoane şi de custa de fier pen- 

tru viztimele sale, lui Ludovic XI i plăcea să cumpere conştiinţile, să 

surprindă secretele, să intoemească tradări, Era toarte religios ; pen- 

tru că i era frică de iad. Nu era vre un spirit inalt, nici vreun mare 

caracter ; nici vorbă de inimă; dar a fost unul din inarii fundatori 

ai unităţii framcese.» *) ” 

Cu Ludovic XI regalitatea francesă ajunge pe deplin absolută. 

Regele are dreptul a impune tacse și poporul primeşte cu bucurie des- 

potismul regal in locul celui seniorial. Consiliul regelui ajunge adeva- 

rata și singura putere legislativă. El are in mâna sa administrația, res- 

boiui, finanțele si justiţia. Universitatea, puternică odinioară, a scăzut 

foarte. la se unise cu Englejii şi aprobase condemnarea, Janei D'Arc. 

Acuma a remas numai cu profesoratul şi are să piardă şi direcţia miş- 

cărei intelectuale in perioada Renaşterei. Parlamentul avea pretenție a, 
  

> %) Ludovie Xltrăia departe de lume, intr'o perpetuă neincredere 
nu numai lață cu principii din familia sa, dar și cu servitorii de care era 
incunjurat, macar că i alegea anume. Castelul său era o temuiţă bine 
păzită, puternie intărită, de frica conspiraţiunilor. Gelos de puterea sa 
pănă la ultima oară, «e! se inbrăca in haine scumpe, ceia ce nu obi- 
cinuise pană atunci... ordona pedepse cumplite ca să fie temut, şi de 
frică că nu 7] vor mai asculta ; aceasta mi a spus'o singur. Avea grijă 
ca să se vorbiască necontenit .de el prin regat, mai mult de cât făcuse 
pănă atunci ; şi aceasta pentru ca să nu se creadă că a murit ; pen- 
tru că, cum an zis, foarte puțini "1 vedeau.» Trimitea necontenite da- 
ruri pe la mănăstiri ; a chiemat o mulţime de călugări ca să se roa- 
ge pentru el. Nu prea cerea de la D-zeu mântuirea sufletului ci pre- 
lungirea vieţii. Multi au crezut că această indelungată agonie, aceste 
suferinţi fisice şi morale, erau o espiare. (C. Dareste, Histoire de 
France, IL, 305).
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se amesteca și in politică. Ludovic XI ”] obligă a declara că el e in- 

stituit numai pentru a impărți dreptate şi că nu are drept a s6a- 

- mesteea in afacerile finanţiare şi militare. [ a lasat inse dreptul a în- 

_registra ordonanțele şi dreptul de a face observațiuni. El dădu. privi- 

legii cetăților și favorisă mult burghezia ; pentru că știia că această a- 

ristocraţie de avere era mai dușmană nobilimei de cât chiar regalitatea. 

Autoritatea regală e puternică pentru că are o arinată permanentă - 

şi are bani. Nu mai sunt companii libere, şi vechiele armate feudale 

sunt numai o reservă. Arcașii liberi sunt seutiţi de dare, au leafă in 

timp de resboiu şi sunt: obligaţi a se esercita necontenit cu mânuirea 

armelor. Numai regele are Artilerie. In timpul de pace, trupele regale 

fac poliție bună, in timp de resboiu sunt supuse şi disciplinate. Regele 

acordă scutiri de serviciul militar, luând in loc bani cu cari tocmește 

mercenari. In fine, regele e bogat. El are domenii intinse care i ajung 

in timp de pace. In timp de resboiu, el impunia tacse: imposite fun- 

ciare şi dări extraordinare. La cas de nevoie, el se imprumulă, depune 

garanţie și apoi iea inapoi garanţiile prin ordonanțe. Se intemeiază mai 

multe parlamente: Tulusa, Grenoble, Bordeauz, Dijon, din pricina creş- . 

terei domeniilor regale şi se crează universități la Poitiers şi Caen, 

Valence, Bourges, Bordeauz, Nantes și Aiz. Ludovic XI a dat adăpost 

invațaţilor greci, fugiţi din Constantinopole și a permis a se introduce 

Tipografia (1469), | | 

| In literatură se făcuseră mari progrese, de la viac. XIII incoace, 

de şi in poesie se vede o scădere. Nu mai e naivitatea, și poesia sin- 

ceră de mai inainte, limba şi a pierdut mult din armonia sa ; s'a pier- 

dut inspiratia eroică, din care ieşise cântecele: de vitejie. Eroi tot erau ; 

dar nu mai erau poeţi. Jana d'Arc nu a fost cântată de nici un poet. 

Sunt poeți: Alain Chartier, Carol de Orlsans, Piilon, dar inferiori inain- . 

iaşilor. In Istorie, -avem pe Proissar, Commines şi pe Cristina de Pisan. 

Științile sunt foarte mărginite. Cunoşteau cifrele arabice, dar cal- 

culau mai mult din memorie. Scrierile lui Leonard -din Pisa se con- 

siderau ca prea inalte pentru contimpurani. Geometria teoretică e a- 
proape nulă; dar cea practică a făcut mari progrese. Astronomia s'a 
desvoltat, mai ales pentru că 'era, strins legată cu Astrologia. Practatul 
despre sferă a Englesului Sacrobosco şi Teoricul Planetelor a, Gertani- 
lor George de Peurbach. şi discipulul său Regiomontanus sunt opere de 
valoare. Peurbach a pus basele trigonometriei şi Regiomontanus a gă-
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sit metode nouă și a tradus o. mulțime de tecste matematice vechi. În 

fisică nu se şiie incă ce sunt esperimentele ; dar credinţa că se pot. 

transmuta metalele, adecă că se poate face aur din alte metale, a in- 

lesnit mult calaa chimiei. ” | 

Arta, făcuse mari progrese ; dar a suferit, mult in timpul Resbo- 

iului de O Sută de ani. Acest resboiu a făcut mare rău comerțului şi 

industriei. O mulțime de cetăţi au tost ruinate. In Paris erau 24000 de 

case părăsite. Au dispărut o mulțime de sate şi a pierit a treia parte 

din populațiune. Regii s'au silit să inbunătățiască ţara ;. dar nevoile u- 

nei regalităţi absolute i au silit să pună dări foarte mari; cu toate a- 

ceste, mulţemită măsurilor energice luate de cătră ei, comerțul a ince- 

put a inflori. S'au acordat o mulţime de privilegii străinilor, Castilani 

„şi Portugali, şi. Marina a ajuns infloritoare. 
“ - 2 
$. 3. Anglia. Resboiul Celor Donă Rose. 

«La jumătatea: via. XV nobilimea era cea intăi in societate ca 

şi in stat. Rolul politie al clerului era sfirșit; mica nobilime avea oa- 

re care influință numai in parlament ; de deputaţii oraşelor mai nu era 

nici o vorbă. In iruntea nobilimei erau principii de sânge, cari se tră- 

geau din Eduard III: Ricard, ducele de York şi Edmond, ducele de So- 

merset ; apoi veniau capii deosebitelor familii, bogaţi şi puternici de la 

Eduard III. Deprinşi in resboaiele de pe continent, ei adoptaseră mo- 

ravuri soldățeşti ; şi construiseră castele ; aveau armatele lor şi aceste 

armate erau foarte nediseiplinate. Uniia aveau domenii nemărginite, cum 

era Casa de Lancastru şi de York. Familia Neville era enorm de bo- 

gată. Erau zece membri din această familie in Camera Lorzilor, alcă- 

uită din patruzeci şi cinci de membri. Unul din Nevili căpătă comi-! 

tatul de Warwick prin căsătorie şi ajunse celebru sub acest nume. Era 

aşa de puternic-că, in luptele care au să urmeze, victoria va i puru- 

rea in partea unde va fi el. De aceia i sa și dat numele de «Făcăto- 

rul de regi.» &) Cine să se opună acestei nobilimi turbulente ? -Parla- 
  

*) Warwick ni isbeşte la prima vedere ca tipul baronului feudal. 
Putea ridica adeyarate armate in propiiile sale comitate, şi venia ur- 

mat de şese sute de oameni armaţi, la fie care sesiune a Parlamentu- 
lui ; reputația sa ca generâl şef era solid stabilită prin strălucitele vic- 
torii care sdrobiseră casa de Lancastru, şi mai cu samă prin triumful 
definitiv de la Towton. Cu toate aceste, puţini oameni erau mai departe 
de cât el de idealul feudal. Activ, ghibaciu şi fără milă in luptă, War-
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mentul ? Dar alegerile se făceau sub influința nobililor. Regele ? Dar 

bietul Enrie VI, slab de corp și mai slab de spirit, se afla sub greu- 

tatea nenorotirilor din Franţia. Era incapabil de a domni.» Nobilimea 

-ceru ca Ricard de York să fie pus in fruntea guvernului. Acesta era un 

soldat, brav şi bun administrator. Regele inse dă puterea lui Somerset. 

Mare greşală ; pentru că din vina lui se pierduse Normandia. In 1453 

se pierdu Guyena şi regele inebuni. Ricard pretindea că are mai mare 

drept asupra coronei de cât Enric VI ; pentru că se trăgea din un fiu 

mai mare a lui Eduard III. Regina inse naşte un copil şi Ricard este 

nevoit a se mulţemi cu titlul de Protector şi.cu guvernarea pe timpul 
boalei regelui. EI administră. cu multă energie ; dar regele se indreptă 
şi Somerset ajunge din nou la favoare. Atunci Ricard iea armele, unit 
cu Warwick. Trupele regale sunt bătute şi Somerset ucis. Ricard este 
iertat și numit din nou Protegţor, in timpul unei nouă nebunii a rege- 
lui. Căzut din nou în disgrație, el iea armele, se uneşte cu Warwick, bate 
trupele regale la Nor/hampton şi făcu pe rege prisonier (1460). Astfel 
se incepe Resboiul celor Două Rose, care s'a numit astfel, pentru că 
familia de York avea drept marcă o rosă albă şi cea de Lancastru o 
rosă roşie. 

Ricard de York convocă Parlamentul şi și arătă drepturile și pre- 
tenţiile sale. Lorzii promiseră că '] vor recunoaşte de rege la moartea 

lui Enric VI. Dar regina Margareta nu poate suferi despoierea fiului 
său. Ea strinse o armată puternică cu care bătu şi făcu prisonier pe 
Ricard de York. Acesta, fu decapitat fără judecată. Dar fiul său Eduard 
fu proclamat de rege. El se uni cu Warwick şi bătu in mai multe rîn- 
duri pe lancastrieni. Bătălia de la Towton fu teribilă. Erau faţă in faţă 
120000 de oameni și mai bine de 20000 de lancastrieni remaseră pe 
câmpul de luptă. Toţi nobilii, partisani ai lor, fură proscrişi. Enric VI 
fu incnis in Turnul din Londra. Comitele de Warwick ajunse a tot pu- 
1ernic şi se inbogăţi foarte” prin eonfiscările averilor partidei contrarie. 

Eduard IV era numai de nouăsprezece ani. Era un general foarte 
bun și politic adinc. Se aşteptau mari lucruri de la el; credeau că va 
  

wick, după cum spun contimpuranii, avea puţin curaj personal; era 
mai bun general de cât soldat și mai mult diplomat incă de cât mili- 
tar ; escela in intrigi şi viclenii trădătoare şi nu avea, păreche pentru 
a urzi un complot şi a pune la cale defecţiuni. (reen, Histoire du 
peuple anglais, IL, 326).
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putea introduce ordinea și era popular, mai ales la sud şi in est, Dar 

făcu greşala de a nemulţemi pe Warwick. El opri pe fratele său a lua 

in căsătorie pe o fiică a acestuia și, pe când Warwick era trimis in 

Franţia pentru a incheia o alianţă cu Ludovic XI, Eduard IV se legă. 

eu Carol 'Temerarul, căruia i dădu in căsătorie pe o soră a sa. Atunci 

«Făcătorul de regi» se ridică in contra lui Eduard IV. EL se impăcă cu 

lancastrienii şi se legă a pune din nou pe tron pe Enric VI cu condiţie 

ca moștenitorul tronului să iea in căsătorie pe fiica sa. Eduard IV fugi 

şi şi găsi adăpost la Carol Temerarul ; iar Enric VI se sui din nou pe 

tron. In curînd inse Eduard LV se intoarse cu ajutoare de la cumna- 

tul său; intră in Londra, unde i deschide porţile chiar iratele lui War- 

wick. Inir'o luptă crâncenă, Warwick căzu pe câmpul de luptă ; Mar- 

gareta fa prinsă, fiul ei ucis și-Enric VI moare in inchisoare, Cea de 

pe urma nădejde a Rosei roşie s'a stins (1474), Conducător ghibaciu 

şi fără milă in resboiul civil, Eduard IV intrecea in tradare chiar şi pe 

Warwick ; politie adine, el se putea măsura cu Ludovic XI; cu toate 

aceste era foarte popular. El a incurajat comerţul ; a fost nepărtinitor 

in distribuirea justiției şi a domnit fără a avea nevoie de Parlament. 

