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PREFAȚA 

D. Take Ionescu, talentatul ministru al cultelor 
şi instrucției publice din cabinetul Catargi- Carp, vor- 
bind în Cameră despre misiunea culturală a ţărei 
românescă, a dis, că noi Românii ne-am folosit de 
studiul Şi munca ţărilor vestice ale Europei, însă până 
acum n'am dat acestor țari aprâpe nimie în schimb 
pe terenul cugetării. Părerea acesta e împăr tăşită cam . 
de t6tă lumea de la noi; faptul e esact şi esplicabil. 
Un Stat cu 5,000,000 locuitori, redeşteptat la o viaţa 
nouă şi occidentală de abia de vr'o patru-zeci. de ani, 
n'a putut şi nu pâte concura pe terenul producţiei 

„ originale cu State ce aii o cultură vechie şi cari nu- 
mără zeci de milisne de locuitori. Totuşi bunul obi- 
ceiu care a existat şi există încă în ţara nostră, 
după care: cei ce sunt în stare a studia în străină- 
tate, plecă fie în Francia, fie în Germania, fie în Italia, 
fie în Austria pentru a'şi face acolo studiile lor înalte, 

“sai pentru a le completa, permite acestora a spune 
în cestiunile ce se desbat între învăţaţi cuvântul lor. 
Dacă ei nu o fac, cauza nu este nică lipsa de cul- 
tură, nici lipsa de talent, este că întorși în ţară, îi- 
nerii nu se mai ocupă de studii, viaţa, politică şi lupta 
pentru existenţă îi absorbe; acesta este motivul prin- 
cipal al resultatului relevat de fostul ministru al cul- 

telor şi instrucției publice..
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Afară, de acesta mai există o piedecă, Tipărirea . 
unei cărți în ţara românâscă, este costisitâre, nu este 
remuneratorie şi cere jertfe multe. Cu atat mai multe 
jertfe trebue să csră tipărirea unei cărţi care se ocupă 
de o cestiune cu totul specială. De aceea perspectiva 
tristă de a nu putea da la lumină cugetările sale, 
face pe cei mai mulţi, cari ati de dis ceva, noii în ce- 
stiunile desbătute. de învățații. luimei, ca, chiar de la 
început să părăsâscă ideea de a păşi pe terenul des- 
baterilor sciinţifice. 
„ Autorul acestei cărți, ocupându-se de un şir de 
ani cu studiul istoriei Statului Şi a dreptului Romei, 
'și-a format convingerea, că cercetările in acâstă ma- 
terie au ajuns aşa de departe, în cât ele pot fi adu- 
nate la un tot sistematic şi istorie pentru a se recon: strui pe baze istorice Statul roman ca, şi sciinţa drep- tului acestui Stat în nascerea şi desvoltarea lor. Deci au- gind în Camera ţărei cuvintele rostite de ministrul con- servator de pe banca ministerială, şi sciind că lucrarea sa constitue un progres insemnat, asupra cercetărilor făcute în alte ţări Şi asupra scrierilor publicate de învă: “țaţii altor naţiuni cu privire .la istoria Statului şi: a dreptului roman, el şi-a dis că avem şi noi Românii să oferim Europei ceva în schimb pe terenul cercetărilor ŞI al cugetării şi s'a, decis a da publicităţii resultatul muncei sale. Se scie, că istoria începuturilor Romei şi sistemul sciinţifie al dreptului roman: ca. şi întrega Sciinţă a acestui diept formeză un “problem desbătut 

pei dar nedeslegat încă ; nţia esorbitantă de a-l fi deslegat în
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tagiii şi acesta este că e concisă — cunoscătorii în 
materie vor sci să aprecieze munca ce a. trebuit să 
coste pe autor fie-care paragraf în parte şi apoi unirea 
totului la un sistem — însă ea mai pote avea, după 
unii: şi un mare cusur şi: acesta este, că n'am dis- 
cutat părerile scriitorilor moderni. | 

Acest mare cusur e după mine o mare calitate: 

căci în realitate n'am ignorat ceea ce aii scris Th. 
“ Mommsen, Niebuhr, Schwegler,.. Rossbach, . Lange, 
-Gottling, Huschke, Walter, Thering, Rubino, etc. etc. 
nici ceea ce ai scris jurisconsulţii romanişti; din 
contra, m'am folosit de toţi aceia cari ai scris ceva 
cu privire la istoria Statului şi a dreptului Romei, 
însă am cregut inutil de a discuta şi refuta teoriile 
lor. Discuţia şi refutarea, ar fi crescut considerabil nu- 
mărul paginelor scrierei şi i-ar fi dat un lustru de 
operă a unui mare învățat; am renunţat la. acest 
lustru şi am preferit a expune părerile mele, bazân- 
du-le pe texte din autorii clasică şi anticuari, căutând | 

-a reconstitui. Statul şi dreptul Romei din isvorele ro- 
mane înseşi, de-a dreptul, fără de a discuta şi re- 
futa păreri în general greşite chiar de la punctul lor 
de.plecare. Imi place a crede că am reuşit în sarcina 
pe care mi-am luat'o. Opera acâsta are totuşi un 
neajuns: pe care nu mil ascund, şi pe care trebue 
să-l justific: este că sfârşitul e prea sumar. 

Reîntors în 1885 în -ţară din Berlin unde 'mi 
făcul studiile de drept, cu o comoră de cercetări pro- 
prii, 'reflectai la o catedră de drept roman; însă, ne- 
avend drepturile cetăţenesci, a trebuit -să renunţ la 
acâstă, idee, mai cu semă că, fiind evrei, fui primit 

forte rece de cătră d. Dim. Sturza, ministru pe atun- 
cea, la, care avui ondrea dea fi trimis de cătră unul | 
din profesori! mei din Berlin ; acâsta m'a făcut să'mi 
perd ilusiunile ce le avui asupra interesului ce se purta, 

pe. atunci la noi culturei. Am fost silit să apuc o altă
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carieră, —avocatura cu care prilej aşi fi putut să mă 
ocup asemenea de sciinţa, dreptului mi-a fost închisă 

tot din pricină că sunt evreii şi nu mă bucur de drep: . 

turile cetăţenesci, —mă făcui ziarist. 
- Munca, istovitâre a ziaristicei politice de la noi 

nu nva împedicat cu totul de a mă ocupa cu studiul 
istoriei Statului roman şi cu principiele dreptului acestui 
Stat, şi puţinele ore libere ce'mi remaseră le consacra 
la terminarea lucrărei mele. Dacă deci în ultima parte . 

“a, acestei lucrări se pote constata că e prea sumară, 

vina e a împrejurărilor şi a ocupaţiei mele care nu 
mi-ai mai permis, sub pedâpsa de a nu termina 
acestă, carte, desvoltări de alt-fel uşore când princi- 
piile sunt deja stabilite. 

Se va constata pote, pe ici- pe colo,. în acâstă 
lucrare, câte o părere nedovedită în deajuns sait câte 
o ipotesă indrăsnâţă; lucrul acesta nu trebue să mire 
în definitiv pe nimene, dată fiind insuficienţa, isvorelor ; 
insă atari păreri şi ipotese sunt rare şi nu pot vă- 
tăma întru nimic lucrării întregi, a cărei valre nu 
constă numai întraceea că dă un tot sistematic, ci 
ŞI într'aceea -că părţile ei dovedesc pretutindene o 
concepţie originală singură conformă, cu realitatea îs- 
torică şi cu cea pe care au avut'o Romanii. 

“Lupu Dichter. 

| Bucurescă, în August 1896. -
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- jurisconsulţii tuturor 

„fie prin texte din dreptul ro 

INTRODUCERE 
E , , 

Adevărata metodă sciinţifică cere ca să conchidi de lu 
cunoscut la necunoscut pentru a nu esplica necunoscutul 
prin necunoscut. Acest, adevăr ce nu are nevoe de nici ode- 
monstraţie şi care se impune bunului simţ, acestă, axiomă, 
n'are—cine o pâte crede— de mult deja nici o trecere în sciinţa 
dreptului. In acestă sciinţă, care se ocupă de raporturile so- 
ciale exteridre, când voescă să-ţi dai sema dacă un raport 
existent între persâne este un raport drept, nu pornesci de 
la date certe, sciinţificesce stabilite, de la cunoscut, pentru 
ca cu'ajutorul lor să 'conchidi la dreptatea raportului, lu 

necunoscut, ci recurgi, fie la legi în vigore, fie la texte scâse 

din dreptul roman, cari tâte ai nevoe de a fi esplicate, şi credi 

“a-ţi fi dat părerea sciinţificesce stabilită, când ai găsit un text 

- care decreteză acel raport ca drept, sait când ai găsit că 

vre-unul din marii jurisconsulţi ai Romei, în vre-unul din 

numerdsele fragmente ce ne-ait lăsat, a declarat un raport 

analog ca drept. A . 

Acestă stare de lucruri nu dureză de adi şi nici de eri; 

timpurilor posteridre epocei - în care 

ati vieţuit şi produs jurisconsulţii romani, ai crequt că co-. 

respund misiunei lor sciinţifice ocupându-se exclusiv cu co- 

mentarea legilor, esplicându-le, fie_prin alte legi mai vechi, 

man ce se admit ca indiscuta- 

bile. Dacă însă el nai urmat ast-fel şi aii vrut să se ri- 

dice pe deasupra textelor,. ei s'aii perdut în teorii filosofice 

ce n'aă dus şi nu duc la vre-un resultat. practic, sigur şi in- 

discutabil, după: cum o pretinde sciinţa, nostră a dreptului 

care esistă pentru aplicarea ei şi prin aplicarea ei chiar. 

479171 1.
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Nu suntem noi cei d'întăi care ne dăm sâma despre 
acesta. Baco de Verulamio încă a dis: „Qui de legibus scrip- 
„serunt, omnes vel tanquam philosophi vel tanquam juris- 

„consulti argumentum illud tractaverunt. Atque philosophi 
„Proponunt multa, dictu pulchra, sed ab usu remota. Juriscon- 
„Sulti autem suae quisque patriae legum, vel etiam roma: 

= „narum aut pontificiarum placitis obnoxiis' et addicti, juai- 
" „Cio sincero non utuntur sed tanquam e-vinculis sermoci- 
„nantur î)“, ' 

„De la o a doua jumătate a, secolului al XVI de când 
s'au scris aceste rinduri, lucrurile nu s'aii schimbat încă 
nică până adi, şi timp de şepte-spre dece secole sciinţa drep. 
tului se uflă întrun cerc vicios, esplicând vecinie necunoscutul 
prin necunoscut. | 

* - 

* 

In acest timp îndelungat, de câte-ori vre-un popor, 
vre-un Stat, a vrut să se înzestreze cu legi drepte şi inţe- 
lepte, el a recurs la dreptul roman. De câte ori s'a făcut o: 
codificare nouă, de legi, 6menii de sciinţă ai constatat, că noul, 
drept nu este decât vechiul drept al Statului roman. Putem cita 
ca exemple de codificări noui în cări dreptul roman clasic 
predomină apr6pe esclusiv : edictul lui Theoderich, leges ro-: 
manae Visigothorum et: Burgundionum, compilaţia lui Ju- 
stinian, codul francez al lui Napoleon şi aprâpe tote codi- 
ficările civile moderne. | 

Ceea, ce s'a întâmplat cu legiferarea, s'a întemplat şi 
cu sciința, dreptului; de câte ori Gmenii de sciinţă aii vrut 
să dea un noii avânt sciinţei nâstre, ei aă recurs la dreptul 
roman, pe care l'ai studiat, : esplicat, comentat. Ca, exemple 
pot servi: şcâla de drept din Bologna, şeâla istorică fran- 
ceză a, lui Cuiatius şi Donellus, șcâla istorică germană a lui. 
Frederic Carol de Savigeny. 

„In cursul acestor şâpte-spre-dece vecuri, ce ne despart 
de jurisconsulţii romani, s'aii vădut apărând jurisconsulţi 
celebri, opere alese şi legi înțelepte, ce ai avut răsunet, va- ldre şi putere, dar curi, în conformitate cu legea firâscă a progresului imanentă ori-cărei opere sciinţifice omenesci, ai 

  

1) Baco de Verulamio: De Augmentis  scientiaru j | 
€ : De arum Lib. VIII Cap. III ca proominum la aforismele sale: justiti i i 

site do roti e Igorint o: de justitia universali . 
'
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dispărut, jurisconsulţii celebri odinesră fiind. uitaţi, operile 

alese perd6ndu-și valdrea, iar. legile înțelepte cădnd în de- 

suetudine. "Ceea. ce a rămas, neclintit este dreptul: roman, 

„opera, jurisconsulţilor Romei; acesta nu. numai că n'a fost 

întrecută, dar nici n'a fost ajunsă. a 

După legea firâscă a progresului, resultatele sciințifice o- 

dată obţinute, sunt cu timpul completate și absorbite chiur de: 

resultatele obţinute mai târdiă în acea sciinţă,; sai, de nu se 

p6te acesta, constatările vechi sunt nimicite prin cercetări noui,; 

după dânsa, şi sciinţa dreptului roman ar fi trebuit să dispară 

în sciinţa modernă a dreptului. Acâstă lege însă pare a nu 

se potrivi sciinţei n6stre, şi şâpte-spre-dece secole de cuge: 

“tare omenâscă nu numai că mai sdruncinat autoritatea de 

altă dată a dreptului roman, ci l-a întărit'o încă prin tot 

atâtea, secole de gândire. Acest drept s'a impus mai întâi în 

chip empiric, prin legi cerute de nevoile timpurilor; apoi ju- 

- risconsulţii mari ai pus bază 'sciinţifică acestor legi, înte- 

meind sciinţa dreptului. Mai târgiii imperatul Adrian 'a impus 

judecătorilor de a alege între diferitele păreri ale marilor 

jurisconsulți, când aveaii-de dat o hotărire și a se baza pe 

dânsele ca pe legi; şi la 426 după Chr. împărații Theodosiu 

şi Valentinian III, printr”o constituţie specială acordă serie- -: 

rilor jurisconsulţilor Papinian, Paulus, Gaius, Ulpianus și - 

Modestinus putere de lege, şi lege sunt până în diua de adi . 

pentru popsre şi pentru învăţaţi. ! | 

- * 
* 

i când cerci să-ţi dai sâma de literatura ce conţine 

acestă. neperitâre operă, rămâi uimit. Căci vedi “că, cea mai 

mare parte dintr'6nsa o formsză o compilaţie făcută trei se- 

cole după timpul în care ui existat şi scris marii juriscon- 

sulţi ai Romei, înw”un alt Stat, în alte împrejurări, şi mai 

mult în vederea practicei jurisprudenţei: decât în interesul 

sciinţei dreptului. Afară. de acestă compilaţie care -formeză 

partea covărşitâre a literaturei dreptului roman, “se mai gă:- 

sesc, pe ici pe colo, fragmente împrăştiate şi alte ruine pe 

cari întâmplarea, ni le-a păstrat, scăpându-le din vasfrângerea 

pe care Statul roman şi civilisaţia sa ai suferit'o în văl- 

vârea. timpurilor. Aceste vestigii ale unui tot ce nu mai 

este cunoscut în. întregul săi n'aii cădut în uitare; astă-di 

încă, ele sunt admirate şi comentate; şi de câte ori e vorba, 

de o seri6să legislaţie civilă, de stabilirea. unui punct de drept 

] 4 _ _ 
7



internaţional, de sciinţa dreptului, ele sunt consultate. Lu- 
mea, pare a sta faţă de aceste remăşiţe din alte timpuri, 
ce reapar vecinic mai nouă şi mai frumâse, ca înaintea 
unei enigme de nepătruns. Ele sunt ca fenixul din fabulă 
care renasce din cenuşa sa. . 

E aci locul să facem o constatare importantă atât pen- 
tru sciinţa dreptului roman cât şi pentru istoria Statului 
care ne-a dat acâstă sciinţă şi cu care dânsu este în cea 
maj sţrânsă legătură. Acâstă constatare este, că sârta ce 
se l6gă adi de dreptul roman, care renasce, de câte ori se 
face o codificare nouă, mai frumos decât a fost, se lega în 
vechime şi de Statul Troian din care Roma se mândria că se 
scobâră, 

Despre Troia, poetul latin Ennius a dis: 

O patria, o divum domus Ilium, et incluta bello. 
Quae neque Dardanis campis potuere perire 
Nec quum capta, capi, nec quum combusta cremari 5. 4 

_Aceeaşi idee o putem aplica .şi dreptului roman care 
stă în cea mai intimă şi nedespărţită legatură: cu Statul 
roman. | 

- a a x 
C* 

7 

| Pentru a-și esplica, fenomenul, unii admit; că dreptul 
roman conţine raţiunea scrisă sai senţimentul de dreptate 
pe care însuşi Dumnedei l'a 'sădit în inima, omului; alţii 
aduc argumente istorice pentru a dovedi că acest drept se 
impune În phip. fatal. Cei d'intâii formeză sedla filosofică, iar cei de al doilea formâză şc6lu, istorică. în scii - i j Șco ică, în sciința Grep 

„__ Orl-cum ar fi insă cu aceste șcâle, un lucru e cert şi ahume : Ce ce vor să, scie dreptul, cei ce vor să facă legi , vor să aplice şi să esplice bine legile, sunt ne-. 3 
voiţă să recurgă la dreptul roman. 

    

i | 

') Annal. XIV, 10.
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0 PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA 9008] ISTORICE ȘI A METODEI SALE 
  

_ Marele jurisconsult german Frederic Carol de Savigny, 

fundatorul şc6lei istorice moderne în drept, vrând să esplice 

rolul dreptului roman în sciinţa dreptului, în special a drep- 

tului german, în legislaţia germană, și vrând să pună o. 

bază cu adevărat sciinţifică, sciinţei n6stre, a. espus ast-fei 

teoria fundamentală a dreptului, teorie care formeză baza 

şc6lei istorice moderne. e 
„Nu se'află—dice el—o existenţă omenâscă perfectă 

„şi isolată, căci cea ce apare isolat este, privit din altă 

„parte, un membru al unui tot superior. Fie-care om trebue 

„în chip necesar să fie privit ca membru al unei familii, al 

„unui popor, al unui Stat, iar fie-care epocă a unui popor 

„trebue să fie considerată ca o continuare şi desvoltare a 

„tuturor timpurilor trecute. Ori-ce. altă părere este unila- 

„terală şi când te cerci a face ca să domnescă, se dovedesce 

„că e falşă şi vătămătore. 
„Dacă lucrurile stai ast-fel, atunci nu se pâte spune 

„că fie-care epocă îşi produce. în chip arbitrar lumea sa, de 

„Gre-ce ea o face într'o unire indisolubilă cu tot trecutul. 

_ „Fie-care epocă trebue să recun6scă atunci ceva ca, dat, care. 

„e în acelaş timp fatal şi liber; fatal, fiind-că acel ceva nu 

„depinde de voinţa arbitrară a presentului, liber, fiind-că acel 

„ceva nu purcede de la o voinţă arbitrară străină (precum 

ar fi ordinul stăpâaului către sclavul.s&) ci e produs de 

„natura superidră a poporului, ca un tot cuprins într'o veci- 

- „nică devenire şi desvoltare. 
„La, acest popor superior. participă şi epoca presentă 

” „ca'membru care voesce şi care lucreză în şi cu acel tot 

„ast-fel că. cea-ce este dat de acel tot trebue să fie privit 

„ca produs liber şi de către acest membru. In acest cas is- 

„toria nu mai este o culegere de exemple, ci formeză ade- 

„vărata cale spre cunâscerea stării n6sţre proprii. | 

„Cel ce stă pe acest. teren istoric, judecă precum ur- 

„M6ză, despre procedarea opusă. Nu este vorbă de alegere 

- „între bine şi răi ast-fel că a recunâsce cele date e bine, 

„iar a le respinge e răi, însă ceva posibil. Din contra, 

„respingerea celor date e în rigâre logică imposibilă, ele ne 

„domină în mod fatai, noi putem numai să ne înşelăm, iar 

„nu să le schimbăm. Cel ce se înșclă, credând că pote fi 

„arbitru. acolo unde numai o libertate superi6ră e cu pu-
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ptinţă, acelu renunță singur: la, aspiraţiunile sale cele mai 
„nobile, e un sclav ce se crede rege, pe când ar putea fi 

pom. liber“ 1, pf 
Acestă teorie conţine. un mare adevăr; ea are însă | 

defectul de a fi prea generală şi a. semEna mai mult cu o 
teorie socială pentru tâte sciinţele omenesci, de cât cu o 
teorie specială şi fundamentală a sciinţei dreptului. Caci e 
incontestabil că teoria espusă mai sus, pâte fi pusă la baza, 
tuturor sciințelor omenesci, pe când sciința dreptului îşi are limitele sale definite, ocupându-se numai de o clasă de legături sociale şi anume: de raporturile vieţii, sociale-. exteridre dintre membrii simpli sai complexi a Statelor, 

  

1) v. Savieny. Zeitschrift fir geschichtliche Rechtswissenschaft vol. ÎI, pag. 3 urm. (Vermischte Schriften vol. I, pag.:109 urm.). Es giebt Kein vollkommen einzelnes und abgesondertes menschliches Dasein, vielmehr, was als einzeln angesehen werden kann, ist, von einer andern Seite betrachtet,  Gilied eines hsheren Ganzen. So ist jeder einzelne Mensch nothwendig zugleich zu denken als Ghed einer Familie, eines Volkes, eines Staates, jedes Zeitalter eines Volkes als die Fortsetzung una Entwicklung aller vergangenen Zeiten ; und eine andere als diese Ansicht, ist eben eshalb eiuseitig, und, wenn . sie sich allein geltend machen will, falsch und verderblich. Ist aber dieses, so bringt nicht jedes Zeitalter fir sich und “willkâhrlich seine' Welt hervor sondern es thut dieses in unauflslicher Gemeinschaft . mit der ganzen Vergangenheit. Dann'also muss jedes Zeitalter etwas Gegebenes anerkennen welches jedoch nothwendig und frei zugleich ist; nothwendig insofern es nicht von der besondern Willkiiht. der - Gegenwart: abhingig ist, frei weil es obenso wenig von irgend einer fremden besondern Willkihr (wie der Befehl des ITerrn -an seinen Sclaven) ausgegangen ist, sondern vielmehr hervorgebracht von der hSheren Natur des Volkes als eines stets werdenden, sich. entwic- kelnden Ganzen. Von diesem h5herem Volke ist ja auch das gegen- Wărtige Zeitalter ein Glied welches in jenem und mit jenem Ganzen will und handelt, so dass was von jenem Ganzen gegeben ist, auch von diesem Gliede frei hervorgebracht genaunt werden darf. Die Ge- schichte ist dann nicht mehr blos Beispielsammlung sondern der einzige Weg zur wahren Erkenntniss unsers eigenen Zustandes, Wor auf diesem geschichtlichen Standpunkte steht, urtheilt ferner iiber das entgegengesetzte Verfahren also. Es ist nicht etwa die Rede von einer Wahl zwischen Gutem und Schlechtem, so dass das Anerkennen eines Gegebenen Gut, das Venwerfen desselben Schlecht aber gleich- wohl moglich wăre, Vielmehr ist; -dieses Verwerfen des Gegebenen der Strenge nach ganz unmoglich, es beherrseht uns unvermeidlich, ună wir kânnen uns nur darăber tâuschen nicht es ândern. “Ver 
tâuscht und seine besondere YWillkih i i sich 

y Ă o | T auszuiiben meint jene hhere gemeinşame YFreiheiţ măglich ist, giebt seine' căci 
Anspriche selbst auf: ein Rnecht, : C der si i 5ni 4 - „er. ein freier Mann sein kânnte, : 5 ch. einen Konig Wăant, da 

*. În
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ai societăţii organisate. Domeniul dreptului este dar mai 

restrâns, cu mult mai restrâns, de cât acela pe care pare a 

i-l atribui de Savigny, şi. fiind mal restrâns el are Şi ceva, spe- 

cial, particular acestei sciinţe, ceva ce 0 diferenţiază de al: 

tele ceea-ce nu pâte reeşi dintr'o teorie generală. Primul de- 

fect deci pe care îl constatăm la teoria fundamentală a 

sciinţei dreptului formulată de marele jurisconsult german, 

este că e prea generală şi ca atare nu definesce subiectul 

„sciinței n6stre. . o 

Si admitem însă că teoria lui Savigny fiind socială și 

generală, cuprinde în sine pe cea specială a dreptului, şi că 

e de datoria n6stră a o înţelege bine şi a o aplica sciinței 

n6sţre speciale. In acest cas însă cu ce ne întâlnim la pri-- 

“mul pas? i 

a) Din capul locului - vedem că ea nu pâte forma o 

teorie generală a dreptului. Căci iată ce ne spune Saviguy: 

El ne spune că nu se află o existență omenâscă perfectă şi. 

isolată ; că fie-care om face parte. dintro familie, dintrun . 

popor, dintrun Stat; fie-care Stat eapoi produsul trecutului 

său, Ac6stu 6 întradevăr o constatare adevărată u unui fapt 

real; însă numai dreptul 6re se'ocupi de existențe omenesci, 

de omeni? De om se ocupă şi antropologia. Dreptul se ocupă 

„ de existenţe juridice, de pers6ne cari pot fi şi .morale -şi 

nici de cum 6meni, iar o atare personă morală importantă 

e însuşi Statul. Reaua, caiificare ce dă Savieny subiectului 

săi, vorbind de existențe omenesti, de om, acolo unde el ar 

fi trebuit să vorbescă de persone cari pot fi şi instituţiuni, 

nu 6meni, are 'o consecinţă neplăcută, ea îl falsifică teoria. 

b) E apoi adevărat că nu se află o existență omenescă 

perfectă, şi isolată, şi că fie-care om trebue să fie privit ca. 

membru al unei familii, al unui popor, al unui Stat; e însă 

tot aşa, de adevărat că nici Statul nu e o existenţă perfectă 

şi îsolată şi că, şi el, ca şi omul, trebue să fie privit; ca membru 

_ al.unui tot organisat. al societății omenesci. Savigny făcând : 

de o parte deosebire între pers6na, existența omenăscă, şi între 

persona, Stat, şi declarând pe de alta pe una imperfectă şi 

în legătura fatală cu familia, popor, Stat, iar pe cea-l'altă 

perfectă. şi isolată în spaţii deşi nu în timp, perde din ve: - * 

dere un grup de raporturi, raporturile internaţionale, cari 

formâză 0 disciplină a, sciinţeă. dreptului, şi nu tocmai o 

disciplină din cele mai puţin importante; teoria lut presintă 

deci şi o lacună mare, m a 

Constatarea ce o facem aci este fâite importantă, de
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-dre-ce ea se referă la însăşi origina dreptului, precum vom avea ocasiunea de a o vedea; ea atinge punctul esenţial ce deosebesce cele două şcoli, dat fiind ca dreptul interna: țional e în.totul format de convenţiuni, iar -şcâla filosofică, baseză dreptul şi Statul pe convenţiuni, pe contract, 
Cc) Un alt defect al teoriei luy Savigny este cel următor: El pune persâna în legătură fatală cu Statul, cu societatea din care acea, pers6nă face parte, luându-i  ori-ce libertate. Acestă concepţiune e justă numai în parte, adică în partea ce privesce raportul pârsânei cu Statul, -cu societatea; ea nu e justă însă în partea care privesce raporturile de. la per- s6nă la persână, de la Stat la persOnă şi cele de la Stat la Stat. Aceste raporturi nu sunt fatale, ci libere, fiind-că “pot fi arbitrare. Pers6nele — prin pers6ne înţelegem şi State — pot încheia convenţiuni cari să stabil6scă raporturi de drept, acolo unde atari raporturi n'a existat, ele pot să schimbe raporturi vechi înlocuindu-le prin raporturi noui, să -derâge prin raporturi speciale la raporturi generale. După teoria lui Savigny, pentru care legăturile sunt tâte fatale, acesta nu e cu putință în chip logic; realitatea însă îi desminte teoria, ___ Ri acâstă constatare este importantă, fiină-că şi dânsa, atinge principiul Şcolei istorice, acolo „unde acestă şcâlă se deosebesce de cea, filosofică, care, precum am: dis,- vede ori- + ginea ork-cărui drept şi a Statului în contract, . d) Şcola istorică "mai face următârea confusie: ea con- fundă Statul cu națiunea şi cu dreptul; ea nu definesce nică concepțiunea, de Stat, nici cea de naţiune și nici cea, : de drept. Acâstă ŞcOlă nu se opresce aci; ea merge mai de- parte şi confundă. dreptul cu legea, legea cu obiceiul, tâte fiind pentru dânsa drept, tâte coprindându-se' în concepţia de drept. 

