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DIN ADÂNCĂ VECHIME PĂNĂ LA EXPULZAREA LOR (1290) 
  

Pe insula britanică datează documental dinainte, sau cel puţin de 

Vechimea Evreilor | pe la inceputul secolului al VII-lea, 

Cel d'inteiu act in legătură cu istoria poporului englez, in care se 

pomeneşte de Ivrei, este un canon al lui Theodore ot Tarsus, ar- 

hiepiscopul din Canterbury (669—690), care opreşte creştinilor anu- 

mite relaţiuni cu neamul evreesc 2). Apoi, Egbert sau Icbright, ar- 

hiepiscopul din York (735 — 766), urmănd pilda predecesorului stu, 
scoate şi el o pravilă şi mai aspră, cu care invaţă pe oile cuvin- 

tătoare ale turmei sale dea nu ospăta cu Evrei, sau a se jidovi 

cumva 2. 

Negreşit, că aceste măsuri restrictive luate una după alta de către 
biserica creştinească, videse nu numai existența de Evrei, ci exis- 
tența lor ca un element important, ceeace indritueşte ipso facto la 
concluzia, că ei erau stabiliți acolo mai mult decăt vremelniceşte 
Şi, probabil, în număr mai mare. Dar nu e mai puţin adevărat, că cele 
deduse din menționatele canoane ar putea oarecum fi puse la indo- 
eală. Nu e deloc cu neputinţă, Sar putea spune, că, şi unul şi altul 
din pastorii religioşi, copiănd canoanele vr'unui sobor, cum d. p. pe 
acele din Nicea, Orleans, Roma etc, cum e chear cazul cu unele 
paragrafe din canoanele in specie, să le fic introdus in eparhia lor 
mu de nevoe, fiindcă se aflau Evrei și s'ar fi simţit trebuinţă de 
rituri contra lor, ci pur şi simplu de formă, spre a face ca 
toată Iumea şi cu deosebire in interesul propovăduirii creştinis— 
mului, Urmează insă apoi un alt document, menita inlătura această 
indoeală. In istoria mănăstirii din Croşland se relatează, că, la 833, 
Whitgla!t, regele Mercianilor, bătut şi fugărit de către Eghert, re 

  

1) Benj, Thorpe, Ancient laws and institutes of England, London 1840, p. 217, ur. 
2) „Ut nullus Christianus judaisare praesumat, sed nec conviviis eorum participare“, este tex= 

tul art CĂLVII din Canon, 'Thorpe, aceeaş, p. 240, 
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le di Wessex, s'a refugiat la acea mănăstire; şi drept recunos- 

tinţă pentru adăpostul ce i s'a dat, a inmănat călugărilor din Croy- 
land un decret, prin care i intărește in stăpinirea pămănturilor şi a . 
caselor, ce le au dobăndit dela predecesorii lui, dela nobilii aces- 

tora, dela creștini „şi dela Evrei“ 5). Aci, cu privire la acest act, 

nu mai poate fi vorba de copietură, nici de o simplă formă, spre 

a imita pe alţi şi nici de interesul propagandei creştinismului. E deci 

bine stabilit, că Evreii, fie de. bună voce, fie in alt chip — nevoca de 

confirmarea regală apare cam ciudată — destul. că ei au- instrtinat 

către călugării din Croyland pămănturi sau case. A instrăina insem- 

nează, natural, a fi avut, şi a fi avut bunuri nemişcătoare pe vre- 
“mea aceea cănd, graţie marelui „libov creştinese“, Evreul nu era 

mai nicăire sigur de astăzi pănă măine şi bejenia i bătea pretutin-— 

dene la uşă. insemnează, de bună seamă, că ei au fost stabiliţi acolo 
mai de mult. 

Mai departe dăm de un specimen de lege a regelui lduard Con- 
fesorul (1042—1066) -prin care, oferindu-le protecţie regală, i de- 

clară, cu tot ce e al lor, drept proprietatea coroanei: Judaci emin 
et omnia sua Regis sunt +). 

Nu lipsese nicicum indicaţiuni de urmele unei vechimi şi mai de- 

părtate. Unul d. p. năzueşte a dovedi, că religiunea Druidzilor (,„Dru- 

ids“ au fost o sectă de Gali şi Britani inainte le chr.) ar fi identică 

cu acea cvreească 5) ; un altul citează un edict al Cezarului Augustus, 

cu lă ani inainte e. n., care se referă la Evreii din Britania); 

pe cănd un al treilea stăruește, că Evreii au descălicat aci odată 

cu Romanii, 50—60 ani inainte de Christos:7). Dar cănd te incerci 

a cerceta acele urme, cum e cazul indeobşte cu cercetări de ase-— 
menea natură, te isbeşti de obscuritate şi legende. 

Dela cucerirea Angliei (1066) de către Ducele Nermanilor ţupoi 
William 1) însă curg deja rapoarte istorice treptat msi destusite. 

William I, sau, cum €l pronumeşte istoria, Cuceritorul, nu numai 7 
Evreii sub cei ; 
tintei trei regi j 
după cucerire 

că a tolerat pe Evreii, pe cari i-a păzit în ustrovui cu 
pd 

rit, cia inlesnit, ba a incuraziat chear tin imierăiluai, 

In al IV-lea an al stăpănirii sale a adus, din ltouer, v cstonie nu- 
; ) 

3) Rerum Anglicirum scriptorum vesterum, Osanine, 1054, Tom. 1, p. ?. 
1) Spelman, Loncilia Britanica, v, 1, p, 033, 

5) Idoatity of the leligions called Druidical anda Ilebrew, London 1529. 

5) David Gantz, D3/0i35, Frankfort 1692 (3775 e. vid 

“Mojogr): otth, Ilistory of the Jews în Great Britaii, Lonion 1551, +. |, pe 35 ur.
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meroasă de vrei de i-a aşezat în mai multe oraşe şi politiis); şi 

scepticii li socotesc numai de atunci vechimea. 
Atăt sub domnia Cuceritorului căt şi sub acea a fiilor sii, Wil- 

liam II (1087—1100) şi lenry 1 (1100—1135), Evreii s'au bucurat 

de pace și linişte, ocrotiţi fiind impotriva urzirilor necurate ale că- 

lugărilor ignoranţi şi fanatici. Mulțumită deci acestei stări de lu- 

cruri, desfăşurăndu-si hărnicia şi fireasca lor aplicare la intreprin- 

deri, ei au sporit la num&r, cu deosebire prin imigraţiuni continue 

şi au crescut in bogăţii?). Starea lor spirituală și socială n'a rt- 

mas nici ea indărtt. Aveau mai pretutindene sinagogi, biblioteci şi 

scoli, cari se frecventau şi de creştini 19). Pe timpul lui Ilenry s'a 
deschis la Oxford o casă de inviţătură, vizitată și de creştini, unde 

se preda, pentru inteia oară în ţara englezească, filosofia, algebra, 

geometria şi logica; urmele acelor localuri de invăţătură au rămas 

neşterse, şi astăzi se mai pomeneşte de: Moses Ilall, Jacob's Tall 

Lombard's. Hall 31), | 

Cu moartea lui Ienry Î, se deschide o nouă eră pentru urmaşii 

Stephanda Blois) patriarhilor, cra mizeriei şi a chinurilor nespuse 

e Csi şi se inchee cu jalnicul sfărşit al expulzării lor 

1189) in masă. Un şir de. regi cruzi, risipitori şi nesăţioşi, 

inceptnd mai cu seamă cu Ilenry Ii; o ceată de călugări şerbiţi unui 

fanatism incruntat; o gloată nobilă-mojică şi răpareţă, năpădea asu- 

pra lor ca niște lupi flămănzi, cănd pe rând, cănd deavalma, şi în 

curs de mai bine de un secol, mereu i-au muncit, prădat, jăluit 

şi ucis Un creştin şi Englez, the Right Ilon. Robert Grant, intr'ur 

cuvent ținut in parlamentul ţărei sale, la 5 Aprilie 1833, ilustrează 

astfel acea funestă epocă 13): „E greu de fixat, dacă această neno- 

rocită rusu avu de indurat mai mult dela furiile turbate şi tică- 

luase ale gloatei sau, dimpotrivă, dela suveranii tirani şi hrăpitori 

Ecesele comise de norod fură provocate prin nişte scornituri falşe 

şi rusinoase, aşa d. p., că ar conspira contra statului; că ar hrăn 

eăndul e a da foc metropolelor; că ar fi răstignit copii creştini ş 

a. m d. Si furia gloatei, înteţită prin astlel de invinuiri minci- 
Dna, îi tuia arozăvii intocmai ca acele. imputate lor pe nedrept 

8) Fr. Peck, Academia Terita Anglicana, book IV, p. 2; Ilolingshed, Chronicle ed, 1557, = 

3, p. 15; John Stow, Annales ot England (ed. 1615), p. 103. 

*) D'oblossiers Tovey „Analia Tudaica“, p. 8; James Piccioto, Sketches of Anglo-Jewieh Iis 
torş, p, 2.—1) Peek, ], cit; Tovey |. cit. 

11) Aceenş aceenş; Piccioito, p. S; _Lindo, History ot the Jexs in Spain and Portugal, Pe 

2) Parlameatary Debates (1530), N. £., v. 23, p. 155%
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Este adevărat, că regii i protejară ; insă de ce natură a fost acea 

protecţie? Ei au fost străjuiţi intocmai ca pădurile coroanei, de in- 

călcări străine, in scop ca numai venătorii regali să-i poată vâna. 