Era foarte bogat; pentru că aproape a cincea parle din moşiile An- 

gliei intrase in domeniul regal prin confiscări, Veniturile regale mai 

creşteau incă prin comerţul intreprins pe socoteala regelui ; o mulţime de 

corăbii de ale lui cutrierau mările incarcate cu mărfuri. EI muri în, 

1483. Era, numai de 41 de ani. 

Fiii lui Eduard IV fiind minori, Ricard de G'locester, fratele său, 

fu numit Protector al regatului. El era inzestrat cu mari talente mi- 

litare ; era administrator energic şi prevăzător ; dar era mâncai de in- 

vidie şi de ambiţiune. Foarte ipocrit, el a amăgit pe toată lumea. În= 

dată ce puse mâna pe putere, el inchise pe micul rege Eduard V, im- 

preună cu fratele său in Turnul Londrei ; pe urniă ordonă să fie uciși, 

amândoi copiii ca nelegitimi şi se sui pe tron sub nume de Ricară Il. 

O revoltă a nobilimei fu inădușită in sânge. Atunci Yorkişti și Lan- 

castrieni se uniră şi Enric Tudor de Richmond, care putuse scapa in 

Bretagne, fu recunoscut de toată lumea ca adevăratul moștenitor al 

tronului. EL luă in căsătorie pe fiica lui Eduard IV și puse astfel ca- 

păt urei intre cele două case rivale. Atunci Enric veni in Anglia, unde 

fa primit de toată lumea ca un mântuitor. Ricard fa bătut şi ucis în . 

marea bătălie de la Bosworth (1485). Văzind armata sa bătută, else
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aruncase in mijlocul luptei, cu corona pe cap, și găsise o moarte vred- 
nică de vitejia lui, | : 

„Resboiul celor Două Rose a fost. fatal pentru nobilimea englesă. 
O mulţime dintre ei au căzut pe câmpul de luptă; o mulţime de fa- 
milii nobile s'au stins. Mulţi au sărăcit din pricina confiscărilor. Poate 
că sumeața nobilime și meritase soarta ; dar nu trebuie să uităm că 
ea fusese pururea apărătoarea drepturilor poporului in contra incălcă- . 
rilor puterei regale. De acum inainte, şi in Anglia, se introduce regi- 
mul despotie, representat prin familia Tudorilor. o 

La sfirşitul Evului Mediu, Anglia prospera. Incep a se construi 
case de cărămizi ; se ridică catedrele măreţe. Industria e infloritoare și 
acest resboiu indelungat nu a in:pedicat intru nimic desvoltarea naţiu- 
nei. Dar s'a sfirşit cu libertăţile publice. Parlamentul nu mai reprezintă 
națiunea ; pentru că alegerile nu mai sunt libere. Regele guvernează des- 
potie, respectând numai formele esterne. Studiile la Oxford şi Cambrid- 
ge sunt in decadență. Literatura a scăzut cu totul. Anglia e intrecută 
de statele de pe continent ; pentru că şi secase toată energia sa in lup- 
tele lăuntrice, | | 

| i Si ă 
$. 4. Germania. Casele de Habsburg şi 

Lucsemburg. a 

După căderea Hohenștaufenilor rolul Germaniei in Europa a scă- 
zut din ce in ce mai tare. Ea are să se transforme în o confederaţiune de 
state și cetăţi aproape suverane. Mare contrast cu restul Europei, unde 
se intăria unitatea şi centraiisarea, 'Timp de douăzeci și trei de ani este 
un Înterregn ; nu doară că tronul eşte vacant ; dar pentru. că Impă- 
ratul nu mai are nici o putere. Guillaume de Olanda şi caută numai 
de afacerile casei sale şi moare in o espediţie in contra Frisonilor. Co- 
rona e pusă la licitaţie ; nici un principe german nu o cere. Se arată 
doi concurenţi ; Ricard de Cornwalis, fratele lui Enric IN din Anglia și 
Alfons X de Castilia, strănepot de pe mamă a lui Frederic Barbă roşie 
(1257). Alfons nici n'a venit in Germania. Ricard a apărut. de câteva, 
ori; a făcut acte de Impărat şi a impărţit daruri la partisanii săi. Când 
a stirșit banii, toţi Pau părăsit şi el s'a intors in Anglia. 

Puterea imperială fiind nulă, se fac incercări de a inlocui pute- 
rea centrală prin confederațiuni de cetăţi și seniori, Nu s'a putut face. nici aceasta ; pentru că prea erau opuse. diferitele interese. In fine, la 

a



840 

1273, archiepiseopul din Maynz convoacă pe principi la Francfort și li 

propuse să aleagă Impărat pe Rudolf de Habsburg. Principii se invoiese 

pentru că era un senior de mâna a doua, un simplu comite, şi nu se 

puteau: teme că şi au ales un stăpân. 

Germania era. foarte divisată la finele viac. XIII. 

La Nord, vechiul ducat. de Sacsonia era redus la un mic terito- 

viu pe lingă Wittemberg. În partea resăriteană se formaseră margrafia-: 

tele de Brandeburg, Lusaţia și Misnia. Cei din Brandeburg ajunseseră 

foarte puternici. La nord-vest, mai toată Vestfalia era impărțită in o 

mulțime de seniorii eclesiastice : Colonia, Bonn, Minster, etc. 

__ Mare incurcătură in Germania de Sud. Nu mai era vechiul du- 

cat de Suabia. Margrafii de Baden erau in frunte; in Franconia se for- 

ma un nou ducat sub casa de Vurtenberg; “apoi o mulţime de seniorii 

eclesiastice : Maynz, Wiirtzburg, Bamberg, Worms, Spira, Francfort ; 

Fulda era cea mai celebră mănăstire. Bavaria scăzuse ; pentru că, du- 

cii de Carintia şi Styria, burgravul de Nuremberg, luaseră multe bucăţi 

din ea impreună cu episcopii. - 

Lorena era aproape independentă ; numai cât episcopii din Metz, 

“Toul şi Verdun se măriseră, pe socotiala, «i. 

Impăratul nu mai putea pretinde la dominaţia universală ; nici O 

vorbă de pretenţia de a cere omagiu de la Danemarca, Ungaria şi Po- 

lonia. Era prea bucuros a fi recunoscut de cătră toată Germania, 

Casa, de Habsburg şi trăgea numele de la un castel de pe Aar 

(cantonul Argovia). Avea o mulţime de proprietăţi in Alsacia, Elveţia, 

și Suabia, Rudolf | găsi Germania foarte divisată, şi în mare primej- 

die din partea lui Otokar II, care înființase un mare imperiu slavon. 

După infringerea acestuia Rudolf puse mâna pe ţerile austriace, pe care. 

le dădu ca feud fiilor săi. El a intreprins mai multe espediţii in Ger- 

mania, conduse cu multă energie, pentru a pacifica ţara. El impuse 

principilor să jure că vor respecta pacea publică ; dar nu avea pute- 

rea să i silească a şi ţinea jurământul. El nu umbla după incoronare 

la Roma, nu visa espediţiuni in Italia şi nu plănuia cruciate. Spirit po- 

sitiv şi practic, el a căutat mai mult de interesele casei. sale. A remas, 

cu toate aceste, foarte popular in amintirea supușilor săi. Calitățile lui - 

private au facut mult pentru buna lui reputaţie. Dar n'a putut face co- 

rona, ereditară in familia sa ; n'a putut intruni majoritatea de voturi 

pentru fiul său. Se temeau principii să nu ajungă prea puternic și ţi-
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neau la dreptul lor de alegere. De aceia au tot amânat alegerea pănă 
la moartea lui Rudolt (1291). 

Principii nu au ales pe Albert, fiul lui Rudolf, şi pentru că era 
prea crud. Ei şi au dat voturile pentru Adolt de Nassau ; pentru că 
era sarac şi dușman alui Filip Cel Frumos dar a fost ucis de cătră Al- 
bert de Austria in bătălia din 1298. Aspru şi fără milă, sombru şi caleu- 
lator, fără, scrupule şi tără generositate, fiul lui Rudolf Ia fost acusat 
de cătră Bonifaciu VIII căa, ucis pe Adolt de Nassau prin tradare. Papa 
"1 declară nevrednic de Imperiu și 1 somă să vină inaintea tribunalu- 
lui său. Albert se uni cu Filip Cel Frumos ; şi când prinții german; 
murmură, el se aliază cu cetățile de pe Rin in contra lor. Pe urmă se 
impăcă, cu papa, care era furios pe principii germani; pentru că a- 
ceștia nu i recunoscuseră dreptul de a numi el un Impărat. Albert căută 
mai mult de interesele familiei sale. EL isbuti a pune pe fiul său Ru- 
dolf pe tronul Bohemiei. Fu ucis de, cătră un nepot al său. Cu moartea 
lui se intrerumpe norocul Habsburgilor. Ei au să ajungă la tron toe- 
mai peste o sută de ani. Sub Albert se incepe istoria Flveziei. *) E] 
pornise să supună pe muntenii din Schwitz, Uri Și Unterwalden, cari fu- 
seseră pănă atunci sub patronagiul Habsburgilor şi ajunseseră acum a- 
cum aproape independenţi ; dar fa cumplit bătut. Cantoanele elvetice 
juraseră o unire perpetuă in câmpia Riitli, pe malul lacului de Lu- 
cerna, (1291). 

După moartea lui Albert se alege Împărat Enric VII de Luxem- 
burg, loarte brav și cavaler. Acesta ajunse și rege in Bohemia. Elmuri 
in talia unde se incoronase ca Imparat (1314). 

La moartea lui Enric VII au fost mari tulburări in Germania. Ea 
a remas aproape un an fără Impărat ; pentru că principii nu voiau să 
aleagă pe un membru din cele două case puternice. In fine, se alese 
Ludovic de Bavaria, care purtă in curs de doi ani un resboiu crâncen 

%)  Eloelienii în viac. XI. «Nu numai că se lasară de cultura pă- mântului, dar ajunseră cu indrăzniala, zice un călugăr analist, pănă a și fabrica scuturi, arme strălucitoare, și a sufla in*alte instrumente de câi acele cu care se serviau mai inainte vilanii pentru a şi chiema va- cele, După esemplul nobililor, ei şi puseră in minte a vina urși, mis- treţi și nu numai iepuri şi lupi, ca inaintaşii lor. De aceia abatele En- gilbert, care urmă după Hartmann, a avut multe necazuri pentru a- ceasta și n'a isbutit a inăduși avintul lor; căci şerbii sunt așa făcuţi câ de nu se tem de stăpâni, ajung a se teme aceștia de ei.» (Daguet, Histoire de la Conftdtration Suisse, 67).
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cu Frederic Cel Frumos, ducele de” Austria. El atrase in partea sa pe 
Elveţieni, dușmani ai Habsburgilor, şi armatele austriace au fost sdro- 
bite in. marea bătălie de la Morgasten (1315). Atunci Ludovic confis- 
că 0 parte din posesiunile” austriace ; pe urmă bătu pe rivalul său, mai 
ales cu ajutorul burgravului de Nuremberg, Frederic de Hohenzollern. 
El luptă cu papa care pretindea, că numai el poate da corona impe- 
rială ; trecu in Italia şi se incoronă la Milan cu corona Italiei ;: pe ur- 
mă luă in Roma corona imperială din mânile capilor cetăţii, repre- 
sentanți ai poporulai roman ; apoi declară depus pe papă. Nu era inse 
Ludovic in stare a indeplini ce plănuia ; era slab de caracter şi trecea 
ușor de la o estremitate la alta. Fu nevoit a părăsi Roma și se in- 
toarse rușinat in Germania. Atunci principii germani fac declarația go- 
lemnă de la Rhense prin care «cel ales legalminte de majoritatea Elec- 
iorilor era considerat ca adevăratul şi legitimul rege al Germaniei, fără, 
să mai fie nevoie de intărirea papei.» O dietă, mai pe urmă, decide 
că «unanimitatea voturilor era de ajuns pentru a da nu numai titlul 
de rege, dar şi titlul de Impărat.» Vra să zică, in loc de Sfintul Im- 
periu Roman se intemeia un Imperiu German laic. Incureat in lupte 
cu principii, Ludovic. se umileşte inaintea papei; dar tot este escomu- 
nicat (1346). El muri tără veste in anul următor. 