. Să dovedim şi acesta: RE După şcâla, istorică fie-care popor formând o fiinţă perfectă şi isolată, işi are desvoltarea sa, istorică proprie. Resultă de aci, că fiecare popor îşi are organisațiunea, sa, - obiceiurile sale, legile sale şi cu acesta şi concepţiunea, sa deosebită de ce este drept. Prin urmare ceea-ce e -drept la,  
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N drept a unui popor, cu cea de drept-a altui popor, atunci 
avem numai a face cu o simplă coincidenţă esplicabilă prin- 
tr'o nevoie sai o desvoltare similară a acelor două. popore 
sai naţionalităţă; în principiu însă, ideea de drept trebue să 
difere şi ceea-ce este drept lu un popor, nu este drept la cel- 
Palit; ba, ceea ce este drept la-un popor, pote fi o monstrudsă 
nedreptate la alt popor. i 

Acesta e principiul 'şedlei istorice. » 
Să luăm un exemplu: . 

| Se scie că Dahomeiul din Africa este un Stat cu un 

popor ce are desvoltarea sa istorică specială, seculară, deo- . 

sebită. Suveranul acestui Stat. şi popor, între alte obiceiuri, 

avea, şi pe acela de a jertfi la anumite ocasiuni cu decile - 

din supuşii săi; acesta nu ca un capriciii al unui despot, : 

ci ca un obicei secular sai ca o lege şi ca un drept recu- 

noscut de popor suveranului s&ii. După şeâla, istorică, acest 

obiceiă: barbar e drept. E drept, în Dahomeii, bine-inţeles,: 

- fiind-că poporul Dahomeian în desvoltarea sa şi-a format 

„ideea, că e drept ca suveranul săi, în anumite împrejurări, 

să jertfâscă atâţia din supuşii să sai din captivii prinşi în 
_răsboi, câţi prevede legea, sau obiceiul. Dacă am veni noi şi 

am dice că avem a face cu un. obicei nedrept, şc6la istorică, - 

ne-ar respunde: noi n'avem acest obicei şi ne pare nedrept, 

barbar, să jertfim Gmenii; dar Dahomeanii au acest obicei 

de secole şi el este drept la dânșii; obiceiul barbar, după 

mo, şi ideea de drept, după Dahomeani, se confundă deci aci. 

” Dar dacă ne deosebim aşa de mult de Dahomeeni 

asupra concepțiunii dreptului, noi ne înt6lnim cu el, ca şi 

cu ori-care alt popor din lume, în concepțiune, asupra unui 

punct principai şi anume asupra respectulută convenţiaunilor 

şi a puterei de drept şi lege a celor stabilite prin acele con: 

venţiună. Cum se împacă acssta cu concepţia deosebită despre 

ideea de drept la diferitele popâre? Şc6la istorică nu pote 

respunde la acâstă întrebare. ' Ma 

Admiţând acum că fie prin convenţie voluntară, fie prin 

tratat impus în urma unui r&sboi, un Stat european silesce po: 

_porul Dahomean a nu mai jertfi fiinţe omenesci, sai, neputend 

„reuși, desființâză Statul Dahomeiului; ce face şcla, istorică 

cu dreptul istorie ce-l are suveranul Dahomeiului de a jertfi 

-6meni? Ne pâte re şcâla istorică spune, că am comis O 

nedreptate, siiind pe un popor “ca să nu facă ceea-ce crede 

el că e drept? că eo jignire a poporului Dabomean în sen- 

timentele sale de dreptate, când oprim jertfele omenesci ce 
7
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le practică din timpi imemoriali? şi, că s'a comis o nedrep- 
tate împedecându-le, o nedreptate identică cu aceea, care . 
Sar fi comis de Dahomeani, dacă ef ne-ar fi impus nouă, 
-Suveranilor: noştri, hecatombele anuale şi ocasionale de 6- 
meni ? E evident că o atare obiecţiune ar fi absurdă. 

lată ce dice Cicero în tractatul săi de legibus asupra 
“acestui. punct. | a 

„lam vero illud stultissuntum, existimare omnia justa 
„esse, quae scita sint in spopularum institutis aut legibus. 
„Etiamne, si quae leges sint tyrannorum? si triginta illi 
„Athenis leges imponere voluissent, aut, si. omnes  Athe- 
„nienses delectarentur tyrannicis legibus, num ideirco hae 

' „leges justae haberentur ? Nihilo, credo, magis illo, quum in- 
„pterrex noster tulit, ut dictator, quem vellet civium indieta, 
„causa, impune _posset occidere. Est enim unum jus quo: 
„devincta' est hominum societas, et quod lex constituit una: 
„(uae lex est recta ratio imperanai atque prohibendi ; quam 
„Qui ignorat, is est injustus, sive est illa scripta uspiam 
„Sive nusquam 1)“, E : 
„Mat departe el dice: ;Quod si ropulorum jussis, si prin- 

„cipum decretis, si sententiis judicum, jura, constituerentur, 
„jus esset Jatrocinari jus, adulterare; jus testamenta falsa 
„supponere, si. haec suftragiis aut scitis multitudinis pProba- 
„rentur 2%. | = 

Savigny comite tocmai greşela pe care o. critică Cicero cu atâta asprime; el primesce ca drept ori-ce obicei, ori-ce 
lege, fie aceste obiceiuri sai legi oricât de nedrepte, orl-cât 
de barbare. , 

N 

ÎI 

1) Cicero: De legibus [, 15: „Insă lucrul cel mal absurd esta „de a lua de drept tot co e regulat prin instituţiunile sat legile po-. : „p6relor, Chiar dacă ar fi ele legi de ale tiranilor? Dacă cei irel- - ndleci de tiran! al Athenelar Â vrut să-i impună legi sai dacă tuturor: „Atenienilor le-ar plăcea mult aceste legi tiranice, din pricina acesta „aceste leg! ar fi ele drepte? Tot atât de puţin, cred et, câţ şi le. „gea dată de interregele nostru, în virtutea. căreia dictatorul să pâtă „ucide nepedepsit pe cetățânul, pe care ar voi, fâră proces. Există un „Singur drept. care l6gă societatea omenâscă şi, pe care o lege unică „ba instituit; acâată lege e raţiunea dr6ptă, întru cât ea Oopresce sat nordonă şi e nedrept acela care o ignoră, fie ea scrisă sau nescrisă“ 2) Ibid. 1, 16: „Dacă voinţele. popsrelo incipi „âentiniele judecatorilor ar forma, dropia, furtep tele drept ilor, , eriul, ar fi drepte testame i “cea „aprobate prin sufragiile Aula nrele false, din momentul se ari  
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e) Ni se pote, obiecta că suntem metafisici făcând o 

deosebire între concepţia de drept şi cea de Stat, despăr: 

ţindu-le una de alta, pe.când în realitate aceste două con- . 

cepţiuni nu se pot despărţi; că alt-ceva e dreptul închipuit, - 

dreptul visat de unii.saii de alţii, alt-ceva iar dreptul real 

sai, posiliv, după care se guvernă Statele; că în fine Savigny 

sa, ocupat tocmai de acest din.urma drept şi deaceea la con- 

fundat cu:legea şi cu Statul. 
7 Si noi- recunâscem importanţa ce are legea; însă sciinţa 

adevărată cere ca si facem deosebire între lege şi drept, 

între nevoia socială actuală şi raţiunea ordinei sociale. Până 

la un punct admitem unirea acesta; însă cea-ce.nu putem 

admite este confusia în princip a acestor concepțiuni şi nici 

confusia cu totul nejustificată între drept şi Stat. In.expu- 

nerea, teoriei sale, Savieny comite greşala,.da a face şi acestă 

din urmă confusiune; aci el 6 nelogic cu sine însuși și a- 

cesta, o dovedesce ideea sa despre recepţia dreptului roman 

în Germania. a , 

Se scie că Germania, patria fundatorelui şeolei istorice mo- 

derne în drept, a receput dreptul roman. Avem deci un popor . 

care Sa desvoltat în .chip firesc, în împrejurări speciale lui, 

un Stat, care la un moment dat a adoptat un drept strein, 

un drept, care nu-şi are originea în tara, la națiunea, în 

Statul, care la acel moment l-a receput. Acest fapt istoric 

ar dovedi. că nu există o legătură intimă fatală, O legătură 

ast-fel între drept şi Stat, încât existenţă unuia, să fie con- 

diţionată . de existenţa celui-Valt. Teoria lui Savigny, asupra 

legăturei intime între drept şi Stat, ar fi deci. falsă şi, e po: 

sibil ca ceea-ce a fost odată drept la Romani să fie mai 

targiti drept şi la Germani, la un popor relativ noi, la un 

alt Stat, la o altă rasă, care își are istoria, sa, desvoltarea sa. 

| “Germaniştii, consecinţă cu teoria, istorică a lui Savigny, 

resping în teorie recepţiunea dreptului roman în Germania, 

care e totuşi un fapt real şi istoric, dicând, că dacă, dreptul . 

roman sar fi receput, atunci inștituţiunile dreptului. german 

Sar fi falsificat, şi împreună cu dânsele s'ar fi nimicit şi na- 

ţionalitatea germană. Faptul recepţiei e totuşi rea], tot atât 

de real ca şi existenţa, civilisatei naţiuni germane. Ce resultă 

însă din faptul recepţiei dreptului roman în Germania, ? Re- 

sultă, că o naţionalitate, un Stat, pote recepe dreptul des- | 

voltat la oaltă naţionalitate, întrun. alt Stat, şi că, dreptul 

pâte exista deosebit de Statul care “i-a dat nascere. Insuşi 

Savigny în celebra sa scriere despre Istoria dreptului roman
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. în evul mediii, dovedesce că dreptul roman n'a pierit odată cu-Statul roman în care el s'a născut şi desvoltat, ci a trăit de a lungul secolelor modificându-se Și guvernând po- p6re 'şi State, ce s'au ridicat pe ruinele Statului roman. 

* = 
ni * 

Am vădut până acum că Şşc6la istorică, din' Germania esplică dreptul ca, obiceiuri ce se desvoltă istoric la naţiuni şi că densa, udmite pentru Germania recepţiunea dreptului roman, E interesant, credem, ca, să arătăm acum şi metoda sciinţifică a, acestei Şeoie, o metodă despre care, dice dânsa, că e romană, adică acea a jurisconsulţilor Romei. Frâd6rie Carol de Savigny în cartea sa Vom Beruf un serer Zeit fii Gesetzgebung und Rechisacissenschaft, menită a, pune, precum 0 arată titlul, buză sciinţel dreptului, se ocupă în special de 'metoda 'marilor jurisconsulţi romani. Iată ba. zele acestei metâde după Savigny : , | „In sciinţa, nostră — dice Savigny — succesul (2) e bazat „pe “posesiunea principiilor conducătore . (leitende Grund: „sătze)“ 1). 
” - Iată şi ce înţelege Savigny prin principii conducătâre: | „Intocmai precum în geometrie, ducă ni se dai două „laturi şi unghiul coprins între-ele, ni se qă Şi triunghiul, naŞa şi în drept, îşi -are- fie-care parte a sciinţei nostre -ase- - „mene elemente, pe cari daca le posedi, îţi sunt date şi _pcele-P'alte ; noi putem să le numim principiile conducă- „tre. A 'ufla aceste principii şi purcedend dela. dânsele „Să recunosci legătura, intimă şi modul înrudirei tuturor no- nţiunilor şi. principiilor juridice, este cea-ce forniâză temele „cele mai grele ale sciinţei n6stre,. ba este „Chiar cea-ce âă „Sciinţei „n6stre caracterul ei sciinţific 2). 

În III 

1) v, Savigny.' Vom Beruf etc. pag. 28. In unserer Wissen- schafi beruht aller Ertolg uuf den Besitz der „leitenden Grundzătze“. *) Ibid. pag. 92. Auf âhnlicher. Weiso (wie in der Geometrie durch zwei Seiten und den zwischevliegenden Winke! das Dreieck 
gegeben ist) hat jeder 'Thei] unseres Rechts solche Stiick die ibrigen gegeben sind: wir kânneu sie leitende Grunasătza Diese herauszufihlen und von ihnen ausgehend i mMenhang und aie Art der Veriandschafg: aller j und Sătze zu er senner, gehort eben zu den schwerstei - 
serer Wissenschaft, Ja es ist eigentlich dasjenige was unegEaben un 

- den wWissenschaftlichen Character giebt. . . 
?  
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- „Posesiunea, acestor principii, adaogă el, este cea-ce a 
„întemeeat mărimea jurisconsuliilor romani“ 1). 

Ocupându-se apoi de modul cum .se deslâgă diferitele 
cestiuni de drept, Savisny dice: 

„Dacă si (jurisconsulţii romani). aii de judecat un caz, 
„atuncă ei pornesc de lu realitate, sesisând lucrul ast-fel 

„precum se presintă în viaţă, și noi vedem cum se desvoltă 
„pas cu pas întregul raporv şi cum el se modifică. Se pare 
„că acest caz formâză începutul întregei sciinţe, care de aci 
„trebue creată. Teoria şi practica nu se deosebesc, teoria 
„lor e perfectionată, până - la imediata el aplicare şi practica 
„lor este inobilată printr'o tratare sciinţifică“ 2). 

"+ Din cele citate vedem că marele jurisconsult german 
vorbesce de principii şi noţiuni, pe care le aflăm când am : 
căpătat instinctiv principiile conducătâre ; iar munca, sciin- 
ţifică consistă în aflarea, legăturii şi a înrudirei ce există 
între principiile şi: noţiunile juridice, - ” 

Cine pâte .admite însă o sciinţă care se baseză pe 

aflarea, instinctivă a unor principii conducttâre! E evident 

că ori-ce sciinţă trebue să aibă la baza el elemente certe, 

sciinţificesce stabilite. Dacă jurisconsulții Romani ar fi avut 

„ principit şi noţiuni sciinţificesce stabilite, atunci practica, lor 

atât de bine descrisă de Savigny, ar fi fost bazată pe o 

adevărată, sciinţă, pe o teorie, şi e probabil că posesiunea 

acestei sciinţe, acestei teorii să-i .fi făcut atât de marl şi 

nemuritori. Ia - 

Din cele ce preced se pote vedea, că Savigny a simţit 

nevoia ufiei părţi dogmatice pentru sciinţa dreptului; dar 

concepţia sa istorică, a dreptului, confusia, ' ce face între 

drept şi Stat, Stat și lege, lege şi obicei de o parte, iar : 

nevoia practicei .juridice— dreptul roman servind şi ca sciinţă, 

şi ca lege — de altă parte, Lai silit. să confunde teoria cu. 

- practica. 

. 1) [bid. pag. 29: Der Besitz dieser Grundsătze ist es der die 

Grâsse der r&mischen Juristen begriindet. * i 

2) [bid. pag. 30: Haben sie (die rămische Juristen) einen Rechts- 

fall zu beurtheilen, so gehen sie von der lebendigsten Ansehauung 

desselben. aus, und wir sehen vor unsern Augen das ganze Ver- | 

hăltniss Schritt, vor Schritt entstehen und sich verândern. Es ist nun 

ob dieser Fall der 'Anfangspunkt der ganzen Wissenschaft wâre,. 

xvelche von hieraus erfanden werden solite. Es ist ihnen Theorie und 

Praxis eigentlich gar nicht xverschieden, ihre Theorie ist bis zur 

unmittelbaren Anwendung durchgebildet, und ihre Praxis xvird stets 

durch wissenschafuliche Behandlung geadelt. - i



a De 

. Incheem aci espunerea, critică a şcâlei istorice în drept 
şi a metodei sale. dicând: $Şc6la istorică cu tâte confusiu- 
nile . sale coprinde un mare adevăr.-şi anume acela,. că indi- 
-Vidul stă de fapt în legătură. fatală .cu' națiunea din “care 
face parte, că Statul, națiunea, sunt.la rindul. lor existenţe 
ce stai .în legătură fatală cu întregul lor trecut.. Insă nu 

" udmitem că acestă stare.de fapt e: riguros dreplă ; căci dacă 
am admite-o, ne-am _osândi lu o contemplare inactivă, dău- 

„nătâre progresului. social, :ne-um. osândi chiur la peire. Din 
contra admitem: că acâstă stare e schimbătâre, că positiunea 
individului deşi de fapt fatală în națiune, e liberă în raport 
cu Statul; ea pâte .fi schimbată, precum pot fi schimbate și 

E raporturile de la Stat la Stat. Tâte aceste. raporturi nefiind 
fatale ci libere formâză singure cea-ce pote fi numit, pre- 
cum vom vedea, drept. 

Cu privire la metodă ne mulţumim a spune aci: ca 
ori-şi care sciinţă, trebue şi sciinţa dreptului să aibă partea 
sa dogmatică, iar şcOla istorică ne dă în loc de dogmatică 
numai 0 cazuistică. ” “ . 

0 PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA ȘOOUBI FILOSOFICE ȘI A METODEI SALE 

Dacă şedla istorică comite greşala de a lua ca drept 
ori-ce practică, înveterată, fie ea, ort-cât de absurdă şi chiar 
barbară ce ar exista la un popor, şi declară pe individ şi chiar pe Stat ubsolut incapabil de a schimba o stare de lu- cruri istorică şi reală, şc6la filosofică, cade tocmai în greşala | opusă, de Gre-ce nu recunâsce ca valabilă, cu drept de exi- stență, nici .0 lege, nici un obicei, ork-cât de adânci ar fi intrate acestea în moravurile” popbrelor, nu admite nici ca - valabil cu drept de existenţă însuşi Statul, ordinea socială dacă tote acestea n'ar.fi resultatul voinței. individătlată expri. - mate prin contract. După acâstă şeolă, Statul nu eun produs . al trecutului sti, un ce fatal, ci este o existenţă factice ba- zată pe un contract dintre individii ce-l compun. Legile nu . Anei : ii au putere pentru individi de cât atunci când aceşti indi- vidi ai colaborat şi consimţit personal la dânsele: obice.-: iurile n'aii nici o rațiune dea fi, dacă ele nu sunt conform | cu ideile ce le avem not despre drept. In ce pri însă noţiunea însăși de drept, ea e înă i în inimă ai Esca Să 

Y Ş irept, scută în inima şi concepţia



- fie-căruia, e generală şi, ceea ce e drept o dată pentru un 

om, est drept pentru t6tă omenirea ori-când şi 'ori-unde. 

" Acâsta fiind teoria şodlei filusofice, adepţii săi nu .mai 
aii de ce să studieze istoria desvoltării Statelor, legile şi obi- : 

ceiurile naţiunilor ; ei se mulţuinesc chiar numai cu critica, 

şcâlei istorice, căreia, îi obiecteză. de tote şi anume: că e 

“ empirică pe terenul dreptului şi al moralei, că nu recunosce 

alt bine decât -cel fizic, n'are alt motiv de a se bucura de 

el decât posesiunea, iar pentru acâsta n'are alt argument 

de cât faptul posesiunei, prioritatea saii chiar forţa. cola 

filosofică mai obiectâză şeâlei istorice, cum că confundă 

dreptul cu- substanţa sa: şi ignoră dreptul individului, care 

dispare. într'o persână, fictivă numită Stat. Acest Stat e 

apoi infailibil; voinţa lui e lege, fie acesta chiar numai expre- 

siunea pasiunei 6rbe a unei :majorităţi ale cărei interese 

sunt considerate ca interesul public şi general şi care are ca. 

- princip maxima sit pro vatione volinias, udecă: chiar. nega- 

ţiunea dreptului. Ea consideră dreptul istoric ca o substi- - 

tuţie arbitrară a unei autorităţi exteridre oracolelor juridice . 

ale raţiunei. a 

- Insă când acestă şcâlă voesce .să formuleze principiile 

“de arept înnăscute ork-cui, raţiunea drâptă, ea nu inventă. 

ceva noii, ci face ceea ce face şi şela istorică, adică pri- 

_mesce dreptul roman.  - o 

„Acâstă șcâlă e anteridră, şcolei istorice, care încetul cu 

“încetul a făcut'o uitată, cu tote că sunt încă multe spirite 

distinse cari ţin de dânsu. Ea a fost întemeeaţă de un Hugo - 

Grotius, de un Spinoza, de Jean Jacques Rousseau şi de 

alţit; însă slăbiciunea ei :e indiscutabilă, de orece e vădit 

că Statele nai fost fundate prin contracte dintre” individi, 

“că ele nu există mulţumită acestor contracte, şi că nu e 

suficienti, voinţa cur-va de a resilia contractul pentru a nu - 

fi supus legilor existente ale ţărilor, ale Statelor şi. pentru 

a desfiinţa, aceste legi şi aceste State. E lucru real apoi, că 

vointa, majorităţii este lege. şi că chiar dacă am admite. că, 

nu trebue să, fie aşa, nu putem tăgădui că așa este în mare 

parte, ori-cum ar fi acea majoritate, ori:cari ar fi drepturile 

factorilor sai factorului decisiv într'un Stat, pentru acel Stat. 

| In ce privesce ideeu că justiţia e generală și înnăscută 

omului, la acesta a răspuns deja Cicero în scrierea sa De 

Republica, el, care admitea drepta rațiune ca, drept. lată ce 

spune el în numita scriere: e a 
„Sanxisset; jura nobis, et omnes iisdem et iidem non



„alias aliis uterentur. Quaero autem: si justi hominis, at 
„Si boni est viri, parere legibus; quibus? an quaecumque 
perunt? At nec inconstantium virtus recipit, nec varietatem 

" „matura, patitur; legesque poena, non justitia nostra, com- 
„Probantur. Nihil habet igitur naturale jus: ex quo illud 
„efficitur, ne justos quidem esse natura“ 1). 

Mai departe Cicero dice: _- | 
" „Sapientia jubet augere opes, amplificare divitias, pro- 

* „ferre fines. Unde enim potuisset Alexander summus impe- 
„rator, iile qui in Asia olim armis. fines imperii propagavit 
„Risi aliquid de alieno accessisset, imperare, quam plurimis 
„frui voluptatibus, pellere, regnare, dominari? Justitia autem 
„praecipit omnibus, consulere generi hominum, suum cuique 
„reddere; sacra, publica, aliena non tangere i. 
» a . . ” „Quantum a justitia recedat; utilitas, populus ipse romanus 
„docet, qui per. fetiales .bella indicendo, et legitime injurias 
„faciendo, semperque aliena cupienda utque rapiendo, pos- 
„sessionem sibi totius orbis comparavit“ 2). . 

Prin urmare: nică: existenţa, Statului şi nici domnia: -. dreptului, nu atârnă de individ; e deci greșită şi baza şcâlei | 
filosofice. 

  

--1) Cicero: De republica III, 9: „Justiţia nu este un sentiment „înnăscut, căci altfel toți 6menii ar. admite acelaşi drept şi la acelaş „popor legile nu sar schimba după timp. Supunerea la legi pare a. „fi cea dintâi dintre datoriile unul bun cetăţen; dar căror legi să se „supună ? tuturora fără deosebire? Dar virtutea nu primesce acâstă, „inconstanță, natura nu suportă asemenea contradiceri; apoi legile „se sprijină pe sancţiunea unei pedepse şi nu pe sentimentul nostru, „pe impresia evidentă a justiţiei; d'aci conchid că nu există, drept na- ntural şi că Gmenii nu sunt drepţi prin natura lor. - *) Ibid. |. e.: „Prudenţa ne îndâmnă de a spori neincetat pu- „terea nâstră, de a înmulţi bogăţiile nostre, de' a întinde marginilo „n6stre. De unde, Alexandru, cel mal mare cuceritor, ar fi putut nel lărgi frontierele ţărei sale în Asia, dacă n'ar fi violat teritoriul . - altuia, cum Sar fi putut îmbăta de tâte plăcerile orgoliului, ambi- atiel, despotismului ? Justiția însă ne ordonă dea respecta drepturile „private, de a veghia, asupra interesului genului uman, de a reda fie- „căruia ce e al lui, de a nu ne atinge de cele sfinte, publice, străine. 
Putem afla cu deosebire este între justiţie i utilitate în istoria ni 

2 „esi i utilitate în - »Dorului roman, care, declarând r&sboi prin fetal st, coniac „Minte o mulţime de nedreptâţi, dorind şi răpind în tot-d'auna binele „altuia, a dovenit stăpânul universului“, 
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Dacă aruncăm o privire retrospectivă "asupra celor 

spuse până aci şi le resumâm, vedem, că şcâla istorică, are 

dreptate asupra punctului că trebue să, admitem la Stat şi 

la drept ceva fatal, ceva istoric dat, fiind adevărat că există 

o legătură fatală ce unesce presentul cu trecutul, ordinea 

socială de.adi cu cea de eri. Acâsta ne face să fim depen: 

- denţi de legăturile sociale âin trecut, de legile “de altă-dată, 

Ni se esplică dar: întru cât-va, de ce și adi suntem siliţi u 

primi ca bun ceea-ce ne-a rămas Gin timpurile trecute. Insă, 

nu putem merge până acolo încât să admitem că tot ce 

există e bun şi drept, că nici nu pote fi modificat, fiind-că 

- absolutul nu există în realitatea umană. “Resulta de aci că 

şi şcâla, filosofică are. în princip partea ei de dreptate când 

respinge obiceiuri şi legi istorice ca, nedrepte, înlocuindu-le' 

prin legi raţionale, stabilite, fie de-a dreptul: prin voinţa su- 

premă şi determinantă în Stat, fie în mod indirecţ chiar 

printr”o formă 6re-care ce ar permite a se deduce din ea 

contractul între cetăţenii aceluiaş Stat. 
Nu trebue apoi să confundăm Statul cu dreptul şi cu 

“poporul, dreptul cu legea, acâsta cu obiceiul. Din momentul 

ce şcâla istorică a confundat Statul cu poporul şi dreptul 

cu legea, ea n'a mai putut distinge diferitele institute unul 

de altul, esplica cum 's'air născut ele, ci a arătat numai des: 

voltarea şi transformarea lor în cursul timpurilor, fâră u 

putea fi în stare să explice causele şi modul nascerii, cauzele 

desvoltăril sai ale modificării lor. Ce alta putea în realitate. 

„să rezulte dintr'o teorie care & luat ca, punct de plecare 

sciihţific un drept în vigore, o lege, decât un empirism în 

tâtă sciința dreptului! - . a E 

Adevărata, sciinţă a dreptului, stabilirea principiilor şi 

noţiunilor sciinţei nâstre, lipsind cu totul, suntem ȘI Vom fi 

nevoiţă a recurge— pentru a avea un simulacru de sciință— . 

“la un drept stabilit, sistematic, care pentru Europa este 

dreptul roman clasic. Ne vom putea, emancipa de el atunci, 

când singuri vom putea stabili principiile şi noțiunile dreptului. 