Se intocmise nişte. legi odioase, sau edicte, avtnd atunci putere de 

legi, cu cari, sub formă de taxe, impozite şi amenzi li se storcea 

fără preget şi în modul cel mai crud,avutul agonisit gratie inteli— 

genţei lor superioare, a intinselor cunoştinți şi relaţiuni cu lumea 

de afară, a activității şi a traditionalului lor spirit industrial“. 
Stephan de Blois, certăndu-se pentru tron cu Matilda, fiica lui 

Henry, a biruit-o numai dupăce se aruncă in bratele clerului şi 

renunţă la o mare parte din apanagele coroanei. Şi din aceste două 

imprejurări a isvorit veninul nesecat, cu care se amărăse Iivreilor 

zilele. Stăpănitorii lipsiţi de venituri indestulătoare vieţei lor des— 
trămate, de unde, dela cine altul să stoarcă dacă nu dela Evrei, 

supuşii lor cei mai activi şi, lucru de căpetenie, cei mai slabi ? Că- 

lugării, Jiberaţi din lantul regilor anteriori, incepură să se avente, să 

se pue pe făuritul armelor făţarnice, obicinuite „pentru stărpirea uci- 

gaşilor Domnului“. La 1145, la Norwich, inainte de Paşte, au scos 

la iveală un băeat restignit („crucified“) de kvrei. Insă, fie că popii 

din. această regiune erau prea stăngaci in mănuirea armelor bise— 
ricei creştine din acea vreme, fie că norodul nu era incă indeajuns 

de stricat, copt destul pentru jaf şi prădăciune, destul că nici de astă— 
dată şi nici la următoarele dout năpăsti, de acelaş soiu, sub Ilenry 

Gloucester (1160) şi la St. Edmonsbury (1181) n'a rezultat nicio 

urmare neplăcută pentru Evrei. 

Dacă Stephan a exploatat cazul de ristignire din timpul stu, dacă 

mai ales i-a jumulit, cum şi in ce fel sau poate de loc, nuse știe; 

urmările lui lenry insă sunt deja semnalate. Aşa se raportează d. 

p, că la 1168, cu alternativa expulzării, le-a smuls 5000 mărci 19). 

La. 1187 li-a confiscat a patra parte din averea, şi in anul utmător 

i-a incăreat cu o dajdie de 60,000 mărci 24). Cu toate acestea ci au 

propăşit sub domnia lui în toate privinţele25). Şi nu ce deloc de 
mirare, Comerciul, inspecial comerciul international, de către denşii 

cultivat şi desvoltat, se afla in măna lor 16). Apoi, „Creştinii deatunci 

„credeau, că Scriptura le opreşte speculațiunea imprumutării cu do-— 

1) Tovey, p. 493; Jacobs „London Yewry, 12004, edit, in: Papers Anglo-Jevish Ilistorical Ex- 

bibitioa 1SS7, London 18S$, p. 99.—Ua mark era 13 şilling, 4 penny = 16 franci, 
1) Piceiotto, p. +; Jacobs, p, 40, 
33) Graetz, Geschichte der Juden, v, VI, p, 240; Picciotto, L. cit. 
%6) Tovey. p. S0, 120, 121,
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„băndă, şi de oarece nicio societate nu se poate dispensa de as 

„menea instituţiuni, aceste operaţiuni au rimas pe seama lor şi ast 

„profitănd, era lucru firesc ca să aglomereze bogății“ 17), 

Trectnd la starea lor intelectuală şi socială, aflăm, că aveau şc 

şi colegii în mai multe oraşe, unde se preda medicina, filosofia 

alte ştiinţe. În Londra invăta R. Iacob din Orleans şi R. Benjan 

din Canterbury, ucenici ai lui R. Tam, faimosul Tosafist 18). 

Incoronarea lui Richard 1 (3 Sept. 1189) fu strbătorită cu prin 

Richard I măcel al Eyreilor din Londra. Evreii, cu grijă de „un! 

(0360-1190) domn, noue decrete“ ingreuetoare, s'zu intrunit in c 

pitală, cei mai bogati şi cu vază, spre a depune la picioarele ti 

nului, odată cu jurămăntul de credinţă şi supunere, şi un plocon—c 

era pe atunci obiceiul. Baldwin, arhiepiscopul din Canterbury, ob 

cind deputaţiunea invăţă pe noul rege, că nui se cade să primea 

daruri dela Evrei, cari, pentru legea lor, şi-au pierdut dreptul 

a figura intre popoare şi că creştineşte e cu cale ca să fie Bor 

din palat. Sfatul stu se primi. Norodul, din parte-i, care era str: 

in preajma palatului cu prilejul serbării, inveninat de duhul far 

tic al cruceadelor, atunci la ordinea zilei, aflănd de injosirea Evr 

lor, a crezut şi el cu cale şi creştineşte a tăbără asupra lor, Pe u 
i-a chilăvit, pe alţi i-a ucis. 

Pănă aci prologul dramei. De sărg se respăndise vorba prin to 

Londra, că porunca -regelui este, ca să se omoare pe toţi Evreii. I 

monii in haine călugăreşti au purtat grijă pentru aceasta. Deci, pe 

căţi Evrei se dete, fură supuşi sfăntului botez, sau omorăţi; ui 

intre cari şi R. Iacob din Orleans, spre a nu abjura, se jertfiră 

insiş. Ilordele bestiale, ale cărora ţintă la urma urmelor era jafu 

prădăciunea, neputănd răsbi in locuinţele bine zăvorite ale Evrei 

puseră foc in toate hornurile. Numai dupăce o mulţime de fam 

evreeşti perise prin: foc şi sabie, trimese regele pe Ranulif de Gl: 

vill şi alți curteni ca să potolească rtzmăriţa. Dar, degeabă, 

era chip; bandiţilor nicică le păsa. „Intr'aceasta coboră noap 

intunecoasă acoperind cu neagra ci umbră groaznicul masacru 

fiilor iîui Israel“. A doua zi s'a concentrat in City forţe multe, : 

— dupăce devastările se isprăviră şi curse lacuri de sânge ! 

vinovat. 

Intre cei trecuţi cu silă la creştinism se alla şi unul Benedict, 

13) Thompson, History ot England (ed. Il Freeman) p. 99; Tovey, p. 120, 121, 

35) Graetz, 1. cit.
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York, 'care venise ca delegat pentru acea localitate, Benedict era 

bogat tare. Regele deci — pretul nu se ştie — i-a invoit să se re- 

intoarcă la. judaism. Dar nu trecu mult şi muri de caznele, cu cari 
a fost introdus in sanctuarul nouei religiuni. 

Din resvrătitorii prinşi trei au fost spănzuraţi: „unul pentrucă 

a jefuit şi pe un creştin, ceilalţi doi pentrucă au dat foc unei case 

cvreeşti megieşită cu alte creştineşti şi, astfel, ar fi putut vătăma 

şi pe creştini“; ear restul, dovedindu-se, că a hoţit şi ucis „numai“ 

Evrei, s'au liberat fără nicio pedeapsă 29). 

Un fior nespus cuprinse inimile evreeşti din toată ţara, cănd aflară 

de străşniciile petrecute in metropola, Asijlerea, o poftă nemăr-— 

ginită de a urma pilda din Londra, cuprinse inimile necurate ale 

Resboinicilor Domnului, sătiţi de drum pentru cucerirea sfăntului mor-— 
ment — aveau haine de primeneală, le lipsea numai bani — pre-— 

cum şi ale călugărilor posaci, cari mişuna în toate colţurile ca furnicile. 

Cătă vreme regele era la Londra, nu s'a intemplat nicio neorindu-— 

cală. Richard, fără indocală, dintr'un sentiment din acele descrise 

de Robert Grant, a trimes ordine severe către şerifii (guvernatorii 

provinciali) ca să ocrotească pe Evreii „sti“ Indată insă ce a ple- 

cat Filip August in cruciată, scena singeroasă din Londra a fost imitată 

in multe oraşe provinciale : in Norwich, Stamlord, St. Edmondsbury, 

Dunstable, Lyan şi York 20). | 
Cu deosebire la York avu loc 0 tragedie de cea mai mare gro-— 

zăvie. Dacă aiurea cra - poate numai mobul şi cruciații asmuţiti 

de popime, cari năvâliră asupra neamului evreese, apoi aicea, pe 

lângă celelalte elemente, au mai sărit: cetăţeni, pizmaşi de starea 

infloritoare a Evreilor şi nobilii—datornicii lor—şi nu slăbiră pănă 

nu-i prăpădiră pe toți. Mulțimea călcă intr'o noapte locuinţa bo- 

gatului Benedict, care, sucombase la Londra, junghiâ pe văduva şi 

copii sei, şi, furănd toate, deteră casa şi jertfele in prada fiacări- 
lor. lvreii, alarmali, se refugiază, în mare parte, la castelul regal 

din localitate, unde sunt primiţi „cu tvate comoarele ivi: purtativa* 

După căteva zile insă, prinzend a bănui, că castelanui. sar purta 

cu găndul de a-i trada vrăjmaşului, se folosesc de prilejul «usirii 

sale din castel de nu-l mai lasă să intre. Şeriful provinciui, zice-- 

se, din intămplare, aflător in York cu putere armată, dă ordiu 

a să se imprescare castelui. Vandalii, cu popii in.cap, dau măn 

9) Graetz, p. 24, 242; Tovey, p. 17, 18. 

cvipez( eaz, 239, 244; aceeaş, p. 19; Stow, p. 159.
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cu armata şi cetățuia se -atacă, Evreii se apără cu bărbăţie şi des. 
nădejde. Un călugăr, tocmai in momentul cănd isbucneşte : „Moart 
duşmanilor lui Iristos!* e nimerit de un bolovan bine țintit di 
tabăra atacaţilor şi-şi dă pe loc fanaticul duh. Şeriful se resgăn- 
deşte şi revoacă ordinul, dar in van. Furii nu se mai pot infrăna 
Rănjoasa bestie rămneşte a-şi sfăşia prada.— In a sasea zi a ase- 
diării (S imbătă seară an nz 16—17 Martie 1190) lipsiţi de me. 
rinde şi sleiţi de puteri, când deci pimejdia de a fi doborăţi d. 
duşman era neevitabilă, ţinură sfat. Povaţa lui RD. lom Tob, dii 
Joigny, se primeşte de marea majoritate. — O groaznică povală | $ 
aşa : dupăce arseră toate obiectele preţioase şi apoi tot avutul lor 
risipiră prin canalurile şi latrinele toţi banii, ce aveau asupra lor ș 
puseră loc la uşile castelului. Joceu sau Jocinus, fruntaşul comuni: 
tăţii, preceda cu executarea infricoșatei hotăriri. Cu un „Ascult 
Israil !* din .partea lor şi un „Amin“ al chorului, işi. jertfeşte p 
„iubita sa soție Ana“ şi „pe scumpii sei copilaşi“. Toti ceilalţi 
cari aderasa la această rezoluliune ingrozitoare, i urmează exem pli 
Rabinului i se lăsă locul de onoare ; el jertfi pe Joceu, rimas cel di 
urmă, şi apoi pe sine. 