Principii germani aleg pe Carol IV, regele Bohemiei, din casa de 
Lucsemburg. Pacient, econom, simplu in moravuri, era in fond un om 
pacific, rece şi ealculator ca un diplomat ; umbla după foloase positive, 

“nu după visuri ca Enric VII. In al doilea an al regnului său s'a in- 
tîmplat in Germania Ciuma cea Neagră, de care a pierit jumătate din 
populație. EI plecă in Italia pentru corona: imperială ; dar nu isbuti 
nimic. În timpul acesta, țara se bucăţia şi mai tare. Totul era in de- 
sordine și chaos. Nu mai era alt drept decât dreptul celui mai tare, 
sau; cum ziceau Germanii, dreptul pumnului. Numai in Suabia şi Fran- 
conia. se ridicase mai bine de o sută cincizeci de suverani mici. In a- 
ceastă mare mulțime de principi germani se ridicau, de asupra tutu- 
lor, șepte Electori : trei eclesiastici, archiepiszopii din Magna, Colonia, 
şi râves şi patru laici, regele Bohemiei, ducele de Bavaria şi Sac- 
sonia şi margraful de Brandeburg. Puterea imperială era aproape nulă 
şi Imperiul avea puţină influință in afară Nu avea nici venituri fiese, 
nici armată, nici putere judiciară. Dar (sermania ţinea, să aibă un rege 
şi tot se mândria că el e stăpânul lumei. In 13 lanuar 1356, Carol 

! 24
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IV in înțelegere cu principii electori, comiţi şi alţi seniori, dădu cele- 

bra Bulă de aur, prin care se transforma Imperiul in un stat confe- 

derativ. Numai cei şepte Electori vor avea drept, de a alege pe Impă- 

“rat. Alegerea se va face la Francfort sub preşedința archiepiscopului de 

Maynz. *) Alesul se va incorona la Aix-la-Chapelle. Se prevedea indivi- 

sibilitatea principatelor elective. Se acorda Electorilor dreptul de prirnd- 

genitură, juridicţie, supremă drepturi regaliene : a bate monetă, a pune 

dări, a eșploata mine, ete. şi persoana Electorilor devenia sacră. Cei 

alţi principi doriau să capete, şi ei, astfel de drepturi ; dar trebuia să 

fie puternici mai intăi ; de aceia, ei se aruncă asupra celor mai slabi. 

In mijlocul .anarchiei in care se sbătia Germania de atâta vreme, 

comerțul şi industria suferia grozav. Aceasta a făcut pe deosebitele ce- . 

tăți să se unească, alcătuind mai multe ligi. . - : 

Intre aceste asociaţiuni cea rhai insemnată a, fost Hansa Teutonică 

care, de la 1343, sa numit Hansa sau liga hanseatică. **) Ea se al- 
  

*)  Solemnă era alegerea Impăratului. Când electorii se duceau 
la Franefort, ori ce resboiu era suspendat in drumul lor ; principii e- 
rau datori să i conducă “şi cetăţile să li dea cele riecesare. Inainte de 
a ajunge ei, cetatea alungă pe ori ce străin, pentru că cu drepturile şi 
privilegiile sale, era respunzeioare de siguranta lor. Când ziua cea mare 
a sosit, seniorii electori ascultă liturgia. Rugau pe St Spirit «să lumi- 
neze inimile lor pentru ca să aleagă pentru mântuirea poporului creş- 
tin un barbat bun şi folositor.» Se apropiiau de altar pe care era des- 
chisă evangelia Sf. loan : La inceput era Cubîntul. Cei trei archiepiscopi 
din Maynz, Trâves și Colonia şi puneau cu multă smerenie mânile la 
piept ; regele Bohemiei, comitele palatin, ducele de Sacsonia si mar- 
chisul de Brandeburg puneau mânile lor pe teestul sacru. Ei jurau că 
vor alege in conștiință pe «capul lumesc al lumei creștine,» fără a se 
lasa a fi corupți prin nici un pact, subsidiu sau promisiune ; apoi se 
puneau la lucru. Dacă, după treizeci de zile, nu s'au invoit, erau con- 
demnaţi numai la pâne şi apă. Lumea nu putea astepta multă vreme 
pe stăpânul său. (Lavisse, Prefaţa, la Bryce, Saint Empire Romain Gor- 
nique, pag. XIX). - | 

__**%). Hansa n'a cerut nici odată dela Imperiu să o recunoască in- 
tr'un mod oficial, şi ea esercita pe domeniul “său adevărate acte de su- 
veranitate, | se datorește acest omagiu, că prin influinta ei: numeroase 
abusuri se stărpiră. Ea desființă dreptul te naufragiu ; ea restabili si- 
guranţa pe uscat şi pe marea; fu cea intăi a susținea, principiul : li- 
bertâţii pavilionului neutru intre două naţiuni beligerânte : «serviciile 
ce le a adus ea in această privire subsistă incă in intregul lor ; . ea 
dădu relațiunilor internaţionale basa dreptului care li lipsise pănă a- 
tunci. Ea cea întăi a făcut să se cunoască caracterul cosmopolit al co- 
merțului ; ea introduse cu mare curagiu in lume. macsime care sunt
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tuia la inceput numai din cinci cetăţi : Lubeck, Weimar, Rostock, Stral- 

sund şi Greifswald, şi făcea mare comerţ cu păscăria. «Cu timpul, 

toate cetăţile de pe termurile mărei Baltice şi ale mărei Nordului, cele 

de pe Rin şi bogatele cetăţi din Flandra, intră in liga hanseatică care, 

pe la inceputul viac. XV, ajunge una din marele puteri-ale Nordului. 

De la Londra pănă la Novgorod Cel Mare, pe toate corăbiile de. co- 

merţ, pe toate comptuarele, fâlfăsa pavilionul Hansei ; acești neguțitori 

erau stăpâni pe păscăriile, minele și industria Germaniei,» In 1367. 

septezeci şi patru de cetăţi făceau parte din confederație. Ea se impăr- 

ţia in patru cartiere, care aveau drept capilale cetăţile Lubeck, Colo- 

nia, Brunswick şi Danţig. Capitala confederației era Ja Lubeck ; aice 

reşedea Consiliul diriguitor ; aice se aflau archivele și casa comună. In 

cetățile din Germania de sus era un comert, infloritor. Prin viac. XIV 

ele rivalisau ce cele din Italia şi Flandra. Unele erau vestite prin spe- 

cialitatea industriei ; astfel Augsburg prin stofe, Nuremberg prin lucra- 

rea metalelor ; Ulm era un centru mare de desfacere. a măriurilor. Ca 

şi in Italia, in cetăţile Germaniei erau lupte intre neguțitorii bogaţi şi 

„corporaţii. Bogatașii sunt mai puternici la Nord ; la Sud, din contra, . 

poporul are supremația, pentru că meseriaşii erau mai numeroși. 

Sub urmaşul lui Carol IV, Venceslav <Nemernicul»> cetățile din 

Germania sudică se intrunesc-şi formează «Marea Ligă de Suabia.» După, 

mai multe victorii câştigate in coritra, principilor, se făcu «Unirea de 

Heidelberg» ; dar pacea nu a ţinut mult timp, În timpul acesta, principii 

austriaci vor să rumpă legătura dintre cantoanele elvetice ; dar Leopold 

este bătut şi ucis in marea bătălie de la Sempach (1386). Urmașul său, 

fiind de asemenea bătut, recunoscu independența Elveţiei. Venceslav a 

fost detronat ca incapabil şi s'a ales Robert de W ittelsbach (1400). 

Noul Impăiat a recunoscut validitatea. sentinţilor date de cătră S/înta 

Vehmă (tribunalul secret), care se formase in timpul anarchiei din 

Germania. Această asociaţiune avea drept scop mănţinerea ordinei pu- 

plice şi se alcătuia din oameni liberi din toată Germania. Erau o mul- 

țime de tribunale de aceste, Ele judecau numai crimele capitale și pe- 

considerate astăzi ca obiceiu inviolabil, şi ea le apără cu un zelsta- 
tornie.» Acţiunea ei se esercita asupra celei mai mari părti din lumea 

"nordică, de la Novgorod pănă la Londra, de la Bruges şi Colonia, pănă 

la Bergen, şi a ţinut aproape două secule; e destul a spune aceasta, 

ca să ințelegem ce loc important are ea cu dreptul in istoria dintre po- 

poare. (Crozals, Histoire de la Cizilisation, II, 203),
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depsiau cu moarte pe criminali. Condemnatul era pus afâră din lege și 

ori cine avea drept a'l omori. Sfînta Vehmă insțira mare groază ; se: 

temeau de ea hoţii cei mai vajnici şi prinții cei mai puternici. Cu 

timpul, ședințile ajung secrete şi misterioase. Aceste tribunale au fost, 

multă vreme, singurul mijloc de a ţinea in respect pe cavalerii hoţi şi 

ele s'au mănţinut pănă in viac. XVI. 

După moartea lui Robert (1410) se alege Sigismund, fratele lui, 

Venceslav. Foarte simpatic, invaţat, cu un esterior plăcuţ, rege al Bo- 

hemiei, margrav de Brandeburg şi rege al Ungariei, el era slab de 
caracter. A fost faţă la. conciliul din Constanţa şi s'a insemnat prin: 
măsurile luate pentru reorganisarea justiţiei. Frederie de Hohenzol- 

lern, burgrav de Nuremberg, era amic lui Sigismund ; '] ajutase să gu- 
verneze Ungaria şi se distinsese in marea bătălie cu Turcii de Ja Ni- 
copole (1396) și ajutase mult pe Sigismund să ajungă Impărat. Drept. 
recunoștință, acesta i dădu in 1415 Marca de Brandeburg, Cu chi- 
pul acestă burgravul de Nuremberg ajunge Elector. Nu "1 prea iu- 
biau supușii săi; dar era bogat și avea tunuri bune; cu aceste două, 
mijloace, el i a liniştit. Sigismund favoriză şi casa de Austria. El mă- 
rită pe fiica sa după Albert de Austria și, prin aceasta, i asigură Bo- 
hemia şi Ungaria, şi i deschise calea cătră tronul Germaniei. Cu moartea 

lui Sigismund se stinge casa de Lucsemburg. 

Frederic de Hohenzollern umblă atunci să capete corona imperială; 
dar Electorii, îngrijiţi de marele progrese făcute de Brandeburg, au pre- 
feral să aleagă pe Albert de Austria, ginerile mortului Împărat (1438). 
De atunci corona imperială a remas ereditară in familia de Habsburg. 
Albert nu domni nici doi ani şi Electorii, iniăturâna şi de astă dată pe E- 
“lectorul de Brandeburg, au ales pe Frederic de Stiria, din ramura mai 
mică a Habsburgilor. Acest Impărat leneș și fricos a domnit cincizeci 
de ani. Această domnie indelungată a fo.t fatală pentru puterea im- 
perială şi pentru influinţa, esternă a Germaniei. Principii şi au intins. | 
și mai mult autoritatea lor. S'a incoronat in Roma cu corona impe- 
rială, ce i dreptul ; dar aceasta -a fost numai o ceremonie deşartă. Sub. 
el sunt multe desordine in lăuntru și mare slăbăciune in afară. Or- 
dinul 'Teutonie ajunge sub vasalitatea Poloniei şi el nu i vine in aju- 
tor iar Bohemia, și Ungaria și aleg regi naţionali. Numai un lucru a is- 
butit : fiul său Macsimilian a fost recunoscut de Impărat şi o parte din 
moștenirea Mariei de Burgundia a trecut la Habsburgi.
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Cu toată inbucăţirea ei in 6 mulțime de state şi cu toată deca- 

denţa sa in afară, Germania făcuse mari progrese in privirea socială. 