Pentru a atinge acest scop, am scris lucrarea de fată, care 

a luat ca normă de a urma principiilor șcâlei istorice, fără 

de a, cădea, în greșelele in care a căqut Savigny; Şi anume 

nu vom confunda, Statul, adecă poporul organisat, cu po- 

” borul, adecă complexul de indiviQi, cari locuese într'o ţară 

să introducem contractul. Folo 

Și o stăpânesc, şi nu vom pune originea, dreptului în acest 

popor, ci în Stat. Acâstă mică deosebire ne va putea face 

sul va fi că pe când în şeâla, 

2 
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istorică a lui Savigny, dreptul se nasce în. popor şi se des- 
voltă de jos în sus, la noi el va reside în suveranul tim- 
poral al poporului, dreptul şi Statul se vor putea, nasce prin 
contract şi se vor desvolta de sus în jos. Vom urma totuşi 
pe Savigny în partea privitore !a obiceiuri în genere şi la 
obiceiurile înveterate, i , 

Sciinţa n6stră va cuprinde ast-fel două părţi, se va, 
presenta sub două feţe diferite şi anume, sub una perma- nentă, fatală, şi. sub una trecătâre, modificabilă. Cea, per- manentă se va referi la Stat, cea trecătâre la drept. Insă nici una nici cea-Paltă din aceste părţă nu pâte exista pen-' tru sine şi: fără cea-l'altă în natură. Aşa nu se pâte concepe Statul fără arept şi nici dreptul fără Stat, Resultă de aci că și una şi cea-'altă din aceste. părți ai câte ceva, per- „manent şi câte ceva trecător. a - „Conform cu acâstă idee, lucrarea nâstră va cuprinde două părţi şi. anume: 

a) Una care se va ocupa cu Statul, şi în special cu Statul roman şi cu institutele sale spre a da ştiinţei. n6stre o bază. reală istorică, . i b) A doua se va ocupa cu dreptul roman şi cu noţiu- nile sale. . | | | Insă Statul şi dreptul fiind, după cum am dis, termeni conexi între ei, unul fără de cel-alt neputând exista, insti- . tutele Statului vor forma şi institute de drept. Tot ast- fel şi noţiunile de drept din partea a doua vor sta în strânsă legătură cu Statul, . „Partea întâia o vom numi Politica şi partea a doua Dogmatica. * 
| „Fiind însă că vroim să facem o lucrare sistematică, de aceea, pentru a nu explica necunoscutul prin necunoscut, vom expune într'o Parta generală principiile ce ai predomnit, la desvoltarea Statului şi a dreptului la Romani, din 'tim- purile.. cele mai vechi, şi vom stabili dogmele generale ale Sciinței dreptului. Acestea vor forma, partea, generală pe care, o vom numi Dogmatica, şi Metapolitica. Fie-care din aceste Părţi se va Sub-impărţi 'apoi în cărţi, capitole, sec- țiuni şi paragrafe potrivit materiei tratate. 

îi II  



- PARTEA GENERALA 

DOGMATICA ȘI METAPOLITICA



CAP. 1.» 

DOGWATICA GENERALA A SGIINŢEI DREPTULUI 

_$ 1. Consideraţiuni generale.. 
. 

| „Ni la politique, ni la philosophie, ni Vhistoire“—a, 

dis un scriitor francez — „ne se peuvent expliquer et com: 

„prendre sans une thâorie doginatique, qui en definisse les 

„6lsments et en râvăle les lois, en 'un mot.sans une philo- 

- „sophie“ 1). “Acest adevăr a fost recunoscut deja de Baco . 

„de Verulamio, pentru politică 2), de Vico, care a pus chiar 

bază unei metafisici a istoriei?) şi, mai important pentru - 

noi este că, el a, fost cunoscut în anticitate încă, înainte ca 

"Roma să fi produs pe. jurisconsulţii săi cei mari, de către 

Cicero, care-l aplică, la sciinţa dreptului. In lucrarea sa, De - 

__degibus, iată, cuvintele ce le pune acest învăţat al Romei, 

în gura -lui Atticus, Cu care discuta despre drept şi lege;. 

el îl face să-i dică: „Non ergo ă praeloris edicto ui plerique 

„NUC, nege a duodecim tabulis ut superiores, sed, penilus 

„ez intima philosophia hauriendam juris disciplinam putast). - 

Acestă silinţă a lui Cicero de a scâte dreptul din filosofie, 

de a da sciinţei n6stre o bază filosofică, atunci când dreptul 

roman ajunsese la, un înalt grad de perfecţiune, dovedesce 

că nu era, vorbă de alt-ceva, decât numai de-a preface prac 

tica juridică dominantă într'o artă cu bază. sciinţificii. Cicero 

1) Proudhon: Qu'est-ce que la proprist6, II, mâmoire pag. 69. 

*) Des augmentis scientiarum lib. VIII, cap. III. 
3. Cinque libri dei principi d'una scienza nuova. - 
1) De legibus I, 5,.17. Di 

2
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a lucrat mult. în. arătata direcţiune, despre acâsta dovedesc, 
în afară de scrierea sa citată De legibus, şi scrierile: De 
republica, De officiis şi titlul unei scrieri perdute De jure ci- 
vili în artem vedigendo, 

O dată admisă ideea, cum-că Cicero a vrut să dea o bază 
filosofică, .sciinţifică, dreptului, se impune întrebarea şi după 
teoria, şc6la, sistema, filosofică, care a putut; să-i servâscă. 
Se scie că învățatul roman a fost; eclectic şi ţinea mai ' 

mult de şcâla, academicilor; însă în scrierea sa De officiis, 
se vede clar, că în ce privesce morala, cu care dreptul sta 
în cea mai strânsă legătură la cai vechi, el a primit ideile 
şc6lei stoice, din pricina frumâsei teorii a acestei şc6le asupra 
punctului onestităţii. E deci forte probabil, pentru a nu dice 
sigur, cum că baza dreptului, baza, sciinţei n6stre, a trebuit 
s'o formeze filosofia stoică. In scrierile sale, Cicero se cârcă 
a dovedi, că între şc6la peripatetică, cea academică şi cea 
stoică care predomina la Roma, n'ar exista deosebiri adânci; 
acesta a, putut să înlesnâscă eclecticului nostru filosof sar- 
cina” sa, şi a-l face ca săia de bază pentru sciinţa, dreptului, 
care stătea în cea mai strânsă legătură cu “morala, acestă, 
din urmă şe6lă. In ce 'privesce Şcola epircureană, care şi 
dânsa a predomnit în Roma, Cicero a fost un adversar de- 
clarat al ef. E.apoi esplicabil că voluptatea, supremul bine 

„după acestă şcâlă, n'a putut să servâscă, unei sciinţe morale. 
De aceea înainte de a ne ocupa, de subiectul nostru, datori 
suntem, pentru înţelegerea chiara bazelor sciinţei n6stre, să 
espunem filosofia stoică în părţile ei ce'pot veni în atingere. 
cu sciinţa : dreptului; iar pentru o mat bună înţelegere a ei, 
om espune mai întâi ideea ei fundamentală în chip cât 
se p6te mai precis, mai inteligibil şi adecuat sciinţei nâstre ŞI scopului ce urmărim.” | 

S 2. Ideea fundamentală a filosofiei stoice. 
„__ Filosofia stoică recun6sce existenţa forţei şi a mate- rieă. Forţa este principiul -numit a guo sai ratio faciens ; - | materia e principiul numit une, materia, res 'iners ad omnia Parata '). Materia e- mârtă, inertă, din-ea poţă face ori şi de alert 

1) Seneca ep. mor, 65.2. Dicunt, ut seis, stoici în rerum patura, ex auibus omnia fiant, causam et materiam“. Ma: eria Jacei iners, res ad omnia parata; cessatura si ne A Causa autem, id est ratio i ! mau seat 

nostri „duo esse
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. 

ce vrei; ratio face din "materie cea-ce vioesce, Ratio fa- 

ciens, causa, fiind la stoicieni un principiu general, este în 

acelaș timp pentru acestă școlă şi qeul, sufletul lumei, care 

unesce tâte întrun întregi). Acest întreg, acest tot, ni se 

presintă nouă ca res, lucruri ce pot fi corporale saii necor- 

porale 2) dar cari sunt membrii ai acestui tot 5). Intre tote 

aceste lucruri, causa şi materia coincid ca atribute ale ace- 

Jeaşi substanţe ce se mişcă, și lucrâză, 4). De aci resultă şi că 

putem privi lucrurile din două puncte de vedere și anume, din 

punctul de vedere static, care di filosofiei “stoice noţiune 

numită status, şi din punctul de vedere dinamic, care dă fi-. 

losofiei acesteia, noţiunea numită motus 5). 

  

, 1) Seneca Natur.. Quaest. II. 45. Ne hoc quidem -crediderunt, 

Jovem, qualem in Capitolio et in ceteris aedibus colimus, mittero 

“manu fulmina, sed enndem quem nos Jovem, intelligunt, custodem 

'vectoremque universi, animunm ac spiritum, mundani hujus operis do- 

minum et artificem, cui nomen omne convenit. ! 

Cicero. De Natur. Deor. IL. 8. 18. Audite. inquit, non futiles com- 

mentitiasque sententias, non ' opificem aedificatoremque mundi Pla- 

tonis de Timaeo Deum: nec annum fatidicam stoicorum | :z96vocav, 

quam latine licet providentiam dicere: neque verum mundum ipsum, 

animo et sensibus praeditum, rotundum, ardenten, volubilem Deum. 

2) Seneca ep. mor. 58. 6, 11. Quod est, aut corporale est, aui 

incorporale. Hoc ergo genus est primum et antiquissimum, et, ut di- 

cam, generale. 
E 

Cicero. Topica V. 2. 6. Esse ea dico quae cerni tangive possunt - 

ut fundum, aedes parietem stillicidium , mancipium, pecudem, su- 

„_ pellectilem, penus, cetera; quo ex genere, quaedam interdum nobis - 

definienda sunt. Non esse rursus, ea dico, quae tangi demonstrarive 

non possunt: ut si usucapionem, si tutelam, si gentem, si agnationem 

definias, quarum rerum nullum subest, quasi corpus, est tamen 

quaedam . conformatio insignita et impressa, intelligentia, quam no- 

" tionem vVoco. - , N 

" 3) Seneca ep. mor. 95. 52. Omne hoc, quod vides, quo „divina 

atque humana conclusa sunt, unum est: membra summus corporis 

_magni. Natura nos cognatos edidit, quum ex isdem (sic) et. in eadem 

gieneret. - | Ă 

Seneca Prov. V. Causa pendet ex causa, privata, ac publica 

longus ordo rerum trahit. - , Ă 

: *) Cf. Hegel: Geschichte der Philos. II. pag. 438. Spinoza Ethices 

P.I prop. XXIX. schol. p. 61 —62. A 

5) Cic. ae finib. III. 10.. Ego assentior Diogeni, qul bonum defi- 

nierit, id quod esset, natura absotutum. Id autem sequens, iilud, 

stiam quod prodesset, (cigelnua enim sie appellemus) motum, aut 

statum esse dixit, a natura absoluta. -. N 

Qic. de off. [. 35. 216. Sed, quoniam decorum illud în om: 

nibus factis, dictis, in corporis, denique motu et statu cernitur, idque 

positum est in tribus rebus, formositate cet. Cf. Diog. Laărt VIl. 104.
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Omul. face şi el parte din acest tot. Lael, ca şi la, lumea 

stoică, deosebim elementele şi principiile primordiale : guem 

îm hoc mundo locum deus obtinet, hunc în homo animus, 
quod illic materia id nobis corpus est 1). 
| Individul om nu trăesce âpol isolat, ci în societate, 

ca. membru al unui tot compus din membrii cari trebue să 

trăească, în concordie. Filosofia stoică, în opunere cu cea pe: 

ripatetică, cu tea academică, ca şi'cu cea epicurână, cari 
mai putut găsi decât în qeil din alte sfere şi în legi, sanc 
țiunea ordinei sociale, uăsesce acea sancţiune în sufletul in-. 
dividului, în consciinţa iuY2); pentru dânsa, deii din alte 
sfere şi zidurile cetăților admise de cele-V'alte şcâle, dispar, 
pentru a face din societatea omenâscă, cetatea universală, 
comună 6menilor şi deilor, o societate în care toţi 6menii 
sunt egali. Natura —. dice Seneca — nos cognatos edidit cum 
ex îsdem (sic) et în eadem gignerel 5), servitutea, selăvia, 
deosebirea de drept, dispar. Acestea fiind ideile fundamen- 
tale ale filosofiei stoice, e .clar că nică o altă scolă n'ar fi 
putut da naştere dreptului. Căci care altă conceptae filosofică 
ar fi putut servi de bază sciinţei n6stre, dacă nu acesta a 
filosofiei stoice? - 

, Filosofia stoică, deosebesce apoi la om lucruri ce de- 

pind de el și lucruri ce-nu depind de el: depind de dânsul 
acţiunile luy, părerile ce are, mişcările ce face, dorințile şi 
pasiunile bune sau: rele ce Je pâte avea; nu depind de in- 
divid : corpul lui, averea, renumele, demnitatea, într'un cu- 
vînt tot ce nu pâte fi clasat între acţiunile individului. Cele 
ce depind. de noi, acţiunile, n6stre, sunt prin natura lor li: 
ind ame nu le pote impiedica sai reţine; cele ce nu de: 
cu totul stiei L d: vie, supuse la mii de piedici şi sunt 

ine individului 4), Şc6la stoică punând apoi su: 

  

1 Ş a E ! , 
2 coneca. Ep. mor. 65. 24. , ie. up; : 

regi numinc ds finib. Ii. 19. 64. Mundum autem censent (stoici) 
tatem nominuia a eumdue esse quasi communem urbem et civi: 

esso partem: ex duo ud mate. unumquemque nostrum ejus mundi 

nostrae anteponamus. a consequi, ut communem utilitaten 

Ibid. V, + | | ! 

est tam Sint 67. In omni.autem honesto, de quo loquimur, nihil 

mines hominu 0, nec quod latius pateat, quam conjunctio inter ho- 
litat um, et quasi quacdam societas et communicatio uti- a ic set ipsa .caritas generis humani 

eneci ep. mor. 95. s2 cf. 3 NI o 

*) Epicter Manual [: 4,5 cf. Seneca ep. mor. 9.3.L. 3.D.].1:



95 — 

premul bine în onestitate, -care formăâză unui din preceptele 

de drept ale: jurisconsulţilor Romei şi care e condiţionată 

de acţiunile nâstre libere, nu încapă îndoială că, numai. acestă 

şcâlă a putut servi jurisconsulţilor Romani, pentru înteme- 

erea sciinţei dreptului. , - La 

Să trecem acum la explicarea unor termeni sciinţifici 

asupra, cărora pare u nu se fi făcut destulă :umină și cari - 
pe lângă că ne vor servi a înţelege sciința n6stră, ne vor 

dovedi încă şi mai bine că sciinţa dreptului are ca bază fi- - 

losofia stoică. E e 

+ ş 83. Notitia şi Scientia. 

Ulpian definesce ast-fel sciinţa dreptului: Jurisprudentia 

est divinarum alque humanarum rerum notitia justi atque în- 

justă scientia 1); iar învățații de sub Justinian, cari ai alcătuit 

institutele dreptului roman, ai găsit acâstă definiţiune ca, 

cea mal bună şi ati adoptat'o şi copiat'02). După cum se vede 

însă, nimic nu e mai încurcat şi mai puţin clar decât toc- 

mal acâstă definiţie. Căci ce este jurisprudentia ? Ce însemnă 

notitia divinavum atque humanarum? Ce este scientia justi 

atque înjusti? Iată înti'adevăr o definiţie, care are mare ne- 

voe de u f esplicată ea mai întâi. : 

Inainte de tâte observăm că -acâstă definiţie coprinde 

în sine două părtă şi anume: nolitia rerum divinarum atque 

Iona, care ar însemna, după cum-e generalminte ad. . 

mis, sciința lucrurilor dumnezeesci şi omenesci, Și scientia 

justi atque înjusti, adecă sciința despre ce e drept sat ne- 

drept. Ore două ramuri să coprindă sciinţa dreptului la Ro- 

mani, teologia, şi dreptul? Jurisconsulţii au căutat chear să 

interpreteze partea întâia ca sciinţa unui jus sacru, sai. ca 

o sciinţă. generală a tot'ce există, pe lume; însă e visibil că 

cel ce fac ast-fel, comit o greşâlă neînsemnată în aparență, 

dar enormă prin consecinţa ei; acestă ercre e identificarea 

termenilor notitia şi scientia. Consecința acestei identificări 

este, că se pretinde deja prea mult jurisconsulţilor când li 

se cere sciinţa lucrurilor dumnedeesși și omenesci, şi apoi 

li se mai cere pe deasupra încă sciinţa despre ceeace e 

s 

» L.1032.D.1.r. ” 
SIL... : ” 

) .
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drept saii nedrept. Definiţia ast-fel făcută - pare a fi deci 
absurâă. Fiind însă că .nu putem admite că marii juris: 
consulță romani aii greşit tocmai la definiţia sciinţei lor, sad 
să fi dat o definiţie absurdă, noi trebue să adâncim puţin 
„cerestarea asupra termenilor notitia şi scientia, cari nu se 
mănă, nu sunt şi nu pot fi identici. 

De unde vine şi ce însâmnă într'adevăr cuvintul notita? 
Notilia e un cuvint ce vine de la inchoativul n0sc0, 

care îns6mnă încep a afla. Acest cuvînt nu: presupune anii 
o acţiune .intenţionată a individului, nici disposiţia, voluntari 
a lui spre a'afla ceva, necum un studiu al acestuia spre 
aşi. da s6ma de cunoscinţa sa. Este pur şi simplu 0 con: 
statare naturală, întâmplătâre,' an eveniment exterior, — 
pentru a dice ast-fel—care pune pe obiectul om în contactcu 
natura şi manifestaţiile ei ca subiect!) Noi aflăm ceva, fiindcă 
organismul nostru este afectat de substanţa înconjurătore în 
mişcare, simţim, ca funcţiune sensuală şi complexă din naturi 
ce suntem, din natura întrâgă din care facem parte, ceea-te 
se petrece în jurul nostru. Substanţa, însa-și, care sub o formă 
ore-care a, afectat simţibilitatea nstră, noi o numim fa: 
men natural; impresiunea însă ce acest fenomen a făcu 
asupra nostră ca, individi, şi cari ni s'a întipărit, se numesce 
notio*). Noţiunea, stoică pe care Hegel a numito die begrif- 
dle Vorstellung. (închipuirea reală) este o camoscinţă, € se 

ența sciinţei, — după cum dice Seneca şi precum ă diso și 
—ea nu e însă sciinţa,: Semina nobis scientiae dedil 

(sci]. natura) scientiam. non dedit 4, 

1) Cf, Seneca, Prov. V.4-—5, 
2) Cie. Acad, Prior | iti p .  FTIOT, IL 7. 19 —222 er is notitiae rerum imprumuntur ; sine 2 Quu. e genere nob i : i ibus nec intelligi quid nec quatri, aut disputari potest. Quod- qui gi quidquam, nec 4 

titias app piiare titi Şnod şi essent falsae notitiae (2rvoias enim n 

dr 10. 31——31. Ceter imilitudini tătuit; ex quibus effici ( era, autem similitudinibus constitue 

zrg0Âvesg Soceiuntur notitiae rerum; quas Graeci tum îvroias, ÎN 
Cic, A | , . 

prehensicin de înib. III. 5, Rerum antem cognihones, (quas vel con 
aut minus întal i „Perceptiones, vel, si haec verb aut minus placent nus matelliguntur zarelniweie appellemus licet) 

tum zoGlpere: Gicu 3. Notionem appello, quam Greci tum Era 

î cunt.. ka est insita et ante percepta cujusquae format coznitio, en ionis îndi coseni odationis indigens. Cf. Seneca ep. mor. 191. 9—12; 1 
3) Cie. De leg. 1. $. 16. 
1) Seneca ep. mor. 190. 3.-
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“Acesta, fiind explicaţia, justă a cuvintului notio, nu in- 

cape îndoială că notitia, care nu este decât o expresie cu 

sens. colectiv al concepţiei . potio, însâmnă noţiuni reale. In 

acest cas divinarum atque humanarum rerum notitia nu mai 

pâte însemna sciința universală, ci însâmnă numai a avea 

noţiună, cunoscințe empirice generale despre tot -ce există pe 

lume. De sciinţă nu e vorbă aci. DI 

Dar omul nu e numai un obiect al naturei, un recep- 

tacol de noţiuni empirice, ci, ca functiune sensuală complexă, 

el e şi subiect care lucreză. Ast-fel fiind, el nu simte numai 

ce. se petrece în jurul săi, ci reflectză, şi "ȘI dă s6ema de-. 

spre ceea-ce afecteză simţibilitatea sa, EI l6gă deci noţiunile 

ce le capătă într'o ordine Gre-care; acesta pote fi cea a 

producţiunilor fenomenelor saii a asemănărei lor; el pote 

apoi cerceta şi cauzele ce aii „produs aceste fenomene. In 

acest din urmă cas, el percepe şi studiază, iar resultatul . per- 

cepţiunilor, legarea acestora, într'o ordine 6re-care, fie ea 

cauzală, fie ca sistematică, potrivită percepţiunilor .n6stre, 

se numesce scientia. Sciinţa, nu pâte să existe acolo unde nu 

sunt noţiuni; din contra, pâte cineva să aibă noțiuni fără 

ca să aibă sciinţă. a 

Notitia şi scientia sunt deci doi termeni forte deose- 

biţă între ei; căci pe când prin notitia înţelegem constatări 
e 

positive, reale, empirice, cunoscinţe lipsite de ori-ce critică, 

“noi trebue să înţelegem prin scientia, resultate critice şi me- 

todice. | 
Fiind ast-fel, juwrisprudentia nu mal este sciinţa a tot 

ce există pe lume, dumnedeesc și omenesc 'şi drept. sai 

nearept pe. deasupra. Vom vedea mal tîrdiii ce se înţelege 

prin acest cuvînt; până însă cu si venim aci, trebue să 

mai luminăm un punct. 

$ 4. Sapientia şi Philosophia. 

In timpurile cele mai vechi, Romanii nici nad posedat; 

termenul philosophia, ei aveati cuvintul sophia 1), care a fost 

şi el grecesc şi, pe care îl înlocuia adesea, prin. cuvintul 

sapientia 2). Cu timpul, Romanii udoptă şi” cuvintul philoso- 

1) Seneca ep. mor. 59. 3—4. 
- 2) Cicero. De off. 1. 43. 153.
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phia, cu:0 însemnare a, sa particulară, deosebită de sophia 
sai de sapientia. - | o i 

Sapientiă se traduce obicinuit prin înţelepciune. Ro. - 
„ manii considelai sapientia ca o artă, arta vieții 1). EL au 

definit'o în mai multe chipuri, cari dedeati însă tâte aceeași 
idee. Aşa. Seneca. a definit'o ast-fal: perfectum bonum mentis 
humunae saii mens perfecta vel ad suma optimumgue per- 
ducta sah sapienta est mnosse divina et humana et horum 
causas*) şi Cicero a, definit sapientia ca rerum divinarum et 
humanarum causarumque quibus hae res continentur scientia 5 Deci sapientia ar fi sciinţa, generală şi arta vieţii. Ce va re- „mâne atunci pentru philosophia ? Să distingem. 

Sapientia, arta vieţii, ca artă, generală, se sub-împărția sai coprindea în sine mai multe arte speciale de ale vieţii şi cari se numeait virtutes 4). Fie-care din aceste virtuţi ca, prudentia şi justitia, a avut partea ei sciinţifică și .partea ei practică. Partea sciinţifică, teoria, se numia disciplina, partea practică, arta, era. desemnată, prin termenul. exerci- „tatio 5). Aceste părţi erai nedespărţite una de alta, ast-fel că fie-care virtute coprindea o parte sciinţifică .şi una, prac- tică sub acelaş nume. : 
-:. Având fie-care virtute -partea ei Sciinţifică, se . putea dre ca virtutea, arta, vieţii, care coprindea în 'sine virtuțile „speciale, să nu aibă şi densa partea ei sciinţifică şi generală? E evident; că şi dânsa a avut o asemenea parte coprinsă în - expresiunea, sapientia €). Seneca, Şi-a pus acestă întrebare şi a şi răspuns la d6nsa, gicend: și sapienta trebue să aibă „partea, sa sciinţifică, care să coprindă, preceptele tuturor vir- tuţilor aitei de a trăi şi acâstă parte sciinţifică, a sapienţiey este philosophia. . Dă : In adevăr, când cercetam ' definițiile ce le dai filosofii romani filosofiei, vedem că ei numesc -acâstă Sciinţă : stu- dium virtutis, studiu corrigendae mentis, adpetitio recte Ta 

În o O NI 

1) Seneca ep. mor. 95. 6. Si aliae, inquit, artes contentae sunt praeceptis, contenta erit et sapientia; nam et haec ars vitae est. cf. Seneca, ep. mor 117. 1n.: : ” | : IN , Seneca ep. mor. 89. 6;:95: 4; 89. 6. 0f, Macrob. in somn. Scip. LS Seneca ep. mor. 109 şi A Aa somn icero: de off. II. 2. ș; 1. 43. 153. 'Tuscul. disp. IV. 2 1) Macrob in somn. Seip. 1.8. ? SP „IV. 26. s7. , *) Seneca ep. mot, 94, 47; 43. In: duas partes virtus  dividitur, in contemplationem veri et actionem. E - *) Seneca ep. mor. 95. 6. 
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tionis sat sapientiae amor et adfectatio 1) şi Qic despre densa: 
Philosophia studium virtutis est sd per ipsam virtutem, nec 
virtus autem esse sine studio suo potest, nec virtutis studio 
sine îpsa, şi mai departe: cohaerent ergo înter se philosophia 
virtusque 2).. Se vede deci, că de şi sapientia şi philosophia ai 
acelaş obiect, ele diferă între densele ca arta şi sciinţa, ca 
practica şi teoria ; arta, practica, coprindend în sine sciinţa, 
teoria. S Pi 

: Seneca a fost ceva mai precis, când a dis: „Illud quasi 
„constet aliquid inter philosophiăm et sapientiam interesse. 
„Neque enim fieri potest, ut idem sid: quod adfectatur et 
„duod adfectat. Quomodo multum inter avaritiam et pecu- 
„Diam interest, cumn illa cupiat, haec concupiscatur: sic inter 
„philosophiam et sapientiam. Haec enim illius effectus ac 
„praemium est, illa venit ad hanc itur. Sapientia est quam 
„Graeci gogiav vocant. Hoc: verbo quoque Romani ute- 
„bantur sicut phiioşophia nunc quoque utuntur“ 5). 

Este deci stabilit, că Romanii ai făcut o deosebire între 
sapientia şi philosophia, înțelegând prin cea d'intâiă arta de 

a trăi, iar. prin cea de a doua, sciința artei dea trăi, sai 

sciinţa care stabilesce preceptele vieţii. Pe noi aci ne inte- 

res6ză numai raportul între sapientia şi philosophia şi nimic 

mai mult; iar acest raport Pam stabilit. conform cu isv6- 

rele sciinței luate din filosofii stoică, în special din Seneca. 

$ 5. Prudentia şi Jurisprudentia. - 

| Am dis mai sus că sapientia cuprinde virtules; între 

acestea. figureză în primul loc virtutea numită prudentia 

de către Romani $. Asupra semnificării acestui termen, se 

pare că nici învăţaţit Romani n'ai fost de ucoră; ei a con- 

tribuit chiar mult la confuzia ce domnesce cu privire la sem- 

nificarea, lui5). Există un pasagiii în Cicero, care comparat cu 

definițiile ce s'a dat cuvîntului prudentia, e menit a aduce 

0 lumină completă asupra: însemnării date acestui cuvânt, 

' 4 

1) Seneca ep. mor. 89. 
2) Seneca ep. mor. 89. 
2) Seneca ep. mor. 89. 
4 Macrob. în somn. Şcip. IL. 8. 5. urm. Ă 

5 Cf. Cicere ap. Non. pag. 41. de înv. 11. 53; 160. Macrob. ]. 

-6.'8, 9 şi 3. 4. Cic. de off. 1, 43. 153. Seneca 0p. mor, 88. 24. 

w
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care pare a fi confundat cu însaşi sapientia. Iată ce dice 
Cicero : - ie - 

„Princeps omnium virtutum est illa sapientia Quam 
„Sogpiav Graeci vocant: prudentia enim quam Graeci geovno 
„dicunt aliam quandam intelligimus, guae est rerum expe- 
„tendarum fugiendarumque scientia. Ilia autem quam principi 
„Gixi rerum est divinarum atque humanarum scientia, in qua 
„continetur deorum et hominium comunitas et societas ipso- 
„rum inter ipsos“ 1). | 

Deci prin prudentia se înţelege ucea virtute a omului, 
în puterea căreia el alege între bine şi răi, care îl face să 
dor6scă binele şi să se ferescă de rău 2). 