Dimineaţa următoare, cei slabi de inger, remaşi in. viată se de 
teră supuşi inimicului. In credinţa lor, că-şi vor mântui viaţa, 
se declară gata a imbrătişa creştinismul ; şi ca avant garde, spre : 
induioșa inimile impietrite ale gloatei, aruncă cadavrele. victimelor 
pe cari le-au smuls focului, peste zidurile castelului. Nu apucari: 

“însă bine a deschide porţile, că hordele, conduse de un nobil Ri- 
chard Malebis, se aruncă asupra lor şi-i măcelări pe toţi 21). Ace 
cari nu apucară a se adăposti la castel, au fost loviți, mai nainte 
de aceeaş jalnică soartă, aşa că din toată comunitatea nu remas 
niciun Evreu. Peste tot căzură 500 victime 2). 

Richard 1, care se afla pe drum la Pămentul făgăduinţei, inştiin- 
țat de cele ce se urmară, a trimes imediat poruncă cancelarulu 
seu, bişofului din Ely, ca să urmărească pe făptaşi şi să-i pue |. 
grea pedeapsă. Dar, 'ca de obiceiu, nu sa putut afla pe niciunu 
din zurbagii ; deaceea s'a supus numai pe locuitorii din York 1; 
fo amendă in folosul regelui, car șeriful şi castelanul fură daţi a: 
tară din slujbă 2%). 

  

21) Graetz, p. 241 ur.; Tovrey, p. 2L ur. 

22) Graetz, p. 217; Stow, 1. cit., el dă numirul do 500 „afară de femei și copii“, 

2  Gra evz, |. cit; Tovey, p, 27.
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Cum. s'a intors-insă regele (1194) el se sili, fără zăbavă, a face 
dreptate, Spre această bună ispravă a orănduit o comisiune de ju- 
decători ambulanți cu insărcinarea de a face o cercetare adăncă a— 
“supra turburărilor urmate: Cine şi unde sunt acei, cari au omorăt 
pe vrei ? — ce pămenturi şi case au rtmas după ucişi şi cine le 
stăpăneşte ? — de cătră cine, cum şi căt se datorește Evreilor in 
general ? 21) 

Nefiind chip a se prinde pe tălhari, comisiunea şi-a implinit 
celelalte datorii, catagrafisănd,:cu mare băgare de seamă, averea ce- 
lor morţi precum şi a celor vii: El a poruncit apoi ca Evreii să se 
lege cu jurăment, că vor inregistra in viitor orce soiu de avere miş=— 
cătoare şi nemişcătoare ; ear in caz de contravenire iși vor pierde 
„Şi viaţa şi averea“ 25), “ “ 

Nu mult după aceea a instituit un aşezământ numit Scaccariun 
Judacorum sau  Thesauraria Judăeorum. Această înstituţiune, din 
momentul intocmirii căreia „Evreii au devenit in măinile capetelor 
incoronate un instrument miraculos ca lampa lui Aladin: ori de 
căteori visteria le era goală m'aveau decăt să frece instrumentul, 

„ca şi Aladin lampa, şi lăzile li se umpleau nesmintit“. Tiranii ne-— 
săţioşi, spre a exploata pe popor indirect şi lesne, se folosiră de 
moravurile şi legiie creştineşti din acele vremuri, cari permiteau ca 
numai lvreii să se ocupe cu imprumutări de bani cu dobăndă,i 
mănară, i siliră la indeletnicirea cu „camăta legiuită«26) pentruca 
apoi să le sugă pănă şi măduva din oase — această imorală şi 0— 
dioasă instituțiune fu in acest fel alcătuită 27): Se creâ un departa- 
ment al vistieriei celei mari (Great Exchequer), avind acolo (la 
Westminster Palace) biroul central, şi sucursale in toate oraşele lo— 
cuite de Evrei. Ca şi visteria cea mare avea şi ea dou funcțiuni: 
financiară şi iudiciară ; asemenea era şi ea supusă, in ale ei 'calităii 
respective, autorităţii Vistiernicului (Threasurer) şi a judecătorului 
suprem (Chief Justice). Ca vistierie evreească (Jewish lxchequer) 
clasifica şi incărca pe Evrei cu biruri şi ingrija de străngerea de 

  

24) Tovey, p. 29, 90.—25) Aceeaş.—26) V. mai departe apendicele. 
2) Definițiunea o fac, aşa cum se desvoltase in cursul secolalui al XIII-lea, după Torez (p. 

30 ur,), care reproduce un număr insemnat de acte oficiale lămuritoare ; cu deosebire insă pe baza 
lucrării valoroase şi fără seamăn in istoria Evreilor-engleji a d-rului C. Gross „The Exshe- 
quer of tie Jaws ot England, ete.“ edit. in. Papers Anglo-Jewish Mist. Exhib, (citat) p. 170 ur.
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la cia veniturilor cuvenite coroanei 23): ear ca judecător al Evreilor 
Custice of the Jews) judeca: toate pricinele civile şi criminale din- 
tre evrei, precum şi dintre creştini şi evrei. Că această judecătorie 
exemplară era coruptă e bine inteles “nu numai odată a acordat 
ca Evreilor dreptatea, la care altfel nu se aşteptau“. Oare nu erau 
ei şi tot ce aveau proprietatea regelui ?—Funcţionarii se numeau cu 
decret regal şi intre ci figurau căteodată şi Evrei, pentruca astfel 
coroana să nu fi frustată in dreapta ci zeciucală. La intrarea lor 
in slujbă li se da pe seamă „lada evreească cea mare“ (the great 
Jewry chest) condicele de socoteli, peceţile, etc. 

Sucursalele aveau altfel de slujbă; ele făceau pe tribunalul de 
notariat („chirographers“) şi pe depozitar („Custodes archae“). Nici 
o contractare, desfacere sau plată nu era valabilă de nu cra făcută 
la . „chirographers“ : doi legişti creştini, doi legişti evrei și doi 
sramatici anume, pentru care notariat se percepea dela amăndouă 
părțile un fel de timbrueală. Orşice act trebuea făcut in trei 
exemplare : unul se da creditorului, altul debitorului, ear al treilea 
privit ca original, in buna pază a Evreului; ca nu cumva să-i se 
fure, se depunea in „lada evrecască localnici, la care erau trei 
chei şi se păstra căteuna: de legiştii Evrei, de legiştii creştini şi 
de gramatici. Se ţinea apoi două rinduri de contabilitate: una de 
legiştii Evrei, alta de cei creştini. 

Cu această bună orindueală regele avea un control sigur asupra 
stării lor şi apoi i avea hojma in ghiarele sale, spre a-i stoarce or 
decăteori i venea pofta. Deoarece insă nu toţi Evreii se ocupau 
cu imprumutare de bani şi, mai mult, chear şi acela care se in— 
deletnicea cu „camăta legiuilă“ incă făcea şi comerciu, care nu se 
nai afla sub controlul direct posibil al hengherilor regali, găsea el, 
tirana!, mijlocul de a le scoate sufletul pe alte căi, cum se va ve- 
dea mai departe. . . 

  

*) Dr. Gross (p, 192-195) tălmăceşto astfel „veniturile coroanii“ cari conzista din: „reliefad== 
rescuninirări; „escheatsu=confiscări ; pfinesz=amenziii şi ntallagest= capitaţii. Rescumptrarea 
(urelicf+) ern o taxă grea asupra succesiunilor și care, in secol. al XIll-lea, se ridicase la a 
trei parte din averea Evreului decedat, „Escheatst au fost confiscaţiunile in folosul regelui a 
averii imobiliare pentru fapte criminale, adevărate sau inchipuite (pentru circumciziunea sau 
răstigoire d> copii creştineşti, pentru falşificare de documente sau stărbire de monezi şi alte 
"s8minea), sau pur și simplu răpirile cu zor, Amenzi („fines“) insemna globirea pentru con- 
travenţiuni şi taxe pentru o licenţă oarecare sau a unei concesiuni cum d. p. invoirea de a se 
muta dintr'un oraş in celalt, autorizarea unei evreice dea se mărita după cutare şi nu cu cutare. 
Aceste taxe se urcau de multe ori la o mie şi două mii lire sterlinge, cu deosebire rescumpără- 
rile căteodată şi la mai bine de 4000 lire, (Dr. Gross indică cazuri şi documentele oficiale res- 
pective). Dar sursele principale ale regelui erau capitaţiile (ntallages“), niste impozite arbitrare 
au cari coroana i incăroa după bunul ei plac. :
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Richard 1 a murit degrabă, deci n'a mai apucata culege multe roade, 

căci nu se menţionează decăt un singur caz, că la 1195 li a luat 

418 lire sterlinge, 7 şil., 4 pen. ca un fel de răscumpărare „ran- 

som“ 25). | 
loan proniunit Lackland (fără ţară) urmănd la tron dupe fratele stu 

Ioan (1199-1216) ] Richard (la 27 Mai 1199), s'a arttat din capul lo- 
cului bun, blănd şi protector energie faţă cu Evrei. 

Deja la 31 Iulie a anului i-iu al stăpânirii sale a confirmat cu 
decret „lui Iacob, Evreul din Londra, presbitier evreesc, presbiteria 

„peste toţi Evreii din Anglia 'de a o avea şi ținea pentru toată viaţa slo- 

„bod, cu linişte, în cinste şi deplin, aşa că nimene să nu indrăznească 

„a-l atinge sau impedica....; el nu va putea [i chemat la nicio ju-— 

„decătorie afară căt inaintea noastră sau a judecătorului nostru su-— 

prem“ 50). Anul următor, nu e vorba, i s'a plătit pentru aceasta 

4,000 mărci, a dat la măna Evreilor un decret, că sunt invoiţi a 

locui „cu pace, nesupiraţi şi în tienă“ orşiunde pe toată intinde-— 

rea Angliei şi a Normandiei; că pot dobăndi pământuri şi face or- 

ce soiu de comerciu; insfărşit, că „se vor bucura de aceleaşi pri- 

vilegii ca şi sub străbunul nostru Menry 1%. In 1204, incercăndu-se 

gloata din londra a se rescula contra Evreilor, loan dojeneşte 

cu asprime pe primarul şi baronii „pentru aseminea trebi de oa- 

meni proşti“, adaugtnd. ca să-şi bage mintea in cap, căci i pune 

pe Evrei cu tot dinadinsul sub ocrotirea şi respunderea lor 32). 