Adumările provințiale aparau drepturile poporului in contra principi- 

lor şi isbuteau, de multe ori, a i impedica de a se amesteca in ad-. 

ministrarea justiţiei și la stringerea impositelor. Deosebitele clase se 

desvoltau in libertate ; pentru că dreptul german avea mare respect, 

pentru libertatea individuală : mulţi ţerani erau proprietari şi multe co- 

munităţi rurale posedau domenii intinse şi se administrau singure. Chiar 

pe domeniile Bisericei și pe ale: seniorilor, mulţi ţerani cultivau pă- 

mântul și plătiau arenda in bani; iar pământurile-erau ca şi ale lor. 

Chiar şi ţeranii lipiţi de pământ, cari nu aveau voie a se muta de pe 

proprietate, cultivau bine bucata lor de pământ ; pentru că știiau că 

:cu dînsa au să se hrănească şi copiii lor. Proprietarul nu -avea drept 

ai isgoni. Țeranii şi administrau singuri comunităţile lor şi aveau drep.- 

tul a se amesteca la alegerea, judecătorilor locali. In fine, cetăţile se o- 

_cupau şi cu agricultura și esemplul bogaţilor .agricultori de prin « oraşe 

avea bună influință asupra teranilor, 

Cetățile erau foarte infioritoare. Unele dintre ele erau admirabil 

administrate ; mai ales acele de prin locurile unde se stinseseră vechiele 

“familii ducale şi nu se mai ridicaseră altele, ca in Suabia și pe malu- 

rile Rinului. Pe lingă Universitățile create in viac. XIV : Praga (1347), 

Cracovia (1362), Viena (1366), Heidelberg (1386), Colonia (1388), Er- 

furt (1382) se inființară, o mulţime in viac.. XV : Lipsca (1409), Graf- 

swald (1450), Basel şi Friburg (1460), Ingolstadt (1472), Tubinga si 

Mayna (14772), Cea din Colonia, avea mai bine de 2000 de studenți. 

Incepe a se desvolta arta Sculptorul loan de Celcar, turnătorul 

Pelru Fischer. din Nuremberg, sculptorii Krafit și Lindenast, Syrliu, 

pictorul Lochner, sunt artişti insemnaţi. Atelierul lui Martin Schoengauer 

din Colmar a fost un adevărat centru artistic in acea epocă. 

In fine, in Germania sa născut Imprimeria. Multă vreme ţinută 

in secret, această artă a ajuns repede la o mare desvoltare. In Ger- 

mania, se inființază, in curînd, peste o inie de tipografii. Numai in Nu- 

remberg erau două zeci şi cinci. Comerţul de librărie a luat un mare 

avint, favorisat, mai cu samă, de iarmarocul de la Francfort. Din (ier- 

anania ea s'a lăţit și in cele alte ţeri din Europa. 

$. 5. Bohemia. 
După stingerea dinastiei naţionale se alege rege Albert de Austria,
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care nici odată n'a isbutit a face să i se recunoască autoritatea pe de- 

plin. Cu loan, fiul.lui Enric VII, ajunge la tron dinastia de Lucsem- 

burg, care a domnit mai bine de un secol. Acest rege era un cheltui-— 

tor ; nu şi bătea de feliu capul cu Bohemia, şi a petrecut mai tot tim- 

pul in Lucsemburg sau la curtea din Paris şi a murit in bătălia de la. 

Crecy. Dar in timpul acesta, veniturile coroanei erau micşurate şi gu- 

vernul central şi perdea autoritatea judiciară ; a isbutit inse ca Elec- 

torii să aleagă Impărat pe fiul său Carol; a aneesat Moravia şi o parte 

„din Lusaţia, şi a asigurat suzeranitatea asupra unei părți mari din Silesia. 

Fiul său Carol 1V (1346) și făcuse educaţiunea in Franţia. Suit 
pe tron, el se sili a restabili ordinea, in finanţe ; reorganisă justiţia ; 

pedepsi cu severitate hoţiile ; ridică comerțul şi industria şi intemeie 

Universitatea din Praga, după modelul celei din Paris. Cu mari sacri- 
ficii, el atrase de pretutindinea profesori celebri, şi voi să facă din a- 
ceastă instituţie «punctul in care trebuia să se intâln6ască naţiunile 

din centru şi din estul Europei, focarul de unde civilisaţia latină și -oc- 

cidentală avea să radieze asupra popoarelor grece şi slavone.» Noua 

Universitate ajunse in curînd la mare strălucire. Pe la 1380 erau 10000 
de studenţi. El infrumuseță. Praga cu o mulțime de monumente măreţe. 

Pe de altă parte, el se ingriji de administraţia ţerei şi făcu un codice: 
de legi. Dieta *1 respinse ; dar primi mai multe reforme, intre care mai 
insemnate erau : desființarea judecății lui D-zeu şi invoirea dată ţera- 
nului de a chiema pe stăpânul său inaintea judecății. 

Bohemia a ajuns la un mare grad de inflorire sub Carol IV EL 
o iubia foarte mult; favorisă mult limba natională ; inființază o mul: 
țime de fabrici şi intemeie archiepiscopatul din Praga ca să scape Bo- 
hemia de supremaţia bisericei germane. El muri in 1218, după ce im- 

părţi staiele intre fiii săi. 

Sub incapabilul său urmaş, Venceslav, naționalitatea bohemă se in-. 
tărește și mai mult. Imigrarea germanică se mai mieşurase, În nobilime 
se deşteptase simţul național şi chiar in cetăţi, locuite in mare parte de 
Germani, se vedea năzuinta de a scapa de sub jugul german. Aceste 
împrejurări şi starea tristă a clerului dădu naştere la o viie oposiţie 
in contra Bisericei. Nobilimea şi: chiar regele şi miniştrii săi se ridicau 
in contra clerului corupt, care cumpăra cu bani demnităţile eclesias- 
tice, care escomunica ca să vîndă deslegarea de biesteme şi, in ace- 
laş timp, storcea cumplit pe ţerani. Universitatea cere reforme şi Ce-
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chii se string in jurul ei, nu atâta din simţ religios pe cât din dorinta 

de a scapa de Germani. Joan Huss, celebru profesor Ia Universitatea 
din Praga, om foarte invaţat, cu moravuri curate și foarte “eloquent, 

se ridică cu energie_in contra abusurilor Biseri i, EL entusiasta pe - 

toată lumea prin predicele sale in limbă populară ;.era. de_ideie să se 

iea averile din mânile clerului şi nega papei dreptul de a se pretinde cap 

al Bisericei. *) Regele ţinea cu el. În 1415 Impăratul Sigismund i dădu 

o carte de siguranță pentru a se infăţișa inaintea conciliului din Con- 

Stanfa. EI fa dat in judecati şi apără cu multă căldură drepturile cer 
cetărei libere faţă cu_autorita iastică.. Fu condemnat, şi ars de 

viu, impreună, eu discipulul, său Ieronim, din. Praga, | 
Atunci intreaga Bohemie se ridică în picioare. Nobilimea, intrea- 

  

  

  

    

gă protestă contra nedreptei hotărîri a coneciliului şi se legă a apăra 

libertatea cuvintului lui D-zeu **) Biserica voi să iea măsuri energice ; 

dar Venceslav era, și el, infuriat de supliciul lui Huss. Când voi să iea 

măsuri, era, prea tirziu. Poporul se inarmă sub” conducerea lui Zizka 

(1419). Regele muri auzind de revoltă. Ă 
  

=) Străinii cunose pe loan Huss numai ca. eretic celebru, obiect 

de admiraţie pentru uniia, de reprobare pentru alţii, după punctul de 

vedere religios in care se pun. Lumea slavă, şi mai cu samă Bohemia, 

onorează în el pe scriitorul de geniu, pe apărătorul curagios al natio- 

nalitâţii ceche, pe reformatorul limbei literare, Nemulțemit a oferi mo- 

dele de stil escelent, el se aplică a fiesa ortografia naţională; pros- 

crise in limbă germanismele, după cum alungase pe Germani din Uni- 

versitate. Poet el a seris câteva cântece. El le punea insuși pe musică 

şi cunoscătorii afirmă că a introdus inoiri fericite in cântarea religioasă. 

Dar ceia ce. impresionă măi mult pe contimpurani, a tost mai mult pu- 

ritatea vieţii sale, blândeţa caracterului său, eroismul martirului său. 

(UL. Leger, Histoire de i Autriche- Hongrie, 169). 

*) Poporul incepe a raţiona asupra lucrurilor religioase. Pe de 

altă parte, desvoltarea literaturei. naţionale deștepta in spirite o ten- 

dinţă de a scăpa de supremaţia pe care Germanii şi o insușiseră in 

țară. Cetățile fuseseră umplute de acesti străini ; in biserici şi in 

scoale, limba lor era mui pre sus de limba populatiunei indigene ; 

eniar fncțiunile eclesiastice erau une ori incredințate la Germani cari 

nu cunoșteau idioma turmei lor. Meritul lui loan Huss a fosi că are- 

sumat în el toate nevoile morale ale timpului său ; preui, el predică 

reforma Bisericei, vulgarisă cuvîntul divin in limba populară ; patriot, 

el se sili a scapa naționalitatea bohemă de apăsarea intelectuală a mi- 

norităţii germane. Inainte de Luther, nici un reformator n'a avut c 

influinţă aşa de mare asupra unei națiunei, - (L. ' Lâger, Flistoire de 

' Autriche- Hongrie, 164). 

Da 
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Bohemia nu voi să recuuoască autoritatea lui Sigismund, care 
a fost bătut de două ori de cătră insurgenți. Aceştia cereau patru puncte 
mai principale : predica liberă a cuvîntului lui D-zen, comunicarea sub 
ambele chipuri, intoarcerea Bisericei la puritatea primitivă şi pedepse 
lumeşti peniru păcatele de moarte. *) Revoluţia era victorioasă ; dar 
in curind se formară două partide, de o potrivă de puternice. Uni- 
versitatea și cu oamenii moderali se mulţemiau cu aceste.patru puncte ; 
pe când fanaticii mergeau foarte departe. Ei nu recunoșteau de cât nu- 
mai botezul şi comunicătura ; lepadau cultul sfinţilor, purgatoriul şi 
ori ce hierarhie. 'Țeranii şi mare parte dintre micii proprietari sunt pen- 
tru acești fanatici. Ei şi așază capitala in Tabor şi apără cu o energie 
selbatică nu numai ideile lor religioase, dar şi independenţa națională.: 
Resboiul inu unsprezece ani. Husiţii erau pururea victorioși, de şi nu 
i-ajuta nimine. Polonii şi Lituanii, la cari făcuseră ei apel, se ţin de 
o parte. In ultimele timpuri lupta luă un caracter de selbătăcie şi vio- 
lenţă, cum numai in resboaiele religioase se poate vedea. Pe lingu urile 
religioase se mai unia şi ura de rasă. **) Bohemia ajunge din nou slavo- 
nă, mulțemită Hussiţitor ; chiar și cetăţile ajung un focar de slavonism. 

După moartea lui Zizka, Procopie Cel Mare luă ofensiva. O mare 
parte din Germania a fost pustietă. Dușmanii erau cuprinși de groază 
si toți fugiau inaintea. lui. Bandele hussite ajung pănă la marea, Baltică. 
In zadar papii predicau necontenit cruciate. Sute de mii de oameni, ri- 
dicați la glasul Bisericei, au fost bătuţi sau nevoiţi a fugi cu ruşine. 

=)  Husiţii triumfau ; ei se întruniră la Praga pentru a alcătui 
simbolul definitiv al credinţii lor şi constituţia regatului. Acest simbol 
fusese intocmit de protesorii Universităţii din Praga ; el figura in frun- 
tea proclamaţiunilor lui Zizka şi se resuma în patru articole. Cechii 
cereau : comunicarea sub ambele specii ; libera predică a cuvintului 
divin ; secularisarea bunurilor clerului. Al patrulea articul zicea că 
pacatele de moarte și greşelile in contra. Bisericei făcute de câtră per- 
soanele laice şi eclesiastice vor putea fi pedepsite cu pedepse lumești. 
(L. Leger, Histoire de b Autriche- Hongrie, 179). 