Dar în afară de acâstă virtute de a alege între bine 
şi r&i, atât de necesară pentru menţinerea comunităţii ome- 
nesci, Romanii mai cunosceai o altă virtute tot atât de 
importantă, cuprinsă şi dânsa în- sapientia şi pe care o nu- 
miau justitia 3). Nu ajungea: ca cine-va să aibă sciința de a 
alege între bine şi răi, et enim, dice Cicero, cognitio con- 
templatioque naturae manca guodam modo et închoata sit si 
nulla actio rerum conseguatur t); mai trebuia să se mai adaoge 
și virtutea de a, atribui fie-căruia al săi; acâstă virtute Ro-: 

„„maniă o numiaii justitia. Sciinţa, nostră deci, dacă ne luăm 
după denumirea ei de jurisprudentia, pare a fi o sciinţă cu 
un caracter îndoit; de-o-parte ea e sciinţa justiției propriu- 
dise, iar de alta a prudenţiei; adecă sciinţa care are de obiect 
alegerea, între bine şi r&ii—morala —şi atribuirea fie-cui ce 
este al săi — dreptul. | 

Se susţine cum-că Romaniy confundaii morala cu dreptul: 
şi se aduce ca dovadă textul din digeste care 'cuprinde pre- 
ceptele dreptului şi cari sunt:  Jioneste vivere, -alterum non 
laedere, suum cuique tribuere 5). Acestea sunt în realitate pre- 
cepte morale; dar din faptul că jurisprudentia are precepte: morale, nu se pâte încă deduce, că, sciința însaşi a dreptului. e sciinţa moralei; se pote spune numai că ea are la baza sa precepte morale. In adevăr areptul are o parte practică: şi utilă, caree de un caracter may mult social decât inâivi. 

  

:) Cicero. De ofi. I, 43, 153. i J 
) Cicero. De off. 1I1,. 17, 71, part. Orat, LA Î 33, 65-67: de înv. II, 58, 60." Sehota. eporati XX, 76, de finib. V, 3 Macrob. in som. Scip. 1, 8,5. ? edi 

„4 'Cicero de off. 1, 43, 154. . 
5) L. 10 $1,D.1,1. 

Ay 
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dual; prin urmare la drept, în deosebire de morală, cău- 
tam mai întâiii interesul social, menţinerea ordinei sociale, 
a comunităţii ; noi menţinem ordinea socială chiar- prin pe- 
depse, prin putere şi r&sb6ie, cari ori-cât de utile ar fi, se 
pot cel mult justifica prin scop şi nu prin sine înseşi. Nici 
Cicero nu a pus dreptul numai în echitate, care e morală 
mai mult, ci în delectus, care e un moment exterior, iar 
pentru el Greptul începe prin lege, adecă prin puterea, socială, 
care e conformă dreptei raţiuni şi care are putere obligatâre ?). 

Intrebarea ce se nasce acum e, dacă juristul trebue 
să pos6dă, şi sciinţa moralei și sciinţa dreptului, căci acesta 
ar resulta din numele de jurisprudentia. Răspunsul nostru 
este na. Definiţia pe care Romanii o dai dreptului şi care 

sună : jurisprudentia est divinarum atque himanarum rerum 

notitia, justi atque injusti scientia, arată clar că în ce privesce 

prudentia, ea intră în rîndul cunoscinţelor; juristul trebue să 

“aibă, cunoscințe generale de morală—notilia—ca de ori şi ce 

altă sciinţă, însă în ce privesce dreptul el are a se ocupa 
sciinţificesce, în acesta, constă, sciința dreptului. 

Dovagă că este așa, putem cita pe Ulpian, care a simţit 

nevoia să dică: jus a justitia est appelatunm ?); aci el nu s'ă 

gândit la, vr'o derivație etimologică, precum se încârcă unii | 

a susține; —Ulpian nu s'a interesat de flologie— lucrul ar 

fi fost absurd; el a vrut să dică jurisprudentia a justitia 

est appellata, non a:prudentia, adecă caracteristica, jurispru- - 

denţei e justiţia, nu prudenţa.: | e 
Am explicat până acum definiţia pe care aii dat-o Ro: 

manii sciinţei dreptului, făra însă de a defini însăşi sciința 

n6stră ; o vom face şi acesta mai târdiu; până atunci însă 

mai avem: de stabilit un lucru important şi anume să de- 

terminăm locul sciinţei n6stre în sistema filosofică a sciin- 

telor, bine. înţeles în sistema, veche a sciinţelor, noi nefăcând - 

alta decât de a reconstrui edificiul vechii şi neavând pre- , 

tenţia, de a construi ceva noii care. ma mai fost sai ceva 
despre care n'a mai rămas urme. 

e 

1) Cicero. De legib. I, 6, 19 urm. Itaque arbitrantur, prudentiani 

esse legem cujus ea vis sit, ut recte facere jubeat vetet delinquere: 

eamque rem iili Graeco putant, nomine a suum cuique tribuendo, ap- 

pellatam, ego nostro a legendo. Nam ut illi aequitatis, sic nos de- 

lectus vim în lege ponimus; et proprium tamen utrumque legis est. 

3) L.10$2.D.1,1.



86, Sistema. filosofică, şi sciința dreptului. | 

Sistemele metafisice vechi, şcedlele filosofice din anti- 
chitate, s'ait născut tâte pe solul grecesc, unde sciinţa drep- 
tului n'a ajuns nici-odată la un însemnat. grad de desvoltâre; 

-deaceea nu trebue să ne mirăm, când vedem că acestă 
"sciinţă, saă n'a încăput în sistemele filosofice grecesci, sai 

a fost cuprinsă, dispărând, în etică, în morală. Născută însă 
şi. desvoltată pe solul Roman, Romanilor le .incumba sar- 
cina de o încorpora în vre-unul din sistemele filosofice ale 

„antichităţii; acest lucru n'a, fost uşor, când socotim că, nică, 
adi sciinţa, n6stră n'a găsit loc în sistema sciinţelor lui Au. 
guste Comte. Dar Romanii în cele din urmă ait reuşit a găsi 
sciinţei 'dreptului locul ei în sistema, generală a sciinţelor omenesci ; Seneca ne arată peripeţiile prin care sciința. nostră a, trecut pentru a fi definitiv incorporată în sistema sciinţelor 1). 

| 
In tot-dâuna, sciinţa, dreptului a. fost cuprinsă în între- gul ei ca o parte morală a sapientiei vechi 2) în etica ve-. chei sisteme tripartite, a peripateticilor şi a academicilor 3). 

  

1) Seneca ep. mor. 89, Philosophia tres partes esse dixerunt et maximi et plurimi auctores: moralem, naturalem et. rationalem. Prima componit animum, secunda rerum natura scrutatur ; tertia pro- prietaş verborum exigit et structuram, et argumentationes, ne pro vero falsa subrepant. Caeterum inventi sunt, et qui in pauciora philo- sophiam, et qui in plura diducerunt. Quidam ex peripateticis quar- tam partem adjocerunt, civilem ; quia propriam quamdam exercitaţio- nem desideret, et circa aliam materiam occupatasit. Quidam adjecerunt; his partem, quam Graeci dxovopiziv vocant administrandae rei fami- liaris scientiam. Quidam et de generibus vitae locum separaverunt. Nihil autem horum non illa parte morali reperietur. Epicurei duas.- partes philosophiae putaverunt esse, naturalem atque moralem ; ra: tionalem removerunt. Deinde quum ipsis rebus cogerentur aribigua. secernere, falsa subspecie veri latentia coarguere, ipsi quoque locum, quem de judicio et regula appellant, alio nomine rationalem induxerunţ, . 

sed hi Aoodue, „quae removent, aliter inducunt. In partes moralia dividunt, ut una sit de fugiendis et expetendi 5 
r a , „sit > ndis, al: tera de afiectibus, tertia de actionibus, “quarta de 'causis, quintă de argumentis. Causae rerum ex naturali parte sunt; argumenta ex rationali; actiones ex morali, Da :) Cicero; Brutus 41, 152—153. Cicero, De off. 1, 6-1 ') Gicero, Acad, 1, 4-8. De înib.I, 6-7. De pie: II, 2172. 
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Inveţaţii romani, cari şi-au dat mai bine sâma, de caracterul 
- sciinței n6stre, ai vădut însă că dreptul nu e numai. o ces- 
tiune de etică, de morală, şi aii căutat să-i dea un loc mai 
corespundător caracterului lui. De aceea filosofii peripatetici 
şi academici din Roma aii nai 'adăogat la sistemul lor tri- 
partit, care coprindea fisica, logica şi. etica, un fel de apen- 
dice pe care Paii numit pars cizilis 1), iar filosofii epicureani 
din Roma aii adăogat sistemului lor bipartit care cuprindea 
fisica şi etica?) un apendice numit de judicio et regula *). 
Aceste sisteme presentaii însă, un aspect curios: ele tormai 
o sistemă bipartită cu o parte fisică sai naturală, o parte 
etică sai morală, saii o sistemă tripartită care cuprindea pe 
lângă aceste două părţi şi o parte logică: sai raţională; dar, “ 
pe lângă aceste două sai trei părţi, mai atârnă ceva care 
n'a făcut parte din sistemă, n'a fost nică fisică, nică logică, 
nici morală, dar care a fost civilă; acestea nu mai erai şis- 
teme sciinţifice. o pu 

Când dreptul a ajuns a fi un obiect de studiu filosofic, 
a început a se distinge şi la sciinţa n6stra ucele trei părți 

“pe care cei vechi le căutaii lu ori-ce sciinţă positivă, adică 

partea fisică .suii maturală, partea logică sait rațională, şi 

partea etică saii morală, şi sciinţa n6stră şi-a găsit atunci - 

„locul ei în.sistema filosofică, a fost încorporată în ea. Cei 

vechi ai găsit partea fisică saii nahurală în faptele reali — 

pentru sciinţu positivă causae— partea, logică sai raţională, 

în raporturile dintre fapte — pentru sciinţa positivă argu- 

menta — şi partea, etică sait: morală în scopul social, în ordi: 

nea socială, stabilită sait a se restubili—pentru sciinţa .posi- 

tivă actiones+). | a 
Sciinţa n6stră astfel privită, presinta atunci un tot 

natural, raţional şi moral; iar meritul acestei întrupări a 

sciinţei dreptului „în sistemul filosofic tripartit îl are. filo- 

sofia stoică. 

$ 7. Jus şi Consuetudo. 
. 

Omenirea; care de atâtea vecuri trăesce în State şi se 

guvernâză prin drept, nici nu-şi pote închipui o stare socială 

  

1) Seneca, ep. mor. 88, 8. - , 
2) Cicero, De finib. |, ?. E 

3) Seneca, ep. mor. |. c. 
1) Seneca, ep. mor. 859. | , 2 
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în care, să lipsâscă, fie dreptul, fie Statul. Cu tâte acestea, 
„atât Statul cât şi dreptul sunt creaţiuni ale omului, şi de 
aceea siliţi suntem a admite în chip logic şi existenţa unei 

„stări sociale în care Statul să lips6scă, ear societatea să nu se 
guverneze prin drept şi cu dreptate. Lucrul acesta e clar: 
Statul şi dreptui presupun egalitatea şi independenţa inâi- 
vidilor, precum şi o sancţiune care să garanteze şi una şi 
cea-l-altă ; dar numa! egalitatea şi independenţa individilor 
nu se pot pune la începuturile societăţilor omenesci, și 
deci nici de Stat nici de drept nu putem vorbi pentru acele 
timpuri. De alt-fel sciinţa dreptului la Romani pornesce 

„tocmai de la presupunerea câ dreptul şi Statul n'aii existat 
la început, şi ne arată cum s'aă născut şi unul și cel-l-alt. 

Sa cercăm a ne da sâma de acest adevăr. 
Mișcarea de care sunt înzestrate tâte vieţuitorele, me- 

diul ce le înconjâră şi imperfecţiuneu lor fisică, le pun în 
atingere sau raport unele cu altele, producâna grupuri de 
vieţuitâre de acelaş fel, cari la unele animale ai un caracter 
durabil, permanent, şi sunt numite societăți, la altele sunt tre- 
c&tore. Dacă unirea vieţuitârelor e întâmplătâre, atuncea se 
produce un congregat, caracterisat prin inconherenţa mem- 
brilor ce-l compun; dacă însă aceu unire s'a făcut pe baza 
unor nevoi firești, comune, permanente, atunci se constitue 
o societate, un organism. Acesta, se caracteriseză printr”o. 
legătură fir6scă între ființele ce-l compun, care legătură e 
așa de strinsă, încât ori-ce mişcare a unui membru are o 
influenţă imediată asupra, organismului întreg; ori-ce simte 
sai face acel membru, e siniţit şi făcut de întregul orga. - 
nism; adesea chiar existenţa organismului acestuia e legată 
de buna, stare, de existenţa membrului de care — precum se 
vede—atârnă întregul organism 1) - DIE 

Intre 6menit constituiță în complexe naturali, există o asemenea legătură sab raport pe care-l putem numi organic 
şi pe care-l numim social. Familia—bunidră— e un complex natural organic, social, din care fac parte muma. tatăl, co- piil. Toţă constituesc un organism social. Când partea esenţială a familiei dispare, organismul a încetat de u fi ceea-ce a fost: Aşa în familile unde tote raporturile se concentreză la tată, familia, prin perderea tatălui, se desface; în acelea, în care . tote raporturile se concentreză la mumă, familia sa: desface 

  

1) Cf. Savigny. Vermischte Sa riften.: ) ur — Spi- „noza Ethices. P. If, def. pag. 99, eh 5.1 pe 109 urm. — Spi-
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când a dispărut muma; — acestea pentru a:da loc la alte 

*  familii,-în cart copiii devin capi, centri, spre a forma noui - 

organisme sociale. - | E NE i 

- Se pâte deci spune, că există un raport; firesc şi logic 

- tot-odată, care l6gă pe membrii unui organism — fie el na- 

tural sat social — unii Qe cei-l-alţi. Acâstă legătură, acest 

raport firesc, Romanii l-ai. numit jus. i Ia 

__ Scim că la audul acestei explicări a cuvîntului jus, 

totă jurisconsulții şi filologii se vor îngrozi, ei cari sciii că jus 

are o origină divină, pe când după'nol originea lui e aprope 

bestială ; dar amicus Plato sed magis amica veritas, noi, în loc 

de a căuta. originea divină a cuvîntului, căutăm rădăcina 

lui, iar rădăcina sanscrită a cuvintului jus este ju, şi în- 

s6mnă legătură, raport. Pentru a dovedi acâsta, n'avem de 

cât să trimitem pe cei necredincioşi la un dicţionar de ră- 

dăcini. Acestă semnificare a cuvintului jus este coroborată 

în 'sciinţa dreptului şi prin alţi termeni, cari. conţin toți 

„ideea legăturei; așa: lex, obiigatio,. nexum, contractum, lega- 

tan etc, sunt termeni cari conţin în sine ideea unei legă- 

turi, a unui raport. 'Dar să venim la desvoltări mai precise 

pentru a arăta că jus nu însâmnă drepl, ci legătură, raport. 

Cine întradevăr pâte .să susţină, că Uipian vorbind 

despre jus naburale şi dicând videmus et enim caetera qitogile 

„animalia , ferias eliam istius juris peritia censeri !) s'a 

” gândit la drept şi încă la jurisconsulți ?! Lucrul ar fi nostim, 

Pututa apoi Cicero, când a dis: natura jus est quod non 

opinio genuit sed quaedam înnata vis însevit *), si unde.sa 

gânâit -la cele spuse mai sus de Ulpian, să ::cuget&: la 

drept? Im ambele aceste cazuri e_vizibil, că e vorba de o 

pornire firgscă, de o legătură, naturală, şi nici de cum de 

ideea, de drept. -Prip urmare fără de a intra în iconsidera.- 

iuni filologice, streine “de subiectul nostru, -putem dice că 

cuvintul jus însemnă legătură, raport şi că rădăcina lul e 

- sanscritul ju 2). ae a ” 

Dacă adrnitem. acâstă semnificare a cuvintului jus, NOI. 

ne. putem explica formarea, naturali a unor complexe de 

individi legaţi prin legăturile firesci ale sexurilor şi ale pro- 

creaţiunei, în care alte senţimente decât cele ce dau na-, 

  

Hat Baba ti ea e 2) Cicero, De Inv. Il, 22, 65. | i 

2 Cf. Cicero, De Inv. |, 53, 160. De legib. I, 10, 28. Part. Orat. 

37, 129. 
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scere ideal de. drept sunt cele domnitâre: Cine în adevăr vu 

susține că. în sinul familiilor principiile de dreptate sunt de 

rig6re şi că aceste familii nu pot exista decât numai când 

se guvernă după atari principii? „Nimeni, lucrul e. evident. 

" Remâne dar stabilit, că e cu putinţa coexistenţa, de . 

Gmeni, unde nu dreptatea e ideea domnitâre și unde normi 
după care ființele se corduc e aceeu pecure o dicteză: legă- 

„tura, firescă a; sângelui. Jurisconsultul roman Pomponius în 
adagiul său jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt v», 
n'a pus în oposiţie drepturile sângelui dreptuluă civil, ci le: 
gătura sângelui legăturilor cizile. Tot atat; de puţin s'a gân: 

- dit la vre-un drept natural jurisconsultul Paulus cand. a. 
dis :. jus naturale guod semper bonum et aequuim, esi 2). Paulus - 

 v'a putut să confunde jis naturale cu binele şi cu echitatea 
eternă, e vorba, aci de legătură fir6scă dintre. „Gmeni şi de 
> vimie mai mult 3). 

Prin înlănţairea firâscă a familielor, în măsură ce „ele 
se îndepărteză de origineu lor comună, legătura naturală slă- 
besce și devine mai mult un obicei decât o nevoie fîi- 
râscă. Mediul ambiant apoi in care individii trăesc, feluri. 
tele .lor ocupaţiuni determinate prin acest mediu, siguranţa. 
de care ei aii nevoe, aii de sigur o vădită influenţă asu- 
pra chipului lor dea trăi, şi. individii contractă pbiceiuri şi 
superstiţiuni, credinţe comune etc., cari şi dânsele formeză 
la rîndul lov un element de legătură intre cei cari trăesc în 
comun, un element mai durabil chiar decât legătura veche fi- 
TESCĂ ce s6 nasce și se transinite din generaţiune în generaţiune. 
Acest element, obiceiurile, tormeză şi el numai o legătură şi 
nu constitue nici decum, ceeu ce se numesce drept. “Romanii 
luă numit consuetudo +a consuetudine jus; legături prin . 

„obicei şi Cicero l-a definit ast-fel : consuetudine jus est quod 
- aut leviler a natura trachum abiit: et mais fecit USus, aut - 
quod în morem tvetustas vulgi cadprobatione perduzil +). 

Aceste obiceiuri pot fi scrise şi sunt chiar legi, ele 
nu sunt însă drept; şi precum nu. “formeză un Stat. ori-ce . 
complex de individ! lgaţi. prin legătuii -firesci, aşa. nu 
constitue o stare de drept! covieţuirea. pe băza, obiceiuri. 
or vechi, , 

)L. 8. D 50,17. 
DL Da - 
NL Asia. DI. - . 
4) 'Cueru, De Înv. 1Î, 58, 161; 54, 162; 20, 67.
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„Se pâte obiecta că şi obiceiurile nu sunt decât conven- 

țiună; acestă obiecţiune însă de şi întemeiată, nu ne - pote 

duce la acceptarea obiceiurilor ca drept cu' acelaşi titlu, pre- 

_cum sunt acceptate ca drept convenţiunile, de, re ce: obi- 

ceiurile se. stabilesc şi între persâne ce nu sunt. libere sai 

suverane, şi prin urmare nu pote avea, aceeași autoritate. 

__ Putem deci conchide dicând, că, înainte de existenţa 

Statului. şi a dreptului, aii putut exista societăţi cari săse 

“menţină prin legături firesci, să se guverne prin sentimente 

bune sait rele, prin obiceiuri dulci sui: barbare, și că e forte 

cu putinţă existenţa de societăţi fără Stat şi fără drept. 

$ 8. Statul şi Dreptul. 

Filosofia relativ mai nouă, în special filosofii Hugo 

Grotius, Hobbes, Jean Jacques Rousseau, chiar marele filosof 

Spinoza — inconsecinte cu sine însu-și, cu sistemul săi filo- 

„ sofic—aii admis ideea, că Statul și dreptul s'aii nâscut prin 

contract; ei însă n'aii- dovedit prin fapte istorice acest, ade- 

văr filosofie, 'spre a da un temei sigur şi de nesdrunci- - 

“mat, teoriei lor. A fost de aceea 'lesne șcâlei istorice să în- 

„trebe: unde şi când sai adunat indivigii 6meni, pentru a 

încheia un contract prin care: să fundeze Satele şi ori-ce 

drept, pentru ca întregă teorie, elaborată cu multă gândire 

şi care conţine un mare adevăr, să cadă. Ceva mai mult, 

înv&ţaţii moderni, pentru a confunda şi mai r&ii pe cei ce ad- 

mit fundarea Statului şi a dreptului prin contract, ai venit: 

şi aii dis: însăşi încheerea contractului presupune deja un 

_ Subiect înzestrat cu drepturi, un suveran, deci şi Statul şi 

dreptul ; prin urmare ideea fundamentală a contractului e 

vici6să, căci conţine o petiție de princip. Ş - 

....E-6re însă cu adevărat atât de greşită ideea contrac- 

tului 2? Ni se pare că nu. Să căutăm al dovedi atât partea 

istorică cât şi cea logică, pentru a arăta .că contractul e în- 

_ tradevăr şi logic şi istoric, —şi a completa, astfel baza şcolei 

istorice în drept. -- | E II 

_ Am vă&dut că în societatea primitivă existaii com: 

plexe naturale de individ, familii mai apropiate .sau mai 

depărtate, .ce se guvernaă prin sentimente firescă şi obiceiuri 

contractate, condiţionate. de împrejurările în cari acele com- 

plexe .vieţuiaii. Aceste complexe aii fie-care dințr'Ensele, sau 

tâte împreună, un şef-suprem, un conducător, pe care scrI- 

itorii cei mai vechi îl numeaii herus. Se înţelege că nevoia
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acestui herus, atârnă îu cea mai mare parte de nevoia com- 

plexelor de a-şi apăra existenţa şi a conserva individuali- 

tatea; însă, şi menţinerea interidră a acestor complexe, a 

ordinei dinti'6nsele, perpetuarea obiceiurilor şi amintirel că 

ele sunt legate între dânsele, necesitaii pe acest herus. FHerus 

era unul la un complex; mai cu sâmă în caz de luptă. Com: 

plexul se: numia mmunus — cuvînt ce se explică prin armati 
mică, - exercitus 1!) — sai gens şi genus. 

In acest complex nu se pote încă vorbi nici de Stat, 
nici de drept; căck acolo unde există numai o singură fiinţă, 
care absârbe în sine'tâtă puterea, t6tă suveranitatea, avend 

"numai individi supuşi, ascultători, acolo nu se pste vorbi 
de drept. Aprâpe totul residă în bunul plac al herului, ceea 
ce pâte fi calificat ca contrarii dreptului şi nu ca drept. 
Totuşi acâstă stare este o stare istorică în care ordinea e 
ţinută. de puterea unui Suveran absolut; ea nu e însă o 

stare de drept. E 
Cum s'aii născut însă Statul şi dreptul? | 
Pe când sciinţa n6stră actuală stă desolată în faţa 

acestei probleme de nedeslegat, cei vechi nu numai că nu 
se întrebaii cum sa născut Statul-şi dreptul, dar ca maistri 
în drept ce eraii, zidiaii cetâţă -cu drept; şi încântați de 
acestă artă a lor, se credeaii egali deilor?). Bătrânii! Ei . 
puneait pe deii lor mai:presus-de ei înşişi; adevărul e însă, 

1) Varro L. L. V, 46. In suburanae regionis parte princeps 
est Caelius mons,-a Caelio Vibenno Tusco . duce nobili qui cum sua 
manu dicitur Romulo venissv auxilio. 

„Ibid. 88. Cohors, quod, tt in villa ex pluribus tectis conjungitur 
ac quiddam fit unum, s:c hic ex manipulis pluribus copulatur.  Cohors ! 
quae in vila, quod circum eum locum pecus coerceretur: tametsi co- 
hortem n villa, Hypsicrates dicit esso-graece zopro» apud postas 
dictam Nanipulos exercitus minimas manus quae unum secuntur signum. 

„_Tbid. VI, 85. A manu manupretium; mancipium quod. manu 
capitur; guod conjungit plures manus, manipulus; manipularis. . 

Tit liv. IL, 39,6. Inde tauto beneficio et inter mulieres familiari. 
tatem auctam, et puerum, et in domo a parvo eductum, în caritate 
atque honore fuisse: fortunam matris; quod capta patria în hostium 
manus venerit, nt serva natus crederetur, fecisse. Ă : 
„Tit biv. II, 16, 4. Namque Atrus Clausus cui postea Ap. Claudio 

fuit Romae nomen, cum pacis ipse uuctor a turbatoribus belli pre- 
meretur, nec pur factioni esset, ab Regilto, mayna clientium comitatus 
manu, Romam  transfagit. Cf. Tit. Liv. XXV, 12, s. Ennius Annal. 
VIit, 6, 3; VIII, 5; XVII, 24. Textele abundă. ” 

| - +) Cic. De rep. 1,7, 12. Neque enim est ulla res, în qua proprius 
ad Deorum numen virus accedat humana, quam civitates aut con- 
dere novas aut conservare jam concitas.
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că atât qeii lor cât şi Statul şi dreptul sunt creaţiuni de ale 

lor. Procedeul zidirei cetăților. a, fost simplu: ei creaii Sta- 

tul şi dreptul prin contract. 
Să o arătăm, : | 

Când diferitele manus veniai în contact unele cu cele- 

l-alte şi hotăraii a curma răsbdiele şi a se uni între dânsele, 

suveranii absoluţi respectivi, heri, se întâlniaii şi făceaii 0 

legătură sfântă ce se numia fas, de la fari, a vorbit). Pen- 

tru a face legătura memorabilă şi a eternist raportul, se 

faceai sacrificii cu 0 ceremonia, —cuvînt ce vine de la caedo, 

ucid şi: moneo amintesc — şi se scria evenimentul dilei în 

fastele comunităţii, dacă faste erai. Iată 'cum se procedea;: 

Inainte de tote se ucidea un porc?) lui Jupiter Fere- 

  

') Tarro L. L. VI, 52. Patur îs qui primun homo significabilem 

ore mittit vocem. Ab eo ante: quam ita faciant, pueri dicuntur in- 

fantes; quom id faciant, jam fari, quo vocabulum â similitudine vocis 

pueri, id dietum. Ab hoc tempore, quod tum pueris constituant Pa 

cae fando, dictum fatum et res fatales. Ad hane eamdem vocem qui 

facile fantur, facundi dicti, et qui futura praedivinando solent fari, fa- 

tidici dicti. | ! : 

[bid. 58.. Hinc fasti dies quibus verba certa legitima sine piaculo 

praetoribus licet fari. Ab hoc nefasti quibus diebus ea fari jas non 

est at si fati sunt piaculum faciunt. Hinc eftata dicuntur, quod au: 

gures finem auspiciorum colestum extra urbem agris sunt effati 

ubi esset; hinc effari templa dicuntur ab auguribus affantur qui în 

his fines sunt. _: - | o 

Cf. Varro L. L. VI, 44, 55, 56. . o a 

Fest. ep. v. fastis. Fastis diebus jucunda (iuridica) fari licebat, 

nefastis quaedam non licebat fari. , 

2 Liv, 1,794, Audi Jupiter, audi pater patrate populi Al- 

bani; audi tu popule Albans; ut illa palam, prima, postrema, vX 

illis abulis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie 

rectissima intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non 

deficiet, Si prior defecit, publico consilio, dolo malo; tu illo die Jupiter 

populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hic hoâie feriam. 

Id ubi dixit porcum saxo silice percussit. , 

Cic. De inv, II, 30—91. In eo foedere, quod factum est quondam 

cum Samnitibus, quidam adolescens nobilis porcam sustinuit jussu 

imperatoris. Foedere autem ab senatu improbato, et imperature Sam: 

nitibus dedito, quidam în senatu eum quoque dicit, qui porcam 

tenuerit, dedi operare, 9. In quo illud antiquișsimum fuisse scri- 

bitur, quod sus Aeneae Lavini XXX porcos peperit albos. Ivaque quod . 

portenderit factum XXX annis, ut Lavinienses condiderint oppidum - 

Albam. FHujus suis ac porcoruni etiam nunc vestigia apparent Lavinii: . 

quod et simulacra eorum ahenea etiam nunc in publico pusita, et 

corpus matris ab sacerdotibus quod în salsura fuent, demonstratur. 