Aceste purtări omenoase ale bunului nostru loan avură de rezul-— 

tat, că în curs de cățiva ani au imigrat din continent, unde per-— 

secuţiunile erau intr'o stare acută,un număr insemnat de noi lvrei, 

bogaţi. Atunci vicleanul a şi inceput a-şi arăta arama. 

Afară de darea colosală de 60,000. mărci, pe care a impus-o 

colectivităţii, mai stoarse. deosebit dela fiecare in parte prin munci 

şi chinuri cumplite pănă şi paraua cea de naforă. In 1210 „pen- 

trucă voca banii lor, a intemnițat pe toţi Evreii, de arhăndouă sexele 

şi cine n'a dat pe dată se alegea cel puţin cu un ochiu plesnit“55). 

Unuia Avraam din Bristol, i s'a scos şapte zile dearindul căteo 

măsea pănă omul se, văzu nevoit a-i da 10,000 mărci). 
Și nu numai dela blăndul loan aveau de suferit nenorociţii nos— 

tri coreligionari. In 1215, ridicăndu-se baronii contra tiranului, pen-— 

rucă făcuse Anglia şi Irlanda tributare cătră papa, atacă tot- 

%) Jacobs, |. cit.—2) 'Poveş, p. 55; Boultbee, IHist. of the Chureh of England, p. 270. 

3) Tovey, p. 63.—22)-Aceeaş; p. 67.—33) Stow, p. 108.—34) Aceenş; Graetz, p. 247; Toves, p. 70.
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odată pe „Evreii regelui“ măcelărese o mulţime şi-i jăfuesc 35). $ 

aşa: tiranul făcea eu denşii ce voca, find priviți ca proprietatea sa 

car baronii i ucideau şi prădau pentru acelaş cuvint — de neca 

cătră rege, proprietarul lor, dar şi mai mult spre a-i jăfui. 

"O rază de speranţă pentru zile mai bune pătrunse in lagărul mu 

Henry III incercaţilor livrei-engleji cu suirea pe tron a mino 

(1216-1271) rului Ilenry al Ill-lea. Atăt sub Regența Lordului d 

Pombroke şi aceea a succesorului stu Ilubert de Burgh, căt şii 

cei Wintei ani ai maiorităţii regelui, starea lor era comparativ fe: 

ricită. Cei deţinuţi in temniţele din vremea lui loan fură liberaţi 36 

Şerifilor li se dete instrucţii severe de a opri sau năbuşi ore 

mişcare de resvrătire. In fieştecare oraş, unde se all Evrei, s' 

ales căte douizeci şi patru de cetățeni ca străjeri, răspunzători pen 

ru orce atac incontra unui Evreu sau a averii sale 37). 

Autorităţile eclesiastice necăjite, că guvernul i protejează, Lang- 

ton, arhiepiscop din Canterbury, şi Hugh of Wells, bişotul din Lin: 

coln, scot la 1223 nişte ordonanțe barbare, ca creştinii să nu aib 

nicio relațiune cu lvreii şi culmea ticăloşiei ca să nu sd li se vina 

din cele neapeat trebuincioase pentru brand 53). Se inţelege, că s'ă 

găsit şi creştini cu inimă mai puţin neagră ca ale călugărilor de 

natutaţi, dar totuş, se raportează, că multe familii evreeşti au pe 

rit de foame. Cărmuirea allănd de aceasta, a trimes imediat porune 

la toți şerifii ca să se inlălure acele măsuri nemernice 3%. 

Şapte ani mai tărziu insă se schimbă situaţia. Ilenry incepe a s 
adeveri de fiu şi urmaş vrednic al făţarnicului Ioan şi că ştie a- 
intrece in cruzime şi ticăloşii; ura, prejudetele şi pofta după jaf s 

prădăciune, pe de altă parte, cresz mereu; neamul mult prigoni 

întră dar din nou in restriştii şi mai grele. 

fi 1239 li se confiscă a treia parte din averea mişcătoare 40) ; 

în svhimb se invoeşte celora din Londra a-și ridica o sinagogă. In 

dată insă ce fu gătită „de oarece era prea artistică, creştinii a 

„obținut invoirea regelui ca să fie dedicată blagoslovitei noastr 

„Doamne“; şi aşa a dat-o pomană Fratilor Şt. Antonny din Vien 

Si se bateză „Ospitalul St. Antonny* 11), 

La 1240 s'a spănzurat la Norwich patru Evrei din cei mai bo 

gați pe motiv, că ar fi obrezuit pe un băeat creştin. numit Odare 

Eacă şi după cronicarii peripeţiile acestei calomnii, pe căt d 

  

3 Tovey, p. 72.—%) Aceeaş, p. 16.—7%) Acecanş, pe 11-19.-5) Acecâs, p. 51-83, 

>) Aceeaş, p. B5-Sî.—n) Aceeat, p. 65.—41) Stow p. 192; Toveş,l. cit.
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curioase şi absurde pe atăt şi de infamă: În una din zilele anului 

1230, Odard, care avea atunci vtrsta de 5 ani, se jucă in stradă, 

cănd fu apucat de năprasnă de cătră un număr de Evrei şi tărăt 

in casa unuia din ci anume lacob. Acolo l-au ţinuto zi şio noapte; 

apoi, legăndu-i ochii cu o năframă, i-au tăeat „pielea dinainte“ 

(„foreskin“), pe care o puseră intr'o raclă cu nisip. După aceea 

au suflat toţi, cu gurele in nisip, pănă a eşit ear la iveală. No— 

rocosul, care a fost cel dinteiu ce a zărit pe preţiosul odor „fo-— 

reskin“, era unul Jurnepin, deaceea s'a numit pe băeat „Jurnepin“, 

proclamăndu-l jidovit. Si 

Aceasta se povesteşte la 12314—5; pănă atunci nicio vorbă mă- 

car. S'a examinat pe Dăcat şi s'a găsit „the foreskin“ in toată bună 

regulă, neatins. Cu toate acestea Evreii au plătit regelui, căt n'a vrut el, 

și densul a suspendat afacerea, spre a o redeschide din nou la 1230—+40. 

La judecată, pe lăngă aritările lui „Odard-Jurnepin“, deja flăcău 

de 15 ani, care, pe căt se vede, avea o bună memorie deştiacele 

petrecute cu dânsul, pe cănd a fost de 5 ani, pănă şi “suflarea in 

nisip, — s'a mai ivit o femee Matilda Burnham, care a depus, că 

copilul descoperit de tatăl stu şi luat acasă, Evreii au venit la 

dânsa de i-au spus, ca nu cumva să indrăznească a-i da carne 

de porc fiindcă e jidovit. Archidiaconul din Norwich și o mulţime de 

alți călugări mărturisiră earăş, că au văzut pe băcatul cu ochii lor 

indată după operalie, că „membrişorul“ i-a fost tare umilat şi ciş- 

nea pohoaede singe. Şi pentru a pune virf născocirii, se spuse, 

că Evreii s'au plăns atunci, la 1930, constabilului (poliţaiului) de 

la castelul din Norwich, că creştinii vor să le ia pe „băeatul jido- 

vit“. Toţi au ştiut și văzut, poliția a fost sesizată de insuşerimi- 

nalii şi— minuni de ale evului mediu !—numai după cinci ani sunt 

urmăriţi, spre a fi prădaţi de rege şi, după zece ani, spre a fi din 

nou jăfuiți şi chear ucişi. 

Pricina se judecă de un parlament special, la 1240, carei achită. 

Dar — şi dacă i-a achitat un parlament special ? — bişofii ridicănd 

protest asupra jurisdicţiunii, că afacerea de „foreskin“ intră în 
esclusiva „competenţă a judecătoriei bisericeşti“, regele estradă bi- 

sofului William Ralegh, din Norwich, pe Evrei, ca să reguleze-a- 

facerea ; şi sfinţia sa puse de se spinzură pe patru dintr'ânşii 12), 

D'oblossiers Tovey, ca creștin, se intreabă in a sa „Anglia Judaica“ : 

€) Tove, p. 960-101; Walter Tre, „Persecution of the Jews& Papers Anglo-Jewish list. Ex- 

hib, (citat), p. 153-154.
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dacă poate cineva să-si inchipuească, că astfel de lucruri s'au pe- 
trecut in adevăr intr'o ţară creştinească ? 

Acuma să reluăm şirul istoriei. In cursul aceluiaș an regele con- 
vocă prin decret un Parlamentun Judaicum „spre a se chibzui de 
interesele coroanei, precum şi de ale lor“. livreii se bucurară de 
acest eveniment neașteptat; ei işi ziceau: regele — care era certat 

cu baronii—la urma urmelor tot simte nevoe de sfatul nostru. Şi 

rezultatul sfătuirii parlamentare fu o proaspătă dajdie de 20,000 

mărci, cu acăreia incasare insărcină pe zece din „parlamentari“ şi 

cari, neputând fi exacţi la vadeaua hotărită, au fost trăntiţi la in- 

chisoare cu „parlamentarele“ lor şi cu copii pănă au isbulit să stringă 
suma ordonată 43). 

„la 1243 a stors dela Evreii tei mai mizerabili un pexegit re- 

demptionem“ in aur și argint; numai dela unul Aron din York 
a scos + mărci in:aur şi 4,000 mărci in argint. Aurul l-a primit 
insus regele cu măna sa dela fiecare Evreu sau lvreică, cu pri- 

mirea argintului insă a insărcinat pe alţi“ 44). | 

Anul următor s'a găsit in Londra un copil mort. Copilul s'a in= 

gropat „cu mare alaiu. in biserica St. Paul nu departe de sfăntul 
altar“—şi Evreii au plătit regelui gloabă 60,000 mărei 45). 