**) Biserica ne a tractat ca o vitrigă şi ca cea mai crudă din- tre mamele vitrige. Ea a aruncat asupra noastră pe duşmanii noştri naturali. pe (iermani. Pentru ce se luptă ei, dacă nu imboldiţi de ura vecinică in contra rasei noastre ? Ei ar voi să ne pregătească, aceiaşi soartă, ca, celor din Misnia, Prusia şi de pe Rin. Scumpi concetățeni, voi toţi cari sunteţi devotați acoronei boheme, aduceţi-vă aminte de stră- moșii noştrii cari și au iubit in tot d'auna patria lor cu o dragoste ferbin- te, ridicaţi-vă pentru a susținea țara noastră in contra nedreptăţii şi a= Pisărei.» (Lavisse et Rambaud, Histoire gândrale, UI, 693). * 
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Atunci Biserica incepu a negocia ; şi ceia ce nu putuse face cu ar- 

mele, izbutește cu intriga. Se iscă dușmănie intre cele două partide şi 

Procopie pieri in luptă. Atunci Bohemia, slăbită și pustietă, e dispusă 

a incheia pace. Biserica, acordă Bohemiei dreptul de a se impărtăși sub 

ambele chipuri, i 

După moartea lui Sigismund, ginerele său Albert domnise foarte 

puţin. Pe timpul minerităţii fiului său Vladislav, Geozge Podiebred, în nu- 

mit regent. EI fu ales rege in unanimitate la moartea lui Vladislav 

(1457). EI reorganisă ţara ; introduse o justiţie regulată şi, intorcând 

coronei domeniile pierdute in timpul resboaielor, şi întocmi o armată, 

puternică. Biserică se purta bine cu el, sperând că se va intoarce la 

catolicism ; dar când s'a încredințat că această nădejde este zadarnică, 

papa *| escomunică şi publică o cruciată in contra, lui. Dar Bohemia 

ieşi victorioasă și din această incercare. Ea remase un regai slavon. 

Podiebrad muri in 1471. 

$. 0. Statele Scandinave. 

De prin viac. XIII şi pănă cătră sfirșitul Evului Mediu, istoria sta- 

telor Scandinave ni prăsintă mai numai lupte lăuntrice intre deosebi- 

ţii membri ai familielor domnitoare, intre regi şi - clasele privilegiate. 

Din această causă, ele nu au nici o acţiune in afară. Partea de la sut 

_dul Danemarcei și Şlesvigul se colonisază cu Gennani ; cetăţile hanse- 

atice pun mâna pe tot comerțul Nordului ; iar la răsăritul mărei Băl- 

tice, Ruşii se intind pănă la Neva şi Svedia remâne numai cu Finlanda. 

In Danimarca puterea regală slăbia la fie care domnie nouă ; 

pentru că nu era regulată succesiunea la tron şi pentru că fiecare 

rege impărţia statul intre fiii săi. Nobilimea căpătă dreptul a de- 

cide intre deosebiţii compețitori la coronă și atunci regalitatea a a- 

juns electivă, cu singura condiţie ca nobilii să aleagă pe rege din fa-. 

milia regală. Clerul departe de a fi un sprijin al regalității, cum a fost 

in alte ţeri, era unit cu nobilimea ; pentru că era foarte bogat şi in- 

carcat cu privilegii şi eu o mulțime de drepturi. Cum se vedea ame- 

nințat in privilegiile sale, clerul arunca interdict asupra. ţerei intregi 

şi apela la papa. Regele era nevoit să cedeze. Burghezia se ridică cu 

greu, din pricină că intreg comerțul era in mâna Hansei ; iar teranii 

aşa de puternici odinioară că aveau drept a lua parte in Adunarea Na- 

ţională, pierd ori ce drept şi cad in șerbie.
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In 1250 se stinge dinastia Folkungilor. din Svedia: Dintre regii cari 

urmează e mai insemnat numai regele Magnus (1328) sub care se iace 

unirea cu Norvegia, unire care nu a ţinut mult. Ca şi in Danimarca, 

avem o mulţime de lupte lăuntrice și creşterea puterei nobilimei şi a 

clerului Dar clerul suedez e mai prietin al puterei regale. 

In 1363 Valdemar, regele Danimarcei mărită pe fiica sa Marga- 

reta, cu regele Norvegiei. Fiul ei ajunse rege al Norvegiei și Danimar- 

„cei, sub regența mamei sale. În 1396, un nepot al ei ajunse rege in 

“Suedia. In Adunarea convocată in 1397 la Krlmar se decide ca cele 

trei ţeri de la Nord să fie unite sub un singur rege: Unirea de la 

Kalmar. Această unire nu impaca pe Suedezi. Nemulţemirea ajunse ge- . 

nerală când Margareta numi o mulţime de Danesi in funcțiunile din 

Suedia, "Țeranii din Dalecarlia se ridicară in contra âpăsătorilor ; dar, 

in tața acestei rescoale care degeneră in o adevarată jacăria, nobili- 

mea, și clerul din Suedia lasă la o parte toate motivele de nemulțemire 

și astfel Unirea a fost scapată. 

“$. 7. Peninsula Iberică. _ j 
In Castilia după moartea lui Alfons X a fost o serie de regi ne- 

insemnaţi pănă la Petru Cel Crud (î350—1369), numit astfel pentru 

„Că a ucis pe soția sa și pe fratelesău, pe regele Grenadei, oaspele său. : 

“Tirănia lui a inlesnit calea lui Enric de Trastamare, o rudă a sa. A- 

cesta chiemă in ajutor bandele lui Duguesclin ; dar şi Petru avu aju- 

tor de la Principele Negru. Victorios un moment, el fu mai peurmă 

prins şi ucis. Noua fâmilie a domnit asupra Castiliei o sută de ani 

* (1368—1468) ; dar au fost vecinice tulburări. Neinţelegerile s'au sfir- . - 
şit numai la suirea pe iron a Isabelei. - i 

Pe când Castilia se sbătea in lupte lăuntrice, Aragonul făcea mari 

progrese sub niște regi cari au guvernat ințelepţeşte. Jayme IIpe lin- . 
- gă Bieilia, care era de mult sub Aragon, a mai supus Corsica și Sar- 
dinia. Insulele Baleare s'au supus de bună voie. In 1469, Ferdinand 
de Aragon luă in căsătorie pe Isabela de Castilia şi prin această in- 
soțire se tăcu unitatea Spaniei. In 1492 armatele celor doi soţi cu- 
prinseră Grenada, cea de pe urmă cetate stăpânită de cătră Musul- 
mani in Spania, şi astfel peninsula scapa cu totul de sub autoritatea 
necredincioşilor. %) - 

| E) lar vechii locuitori, retrași in fundul locuinților lor, lasară pe creștini să cuprindă cetatea, care părea cu totul părăsită. Se arboră pe 
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Pe când sub. Ferdinand, numit Catolicul, se făcea unitatea naţio- 

nală, Navara se desfăcea de Spania. De mult timp această țară se con- 

sidera mai mult ca.o dependenţă a Franţiei. Regii săi, mari feudatari 

francezi, se amestecă in trebile Franţiei şi Navara incetează a îi spa- 

niolă. La inceputul vic. XVI ea pierde partea de la sud de Pirinei, 

care se anecsază la Aragon ; iar la tronul ei ajunge familia de Bourbon. 

În privirea politică, istoria Spaniei este neinsemnaiă in aceste două 

viacuri, dar Instituţiile Qeosebitelor regate spaniole merită o deosebită 

atenţiune. - _ . 

In Portugalia regalitatea era electivă dar și ereditară ; Cortesii 

se adunau în imprejurări grave, şi cele trei ordine deliberau in comun. 

Se cerea unanimitatea voturilor. Toţi cari luptau in contra necredin- 

cioşilor 6rau consideraţi ca nobili ; dar inceta a fi nobil acel care şi 

permitea a lovi o femeie cu sabia său cu lancea, cel. dovedit de min- 

_cinos şi cel care fugea din luptă. Portugalia s'a desvoltat de timpuriu 

mulțemită pământului ei foarte roditor și așezărei sale pe ţermurile o- 

eeanului. De timpuriu, agricultura ei e infloritoare şi marina ei este pu- 

ternică de prin viac. XIV. Din nefericire, au fost lupte crâncene intre 

regi și cler. Pentru ca să scape de sub vasalitatea papei, mai mulţi 

regi acordaseră clerului drepturi și privilegii foarte mari. Când voiră să 

le restringă s'ău intimplat lupta cumplite. Aceste lupte s'au stirşit sub 

Petru Justiţiarul care mănţinu privilegiile eclesiastice «in tot ce nu a- 

veau ele conirar cu prerogativă regală.» Prin aceasta s'a pus un capăt 

luptelor lăuntrice ; dar se pierduseră două sute cincizeci de ani, 

Castilia e ţara nobililor şi a Comunelor. Cortesii jură credință re- 

gelui, dar numai când jură şi el că va respecta libertăţile regatului. 

In aparență, regele are mari drepturi : declară resboiu şi subscrie pace, ” 

numeşte in funcțiuni, poate propune legi şi impune dări ; dar el € privi- 
  

Alhambra -şi pe Albayein stindardul Castiliei şi al Sf. lacob ; s'a deco- 

rat moscheia cea mare cu orramentele cultului catolic, și fanatismul 

barbar a lui Ximenes a pus să se ardă manuseriptele arabe conservate 

asa de prețios in curs de atâtea, secole, Ferdinand cuprinse cele mai 

importante posiţiuni din “munții şi regatul Grenadei, fără să '] impedice 

nimine. Invinşii păreau că sunt indiferenți chiar şi la condiţiunile capi- 

tulaţiunei care li lasa libertatea, bunurile, armele, religia, moscheile și 

obiceiurile lor, mențineau instituţiunea cadiilor și caidilor insărcinaţi a 

judeca neintelegerile după legislația musulmană şi in fine i supuneau 

numai la acele imposite pe carei plătiseră regilor lor naţionali. (S6dil- 

lot, Histoire gentrale des Arabes, |, 415).
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ghiat de aproape de Consejo Real, alcătuit din representanţii nobili- 

mei și din funcționarii superiori, une ori 'și din deputaţi ai burgheziei. 
In mâna acestui Consiliu erau afacerile cele mai “importante și el era 
și un tribunal superior. Corteşii aveau dreptul a face monarchului ob- 
servaţiuni şi a i cere curmarea abusurilor. Nici un imposit nu se pu- 

tea stringe fără invoirea lor. Clerul este a tot, puternic. Cele trei or- 
dine cavalerești : Alcantara, Calairava şi St. Iacob sunt intemeiate în 
viac. XIIL. Erau o mulţime de mănăstiri şi călugării cerșitori se imul- 
țiseră foarte. A treia. parte din pământurile cucerite de la -Mauri tre- 
buia să se dea clerului. Prelaţii tot pastrau obiceiul de a fi in frun-_ 
tea vasalilor lor la resboiu. Nobilimea era foarte mândră ; era: mare 
lucru un Hidalgo, fiu de ceva, om cu avere, proprietar. Noroe că pă- 
mânturile nobilimei erau imprăştiete ; alimintrelea ar fi fost greu de 
regi și noroc de Comune, care i mai ţineau in respect. Regii au căutat 
să stabilească macar unitatea de legislație. In aceasţă privire s'a deo- 

_sebit Alfons X. ÎN 

In Aragon nobilimea nu e aşa de puternică; cu toate aceste sunt 

foarte uniţi. Norocul poporului au fost că Aragonul s'a unit cu Cata- 

lonia, unde erau o mulțime de neguțitori indrăzneţi. Prin această unire, 

nobilimea din Aragon au capatat oare care opiniuni democratice. Ni- 

căirea, aristocrația n'a fost mai mareaţă şi nicăirea nu s'a văzut aşa de 
mare respect pentru lege şi libertate individuală. In cas de nemultemire 
ei aveau dreptul a forma o Uniune, care și avea steagul său de res- 
boiu, pecetea sa, Consiliul şi armata sa, ca, şi regele. Mai tot dauna 
acesta era bătut. Cetățile aveau privilegii mult mai intinse de cât cele 
din Castilia. Cortesii aveau toată puterea legislativă ; se amestecau în 
administrarea justiţei ; primiau plângeri in contra agenților regali şi re- 
gele era dator să i convoace la. doi ani. In intervalul sesiunilor, o co- 
misiune permanentă veghia la menținerea libertăţilor şi la strîngerea 
contribuţiunilor. 