Fest. v. porci.
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trius (Feretrius, de la ferire = a tăia) spre a se arâta în chip simbolic, că ori-ce piedică existentă între cele două manus dispare, porcul fiind simbolul piedicei, al frontierei D, După acssta, apropiindu-se cele două manaus -şi stabilindu-se o înţelegere, o aliunţă positivă, s'a. tăiat un ied, simbol al credinței şi păcii ). După tăerea edului s'a făcut un epulum3), un prânz şi apoi ludi, jocuri comune. Dacă unirea a fost completă, adică dacă s'a fAcut o contopire, atunci s'aii comu-- "nicat sacrele+), adică fie-care “din cele două manus a adoptat, pe lângă religia, sa, pe lângă sacrele sale şi religia, - sacrele celei-l-alte, punându-se una sub adăpostul sacrelor alteia. . Prin sacre trebue să înţelegem tot ce era sfint pentru o familie, o ginte, un popor, fie acestea amintiri religidse, fie "ela obiceiuri ce aveai un interes politic. | Părţile ce. şi-a comunicat sacrele ai devenit Darentes (ascultători) de la piiveo, ascult şi nu dela, părio nasc 5), per- sonei ce se obligă a, se conforma, ințelegerei stabilite și i sacrifica, deilor comuni —parentare,. Tradiţia ne .mai arată că la atară ocaziuni, nici jertta de om, pentru a uvea un eroi eponim, nu lipsia. Fabii, soţi! lui Remus şi Quincţii “soţii lui Romulus, aveai în sânul lor câte unul căruia ii dicea Caeso (de la 'caedo); aceștia fâceai unele ceremonii sângerâse la serbarea numită, lupercal. Enea piere înecat în Numicius spre a deveni Jupiter Indiges. "Titu 'Tatiu -e.omorit pentru a da tribul Taţielor, Romul dispare stâşiat spre a da pe cel Ramnens. Chiar târdii, în timpurile istorice, vedem, că după ce: se face înţelegerea între patrici şi plebei cu privire la | 

7 Ț e 

1) Fest v..porcae.: Nonius, dice: poreant id est prohibeant por- cere est prohibere. - ! i 2) Fest ep. v. fedum, v. foedus.: Foedus appellatum ab eo quod in paciscendo foedere hostia necaretur, . - - 3) Fest ep. v. epulares. Of. Fustel de Culanges: La cit aritique pag. 182 nota, - . N a „.$) Cic, de rep. II, 7, 13. Qua ex causa Qquum bellum Romanis Sabini intulissent, proliisque certamen varium. atque anceps fuisset cum T. Tatio, rege Sabinorum foedus icit, matronis ipsis,  quae. rap. | tae erant; orantibus: quo foedere eț Sabinos in civitatem adscivit, 
Sacris communicatis, et Tegnum suum cum illorum re e sociavit, 5) Lucret. IN, 52. Ovid Amor. 1,18, 4. Of. Cic, de ei II 2: 54. 

, Cuvântul parens nu P6te în nici un chip fi derivat au "pario 
ci numal din pareo ; căci dacă ar fi derivat din pario el ar trebui să 
(lo pariens ŞI nu parens, Regula gramaticală “8. decisiva pe. lângă 
a 1 . - 

- EN ă  
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conubiii, iar tribunii cer perfecta egalitate cu patricii, patri- - 
cianul Caius Claudius, pios şi sever, cere uciderea tribu- 
nilor, iar Quincţii, soţii lui Romul, cărora le incumba acâstă 
sarcină 'a, uciderei — în familia lor se afla un Caeso— se. în: 
grozesc auzind propunerea !). Ia 

Când un număr de manus s'aii unit între densele, atuncă 
nu S'a născut numai un populus, un nomen dintre acelea 

“ce acoperiaii întrega Italie?) ci sai născut şi - Statul și 
dreptul; căci în fie-care din aceste manus, aflându-se câte o 
pers6nă, suverană, herus, care unindu-se ast-fel, ca unul să 
nu atârne de cel-l-alt, să fie toţi egali, fie-care din ei capătă 
o posiţiune nouă în comunitatea 'constituită ; el se supune 
aneă voințe comune stabilite prin comun acord. Relaţiunile 
dintre aceştia sunt altele decât.cele ce le aii faţă de supuşii. 

lor, ele sunt voluntare şi raţionale şi prin faptul că . sunt 

raţionale, ele sunt şi eterne cu şi raţiunea dreptă; modifi- 
cabile dacă aii fost greşite, de completat dacă ui fost ne- 

complete; ele sunt drepte în chip absolut. Noi vedem * dar 

acum “apărând pentru întâiași dată an mumăr de suverani 

ce staii în legătură creată prin contract, în legătură raţio- 

nală și utilă, sancţionată prin fas, cari suverani însă işi 

păstreză, independenţa lor în limitele contractului. Noţiunea 
de drept apare deci ca o realitate.  - - — 

Dar acestă comunitate n'a fost făcută numai pentru şefi ; 

și supușii acestora, intră într'6nsa împreuni “cu şefil lor; 

avem deci complexe legate între ele şi guvernate ast-fel : 

şefii prin regulele stabilite în înţelegerea comună dintre ei, 

cerl-alţi prin voinţa şefilor, ' prin obiceiurile vechi ale .com- 

plexelor, Acestea sunt Statele în embrionul lor. 5 

Aceste embriâne de State nu sunt numai compuse din 

parentes, ci conţin în sine şi alte elemente ce nu sunt pa- 

rentes. Atari elemente sunt sclavii şi clienţii, atare element 

este şi populaţia numită may târdiii plebeii.- 

— 

  

ri iv g uâi sântentia consules armabat în tri- 1 Liv. LV 6, 7. Q. Olaudii sententia, consules arma ] 

bunos; Qainctiorum, Cincinătiqua et Capitolini, sententiae abhorrebant 
a cade violandisque, -quos' foedere icto cum , plebe, : sacrosanoto; 
accepsisent. Se a 84, 8. 

2) Plin. EN. 111, 6:(5) urm, Liv. 11, 88,6. Il 39, 1. Il, 64, 5, 
IV,49,*3. IV, 56, s. IX, 42, 11..1X, 48, 23—24.-
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$.9. Poporul. 

Se putea ca o înţelegere să se stabilesci între neegali, 
între un herus al unei manus şi un părinte al unei familil. 
slabe și neînsemnate; în acest caz acestă familie devenia 
supusă herului, ea devenia o familie de clienţi, cuvânt care 
vine de la cluere, a asculta. Fie-care anus putea să aibă 
una sai mai multe din aceste familii de clienţi, cărora, herul 
le acorda. protecţiunea sa, şi cari la rindul lor erai supuse 
la diferite obligaţiuni), ele înst, făceati parte din comunitate, 
iar garanţia lor consta în cuvintul şefului, al herului, fas; „seful devenia sacer adică scos din comunitate, dacă comi: tea, vre-o fraudă în detrimentul clientului 2). - | In afară de clienţi, fie-care manus putea să mai con- ţină un număr de servi, sclavi, lipsiţi de ori Şi ce ga- ranţie, supuşi capriciului, arbitrariului herului, obiecte, iar nu subiecte de drept. Pe cânăâ pentru cel dintâi, cu: ocazia stabilirei unei legături între diferitele Manus, se prevedea „Gre-şi care garanţii pentru existenţa, individilor, a familiilor şi a averilor lor, garanţii ce aveai sancţiunea numită sacer- „tatea, şi deci aveati în complexele numite manus o situa- ţiune de drept, pentru cei dal douilea nu se prevedea, nici o sancţiune, ei erai lăsaţi la discreţia, stăpânului. 

Parentes, clienţii şi sclavii formai în vechime cea-ce se numia populus. Ei erai membrik legaţi a) prin înrudire de sânge, b) prin covenţiuni între egali, parentes c) prin supunere clientes, aceste legături avâna o sancţiune, și d) sclavi. In acest Dopulus noi distingem deci o parte suverană, heri, o parte legată prin înrudire de acești. eri, cu cari împreună formaă | ceea-ce numim parentes, o parte legată de heri numai prin 

    

benevolentiam excitavit, eamque admirabilem et quae maximi mo-- menti officia in posterum constituerit. Patroni enim ita: se parabant, ut se jure, responderent, atqus advocati adessent in judicio litigan- tibus omnibusque in rebus consilio eos et studio foverenţ: clientes illos vicissim non honorando solum, verum dote etiam tenuiorum filiabus conferrenda et aere alieno solvenda, obsequiose prosequeban- tur, Testimonii adversus: patronum clienti, vel patrono adversus cli- entam dicendi nulla legis, nulla magistratus coactio. erat. Cf. Liv. . 39 
' “ * *) Serv. Aen: Vi, 609 nFRAUS ISNEXA CLIENTI“ ex lege XII ta: bularum venit în quibus sic scriptu m est: „PATROXUS sI. - 

UDEM PACERIT SACER ESTQE, » . > SI SUIENEL PRA ” i    
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fas şi în fine sclavii. Se vede din acesta că, după com: 

posiţia sa, corpul numit popuius n'a fost bazat pe 0 

egalitate de drept, el formeză din contra un tot legat 

prin jus şi fas în sînul căruia se află grade ce merg de la 

deplina, şi absoluta suveranitate până la cea mai completă 

sclavie. Mi o Aa 
Cicero vorbind despre civitas şi populus, dice 1): „Est 

„igitur res publica, res populi, populus autem nom omnis 

„hominum costus guoguo nodo congregatus, sed costus mul: 

„titudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus“. 

Şi mai departe ?): | 

„Omnes ergo. populus qui. est talis coâtus multitudi-. 

„nis qualem exposui, omnis civitas quae est. constitutio po: 

„puli, omnis res publica quae ut dixi populi rest est consilio 

„Quodam regenda est ut diuturna sit, . 

- Precum se vede din cele până aci expuse, nu avem 

-loc în populus pentru plebei, .acea parte importantă din po- 

por, care a jucat un rol atât de însemnat în istoria Romei 

şi în desvoltarea, acestui Stat. Inv&ţaţii nu-i cunosc originea 

şi nu-şi pot esplica posiţia juridică a aceste populaţiuni în 

Statul Roman, în constituirea lui. Iată pe scurt părerea n6stră. 

, Cand un număr de complexe, manus, sai unit între 

_dânsele, cu heri, parentes, clientes şi sclavii lor, făcând un 

populus, un nomen şi ocupând un teritoriu, ai putut veni 

familii -şi să se stabilsscă, pe acest teritorii, devenind întru . 

cât-va clienţii întregului populus saii nomen şi nu a unui 

saă a altuia. din heri, .cari era suveranii . acelui -populus. 

Istoria “Romanilor vorbind de un asil deschis de Romulus, 

ne dă şi originea, plebei. romane ; mai multe familii cu ave: 

rile lor, așezându-se pe teritoriul, roman; sai supus acestei 

cetăţi ear nu unuia sait altuia din şefii diferitelor ginţi ei 

aii format plebea. Istoria ne arată că acestă plebe n'a avut 

nici o comunitate cu -populus, în afară, de aceea, dea merge 

la -r&sboiii pentru apărarea teritoriului ; ea. a fost liberă şi 

a luptat multă vreme în contra poporului (populus) pentru 

a ajunge lu o perfectă, egalitate de drepturi cu el. 

Plebeii erai; grupaţă în famili?) ear nu în ginţă, fără 

şefi recunoscuţi de Stat; ei erai partea poporului care re- 

  

» Gic. De rep. T, 2641. _ 

2 Cic. De repub. ],: 26, 41. - 

=] Liv. X, 8, că Semper ista audita sunt eadem, penes vos au- 

spicia esse, vos solos gentem habere.



mânea, când se scoteau ginţile 1). Plebea a, crescut prin pri- 

mirea de! noui cetăţeni, şi mai târdiu, cu crescerea impor 

tanţei plebei, ea s'a compus din trei părţi şi anume: vechii 

locuitori ce sai stabilit pe teritoriul roman sub ocrotirea 

poporului, locuitorii aduşi şi'aşedaţi pe acest teritorii și 
clienţii ce aparţineau diferitelor ginţi şi cari preferau situ- 

__aţia- de plebeii celei de client. Acâstă întreită composiţie a 
plebei o faze atât de importantă în Statul roman și în des- 
voltarea dreptului şi instituţiunilor lui. o 

Ş 10. Decretul şi Legea. 

Am v&dut că pentru ca Stat şi drept să. se nască 
și pentru ca să avem un complex de individi curi să se 
potă numi popor, ne trebuesc celpuţin două manus cu doul 
her, doui suverani cari, legându-se între ei, stabilesc, ca cei 
maj capabili. membri ui: complexelor, norme valabile şi cu 
putere legăt6re între dânşii şi pentru ui lor, norme, cari sunt 
cea nai inaltă expresiune a culturei, : inteligenţei, a preve- 
derii timpului când ele se stabilesc. Aceste norme, cari gu- 
vernă poporele, sunt legăminte cu un caracter absolut şi ge- 
neral pentru întregul popor respectiv. o 

De normele generali stabilite pentru întregul popor, sai 
inal corect pentru popbrele ce sai legat, se deosebesc nor- 
mele, cari aii aceeaşi putere de a oblisa; acestea însă, în-loc de 
u lega pe şefii şi popârele lor respective șia fi expresia ra- 
tională u tuturor suveranilor liberi şi independenţi, sunt nu- 
mal expresia "voinţei unui singur şef, a.unui'suveran, şi ali 
putere legăt6re numai pentru supuşii acestuia, se impun numai 
acestora. Pe când cele d'intâi sunt prin natura lor generale, 
raţionale, aceste din urmă :sunt speciale unui anumit com: 
plex; aceste norme pot fi chiar-raţionale, ele sunt însă în 
tot-d'a-una expresia .unei voințe care şi găsesce o justificare 
momentană, în nevoi trecătâre.. Cele dintai sunt legi, cele 
d'al douilea decrete. i 

  

, *) Aul. Gell. Noct. Att, X, 20, 5. Plebem autem Capito în eadem 
definitione seorsum a populo divisit, quoniam in populo omnis pars . 
civitatis omnesque ejus ordines contineantur ; plebes vero ea dicitur 
in qua gentes civium-patriciae non insunt. . ” ____“ Gai I, 3. Plebs autem a populo' eo distat, quod populi appella- 
tione universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis, ple- ' | bis autem appelatione sine.patriciis .ceteri cives significantur. L. 938.
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“Fiind-că vorbim «de -voinţă, nu credem că. vom greşi 
dacă, vom face aci o mică  digresiune: pentru a esplica cu- 
vântul voința, voluntas, care ure o .mare importanţă în sciinţa 

„dreptului. | E 
Cicero definesce voința ast-fel: uoluntas est quae quid 

cum ratione desiderat 1) adică o. dorinţă raţională. Din punct 
- de vedere etic, filosofic, acâstă definiţie nu lasă nimic de 
dorit; însă pentru sciinţa n6stră, ea este insuficientă; căci 

pentru noi.şi dorinţa, desiderium, pâte avea-raţiune, iar do- 

„ rința, raţională nu pote intra ca un element în'sciinţa drep- 

“tului, de 6re-ce ea este interi6ră, se pote să nu fie manifes- 

tată. : Dacă âm'da 6 explicaţie etimologică cuvântului deside- 

răun, atunci am Qice că desiderium însemnă o lipsă care 

cere a fi sutisfacută. Dar Romanii mai avesii pentru a ex- 

prima. acestă idee şi cuvântul apperitus?) care are ceva obiectiv, 

căci este o dorinţă manifestată printr'o acţiune Gre-care. De 

“ appetitus e deosebită zoluntas ca un al treilea grad al do- 

rinţey: dorinţa, devenită cu totul obiectivă astfel că şi-o pote 

„însuşi şi un altul, o- manifestare cu insistenţă a dorinţei su: 

"- veranului 'dictată supuşilor. săi, sai” arătată, egalilor să, dar 

care e în acelaşi timp raţională. 
| Putem decă dice că ceea-ce în chip obiectiv legă pe 

suverani, este voinţa.lor ; ceea-ce obligă şi l6gă pe cei ce nu 

sunt suverani, este voinţa suveranilor. -. . : 

| Când acâstă voinţă a suveranilor este obiectivă şi îl. 

l6gă, şi pe dînşii şi pe supuşii lor, ea se numesce lege; când 

însă acestă voinţă e a unui suveran numai, şi l6gă pe su- 

puşii acestuia, atunci ea se numesce-decret şi numai în chip 

abusiv se pote numi lege. : . * . ia 

“Iu timpurile“ cele. inaY.vechi ale Romei avem o specie 

de 'l6gi, cari par a avea, forma decretului. Aşa, când un şef 

al unei manus a dispus prin. testament dicând: filius meus 

heres esto, se pâte cred> că el a făcut aci un decret, care . 

obligă pe supuşii 'săl; însă trebue să se scie, că deși forma, 

şi conţinutul par a arăta, acesta - disposiţie ca decretală, ea 

nu e mai puţin lege din două cause: a) în primul loc fiind-că 

i 

-3) Cicero, Tuscul. Disp. 1V, 6.'12. ERE 
"2) Cicero. De off. I, 28, ror. Duplex est, enim VIS animorum 

atque natura: una pars in appetitu posita est quae est doar Graece, 

qua8 hominem huc et illue rapit; 'altera in ratione, quae docet et 

explanat, quid faciendum. fugiendumve. sit. Ita fit, ut ratio praesit, 

„appetitus obtemperet. -
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acâstă disposiţie intereseză nu numai pe cel ce dispune și 

pe cel în folosul căruia se dispune, ci interes6ză întrega co- 

“munitate a cărei ordine stabilita se perpetusză; 0) în al 

douilea loc, fiind-că e făcută, precuin vom vedea, în curie, 

în presenţa celor-l-altă şefi cari consimt tacit şi deci voinţa 

exprimată l6gă şi pe şefir celor-l'alte gință: e deci lege. 

Legile ai putut fi scrise saii vorbite, nu scrierea însă 

le dedea caracterul lege, ci voinţa nemărginită decât prin 

rațiune şi forma în care ea a fost exprimată, de suverani, 

singurii capabili de a face legi. ” 

In ce privesce decretul, el a avut o limită în con: 

venţia dintre suverani, în lege, şi obliga numai pe cei ce de- 

“pindeat de-a, dreptul. de suveranul, şefui! care dedea decretul. 
ŞI legile şi decretele se făcea verbis împerativis, pentru 

a se dovedi o voinţă fermă, nu o dorinţă. Pe când legile erai 

neschimbâtâre şi aveai caracter perpetuii, decretele erau 
“ schimbătâre şi puteai fi modificate, abrogate fie de şef, fie - 
printr'o lege, care are tot-d'a-una un caracter general. 

x 

$ 11. Jus publicum şi jus privatum. 

Sciinţa actuală e unanimă pentru a face. o deosebire 
mare între jus publicum şi jus privatum sati, precum se obici- 
nuesce a, se vorbi, între dreptul public şi dreptul privat, adică 
între dreptul ce interesgza pr un individ şi dreptul ce intereseză 
o comunitate de individi, care este de natură politică; ceea-ce 
este public nu p6te fi privat, iar ceea-ce este privat nu pâte fi 

“public. Ac6stă concepţie ne pare nouă greşită, fiind-că stă - 
în firea lucrurilor ca ceea-ce este de interes privat să ţină 
şi de ordine publică, iar ceea-ce este de ordine publică să. 
cuprindă şi interesul privat. Romanii de altfel nu fâceaii 

" acâstă deosebire adâncă; pentru dirșii ceea-ce era public, 
privit din “alt punct de vedere, era şi privat; iar ceea-ce a 
tost privat, a fost în acelaş timp, privit din alt punct de ve- 
dere, şi public. Ulpiun a dis chiar vorbind de jus: Jujus 
studii duae sunt positiones publicum,. et privatum 1), adecă 
acest studii al dreptului —jus— trebue privit din două puncte | 

DT. 1$29.D.1, cf, L. 2 $'46. D.1, 2. Cic pr. Balbo XV,34.: Brutus LX. 244 Liv. In, 34, 6. Gall. N. AX 20. E More Rău 
Staatsv. vol. ], pag.3. Not, 1, urm: : : 20 3. Mommsen Rom.
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de vedere, trebue văgut din două feţe, ceea ce nu este.o divi- 

ziune a obiectului sciinţei însuşi, ci formsză numai două chipuri 

de a vedea şi a studia acelaş obiect, care se presintă sub două 

aspecte. Seneca a fost ceva mai precis, căci el a dis clar: 

guod taum dicis publicum, est!) de unde urmeză că, ori-ce jus 

e în acelaş timp şi jus publicum şi jus privatum, adică, pri- 

vesce pe individ ca şi poporul întreg; acestea sunt în per- 

fectă conformitate cu principiul șc6lei istorice a, lui Sa- 

visny 2). : ” E 

Când jurisconsulţii întrebuinţeză, espresiunea jus publi 

cium în opunere cu espresiunea jus privatum, atunci ei o fac 

în chip abuziv, dacă ating însuşi obiectul şi fac o diviziune 

în el; căci publica, dice Ulpian, sunt quae populi Romani 

sunt 5), adecă a acelora care compun poporul roman, nu ci- 

vitatis ; despre bona civitatis, Qice acelaş jurisconsult, abusive: 

publica dicta sunt, de 6re-ce populus ne dă ideea despre o 

colectivitate care presupune individi ce posed “individual, iar 

civilas presupune o comunitate, în care totă posedă în comun 

şi nici unul o parte distinctă. Deci după Ulpian, numai 

acele bunuri sunt publice, cari sunt şi private; acelea, însă 

care nu sunt private, nu sunt nici Dona publica, sunt bona 

_umiversitatis 4), acâsta fiind la, rîndul ei considerată ca 0 per- 

s6nă privată 5) faţă de alte umiversitates, sat faţă de per- 

s6ne private. 
E aci locul să dicem, că în cele d'intăi timpuri ale 

Romei bona civitatis nică n'aii existat, căci în acele timpuri 

era obicei ca teritoriile cuprinse să se împartă la membrii 

poporului romar, iar însuși generalul roman, care încorpora 

un teritorii, un Stat, o provincie, era considerat more ma- 

1) Seneca ep. mor. 88, tai , a | 

=) Cf. Savieny. Vermischte Schrifien B. 1 p. 109 urm. Rudorfi. 

Schriften der Peldmesser II, p. 314 nota 220. Ă 

3) 1, 15. D. 50, 16 Bona civitatis abusive publica dicta, sunt : 

sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt. o 

L. 16 eod. Eum qui vectigal populi Romani conductum habet 

publicanuim appellamus, nam publică appellatio in complurihus causis 

ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum Joco ha- 

bentur, a „, DE 

L. 17 pr. cod. Inter publica habemus non sacra nec rolig.osa 

nec quae publicis usibus destinata sunt: sed si qua sunt civitatium 

velut bona. :: _- = . 

4) CE, Cicero: De fepubl. Î, 25, 39 1,26, 41: 1, 32—49, 

5 1. 16. D. 50, 16. i ” o



18 = 

jorumu) ca, patronul acestui teritorii, Stat sai provincii. 
Deosebirea ce. s'a făcut mui târdii între dominium populi 
vel Caesaris?) confirmă acâsta. In acest din urmă, dominii, 
locuitorii aveai -usufructul numai 5), iar stăpânul a, fost Ce- 
sarul..Cu timpul concepţia bona publica, din pricina monur- 
chiei ce s'a instituit, a dispărut, Ulpian încă ţine la deose- 
birea, între bona publica şi. Caesaris sai civitatis+). Gaius 
şovăesce 3), iar sub Constantin acâstă, concepţie colectivă de 
“bona publica dispare cu desăverşire. 

S 12. Trichotomia. 

Am veEdut că diviziunea în jus Dublicun şi jus prita- 
tum, nu este o. diviziune a subiectului jus; prima diviziune 
şi cea adevărat sciinţifică a obiectului nostru este cea, în jus 
naturale, jus gentium şi jus. civile 5), fiind-că, acâstă diviziune : cuprinde o adevărată clasificare, - 5 Se dice despre jis naturale că este un drept propria tuturor vieţuitârelur, despre jus. genti, că este un drept de care us6ză tote gințile, iar despre jus civile, că e un drept “proprii unei anumite cetăţi. E inutil de 2 mai spune încă odată că aci nu e vorbi de drept — am arătat'o acesta mal - sus î) — ci numal de legături. In realitate avem a face cu . 0 clașificare, cu. o gradaţie a, legăturilor, care merge de la general lu special şi anume: există” legături cari sunt comune tuturor fiarelor și Gmenilor, aceste legături se nu- mesc jus naturale 5); sunt însă legături comune numai 6me- 

1) Cicero. De off. [, 11, 3s. 
*) Gai, 11, 7, seu in provinciali solo placet. plerisque solum re- Wgiosuna non fieri, quia in €o solo dominium populi Romani est vel 
3 . 

. ă 
X 

) Gai. 11, 7, nos autem possessionem, tantum vel usufructuui hahere videmur, 
pc - 2 L. 16 şi 17. D. 30, 16. i - casa pai d: Ul, Quae. publieae sunt, nullius. videntur în bonis esse ; im universitatis esse creduntur, priv ingu- 

orar, Bus € 
t r, privatae quae sing 

8 
. . a . 

E 

Lei ) Li. Il. D. 1,1, privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. :) Cf. mal sus $ 8. Di i : L. 1 $ 3. D. 1, 1. Jus naturale est quod natura omnia ani- malia dotuit: nam Jus istud non. humani generis proprium, sed om- nium animalium quae in terra, quae. in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit Maris atque feminae conjunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio, erias etiam istius juris peritia censeri, - : 

p
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pilor, ca aceea buni6ră, că dacă închei o convenţie cu cine-va 

<ă o respectezi, şi aceste legături se numesc jus gentium !). Cei 

ce usâză de jus gentium us6ză şi de jus naturale ca viețui- 

târe cs sunt; însă contrariul nu este admisibil. Vine apoi 

jus civile, adică legături proprii numai unei anumite cetăţi, 

stabilite prin convenţiuri speciale şi cari nu sunt comune 

tuturor: 6menilor. Cei ce useză de jus civile us6ză şi de jus 

gentium şi de jus naturale, însă, contrariul, adică de cei. ce 

usâză de jus naturale sai de jus gentium,- să useze şi de 

jus civile nu este admisibil; jus civile cuprinde deci în sine 

şi jus naturale şi jus gentium?). -, - 

Deci noi n'avem a face cu trei feluri de jus, ci cu 

unul numai, care purcede dela naturale, trece prin gentium 

şi ajunge la civile, când devine drept. Ca atare, acestă gra- 

daţiune, acestă clăsificare, a trebuit să fie recunoscută de 

toță jurisconsulţii romani şi nu numai de câtre Ulpian; Tri- 

phoniu şi Hermogenian, precum. 0 afirmă Savisny 5). In 

adevăr, cercetând mal de aprope textele diferiților juriscon- 

sulți romani, găsim că ea a fost aâmisă de către Florenţiu 4), 

de Gaius5), de Paulus 0), de Marcianus 1), de Modestinus 8) 

“şi, nu încape îndoială, de către toţi jurisconsulţii romani 

ca o clasificare şi gradare naturală, căreia nimic -nu i se 

pote. obiecta, dacă sensul cuvântului jus este legătură şi nu 

drept. - 

  

3.1 $4.D.1,1. Jus gentium est quo gentes humanae 

utuntur, quod a naturali recedere facile îintellegere licet quia ilud 

omnibus animalibus, hoc 'selis hominibus inter se commune sit. | 

2 L. 6. D. 1, 1. Cicero De off. III, 17, 69. Gai ],1.[.9D.1, 

1. L.1pr. D.1,1. : SE 

3%. Savigny : Sistem vol. T, p. 413. | 

4 L. 3. D. 1, 1; ut vim atque injuriam, propulsemus. 

5) Gai 1, 58, IL, 65, II, 73. . N a 

& L, 11. D. 1, 1. Jus pluribus modis dicitur : uno modo cum it 

quod semper âequum ac bonum est jus dicatur, ut est jus naturale ; 

altero modo quod omnibus aut. pluribus in quaque civitate utile est 

ut est jus civile, e a ndine di 

2 LL, 19..D. 1, 1. Nonnunquam Jus etiam Pro necessitudine di- 

cimus veluti est mihi jus cognanonis vel adfinitatis. , 

) 1. 4$ 2. D. 38, 10. Cognationes substantia bifariam apud 

Romanos intellegitur: nam qnaedam cognationes jure civili, quae am 

naturali connectuntur nonumquam utroqre jure concurrente; e! na 

turali et civili cognatio cet, 

AŢI. : 
4
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ş 18. Sistemul dreptului roman. 