La 1249 un adaus de taxă 10,000 mărei:6). 1250 „Regele Ilenry 
II, cuprins de un mare nesaţiu de bani, a poruncit ca să se stoarcă 
fără milă dela lvrei pănă şi paraua cea din urmă, dănd această sarcină 
la stujbaşi anume“. Atunci, dela unul Aron din York, probabil i= 
dentic cu cel pomenit mai sus, „pentrucă a fost invinovăţit, că ar 
fi falşificat un document, a smuls 14,000 mărci şi deosebit 10,000 
mărci in. aur pentru interesele reginei“ 17). Mat. Paris ne spune mai 
departe, că „acest fericit Aron L-a incredinţat pe cinstea şi credința 

sa, că în total regele i-a smuls 30,000 mărci in argint şi 200 in 

„aur 15), se vede, afară de sumele sus pomenite, 10,000 mărci date 

in aur numai pentru interesele reginei“, 

La 1253 Noem. 10 s'a scos din „lada“ de la. „chirographers“ za— 

pisul iscălit de stareţul dela St. Alban, după care era indatorit a 

respunde cătră „Elias, jidovul din Londra“ datoriile cavalerului Ri- 

chard de Oxaice şi s'a făcut slrigare in şcoala evrecască, că dato-— 

  

*) Tovey, p, 110, , 

+) Mattliaei Paris, „Chronica Majora“ (ed, Luard, London, 1816), v. 4, p. 207 î... paurum ta= 

men rex propria manu suscepit ab unoquo que Judaeo viro vel muliere“, 

4) Aceeaş, p. 317,318; Jacobs, p, 12.45) Jacobs, |. cit. —47) Math, Paris, aceeas, v, 5, p. 136, 
45) Aceeaş.
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riile stareţului sunt icsoflisite „dela zidirea lumei şi pănă atunci“; 
că aşa a eşit poruncă dela curte 1%. 

După paştele an. 1254 sa străns pe Evrei la palat, unde erau 
adunaţi: toţi sfetnicii, şi lordul Richard—fratele lui Henry—şi le ceru 
in numele regelui: „La bourse ou la vie!“ Atunci, Elias, „Judac- 
orum pontifex“ (marele rabin), dupăce s'a consfătuit cu ai sei, a 
ținut următorul cuvânt: „O, cinstiți boeri! noi vedem, că domnu: 
nostru, regele, stărueşte in tot felul ca să ne pearză numaidecăt. 
In numele lui D-zeu i cerem, ca să ne invocască a părăsi această 
țară, spre a ne căuta aiurea un adăpost sub un stăpănitor, care va 
mai avea intr'ensul măcar un pic de dreptate, de cinste -şi de cre- 
dinţă. Da, cinstite, fețe boereşti, aşa este, dorim să pleciim, spre a 
nu ne mai intoarce căt lumea, lăsindu-vt casele noastre şi tot ce 
avem, numai ca să scăpăm cu viaţă. Adevărul grăesc: suntem st- 

răciți, storşi, sleiți; nu mai avem de unde da. Poate regele să ne 

pue la cazne ciit o polti: poate să ne spargă ochii, să ne scoaţă 

măselele, să ne tae beregatele, dupăce mai inteiu ne va fi jupoit pie- 

„lea; nu, D-zeu ne e martor; că nu mai avem de unde da“. Geme-: 

tele şi lacrimile i impedicară vorba, aşa că a trebuit să se oprească 
din timp în timp, spre a-şi prinde sufletul, căzind mereu intr'un 
leşin de moarte). Emigrarea nu li s'a invoit şi cel ce nu voi să 
fie spânzurat trebui să dea şi de unde n'avea 51). 

In anul următor i fură de isnoavă „cu toate că erau deja stră-— 

ciţi, lipiţi pămentului“, cu 8,000 mărci, cănd, in desperarea lor, 

-au vorbit cu toţii : „Noi vedem, Majestate, că tunu cruţi pe ni- 

menea, nici pe creştin, nici pe evreu, ci intr'una cauţi numai chi- 

puri şi feluri cum de ai. putea mai curend străci lumea. Pentru 
noi nu mai este nicio nădejde dea putea trii aicea; mai ales că 
sfinția sa Papa cu cămătăriile sale ne-a Iuat locul. Ingădueşte-ne, 
Majestate, să plecăm, fie unde o fi, incotro ne va indrepta şi pe noi 
marele Dumnezeu“ 52) „(Sa Sade „ua 

La acest cuvint zel in care se oglindește desnădejdea lor 

extremă, teribilul răspunse fără ruşine, că e ruinat şi: inecat in 
datorii, că duce lipsă şi că n'are cum plăti fiului stu Eduard 
lista sa, civilă de 15,000 mărci: „Deaceca trebue să capăt bani de 
orişiunde, dela orişicine şi prin orce mijloace“ 55), Și ca să pue 

  

19) Acecaş, p. 998, 349. 
„ 5) Acesaş, p, Aţi: m.uet haec sinpultibus et lacrimis sermorem impedicatibus dicens, siluit fere 
cadens in extasim moriturus.—51) Aceeaş.—52) vezi Apendicele, Camăta şi Lvreii. 
” 5) Math, Paris, acecaș, p, 137,



. 1. 

EVREII IN ANGLIA l5 

măna pe banii ce-i trebuea, arendă pe Evrei, pe un timp, fratelui 

stu Richard de Cornwall pe 5,000 lire sterlinge 54), 

Am spus povestea prăzuuirii cu prilejul obrezuirii a unui copil cre- 

știn, fie-mi îngăduit să mai spun, din mulţimea născocirilor, şi una 

de răstignire, aşa cum o ticlueşte cronicarul in naivitatea sa creş- 

tincască. - - 

„1255. La 22 Noembre in acest an s'a adus la Westminster 102 Evrei 

din Lincoln, încriminaţi, că vara trecută au restigniv un copil, spre 

batjocura legii noastre creştine, Li s'a luat intrebare și apoi au fost 

trimişi la temniţă. ! 

„Copilul, pe care l-au restignit era de ani S, şi aşa i zicea: llugh, 

Dupăce l-au căpătat in casa lor, l-au ţinut 10 zile“, — „cu lapte 

dulce şi alte măncări copilăreşti“, adaugă un alt cronicar —, ptri= 

mittnd în restimpul acela solie la multe alte tărguri, la alţi de legea 

lor, ca să fie fără sminteală faţă la ristianire. Mulțumită grăbniciei, 

muma sa, i-a descoperit trupuşorul intrun puț in dosul caselor Evreu- 

lui, unde a fost restignit; căci ca a aflat, că băcatul se jucase cu 

nişte copii de evrei dinaintea porţii acelui Evreu. | 

„livreul acesta prins şi adus dinaintea d-lui John Lexinton, care 

i-a făgăduit, că se va erta pe vinovaţi de vor destăinui tot dea fir 

de ptr. Căci denşii obicinuca a răstigni in fiecare ancăteun copil de 

creştin, dacă le venea la indemănă, 

„Regele aflănd despre aceasta, n'a vrut să-l erte, ci a poruncit 

"ca el şi tovarăşii sti să fie executaţi la Lincoln“. | 

L-am transcris pe Iolingshed fiindcă e mai scurt, nu mt pot insă 

scuti fără a areta, că alți cronicari, cum e chear insuş Mat. Paris, 

"0 spun povestea mai gogonală, că adecă dupăce s'au adunat Evreii, 

au ales pe unul drept Pilat, care a judecat şi hotărit restignirea, 

lă i-au pus în cap o coroană de mărăcini, că i-au dat de băut oţet 

şi fier, insfărşit toate căte sunt inşirate in Evanghelic cu privire 

a Christos, 

Sfărşitul fu, că o mulţime de Evrei din cei mai bogaţi, au fost de 

sirg spănzuratţi şi toată averea lor confiscată de regele, care căuta 

să inhate huni „or şi de unde or şi de la cine şi prin orce mij- 

De pără'im pe rege, dăm peste alţi hoţi de viţă nobilă. In 1262 

5. Meth. Pari, p, 397; 3S3 : „Necesse igitur habeo vivere de pecunia undecunqus, a quibuscunque 
„quaii'ercunque alquicitn î.— 1 Aceeas ș—Saineanu, Martirul gi Devotament, în, p. Isr., IX.
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năvălesc asupra lor, in Londra, baronii, măcelărese şaple sute Evrei, distrug contractele lor de datorii cu baronii, cari se aflau depuse 
in „lada“ la „chirographers“, şi jăfuese tot cvartierul evreesc 56), Aceeaş dramă şi hoţie se repelă la 1964, cănd se omoară 200 şi 
restul se pradă?) ; in 1967 se petrece aceeaş barbarie la Lincoln 63), 

In cursul aceluiaş an, li se ordonă de către „Conciliul din Viena“ 
ca să pue pălăria injositoare — colturată 5). La 1269 sunt din nou 
masacrați in Londra 60). In 1271 li se ia cu hapca sinagoga din Nord- 
ost şi se dă peşcheş Ia „Friars de Sacoâ« 61), | 

In astfel de imprejurări triste şi sfăşietoare, se inţelege de sine-şi; 
că nu mai poate fi vorba de o desvoltare culturală serioasă, 

" Pristăvirea mult zăbovită a lui Ilenry III, a alinat pe o clipeală 
durerea şi suferinţa nenorociţilor vrei. Dar, vai, numai pe o clipă.: 

Eduard I avind nevoe de bani, s'a grăbit a include in manifestul, 
Eduard 1 Pe care l-a scos cu ocazia suirii sale pe tron şi pe livrei, 

(1262—1290) făgiduindu-le de toate, aproape şi mana. Se intelege, că stălciţii şi zăpăciţii Evrei au fiicut ce au făcut şi nu-l-au lăsat pe 
omenosul lor stăpăn ca să ducă lipsă. | 

Na trecut insă mult şi fiul lui Ilenry III a intărit zicttoarea, că 
„ce naşte din pisică șoareci mănăncă“, EL îi incăreă cu biruri 
enorme, şi urmă cu execuliunile la fel ca cruzii ceilalţi. Dacă un 
îvreu nu era in putere a respunde „şfertul“ la termin, se im- 
plinea pe femeea şi copii lui; de nu plătea nici atunci, era depus 
şi el confiscăndu-i-se in acelaş timp tot ce avea 6). 