In Catalonia autoritatea regală era foarte mărginită. Ea forma un 
feliu de republică foarte geloasă de drepturile ei. Toate clasele erau re- 
presentate in guvern. Cortesii se convocau la trei ani şi regele nu pu- 
tea disolva Adunarea. O comisiune de trei ținea şedinţă in fie care zi. 
Ea urmăria ori ce atingere adusă drepturilor cetăţeneşti ; asigura orâi- 
nea publică ; lua măsuri de aparare in contra primejdiei din afară ; a- 

„Vea supraveghiere asupra flotei și convoca Cortesii in cas de urgenţă.
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Cătră finele Evului Mediu, Barcefona era unul din cele mai mari por- 

turi, din lume. Ocupaţia favorită a Catalanilor era marina şi puterea 

lor în Orient a ţinut pănă la căderea Egiptului sub Turci. Și astăzi 

-atalonia prin industria și bogăția sa se deosebește de cele alte pro-. 

vinții din Spania. . : 

Cultura este inaintată. Se construiesc in toată peninsula o mul- 

țime de monumente. Arta spanioală -e o artă lucsoasă și splendidă, arta 

unei ţeri care a avut bani multi şi i a cheltuit impărăteşte. Literatura. 

e strălucită, spre sfirşitul Evului Mediu. Sunt câţiva poeţi de valoare 

şi in Istorie e insemnat Ramon Muntaner (1330). In viac. XIII se mai 

intemeiază universităţile de Coimbra şi Lisabona in Portugalia, și, două 

viacuri mai târziu, incă două in Spania, la Valladolid şi Saragosa. Al- 

fons X a construit un observatoriu şi a pus să se intocmească tabele 

nouă astronomice, tabelele Alfonsine. - 

| $. 8. Italia. 

La sfîrșitul viac. XIII, găsim in -ltalia deosebite forme de guvern. 

- Asa, în Ialia sudică era absolutist ; teocraţie in Roma, Toscana e im- 

părţită în mai multe republice, in Lombardia apăreau cei intăi tirani, 

_iar feudalitatra era puternică in Piemont. Aice comiţii de Savoia, mar- 

chisii de Montferat şi de Salucii intemeiaseră adevărate state ; dar 

luptele lăuntrice sărăciseră țara și impedicaseră ori ce desvoltare ar- 

tistică şi literară. . a 

Republicele erau slăbite din pricina luptelor civile ; toată lumea 

doria pace şi repaus cu ori şi ce pret. Clasa. de mijloc, mai cu samă, 

era gata la ori ce sacrificii in favoarea barbatului care li ar fi garen- 

tat aceste bunuri prețioase. Atunci unele famili mari pun mâna pe pu- 

tere şi organisază mici monarchii. Unele au ținut foarte scurt timp. 

„Familia Scala isbuti la Verona.; Este la Ferara. Guelfii din Florenţa 

sau pus: sub protectia lui Carol de Anjou, regele din Neapole. Acesta 

ajunsese foarte puternic, întrun timp când nu era nici papă, nici Îm- 

părat. Dar avea nevoie de papi pentru indeplinirea planurilor sale am- 

biţioase. E] voia să restoarne Inaperiul bizantin. Bătut de cătră Ma- 

nuel Paleologul, el era gata a pleca a doua oară când se revoltă Si- 

cilia, care nu mai putea suferi tirania lui. In lunia Paştilor, la vecer- 

nie, toţi Francesii din Sicilia au fost măcelăriți (31 Mart 1282) şi țara - 

intreagă chiamă pe Petru de Aragon. După moartea lui Carol de An- 

jou regatul său s'a impărțit in două: Neapole şi Sicilia. 

4
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Intre republicele maritime se cantinuă luptele cu mare inverșu- 
nare ; pentru că Genovesii ajutaseră pe Bizantini ca să restoarne Im- 
periul latin. Veneţia a fost bătută şi Pisa umilită ; dar “Genova nu se 
poate folosi de victoriile sale din pricina luptelor lăuntrice. In acest 
timp nobilimea venețiană. și intăria in fiecare zi autoritatea sa, limitând 
puterile dogelui. *) Alegerea lui nu se mai face de cătră popor, ci de 

_cătră Marele Consiliu, alcătuit din 480 de membri şi reinoit pe fiecare 
an. Acest, Consiliu numia pe doge, impărția funcțiunile publice şi pre- 
gătia legile; Guvernul era cu totul aristocratic. În 1310 se infiinţă 
Consiliul de zece, instituţie permanentă, cu puterea: de a privighea pur- 
tarea. politică a jutulor cetățenilor. %**) | 

Pe cănd Veneţia ajunge o republică aristocratică, in Florența se 
desvolta, pe fie ce zi spiritul democratic. Burghezia se intăria pe fiecare - 
zi prin comerţ şi industrie. Puterea era in mâna arților mdjoare ; iur 
plebeii erau escluși.: Atunci nobilii se inscriu in corporaţii și ajung a 
pune din nou mâna pe guvern. Burghezii ieau măsuri; Se decide ca 
  

*) In Veneţia: 0 organisaţie puternică şi tăcută făcea să tacă 
toate patimile personale, opria toate facțiunile in primul lor sbor, 
prevedea toate revoluţiunile, și nu lăsa să apară nici un caracter, 
nici un individ care să fie mai presus de masa comună. Spiritul era 
plin numai de noţiunea abstractă a republicei ; se vedea pe scenă nu- 
mai -senioria, marele consiliu, consiliul de zece ; se vedeau insufleţiţi 
de o ambițiune profundă, orgolioasă, statornică, care nu se desminția 
nici odată; cu toate aceste nici un nume nu era pe decisiuni. Carac- 
terul sau virtuțile dogelui, prudența unui consilier, talentele unui ora- 
tor, nu străbăteau riici odată vălul care acopetria toate deliberaţiunile 
Senioriei. Străinii, istoricii, chiar supuşii statului, considerau republica 
ca pe o ființă ideală, care nu şi schimba, nici odată. sisteriele, care nu 
avea alte pasiuni de cât pasiuni eterne. (Sismondi, Histoire des repu- 
bliques italiennes, VI, 22). _ Ia 

%%) Consiliul de Zece, mai de la intemeiarea sa, puse mâna pe 
direcțiunea supremă a republicei ; el intruni toate puterile, imprăştiete 
pănă atunei; dădu un centru autorităţii şi o putere neresistibilă voin- 
ţii care cârmuia guvernul. Cu alte cuvinte, el intemeie despotismul şi din 
libertate conservă numai numele. De altmintrelea, el avea multe calităţi : o privighiere pe care nimic nu o putea amăgi, o politică adincă in pro- ieciele sale, o statornicie neclătită in esecutarea lor. EI mări in afară republica cu toate că, prin lipsa sa de credinţă, a făcut'o uricioasă tutulor ; a mănţinut'o liniştită in lăuntru ; a prevenit conjurațiunile de la naşterea lor, şi a făcut. in tot dia una neputincioasă ura ce era es- citată de cătră despotismul său. (Sismondi, Histoiye des republiques *taliennes, Ul, 239), - ”
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nobilii să fe-isgoniţi din funcțiuni. Cu toate aceste neinţelegeri lăun- 

trice, eultura face mari progrese. În 1995 se incepe a se clădi Santa 

Maria del Fiore şi, în anul următor, palatul Seniorii, construit de cătră 

Arnolfo de Cambi şi impodobit de Cimabue şi Giotto. Dante Alighieri 

- imcepea, a se face cunoscut. Toată lumea aleargă după imprumut la 

băncile din Florenţa. Mânarii republicani lărgesc. cetatea lor si.o fac 

ae patru ori mai mare. Cu toate aceste, republica are să slăbească. 

Sunt vecinice lupte între Albi şi Negri. Şi aceste luple se terminau 

in tot d'a una, prin esilarea celor invinşi. Dante a fost esilat. 

„Nu mai cra laptă intre stat şi Biserică ; dar Guelfi şi Gibelini se 

veshoiau cu mare furie in Italia, se înţelege că numai pentru întere- 

sele lor. Gibelinii aveau capi energici intre cari Castruccio Castracani 

şi Mateiu Visconti. Dar cu toate aceste ei. au fost, invinşi. Atunci ei 

se adresază lă Impăratul, Ludovic de Bavaria. Acesta veni în Italia ;, 

dar nu isprăvi nimic, cum nu jsprăvise nici inaintașul său Enric. VII. 

După intoarcerea sa in Germania, Gibelinii chiemară pe ioan de Bo- 

hemia, fiul lui Enrie VII, Acesta veni şi o mulțime de cetăţi se uniră 

cu el. Dar când sau văzut pretențiunila sale de a domni absolut, Guelfi 

si Gibelini uită neinţelegerile dintre ei şi se unesc in contra lui. El a 

fost nevoit a părăsi Italia. In timpul acesta, continua resboiul intre 

Florenţa Şi vechia ei duşmana. Pisa. Bătuţi de cătră Pisani, Florenti- 

nii chiemară pe ducele de Atena şi '1 puseră în fruntea cetăţii lor. EL 

fu proclamat senior pe viaţă. Făcu cetăţii mari servicii militare, in a 

devăr ; dar incepu a guverna tirăneşie şi fu alungat. - 

In Roma, autoritatea, papilor nu fusese nici odată fermă. şi soli- 

dă; de multe ori fuseseră isgoniţi şi nevoiţi a şi găsi asil in altă ce- 

tate. Dar de la strămutarea la Avignon, în statul pontifical se inte- 

_mieseră mai multe republice și seniorii. Roma era în prada anarchiei. 

-Pamiliile Colonna şi Orsini aspirau la tirănie ; populațiunea se ingră- 

mădiă in capitelin ; vechiele monumente erau prefăcute in turnuri pen- 

tru apararea palatelor feudale. Mai multe deputaţiuni ale Romanilor ru- 

gaseră pe papi se revină ; dar se intorseseră numai cu făgăduinţi. A- 

tunci apăru Nicolae Rienzi. *) Mare orator și inflăcărai de amintirile 

  

=) Rolul acestui singular personaj (Nicolae Rienzi) nu poate fi 

înțeles de cei cari presupun că el era inzestrat cu o profundă pătrundere * 

politică şi că impărtăşia principiile republicanilor moderni. El a fost, 

fără nici o indoială, cu toate pretenţiile, cu toată presumpţia și, după .



__857__ 
vechei. Rome, e] pregăteşte poporul pentru libertate: declară resboiu = 
nobililor (1347) şi convoacă poporul la Capitoliu. *) Aclamat Tridun- . 
al poporului, el restabili ordinea și goni pe baroni, obligându-i â se 
adăposti in castelele lor. Mai multe cetăţi și mulţi principi i trimit 
ambasade, Inbătat de amintirile măreţe ale trecutului, el se crezu Dic- 
tator al lumei ; cită inaintea sa pe cei doi pretendenți la corona im- 
perială ; se incunjură -cu mare lucs şi pretinse onoruri foarte mari, iii 
    

cum pare cu tot șarlatanismul seu, un patriot şi un om de geniu, poet 
prin temperament și plin de idei grandioase: Dar aceste idei, cu toate că impodobite cu cele mai strălucite colori de viia lui imaginaţie, nu e- rau, in sumă, de cit ideile de altă dată, amintiri de gloriile de mult timp nimicite ale vec!: ii republice păgâne, serie de contraste ironice aruncate in fața apăsătorilor momentului, fără altă perspectivă de pace in viitor de cât intoarcerea la acele vechi formule care nu mai res- 
pundeau la nimica viu. Amici Și inimici se. pare că au prețuit de o po- trivă şi au considerat ca naturale simţimentele și planurile lui, care fură de altmintrelea ale secolului in care trăia. (Beyce, Le saint Em- Dire romain germanique, 365). - 

: *) După ce a esplicat Lex de împerio. a lui Vespasian, Cola de Rienzi se intoarse “căiră poporul adunat. « Vedeţi, domnilor, zise el, 
care era antica suveranitate a poporului roman ; el conferia impăra- 
ților, ca unor vicari ai sei, drepturile și autoritatea lor. Aceştia şi pri- miau fiinţa și puterea lor numai de la libera voinţă â strămoşilor voş- 
trii ; şi voi, voi aţi consimţit -ca ochii Romei să i fie SCOȘI ; ca papa. și impăratul să părăsiască zidurile voastre şi să nu mai atirne de voi, De atunci pacea a fost isgonită din această incintă ; sângele nobililor şi al cetățenilor voştri a fost vărsat in zadar in certe private ; fortele voastre au fost stoarse in discordie ; şi cetatea noastră, altă dată re- gina, națiunilor, a ajuns risul lor. Romani, vă conjur, cugetaţi că a- veţi să fiți priveliştea universului ; jubileul se apropiie ; creştinii de la estremilățle pămânfului au să vină să viziteze cetatea voastră : voiţi „voi ca ei să găsiască 'aici numai slăbiciune și ruină, numai apăsare şi crime ?> (Sismondi, Fistoive des republiques italiennes, IV, 63). 