Este generalmente admis, - că baza sciinței dreptului 
este tripartiţia, personae, res, actiones, adică sciinţa . n6stră 
s'ar ocupa de pers6ne, lucruri şi acţiuni. In sprijinul acestei” 
aserțţiuni se aduc un număr de texte scâse din jurisconsulţii 
romani !) şi se adaogă, că acestă împărţire ar forma baza 
sistemului dreptului roman şi în special al dreptului privat, 
că, ar fi servit mai cu s6mă lui Gaius ca sistem al institu- 

„telor dreptului roman privat. Noi unii nu putem fi de acâstă 
părere; acâstă tripartiţie pâte fi într'adevăr utilă, însă ea 
nu e sciinţifică, nu e filosofică, de 6re-ce filosofia stoică, nu 
face deosebire de princip. între personae şi res şi nici între 
es şi acliones. Apoi se scie, că de vreme ce noi nu vedem 
în jus publicum şi jus privatum o diviziune: sciinţifică, nu putem nici admite că sistemul lui Gaius — şi ca consecinţă al tuturor jurisconsulţilor romani—ar fi un sistem ul. dreptului privat numai, ear nu şi al dreptului public în acelaşt timp. 

- In ce-l privesce pe Gaius, se vede clar că nu tripartiţia Dersonae, res, acliones, a fost la baza sistemului săă,. Căci dacă Guius ar fi admis acâstă tripartiţie, el ar fi împărţit sistemul sti 'de instituţiuni în trei cărți, dintre cari prima, sar fi ocupat de persâne, a doua de lucruri, a treia de ac- țiuni. EL însă împarte sistemul său în patru cărți, dintre cari. cartea întâia se ocupă de: pers6ne,.a doua de lucruri şi a patra de acţiuni, ast-fel că avem. o carte mal mult, bă- gată între partea, doua, şi a patra, care se ocupă de obliga- țiuni şi cari nu pot fi clasâte nici. la persone, nici la res şi nici lu actiones. Ma | o i Se mai vede apoi că Gaius nu se ocupă esclusiv de dreptul privat; fiindcă în prima, sa, carte, Gaius se ocupă de drepturile de cetăţenie, ce nici-de-cum nu pot fi clusate între drepturile private, iar în cartea, a patra el se ocupă de acţiuni, de proces, ce nu pot fi clasate nici ele în rep: tul privat. Ceva mai mult; pe când cestiunile de 'ceta- țenie, cari sunt esențialmente de drept public, ocupă o carte, cele ale acţiunilor, a căror caracter de drept public nu pote fi contestat, ocupă, asemenea : o carte întregă, obli- gaţiunile cari constituesc esenţialul dreptului privat, par. anu avea loc în acest sistem al dreptului privat, căci sunt vi- 
ÎNOInenm  O 

- . . - „Gai |, 8. L.1.D.1,5; | nne j 0 utimu vel ad i e pertiniee val ad a 2 dota ÎUs ae wimur  



rite întrun sistem, din care, precum am vădut, ele nici nu 

fac parte. Urmâză de aci, că nu tripartiţia personae, res, 

actionies, se află la baza sistemului lui Gaius, ci o altă 

împărțire. a | 

In ce ns privesce pe noi, pentru a găsi baza adeverat 

sciinţifică, filosofică a sistemului urmat de Gaius, ne urcăm 

“până la principiile filosofiei stoice. Acestă filosofie nu recu:- 

_u6sce, precum am vădut, decât lucruri, res, cari ni se pot . 

presenta în stare statică (satus) şi în stare dinamică (motus) 1). 

Plecând de aci şiaplicând acest principii obiectului săi 

jus, Gaius a vădut legături esistente şi legături în formare. 

Pe cele Gintăi le-a numit res, pe cele de al douilea actiones. 

Impărțirea, cea “mai înaltă deci în sciinţa dreptului roman 

este aceea în res şi-în actiones. Gaius s'a ocupat de res în + 

cele d'intăi două cărţi ale sistemului săi, şi de actiones în 

cele două cărță din urmă ale aceluiaşi sistem. - 

Dar persâna este ea res? Nu încape nici o îndoială, că 

eu nu este alt-ceva în filosofie; cuvîntul latinesc persona nu 

însâmnă ălt-ceva decât res cu însuşirea de a vorbi. In drept 

persona j6că rolul important, rolul principal, de 6re-ce pentru - 

om e făcut întregul drept; de acea el n'a putut fi contundat - 

cu cele-Valte res şi a fost desvoltat deosebit de dânsele şi 

ridicat la rangul de subiect al dreptului. , 

__ Fiind-că sciinţa n6stră are. două aspecte, unul public 

și altul privat, Gaius a studiat persâna. şi lucrurile din 

aceste două puncte de vedere. In ce privesce acţiunile, el a: 

urmat aceași cale studiindu-le din punct de vedere privat ŞI 

din punct de vedere public. : NE 

In adevăr, cercetând sistemul lui Gaius, găsim că are 

patru cărţi, dintre cari- cele două dintâi se ocupă de res. In 

cartea, întăia, el le studiază Qin punct de vedere public, în 

cartea doua, însă, din punct de vedere privat. In .cele două 

cărți din urmă Gaius se ocupă. de acțiuni; pe acestea el 

Je studiază mal întăt în cartea a, treia din punct de vedere 

privat; acţiunea comună saii- acţiunile, procesul, ocupă apol 

cartea a patra din sistemul lui Gaius. o 

Ast-fel e construit după noi sistemul sciinţific al drep- 

tului roman, în cărţile ce le avem de la Gaius. 
= 

Am terminat aci partea dogmatică. generală a sciinţei 

1) cf. mal sus. $ 2.



  

dreptului, arătând ce înţelegeai Romanii prin jus și cum s'a, născut dreptul şi Statul. Am arătat asemenea că sciința n6stră are o îndoită bază: una filosofică şi alta istorică ; am espus teoria, ei filosofică, locul ef în sistemul sciinţelor, pre cum şi sistemul el în trăsături generale, dar precise. S'a putut vedea, că, legând filosofia şi istoria, nevoiţi suntema urma calea evolutivă în desvoltarea, sciinţei n6stre, am găsit chiar „embrionul Statului şi al dreptului în manus şi acum datori » Suntem de a studia acest embrion spre a avea o idee gene- rală de cum s'ai născut Statul si dreptul şi de ce au fost 
., aceste concepţiuni lă originea, lor.



CAP. II. 

| METAPOLITICA 

7 

$ 14. Viei. 

Populaţiunea, care acoperia teritoriul Italiei centrale, 
în acele timpuri pe cari istoria antică ni le amintesce ca 
prin . vis, n'a trăit încă în oraşe didite după regulele reli- 
giunei şi ale artei, şi nici n'a fost încă organisată în cetăţi 
— cea mai. înaltă expresie a anticei ordine sociale. Ea a fost 
împrăsciată pe întrega suprafaţă a Italiei centrale în mici 
complexe, numite nomina saii 'populi, strecurându-se de-a lun- 
gul secolelor, când apropiindu-se unele de altele spre a forma, 
complexe mai mari şi mai tari, mai resistente, cognomina, când 
r&sboindu-se între dânsele. Pliniu în istoria sa!), Titu Liviu ?) 
şi alți seriitori enumă&ră un mare număr de nomina simple 

“Şi de cognomina compuse din mai mulţi populi mici ce ai 
acoperit acest:sol. Este mai aprâpe de adevăr, istoria, în- 
tregă, confirmă de alt-fel lucrul, de i vedea în marea mul: 
ţime de populi de care vorbesce istoria Italiei, numar nisce 
mici. complexe ce aii locuit satele Italiei, decât popâre mari, 
rezboinice, cu trecut istoric, glorios. o 

Aceşti populi, aceste nomina sai coguomina locniaii în 
sate, zici, pe cari cu atât mai mult trebue să le admitem 
pentru întrega Italie, cu cât le găsim în timpurile istorice 
încă pe teritoriul imarei şi puternicei Rome. Vor fi fost aceste 

2) Plinius H. N. III 6 (5) urm. _ 
1) Livius 11, 38, 6 II, 89—r. II, 61 S.1V, 49, 3. IV, 56,5. IX, 

4211, IX, 49, 23—24.
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sate, zici, mai apropiate unele de altele şi nu ca burgurile 
“evului mediii, ele caracterisaii însă epoca, ce ne preocupă. 

Pentru Roma, care ne interesâză în special, istoria ne-a, 
conservat chiar numele acestor sate cu arătarea locului unde - ele aii- fost situate, ast-fel că nicio îndoială nu pote încăpea, „că în cele mai vechi timpuri, gloriosul, puternicul şi marele oraş Roma, a fost numai un complex de sate, zici. Dacă lu- crurile stai ast-fel cu falnica, şi puternica Roma, ce să spu- nem de cele-lalte oraşe şi de locuitorii lor, de populi Vols- corum, de Hernici, de Aequi etc. ete. cu cari Romanii ai purtat r&sbâie periodice? | : 

Iată: numele și locurile satelor ce ati acoperit în tim- „urile cele mai vechi teritoriul Romei, şi despre cari istoria târdie încă ă acestui Oraş vorbesce ca de ceva present, Ai existat vicus Sceleratus 1), care se afla pe Eschilii, adică în mijlocul Romei. Inchipuiască-și cine-va un oraş cu un sat în mijlocul s&i! Vine apoi. vicus: Tuscus 2) pe muntele Caeliu, adică, iar în mijlocul Romei. Vicus Patricius 5 peste drum de Eschilii, adică iar în mijlocul oraşului. Vicaus Juga- rius4) lu pâlele Aventinului5), asemenea pe teritoriul :ora- şului Roma. In .fine avem zicug Sobrius €) despre a cărui situaţie nu avem arătare precisă, dar cure nu putea să nu fie asemenea, pe teritoriul oraşului Roma. Tâte aceste sute —vici— complexe isolate de case, despre cari architectura maj tardie avea amintiri, arată în chip neindoios, că în cele mai vechi timpuri ale Romei, locuitorii acestui puternic oraş n'aii fost atât de numeroşi şi n'a trăit atât de uniţi precum ne-am putea face idee, judecând după, oraşele moderne. | In ce privesce numărul, n'avem decât să judecăm după numărul soldaţilor cari ai luaţ parte în r&sb6iele pe care ni le arată istoria şi după, felul răsbâielor, „Acestă împrejurare a Vieţel relativ isolate a.locuito- | -Tilor din centrul Italiei Şi în special din Roma, este fârte importantă pentru istorie; căci trăind locuitorii may despâr- țiti, mai reslățiţă, mat isolaţi, comunicațiile dintre dânsii at trebuit, să fie forţamente mărginite forte, rare, ceea-ce a con- 

  

:) Varro, 1. 1. V, 159, 46. Liv. 1, 48 4, II, 14,9. e, Varro, 1. 1. V, 159. Fesi. v. 'Tuscun vicum. ) Pest. v. Patricius vicus V. Septimontio. 4) Fest. v. Servilius lacus, . 5) Varro 1. ]. V, 43, 44; - 
*) Pest, v. Sobrium vicum. 
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tribuit mult la, mersul încet al progresului în desvolturea - 
Romei, care ne apare de odată ca un oraş mare şi puternic, 
dar 'pe teritoriul căruia mai încap şi locuitori noul şi pe 
care e chiar loc de noui sate. :: . | 

Cât timp a ţinut acâstă stare de lucruri, nu se pote . 
sii; ea a ţinut de sigur secole. Intrebgrea e acum, cum - 
suit guvernat aceste nomina, cognomina, aceşti populi şi în 
şpecial nomen romanu? Care le-a fost constituţia, dreptul ? 
Cum ai comunicat ele între dânsele? Şi în fine cum a eşit 
dintr'insele cetatea Roma, acest Stat cu dreptul ce ne pre- 
ocupă ? 

Intrebările sunt grele, dar viaţa poporului cult al Ro: 
manilor n'a trecut; fără de a lăsa urme ce ne permit a re- 
constitui cu siguranţă, întregul edificii ce pare ruinat și. 
uitat, perdut pe vecie. In capitolul trecut am dat o idee 
despre chipul cum aii procedat diferitele. complexe spre a 
se uni şi a da hascere la popore guvernate prin legi şi şefi; 
vom trece acum mai departe spre a arăta cum ai fost ele 
constituite înlăuntrul lor, cum s'aii guvernat dânsele până în 
timpul când cetatea Roma a fost constituită definitiv. 

_$ 15. Familia pecuniaque.: 

“Cea nai veche organisaţie omensscă care formeză tot- 
odată simburele ce a, dat mai târgiii nascere Statului şi ori- 
cărui drept, cetăţii, este gintea; ea ucoperia intrega Italie 
şi Grecie pentru a nu me:ge mai departe până în India. Cu- 
n6scerea amănunţită a constituirei sale este cea dintăi- con- 
diţie pentru o bună şi exactă înţelegere a nascerei Statului 
şi a dreptului—marele nefiind, după o fericită expresie a. 
lui Ihering, decât reproducerea în mai mari dimensiuni a, 
celor ce există în mic!), —a, vieţii şi desvoltării cetăților 
vechi şi ca urmare a organisaţiei Statului modern şi a insti- 
tuţiunilor ce ne guvernă. Dacă. actualmente n'avem încă 0 
idee clară şi precisă asupra nascerii şi--desvoltării Statului 
şi dreptului, causa, principală este, că nu suntem destul de lu-:. 
minaţi asupra organisaţiel şi desvoltării ginţei şi asupra ro- 
lului acestui. organism în vechia cetate. .Căci să nu ne în: 
şelăm noi înşine: când căutăm să aprofundăm organisaţia | 
Statului roman .şi-cercăm u ne da, sâma de ce sunt patricii, 

3) Rud. v, Ihering. Geist des rîm. R. vol. 1, p. 189.
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ce este plebea, ce este populus, trebue să constatăm că nu 

o scim.. Şi când nu cun6scem elementele Statului şi ale 
dreptului precum şi raţiunile existenţei lor, cum să ne dăm 

bine sâma de desvoltarea ulteridră a Statului şi a dreptului 
şi de ceea-ce avemadi ca Stat şi ca drept?  - 

In ce privesoe gintea în special, părerile sunt forte di- 
: visate. După unii învăţaţi, gintea n'ar fi decât o desvoltare 

a familiei, adică ceva firesc; după alţii, ea n'ar fi decât 
"o unire a familiilor vechi întrun scop politic, adică ceva 
convenţional. De observat e că şi unii şi cet-lalţi pun fa- 
milia ca ceva premergător ginței, şi nimenea nu-şi dă os- 
tenâla de a o studia în chip istoric şi logic, spre a vedea, 
dacă în adevăr familia a dat nascere ginţii, sai dacă nu 

.cum-va contrariul ar fi adevârat, adecă dacă nu cum-va din 
ginte s'a născut familia, ca instituţiune de drept. Ori-cum 
ar fi, noi nu putem să ne ocupăm de părerile înv&ţaţilor; 
ne ajunge a spune, că resultatul sciințific: relativ la cun6- 
scerea ginţii e negativ, pentru ca ori-cine să ne dea dreptate, 
când le lăsăm la0 parte, şi căutăm, ca cu ajutorul isvârelor, 
să dăm ceva positiv. Refutaţia teorielor, o critică amâănun- 
țită, savaată şi nimicitore, nu ne tentâză, eaar umfla peste 
măsură cadrul acestei scrieri, ear nouă ne place mai mult 
modestia, în sciinţi; de aceea lăsăm altora critica, dându-le 
argumente. Ne vom mulţumi deci numai cu arătarea cons- 
tituirei ginţei romane după isvârele ce le avem.. | 

Fie-care complex de: -G6meni, din cele ce acoperiail cen- 
trul Italiei, aveai cel puţin un nucleii firesce organisat, ce trăia 
împreună, avându-și casa sa, pământul săii, vitele sale. Acest 
nucleii "organic se numia familia pecuniague, iar seful firese 
al acestei familii şi al acestet pecuniue se numia herus. In el 
se deosebesc la început numai două părţi, herus și familia 
pecuniaque, adică stăpânul, soţia și copiii să, unele rude 
mai apropiate saii mai depăriate, averea, sclavii, vitele. 

Când vroim si distingem. ceva în acest nuclei, nu 
o putem; familia şi pecunia !) nu se deosebesc între dânşele 

5) De 195 $ 1. D. 50, 16. Familia appellatio qualiter accipiatur, 
videamus, et quidem varie accepta est, nam et in reset in personas 
deducitur, în res utputa in lege duodecim tabularum his verbis: _AD- 
GNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO“ ad personas autem rofertur familiae 
significatio ita, cum de patrono et de liberto loquitur lex „ex ea fa: 
milia“ inquit, „in eam fumiliam“ et hie de singularibus personis 
legem loqui constat. . 

Cic. Top. VI, 29. Hereditas est pecunia. ! 

 



ca, existenţe deosebite în drept; însuşi herus face parte din 
acest nucleii fără a fi deosebiti). De abia cu timpul, și 
atunci când un tomplex vine în contact: cu alt complex, 
herul se ridică pe deasupra complexului. El mai întâiii se 
“deosebesce de Gmenii şi vitele complexului, de averea sa, 
apoi Gmenii se deosebesc de avere, formând grupări diferite. 
“Sclavii se deosebesc cu timpul de familie, şi aşa se fac 
fel de fel de divisiuni şi grupări, iar şeful, herul,-acelui 
complex, în sinul căruia se fac aceste diferite diviziuni şi 
grupări, capătă tot noui calificative ce desemnă raporturile 
sale cu diferitele clasificări operate în sânul complexului şi 
cari daii. idee de tot, atâtea instituţiuni, cari disting aceste 
vaporturi sociale unele “de altele ca public recunoscute şi bine 
precisate. Ra 7 a a 

Inainte de tote si vedem ce înţelegeaii cei vechi prin 
cuvântul familia, apol vom vedea ce înțelegea. prin cu- 
vântul pecunia ; vom putea ast-fel să ne dăm sema de ceea-ce 
era, herul saii pater, precum s'a numit şeful ginţei mai târgiu. 
Ne vom da apoi sâmă despre întrega constituţie a acestul 
“embrion ai cetăţii. | 

  

-8 16. Familia, 

S'ar părea la prima vedere că “nimic nu este mai 
<lar şi mai puţin supus unei controverse decât cuvântul 
sau noţiunea familia: un tată, o mamă şi un număr” de 
copii, iată familia. Cu tâte acestea nimic. nu e mai contro- 
versat, decât tocmai acâstă noţiune, şi prin urmare cu atât 
mai mare e nevoia de a se aduce aci mai multă lumină. 

Ulpian singur ne dă trei feluri de familii şi anume: fa- 
milia comuni jure, familia proprio jure şi familia fără alt 
calificativ. Ă | , Ă 

| Familiae appellatio, dice Ulpian, et in res ei în personas 
deducitur, în ves ut puta lege XII tabularum his verbis: AD- 
GNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO?). Aşa dar prin familia nu 

se înţelege numai tatăl, muma şi copiii, ci se mai înţelege și 

averea lor; ucâsta e clar, şi Ulpian se sprijină pe cele XII 

i / . 7 

  

e prin- . 1) L. 196. D.50, 16. Familia appellațione et ipse familiae pi 
" ceps continetur Feminarum liberos in' familia earum non esse 

est, quia qui nascuntur patris familiam sequuntur. . 
2) L. 195 $ 1. D. 50, 16.
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table pentru a susține părerea sa; sai, mal. curând, e silit 
de acestea pentru a defini ast-fel cuvântul familia. De alt- 
mintrelea, acestă părere se pote sprijini şi filologicesce; căci 
se dice: familia îns6mnă chiar numai avere, de Gre-ce ucest 
cuvînt vine de la fumel, care în limba veche insemna servus 1), 
sclav, precum famuletium însemna serzitium ?); iar. familia 
se întrebuințeză, chiar în timpurile istorice mai târdie în 
sensul de complexul de. sclavi 3). Serui fiind apoi res, lucruri, 
avere, Romanii înţelegeaii prin familia sclavii, averea ome- 
n6scă, şi pecunia, vitele, averea cea-V'allă; familia pecuniaque 
-—care se scrie adesea întrun singur cuvîint—ar însemna dar 
sclavii şi vitele. a 

Nu încape: îndoială că e falşă, conclusia, fiind evident. 
că în familie erai cuprinse şi pers6ne nu numa! sclavii. 
Să distingem însă: pentru timpurile mai târgie conclusia e - 
falşă, dar pentru cele mai vechi nu; cauza e că în acele tim- 
puri nu s'a făcut deosebire între Gmeni liberi şi sclavi, toţă 
fiind sub absoluta dependenţă a şefului, toță fiind supuşii 
voinţei lui arbitrare. - N 

Invăţaţii cari perd din vedere periddele desvoltării ine 
stituţiunilor, vădând că în familia sunt cuprinse şi persâne 
libere, aii gasit o etimologie de ocasie traducând cuvintul 
familia prin căsnicie şi derivându-l din limba grâcă sai oscăt), 
ceea-ce ar însemna a introduce de la Greci 'saii de la Osci: 
întregul institut al familiei. | 

Paulus Diaconus, mutilatorul lui Festus, care la rândul 
scii mutilase pe un altul, esplică, după isvâre vechi, ast-fel . 
cuvîntul faunilia. El dice: Familia antea (siec—unii schimbă, 
anlea în. aurea tără rațiune) în liberis hominibus, dicebatur 

1) Fest. ep. v. famuli. Pamuli origo ab Oscis dependet, apud quos servos, famel nominabatur unde et familia vocata. : 
- Fest. ep. v. famuletium. Famuletium quod nunc servitium. 3) L. 195 Ş 3. D. 50, 16. Servitutum quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetovis ostendimus sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de familia publicanorum, sei ibi non omnes servi, sed corpus Qnoddam servorum. demonstratur huius rei causa paratum hoc est vectigalis causa, alia autem parte edicti omnes servi conti- nentur: ut do hominibus coactis et vi bonorum raptorum, item red- hibitoria „Si deterior Tes reddatur emptoris” opera aut familiae ejus, et interdicto unde vi familiae appellatio omnes servos comprehenâit sed set filii continentur. ! iu ) Gătiling. Gesch. d. râm. Staatsverf, p. 17, Nota 1. Bochiing, : Pandekten I $ 42, Nota 1, Rossbach, Rom. E 1 Rom. Alterth. vol, 1, p. 107. ! pop. 14, Nota 42, Lange,
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guorum dux et princeps vocabatur pater [el mater (2)] familiae!). 

Epitomatorul lui Festus confirmă dar pe ae o parte, că prin 

familia se înţelege un complex de sclavi, iar pe de alta 

spune, că mai înainte se înţelegeaii 6meni liberi prin acest 

cuvint. Ni se pare că nu e logică acâstă schimbare a sem- 

nificării cuvintului, şi că nimic nu o justifică. Ceva mai 

mult, Ulpian vorbind despre familia comuni jure şi familia 

proprio jure vorbesce de persone libere 2). Livius în mai multe 

locuri, întrebuinţând cuvântul familia, vorbesce asemenea de _: 

Gmeni liberi 5), şi timpurile târdie scit mai numai de pers6ne 

libere când se vorbesce de familia. Resultă de -aci contrariul 

celor dise de Paulus Diaconus, anume, că în timpurile cele 

vechi se înţelegea prin familia un complex de sclavi aparţi- 

n6nd unui şef după cum resultă din textul de mai sus, citat 

de Uipian din cele-XII tabule: adgnatus' proximus făamiliam 

habeto, şi de abia mai târdii consăngenii devenind liberi, cu- 

vintul familia a putut însemna şi liberi. a 

In timpurile. cele mai vechi, când familia pecuniaque 

forma, o singură concepţie pe deasupra căreia se ridica he- 

rul care concentra t6tă puterea şi era suveranul absolut al 

complexului, pers6nele, dacă n'ai fost sclavi de fapta nici 

nat putut fi libere de drept, şi atârnai de voinţa arbi- 

trară a şefului lor 4). Numele de familia se potrivea deci 

atunci tuturor pers6nelor : supuse şefului, mai cu s6mă că 

servi precum ai fost ei înţeleşi mai târdii, nici pai exis- 

tat 5), Aparține de abia unei epoce mai târgie de a face 

deosebirea, şi acâsta o vom arâla, mai târgiil. Aci e numai 

“oportun a dice că, de abia atunci când heri sai întrunit, 

constituind: Statul şi creând dreptul, atunci sa putut face 

0 deosebire în sînul familiei între consângeni. ŞI streini. 

1) Fest. ep. v. familia, 

2) 1. 195 D. 50, 16. E 

2) Tir. Liviu, II, 4, 10; IL, 49, 1; III, 25, 3; VI, 40, 3, 6; VII, 

10, 13; IX, 48, 3. ice Doi | 

%) Fost. heres. Heres apuâ antiquos pro domino ponebatur. Cic. 

De Rep, I, 41, 64 - Po | o Ş 

5) L. 4. D. 1, 1. Cum jure naturali omnes liberi nasceren d 

nec esset nota mânuimissio cum servitus esset ignota sed post e 

aquam jure gentium servitus invasit, secutum est boneficium ma 

missionis. ! | 
,
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. $. 17. Consăngenii. 

Nu se pâte vorbi de consăngent ca de pers6ne cu o 
posiţiune Gre-care într'o comunitate decât în peri6da în care 
doui heri, cel puţin, s'aă întrunit pentru a forma un com- 
plex convenţional. Abia. acum. apare acea familie. pe care 
Ulpian o numesce familia proprio jure D şi familia comuni 
jure?), adică familii, cari prin înrudire cu şefii lor respectivi, 
inrudire de sânge, se deosebesc de _cele-Valte pers6ne cari 

-pot fi coprinse în fie-care ginte. Aceste familii sunt, precum 
„ vedem, de două feluri, şi sciinţu dreptului desemnă pe mem- 

brii lor prin denumirile de cognați şi agnaţi. 
Prin coguaţi se înţeleg acer. membri din ginte, cari 

stai în legătură de sânge apropiată saii depărtată unii cu 
cei-Valţi. , 

„Prin agnaţă se înțeleg numai bărbaţii ce staii în legă- 
tură de sânge apropiată saii depărtată şi cari se scobâră de 
la acelaş genitor ?). E | 

S'a fâcut acâsti, deosebire între cognaţi şi agnală din 
causa nevoei. perpetuării ginţilor, atunci când s'a observat - că femeile es din legătura de sânge de care ţineaii spre a "intra în altă ginte, şi că pot Şi densele şi copii! lor aparţine prin sânge în acelaş timp la două gință diferite. Pentru ca ginţile ce s'aii unit să-şi păstreze fie-care individualitatea, sa, * s'a, făcut deosebirea între cognati Şi agnati. Agnati sunt lanţul de bărbaţi ce se scoboră de la. acelaș genitor .şi succesorii de drept în ginţile respective guvernate printr'un singur şef; ori-ce conturbare între ginţă a fost ast-fel înlăturată. Un copil noi născut a fost cognat şi cu rudele tatălui săi și cu acele ale mamei sale; fiind însă de genul bărbătesc, el a fost agnat numai cu rudele tatălui s&u.. 