In anul al 3-lea al domniei sale, presat, se zice, de popor, legi- 
ferează -o sumedenie de restrictive intre cari şi acele, că „livreii sti“ nu vor putea instrăina imobile fără autorizaţia specială a co- 
roanci şi — aicea işi dărămâ cu insăş măna lui maşina „sa“ de stoarcere — nu vor mai putea „specula cu camita ; numai papei 
i se cade! Şi consecinta ? că au rămas intruna supuşi la taxe şi 
amenzi grele. „Lăzile“ din sucursalele fură meren cercetate “şi ri— 
dicate cu totului tot la centrala şi hărtiile retinute or Şi conlis=, 
cate, spre indestularea nesăţiosului fiu de rege 63) | p 

Isvorul odinioară atăt de mult curgător pentru coroană — eăuiă= 
tăria — secat fiind, veniturile Evreilor incepură, fireşte, a se inicsora 
PRON 

, 
%) Holiugshed, p. 253; Math. Paris, aceeas, p. 516-519; Stow, p. 19%; Torey, +. 55 ur. *) Stow, |. eit; HMolingshed, p, 263,—:4) Molingshed, pe 267.—50) Acceac, p, 372 Jacobs, 1. cit.=ici) Aceeaş.—62) Aceeaş; Walter Rye, p, 165, 

Mados, History of.the Exchequer ed. II, London, 1759), v, Ip. 224, 205, 
rc. .
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cum şi ale regelui, sau, in orce caz, tiranul nu mai avea controlul 

şi mijlocul de hrăpire pentru cari, altminterea, era menită institu- 

țiunea Scaccariun Judaeorim. Monstrul incoronat recurse atunci la 

alte expediente. 
In 1278 — după unii 1279—sub pretext de ștărbirea monezilor, 

se depuse sasesuteoptzeci Evrei, dintre cari se spănzură dout sute. 
şasezecişişapte şi averea lor se confiscă 64).. 

La 1279, se isvodi, că „Evreii din. Northampton 2 au răstisnit un 

băeat creştin, aproape de Vinerea Paştelor, insă nu l-au omorăt de 

tot. Pentru aceasta s'a adus, după Pasti, mai mulţi din ei la Lon-.- 

dra, de i-a repus prin spănzurătoare“ 65). Căt despre bunurile spăn- 

zuraţilor ştim, că ele cădeau, cu deplin drept, după lege, în folosul 

regelui care, deci, n'uvea decăt să făurească crime pe socoteala lor 

pentruca să se imbozătească. : 

La 1282 in urma ordinului lui Peckham, arhiepiscopul din Con- 

terbury, s'au demolit, in Londra, toate sinagogile 66), 

La 1287 „Din porunca regelui, care se afla in Bordeaux, se prinse 

intr'o noapte şi se intemnitţă pe toţi Evreii din Anglia. Cauza nu 

era cunoscută, dar ei s'au răscumpărat cu 12,000 pfunţi argint“ ST), 

Infine veni epilogul tragediei. O vacă lăptoasă cănd ajunge stearpăr 

căutăm să ne desfacem de dinsa, spre a ne folosi de carnea şi de pielea 

ei. De aceeaş vedere a fost călăuzit Eduard 1 cănd, la 1290, a de- 

cretat ca toţi Evreii, sub pedeapsa morţii, să părăsească regatul. 

Faptele, la-cari am azistat in cursul istoriei, ne-au orientat pe de- 

plin asupra stării Evreilor din acea epocă. Ştim d. p., că ci n'au mai 

putut produce regelui ca altădată; mai ştim apoi, că dânşii au fost 

jefuili de toată averea mişcătoare, cănd de rege, cănd de baronii sau 

de gloata. Lor le rămaseră, prin urmare, numai imobilele, pe cari 

nu le-au putut instr&ina fără invoirea regelui, precum şi contrac— 

tele de datorii,. hipotecare mai cu seamă, cari se aflau depuse in 

»lăzile“ aşezămentului Scaccarium Judaeorum. 

Decretul de expulzare glăsueşte, că ei vor putea lua cu dinşii toată 

averea miccătoare, dar cronicarul relatează, că li s'a lăsat atăta nu- 

ai „ca să aibă de cheltueală pănă dincolo de frontieră“ 55). Instrti- 

aj sacose pi 225; Dr. Gross, p. 200, 201, | 

e) 1lol agsherl, p. 29 ; Stow, p.200; Jacobs, p. 43. 
%) Sta, 1, cit. 

“îj Aceeas, p. 202 Boultbee, |. cit, 

ce) Stare, p. 209, 204, 

! 
     

107 A Ec 4 

CENTRALĂ 
e ta Pneirarmf



e
 

18 1. Hi, FIOR 

narea proprietăţilor nemişcătoare, ştim dinainte, că le-a fost oprită, 
şi recordele oficiale de pe timpul lui Eduard, ne dau seamă, cu dea- 
măruntul, de toate imobilele evreești, pe cari regele şi le-a insusit 
după expulzarea lor 69), Așijderea despre contractele. de datorii. 

La 9 Octombre 1290, rezimaţi de toeagul pribegiei, in inima lor 
cu nădejde in idealul pentru care au indurat atătea chinuri amare 

Vei, toți, in număr de 16,511 suflete 7), au părăsit pămentul in al 
jcăruia sin zăceau osemintele străbunilor. lor de mai bine de şase 
veacuri. 

Ce s'au făcut nenorociţii bejenari, in acea vreme atăt de furtu- 
noâsă, pentru „poporul ales“ ? D-zeu ştie ! Istoria ne spune numai, că 

. 

goniţi şi deacolo 71). . 
Se ştie insă ce s'a petrecut cu a patra parte din ci, cari au im-— 

barcat in Londra o corabie, pe care au năimit-o. Pe cursul Thamisei, 
in dreptul Queenborough, fiind vremea fluxului, “căpitanul ancoră 
vasul, smomindu-şi pasagerii ca să iasă la plimbare cu dinsul pe 
uscat. Sosind timpul refluxului, sa furişat dela dânşii, reintrănd 
in corabie. Apa incepuse a sc ridica talazuri, şi ei simțind vrimej- 
dia, alergară spre corabie. Dar neomenosul căpilan iși bătea joc de 
dinşii, recomandindu-le ca să se adreseze la Moise, care a uscat 
marea roşie pentru străbunii lor. :Astfel, de nu s'o fi intemplat vr'o 
minune, care insă nu e raportatii, au fost toți inghiţiţi de valurile 
nemiloase ale Thamisei 72). 

P
a
 

N
 

"Eacă dureroasa incheere a primei perioade a istoriei Evreilor .in 
Anglia. 

DI 

în) Stow, p. 204: „ ..piving them to beare their charges, till they ere cut o? li retm . 7) Aceeaş: sum..whose houses being sold, the king made a mighty massa of n: 
21) Math. West. Flores historiurum, part. 1, p. 981, 
2) Tovy aceeaş, p. 217; Graetz, acceaş, v, VII, p. 212; Molingshed, p, 255, 

  

acei cari. se refugiase in Francia au fost in anul următor, 1191, - 
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A PENDICB 

UZURA SI EVREII 
In evul mediu Evreii au fost uzurari, şi grozavi de tot acei din Anglia. 

Astfel sa cântat pănă mai deunăzi pe toate notele: în versuri, în proză, în 

Aramă şi mai vărtos in legendă; şi astăzi chear mai există o rămăşiţă, pore- 
cliţi antisemiţi — cari cântă mereu "acelaş cântec: „Um die Inferioritiit,- ja. 
gemeinschidlichkeit der semitischen oder jidischen Race zu beweisen, wird 

bald auf die Boerse, bald auf die Literatur hiengevwiesen. Der blutdiirstige Shy- 
lock (z. B.) ist gegenwirtig das Stichblatt derer, welche nicht: mehr mit Hos- 
tienchiindung und Brunnenvergiftung aufzutreten wagen* 13). 

„Nu e aci locul ca să mă ocup de tema generală, care de altfel e de : mult 
rezolvată de către bărbaţi geniali ca lordul Bacoa, Bentham, Adam Smith, 
Fr, Victor Hugo, Clermont-Lonnerre, Douce şi alţi, în favoarea neâmului ca- 
lomniat ; deaccea mă voiu mărgini numai la Evreul-englez, 

Este adevărat, că el era, imprumutător de bani pe dobindă; ba, admitem, 

că a fost cămătar, Ca să fim riguroşi, si admitem, că uzura de orce soiu eo 
“faptă înfamantă şi condamnabilă, o crimă. Evreul englez din veacul de mij- 

loc ar merita dar osinda, Dar „când se păraşte vreun oma săvărşitor al unei 

crime, vini sau simple abateri, cea, mai d'inteiu şi cea mai importanţă ches- 
tiune de examinat este aceea de a şii dacă fnpta criminală se - poante pune 

după dreptaie în sarcina părătului, adică, ducă acesta, la vremea săvărşirii 
faptului... se bucura de libera, sa voinţă“ 14). Scaccarium-ul Judacorum, şi mai 
-cu seamă faptele despoţilor, pe cari ni le inşiră istoria, dovedeze, cu priso= 
-sinţă, că Evreul-englez, care se ocupa cu cecace se-zice uzură, nu numai că, 

nu s'a, bucurat de libera voinţă, singurul caz în care ar putea fi cu dreptate 

tras la răspundere, ci, că a lucrat sub presiunea pumnului de fer al regilor 

-nesăţioşi. „Evreii au fost numai o mașină de finanţe a regelui, pe care o 

mina după pofiă şi trebuinţă“ 15). „Pe străbunii lor i-au muncit în Egipet ca 
să facă, cărămidă, pe cănd faraonii englezeşti i chinueau pe aceştia ca să le 
fabrice bani 16), 

Sh trecem însă pentru moment peste motivele legale de scuză, şi să facerm 
6 miră cercetare în fond: Fost-au Evreii, în adevăr, cămătari, şi ce fel de 

cimâiiri ? Poat-au ei singuri cămitari sau mai erau şi alte neamuri, şi cu deo- 

snbira acuzatorul său, neamul creştinese ? In cazul afirmativ, care era gradul 

î Bzură ai unora, şi al altora, ? : 

înd Evreii ax aldat de chipul cum Creştinii ştiu să inliiture uzura, spune 

  

2 vro. Dr. îl, Gractz, Uhylock in der Sage, im Drama, etc, Krotosehia 1950, 

"7 G. Costu-leru, Magazinul judecăturese, + 

35) John R, Green, Iiistory of the Unglish people, v. Î. p. 337. 