**) Cola de Rienzi era un om de naştere de jos. Cu toate a- ceste fusese destinat la literatură, şi talentele lui deosebite "1 făcuse să facă mari progrese. Se dedase la studiul istoricilor şi oratorilor an- „ticităţii ; incunjurat de monumentele gloriei și puterei Romei, el cău- iase a se asigura de vechia sistemă a cetățenilor sei. Nici un om din secolul seu nu avea mai adincă venerație pentru anticitate, o emulaţie mai nobilă pentru a face să renască virtuțile ei; nici un om nu fă- cuse un studiu mai profund asupra moravurilor și legilor republicei romane, și nu știia să interpreteze mai bine inscripţiunile şi monu- mentele, pe care poporul le văzuse” pănă atunci cu un ochiu stupid, fără să găsiască in ele amintirea virtuților strămoşilor sei ; nici un om nu era insuflețit de un zel mai curaţ pentru binele tutulor, de un pa-
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Când papa observă că popularitatea lui scade, '] 'escomunică. Rienzl 

fugi din Roma ; dar fu prins şi dus la Avignon. Inse de la plecarea 

lui, Roma. căzuse iarăși in anarchie. Populaţiunea se da la tot feliul 

de escese şi nobilii. şi făceau de cap. In 1354, Rienzi reveni, trimis de. 

cătră papă. EI fu primit cu mare entusiasm şi i se incredință din nou 

toată. puterea cu titlul de Senatov. Rienzi inse se purtă cu multă asprime 

şi fu ucis“in o rescoală, câte va luni după aceia. Cardinalul Albor- 

noz, om înțelept, pregăti reintoarcerea papilor la Roma. 

În acelas timp, populaţiunea de jos din Florenta devenia, pe fie- 

care zi, şi mai indrăzneaţă. In 1378, ea se revoltă sub Michail Lan- 

do şi puse mâna pe palatul Senioriei. Lando'e proclamat gonfalonier 

al justiției. Guvernul poporului, partida Ciompi, a fost hbine-făcător. 

Lando a tinut pe popor in marginile bunei cuviințe și pe nobili in 

respect. Când a incetat guvernul lui Florența a căzu din nou in a- 

narchie.: Atunci familia Medici incepe a se ridica mai presus de cât 

cele alte și a se pregăti pentru un mare viitor, | 

Populaţiunile din Lombardia nu erau nemulțemite de guvernarea 

tiranilor, cari erau cruzi mai mult cu nobilii. Poporul era mulțemit de 

soarta sa și se mândria cu splendidele monumente ce se inalțau prin: 

toate cetăţile. Ioan Galeaz Visconti, ajuns. duce al Milanului, avea o 

ambiţie nemărginită. *) EI luă in serviciul său pe cei mai insemnaţi 

Condottieri de pe atunci şi puterea lui se intindea mai asupra intre- 

gei Italie de sus. Recunoscut de cătră Împăratul ca duce de Milan 

(1395), el aspiră a domni peste peninsula, intreagă. E] supuse o mulţime 

de cetăţi, intre care Bolonia şi Pisa, şi se pregătia să atace Florenţa şi a 

triotism mai esaltat ; nici unul, in fine, nu comunica altora cugetările 

şi simţimentele sale prin o eloguență mai convingătoare. Acest invăţat 

distins, acest profund anticar, a fost inalțat prin talentele sale in frun- 

tea guvernului. (Sismondi, Histoire des rtpubliques îtaliennes, IV, 58). 

| *) loan Galeaz avea un curaj de intreprindere foarte mare față 

cu laşitatea sa personală.. Acelaş om care nu sa aratat nici odată in 

fruntea unei armate, care se incunjura cu: 0 intreită gardă, și care şi 

contra gardei lua măsuri de aparare in apartamentul său, ca și cum 

ar fi fost sigur de tradarea ei, acest om nu sia nici un minut la in- 

doială in hotăririle sale; nici odată nu era tulburat prin pericul sau 

descurajat prin nesucces. Superior tutulor prin adîncimea politicei sale, 

incapabil de mustrare de cuget pentru crimă sau de ruşine pentru reua 

credinţă, el țintia, cu vastele sale mijloace, a supune inireaga Italie ; 

și dacă ar fi cucerito, ar fi găşit puţine piedici intru a şi intinde do- 

minaţiunea asupra ţerilor vecine. (Sismondi, Histoire des republiques 

itallienes, V, 63),
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lua corona regală. Dar muri şi statul său s'a desmembrat. Atunci Flo- 

rența a cuprins Pisa, care dispare de pe arena politică. La stingerea, 

familiei Visconti (1447) s'a intemeiat din nou republica in Milan. Data 

aceasta ea a luat numele de Ambrosiană, după patronul cetăţii. Fran- 

cise Sforza intră in serviciul republicei; pe urmă profită de puterea 

ce i s'a dat, se declară contra ei, intră in Milan şi fu recunoscut ca 

duce (1450), mai ales de cătră poporul de jos. f , 

Pe când republica, Milanului cădea pentru tot d'auna, Medicii din 

Florenţa, prin vielenie şi biriefaceri, ajunseseră in fruntea unui mare 

partit ; pe nesimţite, ei se aflau in fruntea cetăţii. Cosma de Mediti, fără 
a. lua titlul de principe, a fost in curs de trei zeci de ani (1434— 

1464), nu numai cel intăiu cetățan din Florența, ci adevăratul stăpân 

al republicei. *) 

In 1454, prin stăruința papei se incheie pacea de la Lodi pe | 

două zeci și cinci de ani, intre statele italiene ; pentru că toate forțele 

italiene trebuia să fie intrebuințate în luptă ofensivă și defensivă in con- 

tra 'Turcilor. Francisc Sforza și Cosma de Medici erau -in fruntea ligei, 

Florenţa a continuat a fi fericită sub Medici. In zadar s'a făcut 

in 1478 o conspirație de cătră familia Pazzi. Laurenţiu de Medici 
scăpă. El ajunse atot puternic. Influinţa lui se intindea asupra Italiei in- 

tregi.. Pentru măreția cu care protegia literile şi arțile, Laurenţiu fu nu- 

mit Magnificul. El insuși literat, merita a fi suveranul acelui focar. de 

lumină. Toată Toscana, afară de Luca şi Siena, atârna de Florenţa. 

Astfel la sfirşitul Evului Mediu . «Italia nu mai era aşa de im- 
părţită ca odinioară ; din haosul din trecut ieșiseră câteva state relativ 

*) Cosma de Medici era un barbat mare şi n'a usurpat re- 
putaţia cu care a străbătut seculele viitoare. Acest neguţitor âin Flo- 
rența, care, in mijlocul carierei sale, n'a părăsit nici odată negoţul pă- 
rinților săi, care imprăștie in jurul său bună starea şi insufleţi indus- 
tria, prin imensa lui avere ; acest neguțiior era unul dintre cei mai 
ghibaci barbaţi de stat din Europa; un -om cu un gust ales in 
arte, cu o erudiție vastă in literatură, cu o judecată, pe cât justă pe 
atât şi adîncă in filosofie, dintre ai căreia restauratori a fost. Averea 
lui sa părut nemărginită numai pentru că acest mare om a avut in- 
țelepciunea a remânea pururea un cstățan. Chiar calculând, nu numai - 
venitul său, dar beneficiile comerțului său cu tacsa cea mai de sus 
el n'a ajuns nici odată a dispune de mai mult de cincizeci de mii de 
fiorini pe an (cam 600000 de lei), și capitalul său n'a trecut nici o- 
dată, peste două sute patru zeci de mii de fiorini. (Sismondi, Histoire 
des rtpulligues italiennes, VI, 218), E
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puternice. Erau numai cinci: Milanul, Veneţia, Florenţa, Roma şi Nea- 

pole. Dar din nefericire, nici unul nu era in de ajuns de puternic pen- 

tru -a realisa unitatea- naţională ; dar putea opri pe un altul. Toate se 

gândiau numai la statu quo ; pentru ca să fie pace și, impreună cu pa- 

cea, prosperitatea materială.» ! 

Renaşterea in Italia. 

Să (pănă la sfârşitul viac. XV). 

«Ss ovuimește Renaștere mişcarea intelectuală și artistică care a 

inlocuit ideile şi formele Evului Mediu prin idei şi forme nouă. A- 

ceastă mișcare şi are inceputul său de prin viac, XIV şi se crede că: 

a pornit din influința capo d'operilor cugetărei şi artei vechi, aproape 

uitate in Evul Mediu. Prin această influință, cugetătorii și artiștii se 

intorceau la studiul naturei şi la observarea esactă. Sa găsit o me- 

todă ştiinţifică și credinţa se basază, de acum inainte, numai pe eri- 

tică. Această revoluţie intelectuală a fost la inceput numai o mișcare 

aristocratică mărginită numai la clasele superioare; dar descoperirea 

Imprimeriei propagă instrucția și nouăle idei in societate» 

Renașterea incepu in Italia şi lucrul se esplică ușor. Trăind in 

mediul roman, pintre ruine, Italienii erau mai apți de cât ori ce po- 

por a inţelege anticitatea, a și asimila spiritul ei, a crea imitând'o. I- 

talia nu era aşa indepariată de anticitate. Pe urmă, starea Țtaliei se- 

măna cu a vechielor republice. Roma remăsese'capitala lumei creştine ; 

consiliul municipal din Roma era, vechiul Senat și limba, aproape la- 

tină, făcea pe Italieni. să creadă, in adevăr, că sunt fiii Romanilor. 

Din vechiul patrimoniu s'a descoperit mai intăi Dreptul. Pe lîn- 

gă, aceasta Italienii aveau mare libertate intelectuală ; nu erau așa de 

bisericoşi, ca cele alte popoare, tocmai pentru că erau așa de aproape 

de papă. Biserica era tolerantă cu ei ; nici nu avea ce să li facă; avea 

nevoie de ei contra Impăraţilor. Astfel Raţionalismul s'a putut desvolta ; 

el s'a indreptat spre Latini și Greci. | 

"La Pisa s'a simţit mai întăi nevoia a se intoarce la Cei Vechi; 

aci erau şi raporturi constante cu Bizantinii. Baptisterul şi- Campo 

Santo sunt din viac. XII. In viac. XIII o mulţime de sculptori din Pisa 

se silese a imita pe artiștii vechi. Intre aceștia mai însemnați erau : 

Nicolae, loan”şi Anâreiu din Pisa. 

Florentinul Daute (1265—1321) este considerat ca un barbat aj 

Renâșterei, macar că e om din Eul Mediu. El avea mare admiraţie
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pentru Imperiul roman şi cu dlnsul se incepe cultul anticităţii, dar nu tre- 

buie să uităm că el e gibelinul pasionat din. viac. XII. Petrarca e cel 

intăiu dintre humaniști. | s'a zis chiar : cel intăi om modern. El este 

mai insemnat prin starea spirituală, psihologia sa, de cât prin capo 

d'operile sale. El iubiu gloria, era melancolic și iubitor. Convins de 

superioritatea culturei literare, el ajungea pănă a sustinea că medici- 

nă şi dreptul nu sunt ştiinți. Esercita mare influinţă in s xzate ș pen- 

“tru că, pe acele vremi, literaţii puteau acorda nemurirea 2. A sa bu- 

curat de o glorie nemărginită fiind în viaţă. Toată lumeă + papa, regi 

şi cetăţi, făceau toate chipurile ca să îl atragă. In 8 aprilie 1341 el fu 
incununat la Capitoliu ca cel intăiu poet din lume. Senatorul Romei i 
a pus pe cap cununa de laur. *) Se cunoştea că incepe o lume nouă. 