  

5). 195 $ 2. D. 60, 16. Jure proprio familiam - dicimus plures personas quas sunt sub unius potestate aut natura aut jure sub- jectae, ut puta patrem familias, matrem familias cet. . *) Ibid. communi jure familiam dicimus omnium adgnatorum : nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, ta- men omaes qui sub minus potestate fuerunt, recte ejusdem familiae appellabuntur qui ex eadem domo set gente proditi sunt, 3) Uip. fragm. XVI 1, Intestatorur ingenuorum hereditates pertinent primum ud suos heredes, id est liberos „qui în “potestate sunt coterosque qui liberorum loco. sunt; si sui heredes non sunt ad consanguineos, id est fratres at sorores ex eodem patre: si nec hi sunt, a reliquos agnatos proximos, id est cognatos virilis sexus per mares descendentes ejusdem familiae. ÎN 

4
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Cea mai simplă espresie a cognaţiunei este familia. 
proprio jure a lui. Ilpian de care am vorbit mai sus; cea 
mai simplă expresie a agnaţiunei este familia comuni jure 

a lui Ulpian, de care am vorbit asemenea. In timpurile 

mai târdie cognaţiunea și agnaţiunea s'a aplicat familiilor în- 

ţocmai precum in timpurile cele mai vechi ea s'a aplecat 

gintilor. | Să 

Când civitatea a fost constituită, atunci s'a instituit 

şi civilis cognatio !) care se numea adoplio sait adrogatio şi 

cu ajutorul căreia streinii de sânge puteai intra, într'o ginte 

saii într'o familie sub anumite condițiuni și prin. anumite 

forme. Cel întrat primia sacrele, religia comună agnaţilor 

nouel familii şi se supunea în totul voinţei noului sei şef 2). 

$. 18. Pecunia. 

Chiar în timpunile cele “mai târdie ale Romei, s'a. de- 

semnat prin pecunia averea poporului *); acâsia ne îndrep- 

tățesce să admitem că înainte de constituirea cetăţii, se 

înţelegea. prin pecunia averea unei unităţi independente şi 

era, averea unui tot politic. Sunt apoi şi texte cari ne 

arată, că pecunia nu însemnă numai averea în vite. sai în 

"bani, sai averea, în vite şi în bani, ci întregul avutal unei. 

familii, un avut luat ca un tot, res: familiaris 4), , 

Concepţia, familia pecuniague este astfel pe deplin espli- 

cată, şi putem să mergem mai departe în analisa girței. 

Insă, înainte de a trece maideparte, trebue să mai relevăm 

aci chiar, că în cele dintăi timpuri ale Romei—nu_ trebue să 

se uite că, deşi vorbim în chip general, noi totuşi numai la 

Roma, al cărui drept şi Stat ne preocupă, ne referim; cu 

atât mai bine dacă ceea-ce dicem despre Roma are un ca 

racter mai general şi e identic tuturor poporelor de rasă 

indo-germană şi chiar semitică — locuitorii acestel cetăţă erau 

3) Gai III, 10; Ulp. XVI, 3. Coll. leg. rom. et mos XVI, 13, 13, 

XVI, 3 15, XVI, 41, VI, Za, XVI 2, i Le 4 $ 2 D. 9%, 10, 

) Gic. De off. L. 17, 55. Brutus XVI, 62. Puse. disp. 1, 7,13. 

De leg. 11, 22,55. Pa . 

2 Cic. De leg. III, 3, 4; 11, 3, 7. L. 2 $ 92. D. 1, 2.- Geil 

4 Gic. de Inv. II, 21, 61—64; Top. VI, 29. Liv. I, 42, 5. II 

II, 23, 11. Li, 992. D. 50, 16, Pecuniae nomine non solum numere ta 

pecunia sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora qu 

jura continentur.
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- împărtiţă în pecuniosi şi locupletes 1), adică cei ce aveai câte 
0 pecunia mare 2) saii aveai locuri 'multe3). Ac6stă deose- 
bire însă, n'are nici un caracter juridic, e o deosebire de 
fapt; şi dacă dânsa:a servit pentru a: împărţi pe cetăţenii 
Romei în assidui şi locupletes, ea nu comportă împărţirea, în 
averea mobiliară și averea, imobiliară ce se face adi şi care 
împărţire e de origină germanică. 

$ 19. Şeful ginţii. 
In timpurile cele mai vechi, şeful complexului numit 

familia pecuniaque, se-numia herus, „adecă -stăpânul, domi: 
nus, după cum esplică Festus 4) acest cuvint. Nefăcându-se 
deosebire între persâne cu drepturi şi nici între pers6ne şi 
lucruri, cuvintul herus era, îndestulător. pentru a arta şi 
pa paterfamnilias şi pa dominus şi pe duz precum. şi pe 
preotul complexului numit manus. Când însă s'a facut; deo- 
sebirea între familia pecuniaque şi cei-L'alţi membrii ai com- 
plexului, şeful a căpătat două atribute. distincte „unul de 
cel l'alt anume, cel de şef natural şi cel de: şef politic. Acum 
s'a simţit şi nevoia de alţă termeni şi herul a devenit; pater, 
dominus şi Patronus; aceaşi pers6nă suverană a întrunit trei 
însuşiri şi anume de şef al unor persone legate prin înrudire 
de sânge, de stăpân absolut al averii ginţii, şi de protector 
al celor-l'alţă membrii. - ! ) Acest cuvint pater se traduce în genere prin tată, şi dacă, acestă traducere nu pâte fi contestată, nu încape to- tuşi nică o: îndoială că în jurisprudenţă, numai tară nu pâte. însemna, el, din simplul motiv că tată nu este un ter. men juridic, iar textele în care un copil noă născut e numit paterfamilias, prisosesc. Romanit dedeaii apoi cali- ficativul de pater, deilor ca: Jupiter, Marspiter, Saturnus- Pater, Ianus pater, 'Diberinus pater5) cari nu sai numit 
„1 Cie. de rep. II, 9, 16. Multaeque dictione ovium et boum (quod tum erat res in pecore et locorum possessionibus ex quo pe- cuniosi et locupletes vocabantur). 

! Varro, L. L. VIII, 18, ut a pecunia pecuniosus. Ibit, V 99. Pecuniosus a pecunia magna, | - ) Varro LL. V, 92, 95, Fest. en. v. peculatus. Peculatus. est nunc quidem qualecunque publicum furtum sed inductum est a pe- core ut pecunia quoque ipsa. 
5) Pest. Y. locupletes. Locupletes locorum multorum domini. cf, Plinius XVIII, 3, 1t, locupletes dicebant loci i. e. agri plenos, ) Fest. ep. v. heres. Heres apud autiquos pro domino ponebatur. E 2) Varro, L.L, VIII, 33, 49. Geil. 2 i - Ennius Annal. 1, 19, 20. ” Gel. N.A, 1% 5 UL 29, i 

 



patres fiină-că ai fost taţi, al deilor, al răsboiului, etc. Deci 

prin cuvintul pater trebue să mai înţelegem şi alt-ceva de- . 

cât tată. 
Varro, vrână să esplice acest cuvint, dice: Pater quod 

patefaciat semen, nam tum esse conceptum atei înde cum 

exit quod oritur!). Cicero pare a fi de aceeaş părere când 

dice despre senntori „ci aii fost numiţi patres propter cari- 

tatem?), de aceeaşi părere e Festus când dice Datres quia agro- 

rum partes attribuerant tenuioribus perinde ac libris (pro- 

 priis)5). Cu totul alt-fel gândesce Livius când : dice patres 

certe ab honoret) şi aci se întâlnesce cu Cicero, care în afară 

de părerea, de mai sus, compară pe patres cu deil din causa 

puterii şi a prestigiului cu care ei ai fost înconjurați 5). 

Care e adevărul şi unde e adevăratul sens al cuvîntului ? 

E logic, ca atuncea când s'a simţit nevoia de a, se face 

un nume care să caracteriseze pe şetul ginţii ca şef al consân- 

genilor sti, să se recurgă la termenul firesc de pater, care 

însâmnă tată, Fiina-că apoi înrudirea, acestul cuvînt cu patz0 

nu pâte fi răgăduită, esplicaţia de mal sus a lui Varro are 

pentru sine şi o parte logică și o parte firâscă. Insă pateo 

—după cum arată Varro—mail coprinde în sine 'şi sensul 

aducereă la lumină, pe lângă aceea de producere; de aceea, cu- 

vîntul pater trebue să cuprindă două noţiuni şi anume, de 

tată şi de representant firesc. In sens de representant e 

întrebuințat cuvintul pater în combinaţiile 'urmâtore: Ju 

piter este representant al tuturor legăturilor, al Universului, 

Marspiter e representantul resboiului, pater patratus €.re- 

presentantul. poporului roman pentru â declara răsboiii, pa 

ter familias este representantul firesc şi în legătură cu acesta, 

suveranul familiei, al ginţii. , 

Acest pater a avut mal multe atribute: el a fost 

dominus al averei, ul sclavilor; a avut patriae-onus, Sarcina 

de pater, din care sarcină a fost numit patronus, al clienţilor - 

cari se aflai în manu sua; a avut O putere discreționară 

asupra consăngenilor săi şi care. putere se numia polestas. . 

9 Varro, L. L., V, 65 in fine. 

2) Cic, De rep. II, 8, 14. 
3 Pestus, v. patres. ! | | | 

“ MI E dt [, 41. O pater! o genitor! o-sanguen Dis oriun- 

dum! Non heros nec dominos appeilabant 005, quibus juste pare 

runt: denique ne reges quidem; sed patria custodes, se pau $ 

et: daos. a
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“In puţine cuvinte se pote deci spune, că un pater a 
fost princeps familiae, magistratus domesticus1), du al unei. 
manus, dominus al averei sale?) a fost un suveran. 

$ 20. Potestas. 

Jurisconsulţii cred că potestatea, acâstă instituţie vechie, 
care cuprindea puterea, discreţionară a şefului unei fa- 
milii saă ginţă asupra. celor supuşi lui saii atârnând de el, 
a fost creată, prin lege.. Acestei păreri se opun următârele 
consideraţiuni : | a 

a) Ginţile ai existat înaintea, fundării cetăților; şi 
dacă pentru timpurile când ginţile erai isolate şi stăpânite 
de câte un herus nu sar puteu vorbi de potestas, ci numai 
de dominium,. din pricină că nu se făcea deosebire între sclavi 
şi consăngeni, între pers6ne şi lucruri, se pâte vorbi de po- 
testas atunci când întâlnim populi, nomina, triburi compuse. 

„din. mai multe ginţă în cari s'a putut ca .acest institut să 
se nască. Născutu-s'a el însă- prin lege? Ni se pare că e 
absurd de. a admite ușa ceva, de 6ie-ce herii mau putut re- 
nunţa la suveranitatea pe care o aveai peste supuşii lor, 
pentru a o recăpăta apoi. E prin urmare mat natural să 
admiţi, că la, unirea ginţilor s'a stabilit de către şefii cari s'au 
unit ca, fie care .dintr'6nşii să păstreze suveranitatea sa asu- 
pra ugnaţilor săi, că atunci s'a confirmat prin convenţiune, 
0 instituţie naturală, socială, care a devenit o instituţie de 
vept. - 

0) E inadmisibil ca un Stat să acorde unul şefde ginte sai de familie o putere atat de exorbitantă ca dreptul de viaţă și de morte asupra supuşilor săi; căci acâsta ar însemna instituirea arbitrariului ca princip de guvernământ. In adevăr altfel va judeca, un pater pe copiii ŞEI, alt-fel pe consângenii 
săf..maă indepărtaţ;. Ideea că potestatea sar fi întins nu- mai peste copil şi agnati, e falşă; ea, s6 întindea si peste clienţi, şi dovadă este că pentru a o atenua sa tfăcut-o- 

Y. 8 k, Gel. X, 234. Seneca Controv. XI :Benef. XI, cf. Val. Max, , - . 
| 2) L. 215. D. 50,16. Potesta 
sona magistratuum imperium, în 
in persona servi dominium. 

tes verbo pluri significantur: in per- 
persona liberorum patria potestas,
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lege sacrală care pedepsea cu sacertate pe patronul care a 

comis o fraudă în dauna clientului săi 1). 
c) Există, o disposiţie ca filius să fie vindut. de trei ori 

pentru ca să iasă de sub patriae potestas precum există şi o 

altă relativă la copii născuţă diformi 2). Acâstă disposiţie do- 

vedesce că s'a, simţit nevoe de a se atenua puterea părin- 

tâscă, iar acâsta, s'a, făcut prin legi speciale. Or, nu se putea, 

ca să existe o lege generală care dădea absolută putere pă- 

rintelui şi o altă lege care s'o limiteze, legile s'ar fi contradis. 

d) Festus sub cuvintul plorare ne arată o lege din - 

timpurile cele mai vechi, din cari reese că polestas n'a fost 

instituită prin lege 5). - | 

e) Papinian vorbesce de o lex regia, care ar fi dat ta- 

tălui dreptul de viaţă şi de mârte. Acesta, ar fi cu putinţă 

însă numai pentru consingenii feminină *), cari nu erai jure 

ci numal natura 5) sub puterea părintescă, precum se vede 

acâsta din ideea ce avem noi despre jus şi agnaţiune şi care 

e conformă cu textul din digeste pe care-l cităm.. = 

Din tâte acestea resultă că potestatea e o instituţie 

naturală, devenită instituţie de drept odată cu convenţiunile 

încheiate între ginţi, spre a se constitui. într'o unitate la 

viaţa comună, o instituţie a cărei putere cu progresul tim- 

pului şi cu organisarea "continuă & Statului, a fost din ce 

în ce mai circumscrisă. 

1, Serv. Aen. vi, 609. PATRONUS SI GLIENTI FRAUDEM FECERIT SA- 

CE Ta tebat clientibus suis ius interpre 
Diony, II, 10: patricios oportebat clie - 

tari, lites 20 dis, si injuria afficerentur intendere, cf. Plutarch Ro- 

mulus 13. . - , , 

cf. Mommsen, Rom. Forsch. 1, pag. 384, nota 52. 

2) Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto. 

Vip. fra. X, 1. Gai, I, 192. 
Cic., de leg. Ilî, 8, 19, ci 

tamquam ex XII tabulis insignis a 

7 15, II, 26, 27, ; . . . . 

” "e si at apud antiquos inclamare ; 
*) Fest. v. plorare. Plorare sienificat ap il E ENTUAL 

in regis Romuli legibus: sI NURUS PLORASSIT SAC 

sro în Servi Tulli haec est sI PARENTEM PUER VERBERIT AST OLLE 

PLORASSIT, PUER DIVIS RARENTUM SACER ESTO, Parens insamnă rudă, 

: tată. A E ; 

procure ama vozut on pa mos. IV, 8, 1. Cum patri lex regla dederit 

in fili i i testatem. . . a. 

Ain vitae 0955016, jure proprio familiam dicimus,. plures 

personas quae sunt sub unius potestate aut natura aut jure sabiectae, 

5 

cito legatus (necatuis? leto datus?) 

d deformitatem puer. cf. Dionys 

47171.



2 $ 21. Manus. 

| Părerea generulminte admisă și susţinută de Savigny, 
este, că manus ar fi o instituţie de drept bazată pe o conto- 
pire artistică a celor două ramuri principale ale familiei na: 
turale, a, căsătorie! cu puterea părintâscă 1). Savigny împreună 
cu. toţi jurisconsulţii înţeleg dar prin manus o putere ana- 

„ 16gă cu puterea părintâscă. Noi unii n'am înţeles până acum 
" ast-fel acest cuvint, şi nici nu admitem că el ar avea două 
înţelesuri; căci orl-unde întelnim acest termen, pretutindenea, - 
îl găsim întrebuințat în sensul-unei mici armate?) şi nimic 
nu permite a se da acestui cuvint, o cu totul altă semrifi- 

„ care. Cu t6te acestea, toţi jurisconsulţii văd în manus mMa- 
iti. un fel de polestas a soţului asupra soţiei sale. Sa ve- 
dem pe ce se-basâză acesta. Si 

Gaius'a dis: în polestate gatidem et musculi et feminae 
esse solent, în' manum aulem feminae tantum conveniant 5. 
Apropierea ce se face aci între potestas şi manus e de sigur 
de natură a da, cuvintului manus sensul care generalminte i 
se atribue. Când însă privim mai de aprâpe textul citat, ve- 
dem. că, Gaius nu arată tocmai. o-apropiere între acești doui 
termeni juridici, ci. dice, că, în potestate se afla şi bărbați şi 
femei, că numai femei obişnuesc a!'veni în munum,. - Există 
deci şi putinţa aflărei bărbaţilor. în manu şi prin urmare 
manus n'ar mai fi puterea bărbatului asupra soţiei sale. 

In adevăr e cu putinţă ca să se facă 0 căsătorie fără 
ca soţia să fie în manu 4); sa pote 6re admite în acest caz 
că bărbatul nu are drepturile sale de soţ; asupra soţiei sale? 
-_ “Dar nu este numai acâsta; e cu putinţă sca şi bărbaţi, 
ŞI surori, și fiice să fie în manu5) Şi în aceste cuzuri nu în- cape îndoială, că nu se pâte vorbi de manu mariti, 

1) v. Savigeny, System vol. ), p. 357. : RI N) Varro, |. ]., V, 8, 46. L.181.D.1,2. Livius, |, 39, 6, II, 16, 4. Ennius Ann. VII, 63, VIII, 5, XVI, 24. L.2 şi 1.D.1,2. Ev dude initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine jure certo nmum agere instituit omniaque manu a, regibus gub al . 
. Ga 100, A $ XSElbu3 gubornabantur, ) Gai. 1, Lu1. Cic. Top. III, 14. Serv. Geor „I, 31. Gell. N. A. UL, 2, 12, 13. XVII, 6, 9. L. 1:$5.L.29._D. ji 30 ÎN - ) Liv. XXXIV, 2, 11. Majores nostri, i agere [eminas sine auctore voluerunt, în man “ virorum. 

crunt 1bid, 7. Minus filiae, uxores sorores etiam quibusdam in' manu runt, 
- 

ne privatam quidem rem 
u esse parentum, fratrum,
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Gaiuş dice: sive quem (sic) în manum ut uzorem recipe- 
vimus?) dacă în manu m'ar putea fi decât soţii, Gaius n'ar 
fi dis quem, care arată, posibilitatea ca şi un bărbat să fie în 
manu, el ar fi dis atuncea si quam, după cum se câreă Stu- 
demund şi Krueger după Goeschen a corecta, textul; şi apoi 
n'ar fi venit cu un exemplu ut a.rorem, căci cine alta ar putea 
fi atunci în manu ? Sive guem şi ut uzorem arată, nu se pâte 
maj clar, că şi bărbaţă, şi alte persâne decât, soția, pot fi în 
manu. Noi admitem că pe timpul lui Gaius numai femei 
mal intrai în manu, însă recunâscem că după el şi alte 
persone pot fi în manu. Şi Ulpian admite că bărbaţii pot 
fi în manu. Titlul al nouălea al fragmentelor lui sună: de 
his qui în manu sunt?); dacă numai femei ar putea fi în 
manu, el ar fi scris: de his quae în manu sunt. La Plautus 
găsim următârea idee: se dice 'în una din comediile sale: 
dotalem servum adduzit uxor tua cui plus în manu sit quam 
tibi 5). Rossbach în interesanta şi erudita sa scriere asupra 
căsătoriei romane, a adunat un număr de texte în cari se 
vede clar că şi surori şi fiice se află în manu4). Deci se 
pote admite cu siguranţă că prin manus nu se înţelege pu- 
terea ca o are bărbatul asupra soţiei sale. . 

Noi am vEdut apoi că celebrul jurisconsult Papinian a 
fost nevoit să admită o lez regia, pe care de sigur. n'a vă- 
dut'o, pentru a justifica potestatea tatălui asupra fetelor - 
sale; acâstă potestate ar deveni îndoelnică, atunci când 
prin manus S'ar înţelege o potestate Gre-care a bărbatului; 
dar noi vedem că fetele'ce se mărită prin confarreatio intră 
nu numai în matrimonium tantum sed în familium Qquoquie 
mariti et în sui heredis locum 5) şi cu t6te acestea, ea este 
în mânu mancipiogue*) şi nu în potestale; de unde ar resulta, 
că potestatea o. are tot tatăl, iar bărbatul nu are asupra 
ei nici o putere?). o - 

  

1) Gai, II, 98. _ 
2 Uip. Fragm. IX. Titlul. 
3) Piaut. Asin. I, î, 72. ÎN 

” y iu, Asin xvriu 6, 9. Matrem autem familias appelatam 

i iti ipi t in ejus, in esse eam solam quae in mariti manu mancipioque, au jus 

cujus maritus, manu mancipioque_esset. Liv. XĂXIV, 2 ns i i 
13. Serv. Aeon. [1,476. Plin. ep. VIII, 9. Tacit Ann. XV, 19 b.. 

5 2. C. 7, 40. , _ | = 

5 Goll. N. A. XVIII, 6,9. Uip. Fragm. XXIII, 3. Dionys. 1 25, 
*) Gell. 1. e. „. | 11 | 

7) Coll. leg. rom. et mos. IV, 10, 1; 1V,7, 1+
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Prin urmare când dicem de cine-va, bărbut, sati femee, 
soră sai fiică, că se află în manu, atunci arătăm că acel 
cine-va se află într'o grupare de 6meni, sub conducerea, ace- 
luia 'care este şeful acelei mmanus, fie el pater familias, adică 
şeful casei, înzestrat cu potestas, fie el alt-cineva, dependent, 
de un pater familias. Ulpian. confirmă acesta când qice = 
quamdiu quis în servitute est (bărbat sait femee, sclav sai 
liber) manui et potestate  supositus est, manumissiis liberatur. 
polestute 1) ceeua-ce insâmnă, că cel care se află în servitute, 
se află în manu şi în potestate, ear din momentul ce e lăsat; 
liber, scapă prin acâsta de potestatea sub care se află, din 
pricină că ese din manus în care se afla. . 

„Aşa dar nu remâne îndoială 'cum că prin manus nu se 
înţelege o putere dre-care de drept, analdgeă celcă părintesci, 
ci se înţelege pur şi simplu un complex de 6meni sub con: 
ducerea unuia, complexul. clienţilor şi al sclavilor ; soţia era 
cea d'intăi clientă, când se afla în manu. a 

O manus se putea nasce între barbat şi soţie prin 
"coemptio 2), cel străini erai primiţi în fidem 5) de pater, care 
devenia patronul lor—de la Pater şi onus sai honos—care 
e acelâș cuvînt 4) —al clienţilor. Clienţii făcând parte din 
ginte, se esplică de ce el aii fost preferiţă cognaţilor 5) cari 
se putea să facă parte din altă ginte, cand înrudirea era. 
prin femmee, cu nepot de soră spre exemplu. 

$ 22, Gentili. 

„___ Atingem acum unul âin problemele. cele mai neresolu- bile ale sciinţei dreptului şi ale alcătuirei ginţilor vechi ro- mane, Problemul gentililor. Ce ai fost gentili ? In ce legătură au stat ei cu gintea? Iată întrebări la, cari -nu s'a putut respunde pâni, acum, şi cari fară respuns mulţumitor ait remas. Isv6rele, ni se Spune, sunt avare în indicii asupra „acestei străvechi instituţiuni: şi” prin urmare răspunsurile nu pot fi decât ipotetice, pe lângă, că sunt grele de dat. Şi cu PRIN 
DL 4 Dl. - 2) Gai 1, 111, 115; 11, 139, 159, :) Cic. de off.1, 11, 135. Gell. | 7» P- SG, nota 10. ie 1, 48, a 2 d 40, Mommsen, Roma, Porsch. aro, |. |. V, 13. Honos ab honore sive j | 

tum dici 3 onere, itque hones- rea pocitur auod oneratum, et dictum onus est honos Qu. sustinet: 
*) Gell. N. Att, XX, 1, qo.
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i6te acestea înşişi Romanilor instituţia li-a fost frte bine 

cunoscută așa, că. Varro, vrând să explice înrudirea şi fle-. 

xiunea cuvintelor, se servă, că exemplu, tocmai de agnatţă 

şi de gentili, ca şi cum ar fi vrut de peatuncea să rîdă de 

nedumerirea şi de ignoranţa nostră. E | 

Fiind-că aceste cuvinte ale lui Varro se citză de toți 

aceia cari sati cercat a esplica ce sunt gentili, le reprodu- 

cem aci: : . : 

„Ut in hominibus quaedam sunt agnationes ac genti- 

„litates, sic in verbis: ut enim ab Aemilio homines orti 

„Aemilii ac gentiles, sic ab: Aemilii nomine declinutae voces 

„in gentilitate nominali; ab eo enim quoi est: impositum 

„recto casu Aemilius, orta Aemilii, Aemilium, Aemilios,-Ae- 

„iniliorum, et.sic religua ejusdem quae sunt stirpis& 1). 

Acest text e până în diua de adi neînțeles, căci până 

adi nu se scie ce a vrut Varro să dică, şi nică nu se pote 

înţelege cât timp nv se scie ce sunt agnaţii şi ce sunt gen- 

tilii. Am esplicat mai sus ce sunt agnaţii. Să esplicăm acum 

şi ce sunt gentil. a 

Cincius a dat esplicaţia cea mai generală a cuvîntului. 

aentili; el a dis: gentiles mihi suni “ui meo nomine appel- 

Jantur 2) şi conform cu acâstă definiţie Cicero a putut spune 

„de Serviu Tulliu câ egentilul săi 5), şia avut dreptate când, 

vorbind în celebrele -sale discursuri contra lui Verres 3), să 

numâscă pe Verrucinus mai, mai gentil al lui Verres din 

pricina, apropierei numelui. Totuşi nu se pote admite că 

asemănarea numelui a putut fi suficientă la Romani pentru - 

a avea drepturile de succesiune și obligaţiunile pe cari'le 

da calitatea de gentil. Dar dacă e esact că numele numai 

nu pâte da un drept de succasiune, e evident de ultă parte 

ca gentilii n'a fost în înrudire de sânge cu agnaţii, şi acâsta 

reese, ufară de definiţia de mai sus & lui Cinciu, şi din apre- 

ciările lui Cicero şi din următorele: . i 

Livius vorbind despre chipurile cum cine-vă „pâte să 

1) Varro L. IL. VIII, 4 Există între cuvinte ca şi între &meni 

„legaturi de descendență şi de înrudire nominala, După cum Emilius 

“cu om a dat nascere familiei Emiliilor, ast-fel şi numele Aemilius & 

dat nascere la Aemilii, etc. N 

3) Fest. ep. v. gentilis. Gentilis dicilur ex eodem genere ortus, 

et îs, qui simili nomine appellatur ut /ait Cincius gentiles mihi sunt, 

qui meo nomine appellantur. 

3) Cie. Puscul. disp. I, 16, 38. 

+) Cie. in: Verrem. Act. ÎL, vol. IL, 77, 190.



ajungă la patriciat, enumără trei moduri: -genere, sanguine 
et per cooptationem 1); deci alta e înrudirea. genere, alta san- 
guine, două feluri ce nu trebuesc confundate. In textele ce 
le posedăm,. vedem figurând pe gentili alăturea, cu agnaţii, 
însă cu un drept de succesiune, când. agnaţii nu mai sunt, 
precum și cu obligaţiuni de ajutor reciproc în anumite ca- 
suri 2). Ei nu se confundă cu agnaţii, ci formâză unul, două 
sai mai multe complexe legate fie-care dintre ele prin ag- 
nuţiune — care e singura înrudire naturală şi civilă — însă 
despărțită de cele-Valte complexe de agnaţă; cum dicitur apud 
veleres ADGNATORUN GENTILIUMQUE, dice Paulus), gue pro 
separatione accipitur. E deci 'vtdut, că la agnaţă şi gentili 
avem a face cu două sati mai multe complexe de persâne, 
dintre cari fie-care complex constitue ceea ce numesce Ulpian 
o familia communi jure, adică, câte un complex de agnaţi. 

Cicero a dat următ6rea, definiţie a gentililor: Gentiles 
sunt inter se qui eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab 
îngenui oriundi sunt. Nec id quidem est satis. Qaorum ma- 
joraum nemo servitulem servivit. Abest etiam nunc: Qui ca- 
pile non sunt minuti. Hoc, fortasse satis est). - 

Pentru a înţelege acestă definiţie, trebue a, se cunosce ce 
sunt ingenui, ce este capitis minultio. Ne vom cerea, totuşi a 
da o esplicare fără de a intra aci în aceste amănunte, re- 
mănend ca din restul lucrării să re6să mai bine noţiunea. 