+) Tocey, p. 199, DR
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cronic. Math, Paris, ei se stricară de ris 11). El dă seamă despre un grup de Creş- 
tini italieni numiţi Caursini, cari, cu fondurile Papei, pe socoteala şi cu aju- 
torul lui, desbrăcau pe coreligionarii lor pe o cale rafinată [şi într'un mod 
îngrozitor, „Papa, serie Tovey, obicinuea, să facă această speculă infamă în-- 
tr'un mod neraşinat ; Evreii puteau cu deabinele lua dela dănsul învăţăturii e 38), 

Creştinilor, se ştie, le erau strict oprite imprumutările cu dobănăă, eată dar 
metoda adoptată, de reprezentanţii vaticanului. Cind se convingeau, că acel 
ce vrea să imprumute nu e instare să-şi plătească datoria, d. p., înainte de 
şase luni, îi da bani fâră dobindă pe trei luni, dela care termen însă urma 
să curgă o camătă, de 750/, în formă, de clauză penală. „In cazul acesta şica 
zis el (Papa) nu sunt uzurar, căci imprumut bani fâră camătă, ceeace ur-. 

„ mează să-mi plătească mai pe urmă e numai un folos eventual“, 
Urmăţorul specimen de act ineheeat ce creştinii necămătari se transmite 

de către Math. Paris 2); „la toţi acei ce vor vedea acest zapis, Thomas, sta 
„reţul mănăstirii Barnwell, cu sănătate in Domnul! Să se ştie, că am împru-- 
„mutat şi primit, la Londra, pentru trebuinţele bisericei, de la Francesco şi 
„Grigorio, dela dănşii şi tovarășii lor, cetăţeni şi neguțători din Milan, 101 
„mărci bani legiuiţi, sterlinge, socotit a 13 şilling 4 penny marea. Suma, 
„&ceasta de 104 mărci ne indatorim a o respunde inapoi la New-Temple, în 
»hondra, în postul SI, Pietro ad V încula, fiind înteia, zi de August 1235, 

„In caz de neplată la, timpul şi locul hotărit, ne legăm a răspunde negu-- 
nţătorilor menţionaţi, la oreare din ei, sau la vechilul lor, căteun mare de 
„parale de fiecare zece mărci pentru orce întărziere de două luni, ea recom-- 
„Densă sau pagubă ce ar putea, rezulta pentru pomeniţii neguţători din eauza 
mintărzierii cu plata, ei vor fi astfel indrituiţi legiuit a cere şi dobăndi ca-. 
„pitalul, daunele şi spezele cum mai sus se specifică ; asemenea, şi cheltuelile 
„personale ale unuia din neguţători, ale calului şi servitorului său piină cind” 
„banii indicaţi vor fi achitaţi pe deplin. 

„Şi pentru siguranţa de plată a capitalului, foloasele, paguba şi cheltue-. 
„lile, ne zălogim ctre sus zişii comercianţi şi moşteniţarii lor, pe noi înşi-ne, 
„biserica noastră şi dependentele, toate bunurile noastre precum şi acele ale- 
nbisericei noastre: mişcătoare şi nemişcăţoare, bisericeşti sau lumeşti ce avem 
„său vom avea, şi in orşice loc ele star afla, 
„Recunoaştem şi adeverim, că sus pomenitele bunuri le ţinem şi le păstrăm 

„dela menţionaţii neguţători numai din bunitatea, lor pănă sinetul va fi achi- 
„tat desăvărşit, 

„Ne lepăidăm, apoi, pe noi inşi-ne şi succesorii noştri de orce fel de ajutor canonal 
„şi al legilor politiceşti, de toate privilegiile, de Epistola St. Adrian, de tnale 
„datinele, staţutele, cazaniile, ingăduinţele şi favorurile dobăndite dela regele 
„Angliei ; aşijderea dela dreptul de apel la rege pentru anularea, (avestui act) 
„si dela orce alte excepţiuni, ce sar putea invoca contră validiţății inserisr- 
„lui de faţi. Toate aceste ne legăm a le ţine cu credinţă, şi spre tărie ule-. 
»verim cu pecetea mânăstirii, 

  

%) Math. Paris, op, cit.» v. III, p. 331: „dudaei quoque novum genus usurae in Ciristianiy rss. 
pericates Sabbata nostra non immerito deridobantă, 

*) Toveg, p..123.—%9) Op, cit. 
*) Math, Paris, op, cit., p. 328,
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Bietul popa, cum a trebuit, sărmanul, să se lepede de toţi sfinţii pănă a 
căpătat imprumutul ; dar, cel puţin s'a legat către credincioşii bisericei ! 

Dacă pravoslavnicii cimătari s'au purtat astfel cu popa, care imprumuta, 

„pentru trebuinţele bisericei“, cum puteau urma mai umân cu mirenii ? No= 

rodul fu într'atăta, stors, incit bişoful din Londra a, crezut de datoria sa a-i 
anatematiza, şi goni din diocesa, să. Regele, de bună seami, în vedere că i se 
strica înteresele, căci creştinii nu erau supuşi jurisdicțiunii faimosului Seac- 
carium Judaeorum, luă, şi el măsuri contra lor; dar cum de pa vorbii Roma“ 

ci fură lăsaţi în pace, ba ajutaţi chear, de popimea mai cu seamă, de a-şi 
face mendrele 22, 

In afară, de aceasta mai dim de o altă breaslă de creştini cămătari: Ca 
turcensieni 21). De ar mai fi trăit Math. Paris, cum bine observi, Tovey, el 
ne-ar fi impărtişit desigur multe bunătiăţi şi despre aceşti uzurari; pe cănd 

aşa ne-a fost dat numai să aflim, că ei ficenu afaceri de „banci cu coroara, 
cea, „fără fund“, Se ştie, că, Henry III arendase pe Evrei câtre fratele său. 
Cum şi când i-a primit inapoi, nu e lămurit, destul că i-a recăpătat, căci în 
an. 46 al domniei sale î-a trecut fiului său Eduard &), şi acesta i-a zălogit in 
anul următor la Caturcensieni, operaţie ce a fost aprobată de către tatăl 
său printrun model de patentă35). O nouă, probă de liberţate de acţiune, în 
consecinţe de respunderea Evreului ctimătar ! ” 

Nevinovăţia, ncuzura, creştinească am văzut-o , zapisul stareţului 'Thomas 
ne-a desluşit-o ; să vedem acuma, vinovăția şi uzura, evrecască, 

” Tnaânte de toate nu trebue uitat, cumeă toate operaţiile Evreilor au fost 
leginite ; niciun act, cum se ştie, nu era valabil de nu era făcut sub controlul" 
legii, de către „chirographerat, Dacă s'ar da deci de un act înfam ca, ale creş- 
tinilor cămătari, nu s'ar putea condamna, decit legea, care a îngăduit înfa- 
mia şi în special autoritatea de atunci, care cum ştim, a silit pe Evrei la acte 
de asemenea natură. Până acuma însă n'a aflat nimenea, despre existența, unui 
atare act, peniru care, in orce caz—cu riscul de a mă repeta—n'a putea fi 
răspunzător decăt legea şi puterea sub care s'a făcut, dar din care toţuş ar 
vezulta, ci Evreii, au fost în adevăr uzurari. Math. Paris, care era călugăr 
şi nicicum prieten al Evreilor, el, un compilator şi scriitor istorie faimos, 
care n'a lăsat niciun eveniment fie şi de cea, mai mică însemnătate neinre- 
gistrat, el transmite lumii actul creştinese al Caursinilor şi descrie amă- 
runţit toate infamiile lor 55); oare dacă ar fi existat vreun act, nu tocmai corect 
———— 

ti) Alath. Paris, op. cit, p. 331,—82) ibid., p. 392,—85) Tovey, p. 159.—84) ibid., p. 137. 
55) Pat. 47, Hen. 3.m. 9, (reprodusă de Tovey, p. 153): „her Universi ad quos praesentes 

„Literae pervenerint salutem, Cum Edwardus, noster dilectus Primogenitus, ex proecepto, a sensu 
pet voluptate nostra, concesserit et tradiderit insolutum Petro Ceraudo et Will. Bernando fra= 
ptribus, et eorum sociis, Civibus et Meroatoribus, Caturcensibas, pro Mutuo per Dominum Edwar, 
„dum, ab iisdem Mercatoribus, habito et recepto, London pro negotiis ipsius Edwardi et Rega- 
„nostri, gravibus et arduis, Totum'Judaismum nostrum, ipsius Regui nostri, cum scaccario ejus- 
„dem Judaismi et omnibus et singulis aliis proventibus et exitibus, coeterisque ad idem Judaismum 
„spectaatibus ş Ilabend et Tenend a die confectionis instrumenti inter diet, Edward et proesatos 
„Mercatores super dicto Mutuo confecti, usque ad quiadenam Sancti Johan. Baptist. Anno Dom. 
1265, prout in instrumento proedicto Patente, seu literis dicti Fdwarăi, qaod, seu quas, iidem 
Mercatores penes se habent, plenius continetur, Nos proediciam Concessionem et 'Traditionem 
„ratas habentes et gratas etc. in omnibus conârmamus, ete, Dat, apud Lond, 11 die Junii A. R 
aNe 47,—53) Math. Paris, |, cit,
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al Evreilor, un act chear mult mai puţin ticălos ca acele ale creştinilor eă- 
mătari, pentru care Evreii însă ar fi putut fi respunzători, călugărul Paris i-ar 
fi crujit şi nu l-ar fi comunicat posterităţii ? Dela dânsul însă. singura 
autoritate” în istoria Englejilor, aflim numai, cum am arătat, că Evreii, ci că- 
militarii, se strica, de ris, ciind aflară de cinstea şi omenia creştineaseă, EL ne 
zaai spune contrar celor ce relatează despre creştinii căimătari, eceace tocmai 
contribueşte de a reduce în ţandări construcţia, legendară, căi Evreii ar fi să- 
răcit pe creştinii cu uzura lor; el ne spune, că creştinii —se inţelege, acei scu- 
tiţi de viermele rozător al fanatismului şi de pofia de jaf şi de prădăciune— 
compătimean cu Evreii şi vărsau lacrimi pentru suferinţele lor 87), 