Boccacio a scris Decameronul ; a studiat pe Latini ca un erudit ; ceru 
ca humanitățile să ajungă o ramură de studii independente. Biserica 
fiind triumfătoare, el susținea că se poate studia cu ardoare anlticitatea 
“fără frică de a cădea in păgânism. ' ag 

Florența a fost -leagănul humanităţilor. Toată societatea inaltă s'a 

pus la scoala lui Petrarca şi Boccacio. Coluceio Salutato. cancelar al 

republicei, a introdus latina clasică in actele oficiale ; el a adunat E- 

pistolele Ini Cicerone. Marsiglio intemeie o adevarată Academie, unde 

se ingrămădia tineritul, Limba elenă incepe a se studia cu ardoare. 

Știința greacă fu adusă la Florența de cătră Manuel Chrysoloras. Im- 
preună cu dinsul veni Joan Chrysoloras şi George din 'Trapezunda. 
Când se apropie căderea Constantinopolui, veniră-o mulţime de Greci : 
Teodor din Gaza, Lascaris, Gemisthe Plethon, cardinalul Visarion şi 
  

*)  'Trecuseră doisprezece secoli de când Capitollul nu mai vă- 
zuse triumf. Dar poporul din Roma aplaudă pe poetul care suia calea 
sacră cu aceiaşi bucurie pe care i' o pricinuia altă dată invingătorul 
Barbarilor ori liberatorul patriei. Tineri inbracaţi in purpură adresau Ro- 
manilor, in numele lui Petrarca, versuri pe cari i invățase poetul pen= 
tru aceasta ceremonie. Cele mai distinse farnilii din nobilime solicita 
seră pentru fiii lor onoarea de a. intra in cortegiul marelui barbat. Pe- 
jrarea inbracat in o mantie de purpură pe care i o dase regele Ra- 
bert din Neapole, era ânunţat prin sunetul trompetelor şi al tobelor. 
Ajuns in sala de justiţie, el se intoarse câtră mulţimea care "1! insotia. 
«D-zeu să: proteagă, zise el, pe poporul roman, pe senat şi libertatea.» 
Apoi se puse in genunchi inaintea. Senatorului. Acesta puse pe capul Ii Petrarca o cunună de laur; şi mulţimea. făcu să resune palatul si piaţa de aplausele sale, strigând: «Trăiască Capitoliul şi poetul !» 
“Sismondi, Misfoire res repubhques “taliennes, LU, 490). | ”
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alţii. Foarte mulţi vin după căderea Imperiului bizantin. *) In univer- 

 -sităţi se introduc știinţi nouă ; limba greacă incepe a se studiia la 

Florenţa, Roma şi Padua. Invăţaţi și scriitori se pun să imiteze pe Cei 

Vechi. Retorica infloreşte şi se ivesc o mulţime de oratori, scriitori e- 

leganţi, autori de epistole, intre cari Laurențiu Valia, Politien şi car- 

-dinalul Bembo. Dar această literatură elegantă nu are să ţină mult. 

Cea nai adincă consequenţă a Renaşterei a fost deşteptarea spi- 

ritului știintific, provocată mai ales prin cunoștința autorilor greci. Fi- 

losofia are, in fine, tecstul autentic a, lui Aristotele, cunoscut pănă a- 

tunci numai in traducere arabă, și face cunoştinţă cu scrierile lui 

Platone. Indată se şi incepe lupta intre cele două scoale. Cardinalut 

Visarion, darnic, vestit prin biblioteca sa cu care cheltuise un milion 

şi jumatate de lei, este promotorul platonismului; Gemiste Plethon spe- 

riase pe toţi cu spiritualismul lui ; el zicea că creştinii sunt nişte so= 

fişti, Visarion avu mare succes; el a scris in contra lui George din 

“ “Trapezunda care inălța pe Aristotele. În Florenta se formă o Acade- 

mie platoniciană. Marsiglio Ficin, cel mai insemnat dintre filosofii de 

școala lui Platone, a tradus toate scrierile marelui filosof. Ideile lui au 

fost sprijinite cu multă ardoare de. cătră familia Medici. Ele au avut 

mare influință asupra literaturei şi mai ales asupra artelor, Creştinis- 

mul slăbeşte ; iar in Academia din Roma, Pomponiu Leto e numit pon- 

tifea maximus, Invaţaţii meditau impacarea știintii cu religiunea. Q- 

dată cu. această incercare fără nici un resultat, apărea spiritul critic, * 

representat prin Laurenţiu Valla,. Acesta nu se inchina inaintea nici 

unei autorități. El discuta pe: Moisi, ca și pe Titu Liviu. şi susținea că 

celibatul preuţilor. este o monstruositate, ca şi călugăria ; şi cu toate 
  

*)- Admiraţiunea pentru cei vechi, studiul scrierilor lor, poesiei, 

istoriei, religiunei şi moravurilor lor, se deșteptase mai in acelaş timp 

in Grecia şi in Italia. Constantinopole nu mai producea nici oratori 

nici poeți ; dar se găsiau barbaţi cari, prin entusiasmul lor pentru poe- 

“ţii şi oratorii anticităţii, păreau vrednici a călca pe urmele lor. Veni- 

“rea câtorva dintre aceşti barbaţi in Italia, şi legătura lor cu capii lite- 

raturei latine, coutribuiră a întruni intr'un singut corp frumoasele re- 

mășiţi ale anticitătii ; a esplica pe unii prin cei alti ; a i face cunos- 

cuţi deosebitelor popoare, şi a face să se simță pretutindinea. pertec- . 

ţiunea, acestor. capod'opere. Asttel cele două naţiuni: salvară prin o co- 

mună ințelegere cele mai preţioase monumente din, anticitatea literară, 

tocmai când erau aproape a se nimici. (Sismondi, "Histoire des: repu- 

bligues italiennes, IV, 183). m Ia
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aceste, protegiat de cătră papă, el a trăit in pace in Roma. El şi cu 
Pico de la Whrandola sunt adevaraţii precursori ai spiritului modern. 

Din Toscana Renașterea s'a imprăştiet in toată Italia. Situaţiu- 
nea politică era favorabilă. Erau o mulțime de cetăţi, cu teritoriu li- 
mitat, o viață foarte activă şi mare incordare in spirite din pricina 
nestabilităţii politice. Tirănia a fost, de asemene, favorabilă ideilor nouă. 
Tiranii erau aproape de popor ; ei au incurajat. pe artiștă ; nobilimea, 
intrunită in cetăţi, s'a deprins cu o viaţă de lucs și plăceri delicate ; 
era mare eleganță și un gust foarte: desvoltat. Renaşterea a creat un 
mediu intelectual : Florenţa, Roma care centralisă mișcarea, Neapole 

“şi Milanul, Veneţia şi cetăţile vasale, etc. Florenţa e in fruntea tutu- 
lor. Cugetătorii cei mai adinci, scriitorii cei mai mari, artiştii cei mai 
geniali din timpul Renaşterei au fost florentini. Familia Medici era 
in fruntea mişcărei. Cosma a avut o adevarată pasiune peniru con- 
strucțiuni. Cele alte familii rivalisau cu el. Laurenţiu de Medici «unul 
din cei mai mari. oameni din epoca Renașterei» intrunise la curte pe 
cei mai insemnaţi representânti a tutulor cunoștinților omenești; el 
protegia pe artişti. Papa AWicolae V (1447—1455) a fost unul din cei 
„mai insemnaţi oameni din timpul său. *) Consacrase toată viața sa 
numai studiului. EL voia să restaureze Roma şi o făcu centrul misşcă- 
rei intelectuale şi artistice. lubia lucsul și era cu un gust foarte a- 
les ; el a protegiat pe liberul cugetător Laurenţiu Valla şi creă bi- 
blioteca din Vatican. Piu I/ (14598 — 1464), cunoscut mai mult 
cu numele său de scriitor AEneas Sylvius Piccolomini, era im- 
pregnat de spiritul Renaşterei ; el a scris mai multe opere serioase 

"şi era foarte eloquent. Urmașii lor au continuat opera incepută. Alfons 
Magnanimul (1442—1458) din Neapole a protegiat, de asemine, pe 

  

*)_ Literatura: antică profită in curind de suirea la pontificat a unuia dintre cei mai zeloşi admiratori ai săi (Nicolae V). EI chiemă la curtea sa un foarte mare număr de copişti si traducători din gre- ceşte şi latinește. Trimise invațaţi ca să caute manuscripte şi să. le cumpere pe socoteala sa, in deosebitele părţi ale Italiei, in Germania Anglia, Grecia şi in Resărit. In curs de opt ani ai pontificatului său s'au tradus mai mulţi autori de cât in cei cinci sute din naintea, lui. Limbele orientale fură in acelas timp studiate cu ardoare. El nu arătă mai puţin zel pentru arhitectură ; pretutindinea repară sau zidi din nou temple. În acelaș timp, Nicolae V satisfăcu gustul său pentru arte, tundând biblioteca din Vatican. (Sismondi, Histoire des republiques î- taliennes, VI, 269)
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invaţați şi a fundat Academia Alfonsină. loan Galeas Visconti a inal- 

țat Domul din Milan. Veneția, ocupată cu politica şi cu comeriul, are 

să intre măi târziu in Renaştere. Cu toate aceste, bogaţii patricieni 

ridică o mulţime de palate şi monumente, cum e strălucită fatada a 

St. Marcu (1485). Tipogreful Aldo Manucci din Veneţia (1449—1515) 

a fost una din gloriile Renaşterei. Familia Gonzaga din Mantua, Mon- 

tefeltro în Îvbino, Este la Ferara, au protegiat foarte mult pe artiști. 

Arta se intoarse la observarea şi studiul naturei și a ajuns la 

un raționalism dominat de imitaţia anticităţii. Ea s'a inspirat de la 

modelele vechi, căutând mai mult principii de cât subiecte. Architec- 

ţii nu aveau să facă monumente ca Cei Vechi. Arta e mai mult reli- 

gioasă şi artiştii sunt -oameni credincioşi. Uniia a fost călugări. Arhă- 

iectura sa reinoit prin geniul unui om : Brunellesco (1377—1444). Mie . 

şi urit, inteligent şi cu foarte mult spirit, el inălță celebra cupolă de 

Ja Santa- Maria-del-Fiore din Florența, pe când lucra și la alte edifi= 

cii, d. e. palatul Pitti.. EL e creatorul stilului clasic modern. Bramante 

a fost cel mai insemnat arhitect lombard. El a creat Santa- Maria- 

delle- Grazie din Milan. | | | 

Sculptura a tost arta, favorită a Renaşterei ; artiştii din akeastă 

epocă au intrecut chiar şi pe Greci in espresia, sentimentelor. E multă 

graţie in operile lor. Ghiberti (1378—1456) a luat premiul intăiu pen- 

iru uşa Baptisterului din Florenţa, lucrată în bronz; a doa uşă e 

si mai admirabilă. Le a lucrat in timp de cincizeci de ani. Donatello 

a trăit independent, fără să aibă nevoie de-protecţia, nimărui și a mu- 

rit sarac. Sculptura lui, tot d'auna espresivă, une ori dramatică, e 

arta timpului nou; nu e perfecţia senină a lui Fidias şi Praxitete. 

Pictura remâne tot in serviciul Bisericei ;- dar i dă, imaginea. vie- 

ţii reale ; zugrăvește pe om cu bucuriile şi durerile sale şi ţine SOc0- 

teală de mediul incunjurător. E multă frumuseţă, dar şi mai multă es-. 

presiune. Influinţa anticităţii e neinsemnată ; pentru că artiștii nu a- 

veau modele, de la care să se poată inspira. In viacul XV au fost 

multe Scoale de pictură, intre care mai insemnate au lost: scoala 

florentină. cu Filippo Lippi, Boticelli și Domenico Ghirlandajo ; scoala 

dih Padua cu Mantegna (1431-1506); scoala din Siena cu Peru- 

gino (1446—1523) şi cea din Veneţia cu Bellini, tatăl şi fiii.
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