„Până acuma, am văzut, că adevărații uzurari erau Creştini şi nu Evrei. Faptul, 
că Evreii au fost imprumutători de bani cu dobăndă, nu indritueşte nicicum 
la încheerea, că ei erau şi cămiitari, Dobănda şi uzura sunt două lucruri dis 
tinete ; distanţa intre dănsele e colosală ; pe cănd uzura a fost, este şi va fi 
condumnabilă, dobănda, o chirie moderată a banilor, ca şi chiriile tuturor bu- 
maurilor, a fost, este şi va fi justificată şi tolerată, In lipsă, dar de orce act, 
de orce împrejurare concretă, că Evreul englez din evul-mediu ar fi fost uzu- 

rar, uzurar condimnabil, de unde a isvorit atunci legenda şi pe ce se înte- 
mecază ea, ? ” 

Cronicarii : Thomas Walsinghem, Tenry de Enyghton, lohn Major şi alţi, 
scriind asupra expulzării Evreilor, raportează, că din cauza, necredinței lor şi 
a uzurei „cu care au mincat pe poporul cu oase cu tot“ s*, decretat isgonirea, ; 
şi că comunele (parlamentul) şi clerul ar fi oferit sau şi dat chear regelui a, 
cincisprezecea, parte din averea lor mişcătoare pentru acea bună şi creştinească 
ispravă, Deaci a isvorit şi pe aceasta s'a, întemecat legenda, că Evreul en- 
giez ar fi fost câmitar grozav, încă. comunele şi popimea sau văzut ne- 
voite a dărui regelui o parte din averea lor pentruca, să scape lumea de 
această, plagă, care mistuea pe poporul „eu oase cu tot“, 

Acest rapori senzaţional, menit de a justifica pe regele, care s'a îmbogăţit 
din hapea şi a stigmatiza, pe Evrei de „uzurari“, . acest raport e judecat de 
toţi istoricii ca neexact, ca lipsit de orce probabilitate, cu atăt mai vărtos cu 
căt Math, Westminster, singurul istorie, care a triiit pe vremea aceea, a des- 

„cris desluşit expulzarea şi n'a fâcui nicio menţiune despre darul comunelor 
şi al popimii şi nici indică „uzura“ ca motiv al expulzării 85), Noi însă sun= 
tem înclinați a, privi povestea cronicarilor ca cinstită şi adevărată ; căci toc- 
mai în aşa caz reese şi mni mult înocenţa, Evreilor, reese, ci, ura, şi prejude- 
ţele, egoismul şi invidia, dorința de a-i jăfui şi prăda, au fost cauza Îsg0- 
nirii lor şi nu pentrucă prin uzura lor ar fi măncat pe norodul cu ase 
cu tot. 

Se ştie, că Statutum Judaismi, care interzicea Evreilor indeletnicirea, cu 
imprumutare de bani pe dobindă sub grea pedeapsă, a fost decretat în al 
treilea an al domniei lui Eduard, la, 1275 ; acelaş statut anulează orce dohăndă, 
curgătoare, recunoscind numai capitalul datorit. Expulzarea, ştim, că a avut, 
loc cu 15 ani mai tărziu, deabea la. 1290, In cursul acestor 15 ani ei, fireşte, 
— 

&) Math. Paris, op. cit., v. V, p. 116: „. Cristianos super afilictione Judaeorum miserentes et 
flentes.—t5) Math. West. Flores istoriarum, 1. cit,
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nau mai fost, n'a mai putut fi cimătari, căci statutul menţionat, afarii că 
i supunea lu o mare pedeapsă, invalida cu deplin drepţ orce contractare de acest soi, Cum dar şi când au paţut Evreii, cu uzura lor, hotăritor ne mai exis- 

“tență, să, mănince pe popor într'atăta, incit nobilii şi popii să-şi jerifenscă, o 
parte din avere, spre a obţine isgonirea, lor? Să zicem, că Evreii, cu toate res- trieţinnila din statut, aveau totuş indrăzneala, de a-şi imprăştia banii cu îm= prunrat în Greapta şi în stănga—in realitate ştim, că ei au fost despoeaţi şi 
a inai aveau ce da cu imprumut — indignaţii naveau atunci decăt să de- mini» contractele lor ilicite şi apoi să îndemne pe toată, lumea ca, legal, să-şi 
huri for de creditorii, adie de Evreii cămătari, cruţăndu-şi în Acecuş vreme 
nule 15%, pentru alte scopuri nobile şi caritabile. Din cele ce preced e dar 

"rviieut, că jertfa hoerimii şi a popimii, din punetul de vedere al unei uzure "rinşii, avea niciun raison d'âtre; şi dacă eu, cu toate acestea, a avut ctorra soc, cauza se află aiurea, şi—nicicum în afişata „uzura“ evreească, 
Cu ornzin, expoziţiei, istorice Anglo-evree, ce avu loc în 1887 (Anglo-Jewish "historical cihibition) s'a aflat un act, care dovedeşte, că, toată mişcarea con- tra Biceiler a fost pusă la cale şi împlinită de către datornieii lor pentruca astfel să scape de datorii 59). La, masacrul din York (190) în capul ban- dei, care a miicelărit pe acei Evrei, cari avusese curagiul a, se sinucide sin- ur, se alla un nobil Richard Malbeste 2), Şi actul descoperit, de care am făcut 

inenţiune, constaţă, ci acest nobil Malbeste datorea, lui „Aron jidovul din York“ o sumă mare de bani, care urma, să fie achitaţă în acele zile, cănd Evreii din York, între cari şi „Aron jidovul“, au fost masacrați. Orideciiteori istoricul s'a, îsbit de singeroasa dram, din Yorlk — serie Walter Rye (creştin) — l-a, ju= decat pe Richard „Malabestia vrednic de acest nume, „0 bestie sălbatecă“, un crud, crunt şi fâră milă, dar poate numai un fanatic; pe ciind astăzi faţă cu actul descoperit, e dovedit cu de prisos, că el n'a fost nicicum fanatic, ci un simplu şi vulgur uciguş, care a căutat, ca şi tovarășii săi, să desființeze pe această cale ţicăloasă, datoriile ce le avea către Evrei. „Eu unul, continuă, Rye, nu cunosc o pagină nai neagră, în istoria englezească, Omorurile, omo= ”. rurile venale din partea creştinilor se potrivesc foarie rău cu eroismul des= perat al victimelor lor&5:), 
In cursul istoriei Evreilor-engleji, se vede, mai mulţ: deciu odată, cum aceşti nobili filantropi, spre a distruge actele lor de datorii din „lăzile“ dela »ehi- rographerst şi a jifui cvartierela jidoveşti, ucideau suţimi, ba miimi de su-= 

flete omeneşti, Că ei, şi nobilii şi popii, pe timpul espulziunii, erau datornicii Evreilor, cu hipoteci, capitaluri dinainte ; apoi din cursul celor 15ani, înt cari Evreii nu' mai puteau opera imprumuturi, le datorau bani pentru diferite 
producte, cum lănuri şi altele văndute şi nepredate. Mulţime de acte păstrate la bibliotecile din British Museum, Westminster, ete, precum şi raporturile oficiale, cari constată cum regele, după expulzarea, Evreilor, a dispus de dato- riile către Evrei cum: pe unii î-a, ertat, pe alţi i-a uşura (că lui î-a dat 
mina), dovedese aceasta în mod invederat. Astfel fiind, nu e oare cu putinţă, 
INI 

*9) Additional Charter, No. 1251 (Catalogue ot Anglo-Jexish ist, Exhib. p. 163, London 1S$$), %*) Persecutions of the Jews Ceitat), p. 1V, 
sI) Aceeaş, p. 130.
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ca comunele şi popimea—dacă e cumva adevărat ceeuce se raportează de ctg- 

- mieari — să fie adus jertfa de 150%, din averea lor, nu pe altarul binelui oh: 

ştese, ci pur şi simplu spre a se cotorisi de crediţorii lor, spre a se sciipa de 

datorii ? Da, negreşit, şi fanatismul şi-a avut părticica sa de vină. Mai pre= 
_sus de:orce indocalii, că „uzura“ ar fi justificat "pedeapsa expulzării lor din 

Anglia. ” 

- Incă o vorbă spre a sfârşi. Creştinii îndeobşte —. deosebit de „Ciuursiaie şi 

„Caturcensieni“ —în ciuda prohibiţiunilor canonice, —se inăeletnie; au an uzura, 
pfăţişt, mult înainte de expulzarea Evreilor). Şi lucrul acesta se exylcă foarte 

lesne, prin dispoziţiile statutului din 1275, care oprea pe Evrei a, mal n:annpula 
cu împrumuţări de bani, Nu se putea ca lumea, sto ducă fără imyrumutăto: 
de bani, şi, se înţelege, nimeni nu.voea să imprumute firi folos şi an, run ci 

din bunătate creştinească, să-şi rişte şi să se lipsească, de capitalul lar. nt 
meroasele legi pentru prevenirea uzurei, făcute dupice Evreii au pir it 
sula şi pe vremile acele cănd nu se mai afla niciunul măcar pe însuli, ct ee 
vedit, apoi, cum cu drept cuvânt accentuează istoricul Tovey, că uzuia. ră 

fost o crimă proprie numai Evreilor, Dece. dar se pusese pecetea uzurei pr 

fruntea, Evreului care, cum e dovedit, n'a fost în această, privinţă decit un 
instrument al legilor şi al condiţiilor excepţionale, în cari trica? Dece mai 
cu seamă numai pe fruntea Evreului şi nu şi pe acea a creştinului, însfârşit 
pe acelui care a fost în adevăr cămătar? Apoi „astfel“ — ne spune faimosul 

LordeMacaulay vorbind în chestia Evreilor—pa, fost totd'auna, raţionarea fa- 

i „naticilor., Fi. mau lipsit niciodată, de a invoca în justificarea, versecuţiunilor, 

„viciile, pe cari toemai persecuțiile şi numai persecuțiile le au provocat. Fi 

| i-au impins la ocupaţiuni urite şi apoi tot ci au avut îndrăzneala a-i înfiera€, 

  

  

n) Encyelopacdia Britanica, v. XXIV, p. 15.