„____ Inainte de tâte observăm că deosebire mare între Cin- 
cius şi. Cicero nu există în ce privesce prima . proposiţie a 

„„ definiţiei. Cincius a gis: gentiles . mâhi sant si Cicero Qice: 
gentiles sunt înter se; şi unul şi cel-V'alt dai a înţelege că 
gentili sunt complexe de agnaţi ce staii într”o legătură 6re- 
care între dânsele, avend acelaş nume. Şi în adevăr, când cercetăm fastele romane şi istoria Romei, găsim mai multe 
complexe de familii cari purtaii acelus nume. “Mommsen în 
cercetarile sale asupra, ginţilor patriciane 5, nearată un nu- 
măr de ginţi cu stirpele lor cari aveaii acelaş nume. E deci 
cu putință ca membri) diferitelor stirpe să formeze complexe 
pe, agati și ca aceste complexe de agnaţi să, fie înrudite 

€ prin vre-o înrudire legală. Insă şi stirpa face 

    

, *) Niebuhr, R. Gesch. 1, 
Cic. de inv. II, 50, 148. Coll. le 

3) L..53. D. 50, 16. 
N Cic. Top. VI, 29, Aa 
) Th. Mommsen: Rom. Forsch. vol, 1, pag. 71 —197. 

) Liv, 1V, 47. . 
p. 352 (ed. 111). L. 58. D. 50, 16, cf. 

8. rom. et mos. XVI, 4, 2. -
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parte din agnaţie, deci ea nu pâte forma un complex de gen- 
till deosebit de agnaţă; de aceea trebue să căutăm o unitate 
mai mare decât gintea şi să vedem dacă nu putem.-uni gin- 
ţile sub un nume colectiv mai mare. , 

Cercetând autorii clasici, am găsit că. marele juriscon- 
sult Papinian face o deosebire între gens şi genus 1), la alţii 

„găsim unitatea numită momen. Texte sunt destule pentru 
a dovedi că gens şi genus sunt doui termeni deosebiți. Aşa, 
Paulus Diaconus dice: eodem genere ortus ?), când vorbesce 
despre gentili, şi nu eadem gente ortus. Gellius vorbind despre 
ordinea mergerei la vot, unde nu încape îndoială că veniail 
şi agnaţi și gentili, dice: cum ex generibus 5) şi nu cum ex 
gentibus. Vorbind de şeful unui complex care e pater al ginţii 
sale şi ce] mai mare al întregului complex de agnaţi şi gen- 
tili, Paulus Diaconus reproducând, dice: princeps generis *) 
şi nu princeps gentis. Livius numesce pe Pinarii şi pe Po- 
titii genus5) sati momen €); asemenea numesce el genus?) şi 
nomen 5) pe Fabii. Valeriu Maxim numesce pe Potitii tot 
nomen 5); nui mai găsim apoi genus Pinariorum 10), nomen 
Tarquiniorum 11), genus Cilnium !?) şi în general, acolo unde 
e vorba de o ginte mare, găsim întrebuințat, genus sai no- 
men iar nu gens; mai întâlnim deci nomen Latinum!5), nomen 

2) L. 1. D. 22, 8. Quotiens quaereretur genus vel gentem quis 
haberet nec ne eum probare oportet. - . 

) Fest ep. v. gentilis. Gentilis dicitur:ex eodem genere ortus 
et is, qui simili nomine appellatur ut ait Cincius. Gentilis mihi sunt 
qui meo nomine appellantur. , , 

3) Gell. N. A. XV, 27, 4. Cum ex generibus hominum suflra- 
gium feratur curiata comitia esse; cum ex censu et aetate centu- 
„Tiata ; cum ex regionibus et locis tributa. E A Ă 

) Fest. ep. v. familia. Familia antea în libsris hominibus di- 
cebătur quorum dux et princeps generis vocabatur pater (ot mater?) 
familiae. .. . . i 

5) Liv. I, 7, 14. Donec Pinarium genus fuit.. , ; 
-£) Liv. IX 29, ri nec nomen tantum Potitiorum interisse. 
% Liv, II, 46, 4. Inter primores genus Fabium insigne specta- 

culo exemplaque civibus erat. ” | PR 
5 Liv. UI, 45, 16. Fabium nomen, Pubia gens maxime enituit. 

9) Val. Max, [, 1, 17, nomenque Potitium in duodeini familias 
divisum interiet. a a 

10) Liv. I, 7, 13. Inde institutum mansit donec Pinarium ge- 
nus fuit ne extis sollemnium vescerentur. 

2) Cic. de ŞI IL 10: 40. 
Liv. A, 3, 12; N, 5, 13. ă . 

5 Liv. 1, 38, 4; 1, 49, 9; 1,50, 3; 1, 52,4; Iî, 22,7; 11, 4,5. 
Fest. v. praetor.
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Volscorum 1), nomen Aeguum 2), cari îns&mnă complexe de 
ginţă. 
„Că genus şi gens aii fost diferite unul de altul, resultă 

şi din deosebirea ce există între sacrele lor; căci sacrele ge- 
„nului, adecă a gintel mari, a numelui, erai sacra gentilicia şi 
eraii sacre publice, iar sacrele ginţilor se numiaii sacra Dro- 
geniibus 3) şi erai sucre private. Sacrele gentilice aveaii câte 
un sacellum de fie-care genust), iar sacra pro gentibus aveai 
numai aedes 3), .  . | 

Nefiind aceste ginţi legate prin sânge spre a da un 
gen sai un nomeu, ele aă trebuit să, fie legate prin sacre, 
Şi am v&dut că atari legături sunt necesare pentru a da nas: 
cere ori și cărui drept ca şi embrionului Statului. In urma 
unirei a două saii mai multor complexe în chipul arătat 
mai sus€) şi a comunicării sacrelor între ele, aceste complexe 
deveneaii parentes între ele; membrii lor, cari formau tot 
atâtea complexe de agnaţi, adoptâud un nume comun, de- 
veniai gentiles, adică complexe de agnaţi legate între ele prin sacre cu uneie îndatoriri comune şi reciproce ca, şi cu dreptul „de succesiune în caz de stingere a unei ginţă, Acesta e chi- pul genere î):al lui Livius, pentra ajungerea la patriciat. In 
ce privesce succesiunea, ea işi avea raţiunea în nevoia per- petuării ginţii şi a sacrelor private: sacra privata perpebua manento 8, - 

Acesta a fost constituţia 'ginţii. O mai bună înţelegere a ei, și dovedi de esactitatea celor dise, se va găsi în partea specială a acestei lucrări. 

  

1) Liv, II, 35, 7; 11, 3 6; ; 
: i N ERA) „58, 6; III, 8, 10; VIII, 11, 10. 

"est. v. publica sacra. Publica sacra, quae publico sumptu Te PoLulo ca ta,udeguo pro montibus, pagis, curiis, Sacellis: at iri ata, qua alis hominibus familii i i | 

pata ţie do anis resp VU, amiliis, gentibus fiunt. cf. Liv. V, 
, „&IC- de harusp. res. XV, 32. Multi sunt otiam i i qui sagrieio Bentiligia, illo ipso in sacello fact în oo ordine Wc. Val. Max, [1, ar, . 3 irinali r 

d Şis a Max, [, 11. Fest. ep. +. Quirinalis parta. 
7) Liv. 1V, 47, 
%) Cic. de leg. II, 9, 22.
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ISTORIA EXTERIOARA A STATULUI ROMAN 

"OAB. 1, 

TROIA ŞI ROMA 
  

SECŢIA 1. 

ORIGINILE ROMEI 

$ 23. Privire generală. 

Nu se scie cu siguranţă câte vecuri ab trecut de atunci 
de când cea dentăi piatră a edificiului Statului roman a fost 
pusă ; se scie numai, că începutul cetăţii eterne de'mpreună, 
cu cele de'ntăi epoce ale existenţei sale se perd în negura 
acelor tiinpuri în cari, după poetul nostru, se vorbia în basme 
şi se scria în poesie. Deja învățații Romei din timpul din 
urmă al Republicei nu pricepeaii mare lucru din istoria în- 
ceputului marelui lor Stat, şi Varro era lăudat ca mare în- 
văţat, fiind-că le cunoscea, de însuși Cicero. Ei se mulțumiaii 

a repeta legendele de cari e bogată istoria Romei, credân- 

du-le, unii ca fapte istorice reale cu adevărat întemplate ast- 

fel precum erait povestite, alţii ca, fabule fără, conţinut is- 

toric, menite a infrumuseţa şi a înălța splendorea n6mului 

prin originea lui dumnezeescă şi a'! da încredere în ursita 
sa divină, | , _ 

Dar pe lângă acestea, o reminiscență din _timpuri în- 

depărtate era viua-în consciinţa poporului, şi poeţii s'au făcut 
ecoul ef. Enniu, cel mai vechiii poet al literaturei romane, 
a cântat venirea lui Enea cu 'Troianii s&i din Troia şi aşe-



darea, lor pe solul Italiei, pe care mai târdiii a resărit Roma; 
aceeaşi idee a servit ca fond epopeei lui Virgil, liricel lui Pro- 
pertiu şi Tibul, fastelor lut Ovid, carmenelor lui Marcian. 
Existat-a 6re vre-un grăunte'de adevăr istoric în acâstă idee, 
care a inspirat şi entusiasmat pe poeţii şi chiar poporul ro: 
man însuși, şi care l-a făcut să declare de parentes pe ce- 
tăţenil Ilionulul ? Acesta e un problem istoric desbătut încă | 
“Şi nerezolvat. Se scie numai, că Romani! aii v&dut în legenda 
originei lor troiane un adevăr istoric și că din secole în 
secole acest, adevăr au fost transmis posterităţii. Intrebarea 
cea, mare ce se punea este: cum se pâte ca Romanii, al 
căror Stat s'a fundat pe la 752 înainte de Christ să fie ur. 
maș de al Troianilor, când Troia a cădut la 1183 adică cu 431 ani înainte de fundarea Romei? Legenda —se dice—e de 
sisur importată şi nu e cu putinţă ca Roma să fie succe- 

_s6rea Troiei. i . „Odată începute îndoelile, ele ai mers crescând. Lau- ” rentiu de Valla, comentând istoria Roma scrisă de Titu Liviu, și-a permis să m nifeste bănueli grave asupra veridi- cităţii istoriei timpurilor primitive ale Romei. Glarenus a făcut chiar o critică, timidă aceleeaşi istorii. Scaliger şi Ju- stus Lipsius scâseră la ivelă contradicerile clasicilor, Clu- -veriu şi Perizoniu atacară, intrega tradiţie, Perizoniu găsi urm? de cântece populara în istoria, lui Titu Liviu, B-autort in fine veni şi fâcu proces: în regulă. istoriei c3nvenţionale a celor d'intâiii timpuri ale Romei. Tradiţia şi istoria înce- puturilor Romei apărură ca un roman vezhiă firă nici un miez istoric; istoria Romei pierise. Ă , A venit însă 'Vico, care dând istoriei o bază filosofică Și stabilind principiile unei critiey sănătoze, a îndrumat sei- inţa, istoriei pe calea cercetărilor nout. Acum să pusară între bări seri6se la cară respunseră, Niebuhr, 'Th. Mommsen, Schwegler, Gâttling, Şi încetul cu încetul îicepu a, se face lumină asupra timpurilor primitive ale Romsi. Mulțumită cercetărilor şi compilărilor acestor învăţaţi, se pâte deja întreprinde — credem not — explicarea legendelor în care se crede că e învsluită istoria, primelor timpuri ale Roma pre- cum ŞI reconstituirea acestei istorii, | ÎS In ce ne privesce, ne având nici un interes 43 a seruta „costiunile istorice cari se refer la elnografia Romei, dar avend cel mai mare interes de a scâte la lumină istoria „satului Firea 2 atare, fiind că principiul Şcolei istorice » DO impune de a arăta evoluţia. Statului
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roman şi: a instituţiunilor sale politice, siliţi am fost a 
ne ocupa de aceste legende, a cerca explicarea lor şi a sta: 
bili istoricul începutului Statului roman. 

. 

824, Legenda fundării Romei. 

Atât Livius cât şi Dionisius din Halicarnas, cei mai 
de s6mă scriitori ai istoriei romane, povestesc, că isvorele 
de cari eX s'a servit vorbesc tâte despre sosirea lui Enea 

din Troia, pe teritoriul Italiei în urma căderei acestei cetăţi 

şi despre aşedarea .lui în locurile pe cari a răsărit mal târ- 

diii Roma. Enea sosind pe teritoriul Italiei sar fi unit cu . 

Latinus, regele aborigenilor, căpătând de la acesta ca soţie 

pe fiica, lui, numită Lavinia. Acestă, căsătorie ar fi stârnit 

un r&sboi cu Rutulii, un alt popor din aceste locuri, şi în 

răsboiul ce s'a făcut a câdut Latinus deşi Troianil şi abori- 

genii aliaţi ar fi învins. Intr'un alt resboi pe care Troianii 

aliaţi cu Latinil Var fi purtat cu Etrusciy, conduși de re- 

gele lor Mezenţiu, aliaţii ar fi învins de asemenea, dar de 

astă-dată s'a sfirşit cu existenţa terestră a lui Enea, care 

sa înecat. în fluviul Numiciu. El a fost ridicat la rangui 

de zeii sub numele de Jupiter Indiges. , 

După un timp de 383 ani, pe când domnia Lavinia, după 

tradiţie fiica, lui Latinus şi soţia, lui Enea, Ascaniu, fiul luă 

Enea, venit din Troia, zidi Alba Longa, care crescu ŞI deveni 

puternică. Tradiţia enumeră un 'şir de regi urmași de ai lul. 

Enea prin. Lavinia, cari ai domnit peste Alba, începând cu , 

Silvius, numit ast-fel, fiind-că s'a născut în pădure şi sfâr- 

şind cu Proca, sati cu Amuliu şi Numitor, fiii acestuia sub 

cari se fundă Roma: Tradiţia scie că după fundarea Romei, 

Alba Longa a mai trăit un secol; însă ea nu mal scie de 

regii ce aii domnit aci, ci e esclusiv ocupată cu noul oraș 

zidit pe malul Albulej, un fluviu. care forma graniţa între 

Statele Latine şi cele Etrusce. a 
Acâstă, tradiție povestită de istorică şi cântată cu multe 

amănunte de poeţi, a fost âredută ca istorică de către toţă 

Romanii. 
Iată acum și legenda fundării Romei. - 

Proca, regele Albanilor—gice legenda — murind, a lăsat 

în urma sa doui fii pe Numitor şi pe Amuliu. Lui Numitor,



care era mai mare, îi se' cuvenea de drept tronul, însă 
Amuliu îl usurpă, lăsând lui Numitor averea privată, Spre 
a-și asigura acest tron usurpat, Amuliu omori pe Egestus sai 
Lausus, fiul lui Numitor, iar pe fiica acestuia, numită Rhea 
Sylvia după unii,. după alţii Ilia, a făcut'o Vestală, adică 
călugăriţă a zeitei Vesta, numită şi Iliaca, o funcţie peste 
sare atârna pedâpsa înmormântării de vie, pentru călugă- 
riţa ce greşesce contra obligaţiunei castităţii. Sarcina călu- 
găriţelor Vestei era de a îngriji de focul sacru al cetăţii, de 
apa şi de sacrele secrete din templul Vestei. , ” 

Când într'o di Rhea Syivia saii Ilia s'a dus în lunca 
cea sfintă spre a scâte apă pentru usul templului, ea a 
zărit un lup; speriându-se a fugit, de sa ascuns într'o 
peşteră 1). Aci i-a apărut deul Marte. In acest moment s6- 
rele s'a stins şi întunericul s'a întins peste tot firmumen: 
tul?). Daul Marte, promițând Sylviei sai Iliei copil fru- 
moşi, a siluit'o. Când Ilia a născut, deiţa Vesta şi-a întors 
faţa, altarul ei s'a sguduit şi fosul de pe el s'a prefăcut în 
„cenuşă 3). | | 

” Rhea Sylvia sai. [liu —aprâpe toţi scriitorii o numesc 
lia — a născut doi copil gemeni. Amuliu aflând acâsta, i 
ordonat; omorirea copiilor, Insă omul însărcinat cu execu- 
țiuuea, în loc de a se conforma ordinului şi a ucide copiii, 

„ka pus întrun coşuleţ, şi le-a dat drumul pe apă. Apaaâ 
dus coşuleţul cu copii în Tibru, care în acel timp era re: 
versat peste maluri, iar coşuleţul, ajungând întrun loc puţin 
adânc, s'a oprit lângă un smochin. Cand s'a retras apa, co: 
şuleţul cu copiii a remas pe uscat. O lupdică atrasă de ţipe- 

„tele copiilor, L-a găsit, t-a dus într'o peşteră, i-a hrănit şi 

1) Serv. Aen. |, 278. . 
2) Dionys. II, 56. Nam et cum vis ejus matri affsrebatur, sive 

ab aliaao homine sive a deo, aiunt totius solis defectionem factam. 
inter rras omnuis tensbris nocturnis tect: i3se ; cum 

obiit, idem accidisse ferunt, - - ootas fuisse; et cu 
Cf. Dionys, I, 75. 

3) Ovid Fast III, 45: 

Silvia fit matar: Vestae simulacra feruntur 
Virgineas otulis opposuisse ranus 

Ara Deae certo tremuit pariente ministra : 
Et subiit cineres territa flamma suos. ? |



— 79 — 

ia lins!); în acest timp două paseri, pe cari legenda le nu- mesce picus şi patra, ' sburai în 'jurul lor 3). Faustulus, un păstor regesc, vădând acâstă, minune, a luat copiii şi X-a dus soţiei sale Acca Larentia, Laurentia sai Lupa, care îl. crescu numind pe unul Romulus și pe altul Remus. 
Cand aceşti doui fraţi ai ajuns mari, et erait un fel de - capi de bandă, având fie-care tovarăşi săi de luptă. Așa a 

avut Romulus ca tovarăşi pe Quintilii, iar Remus pe Fabit. 
Intr'una din luptele pe care le-a avut Remus cu păstorii, 
el a fost prins şi dus înaintea lui Numitor. Acesta, şi-a re- 
cunoscut nepotul; secretul :a fost divulgat; Romul şi Rem. 
cu ajutorul soţilor lor alungă apoi pe Amuliu de pe tronul 
Albei, reintegreză pe Numitor pe tronul ce i se cuvine de 
drept, iar acesta ca mulţumire dă nepoților săi un loc pe 
care să-și zidscă un oraş şi pe care să-l stăpânâscă, 

Acum începe cârta între fraţi, după cine să se numâscă 
noul oraş, după Romul saii după Rem. EI hotărăsc ca un 
auguriu să decidă; Romul aședat, pe Aventin ?) zăresce 12 
vulturi, auguriul a decis în favârea sa. El zidesce oraşul 
după ritul etrusc, Rem sare peste șanț şi Romul îl omoră. 

Acâsta e legenda fondării. Să căutăm acum al da o 
"esplicare. 

  

) Virg. Aen. VIII, 630. 

Pecerat et viridi fetam Mavortis in antro 
Procubuisse lupam geminos huic ubera circum 
Ludere pendsntes pueros, et lambere matrem 
Impavidos, illam tereti. cervice reflexam 
Mulcere alternos, et corpora fingere lingua. 

Serv. Aen. VIII 631. 

:) Plutareh Romul. 2. Iilum ad fluvii ripam eos exposuisse ; 
lupam înde comeasse eo et ubera praebuisse aves autem varii gene- 
Tis alimenta illis minuta ori indidisse; bubulcum tandem rem cum 
admiratione conspecta accedere ausum, infantes sustulisse. , 

” Ibid. Rom. 4. Ibi vero jacuisse pueros, ad quos lupam tradun 
lactantem comeasse, ec picum Martium nutriendis et servandis prâe- 
sto fuisse, Marti ea animalia sacra habentur; et picum Martium prae: 
cipuo honore venerantur Latini. , LL - 

Serv. Aen. I, 273, picum parramque circumvolitare. 
:) Ennius Annal. 1, 98: 

a... Romulus pulcher în alto. - , Ă 
Quaerit Aventino, servans genus altivolantium.
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$- 25. Interpretarea legendei. 

Mulţi scriitori s'aii încercat până acum să explice le- 
genda de mai sus; toţi însă ai pornit de la ideea—ce pare 
întru cât-va'a fi şi a acelora cari ne-ai transmis legenda, 
nu însă şi a autorilor ei—că Roma arfio urmaşă a Albel.. 
Fiind însă că din poeţi, din istorici şi din tradiţie mai reese- 

„ ideea că Roma Sar scobori deadreptul din Troia, nu prin. 
mijlocirea, Albei, - de aceea am încercat a explica legenda 
pornind din acest punct de vedere. Nouă cel puţin explica- 
rea ne-a părut uşsră, fiiind-că n'am v&dut în legendă ma. 
mult de cât o poeşie populară asemenea poesiei populare: 
române, unde alegoria şi metafora jâcă rolul cel mai im- 
portant. ” 

Legenda ne presintă în primul loc o vestală, pe care 
unii o numesc, precum am v&dut, Rhea—muma-—sat Rhea. 
Sylvia— muma Sylvia — Rhea Ilia— muma Ilia — sait scurt, lia, 
Fiind-că locuitoril cetăților vechi erai legaţi prin comunitatea. 
focului şi a apei, interdicerea acestor elemente fiind egală cu 
esilul, cu escluderea din comunitate, focul apoi” fiind încre- 
dinţat pazei unor virgine numite vestale, adecă, călugărițele 
Vestei, ale focului sacru al cetăţii, nimic n'a putut fi mai 
apropiat de ideea poetului popular, de cât ideea de a an- 
tropomorfosa, cetatea şi de a o presenta sub forma unei. 
vestale, . - a 

Istoria ne cit6ză mai multe nume de Vestale, între 
cari Tarpeia, Aemilia!), Opimia?), Pinaria), Tucia4), Urbinia5). 
Dintre acestea, Tarpeia ese din cetate spre a lua apă, și. cade sub scuturile Sabinilor dușmani; e de observat că a. 
cădut atunci muntele Tarpeii. Avem deci aici un caz, în. 
care legendă presintă o cetăţuie printr'o: virgină. In afară, de- 
Aemilia, şi Pinaria, cele-l-alte nume, pe care le-am citat mai sus, nu sunt nume de familii romane, ci mai curând păriă ale- 
cetăţii, triburi; iar înmormiîntările de vie ale pretinselor ve- 
stale, ma! curând ne daii ideea desființării acestor triburi, cari ai greşit contra cetaţii, decat pedepsele unor fete, cart 

  

1) Dionys, II, 68. 
2 VIII, 89.. 
3 TI, 68, 

II, 69. 
5) OT, 40, 

a



ca virgine devotate Vestei ar. fi greşit contra obligaţiei ca-. 

stităţii. Admiţend acum că Vestala personifică, cetatea, Ve- 

stala Rhea ar însemna cetatea mumă; ea ar fi cetatea Alba- 

Longa, patria, Sylviilor, dacă am numi-o Sylvia, şi ar fi Troia, 

dacă am numi-o Ilia. De Gre-ce cei'mai mulţă şi maj de sem 

scriitori numesc vestala Ilia, noi admitem că legenda, vor-. 

bind despre muma lu! Romul şi Remu numind'o Ilia, a vrut 

să vorbâscă despre Ilion, adică despre Troia. e 

Al doilea element ce se presintă, în legendă, este lupul. 

lia, mergând în lunca'cea sfintă, zăresce un lup; olu-: 

pâică hrănesce pe Romul şi Rem, când acești copil sunt 

părăsiţi s6rtei lor; pe muma care îl cresce, tot Lupa o chiamă 

legenda; e deci interesanta sci-ce sens are lupul. . 

Lupul e un animal ce stă sub tutela lui Marte, eul 

resboiului:). Lupul deci simboliseză armata și apariţia lupului 

înaintea, unei vestale, însâmnă venirea armatei înaintea unei 

cetăţi; hrănirea, copilaşilor -de către o lupâică, simbolis6ză 

educaţia, militară din mică copilărie. a lui Romul și Rem; 

crescerea, de către lupâică, e desvolţarea prin resboi. - 

Un al treilea element în legendă este peştera. 

lia, zărind un lup, se ascunde într'o peşteră. Lupoica 

duce pe Romul şi pe Rem într'o peşteră, Ce pote însemna 

peştera alta de cât un.loc de refugiu, o.citadelă ? Ilia, spe- 

riată de lup şi fugind într'o peşteră îns6mnă 'Troianii înspăi- 

mântaţi de urmata inimică se retrag în cetate. Romul şi Rem 

duși de lupdică în peşteră însâmnă—nu încape îndoială —că, 

împinşi de nevoile resboiului, Romul şi Rem. se retrag în- 

tr'un loc întărit, Deul Marte simboliseză resboiul. SR 

Focul simboliseză viaţa cetăţii şi stingerea lui pleirea €!. 

Legenda mai spune, că pe când lupoica, hrănea, copiil; 
două pasări, picus. şi parra, sburaii: împrejurul. lor. - i 

Picus este pasărea lui Marte ?) qeul resboiului şi 

  

3 Prop. IV, 1: Pe | | 

Optima nutricum nostris, lupa Martia rebus 

Qualia creverunt, moenia lacte tuo! 

Serv. Aen. 1, 273. I[, 335. Plutarch. Romulus 4. A 

i) A sa Le Rom XXI: „Romulo et Remo oxpositis, no 

tantum ubera lupam praebuisse, sed et piu frequenter adro ie 
âc bucceas in ora inseruisse ? Prequenter nina etiam num iam lu- 

quae sub montibus sita sunt ac sylvestria, ubi picuS: ibi A alis diis 

Dus visitur, ut narrat Nigidius. Aut polius sicut aliae e avis, .-& 

sacrae, ita picus Marti sacer est? Est enim gudax e 5 

Best v. Oscines. Nonius p. 514, Romulus 4- ș 

AI. - ”
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parra e paserea Vestei!). deiţa, vetrei cetăţii. Romanii con: 
sultai strigătele lor. -Picus, ca pasere a lui Marte, ce sbura 
în jurul. capetelor lui Romul şi Rem, simboliza peirea prin 
răsboi, iar parra, ca pasere a Vestei, simboliza nădejdea de 
a funda cetate; aceste pasări erai oscines, adecă pasări pre- 
vestitâre, la Romani. Picus şi parra, sburând în jurul lui 
Romul şi Rem însâmnă, că aceştia şe aflaii între speranța 
de a funda o cetate şi perspectiva de a peri prin răsbol, 

In fiae Paustulus-e un cuvint care însâinnă colină?) 
> Să reconstituim acum istoria coprinsă în legenda, funuării: 

Cana într”o di Ilia s'a dus 
în lunea 'cea sfintă spre a: 
scâte apă pentru usul tem- 

„plului, ea a zărit un lup; 
speriată a fugit de s'a, 
ascuns într'o peşteră. Aci 
l-a: apărut deul Marte. In 
acest moment s6rele s'a stins - 
şi întunericul s'a întins pe- 
ste tot firmamentul. -Deul - 
Marte, promițând Iliei copil 
frumoşi, a siluit'o. Când a 
născut, deiţa Vesta şi-a în- 
tors faţa, altarul ei s'a sgu- . 
duit, şi focul de pe. el s'a 
prefăcut în cenușă. 

” Ilia a născut doi copii ge- 
meni.. Amuliu aflând'o a or- 
donat omorirea lor; dar omul 
însărcinat cu execuţiunea, 
în loc de a-i ucide, i-a pus 
întrun coşuleţ! şi le-a dat 
drumul pe apă. Apa a dus 
coşuleţul -cu copii .în 'Tibru, 
care în acel timp era, revăr- 
sat peste maluri, iar coşu- 
a 

Pe cânâ, întrun timp, Tro- 
ianii .îngrijaii de interesele 
cetăţii şi de cele sfinte ale 
acestei cetăţi, veni armata 
inimică asupra lor. Infrico- 

- Saţă, ei s'au refugiat în ce 
tate. Resboiul a pătruns 

“în lăuntrul ei şi cu dânsul 
sa întins nenorocirea peste 
întrâga cetate. Troia a fost 
învinsă în resboi, dar n'a pie: 
rit, căci a avut urmași. Când 
aceşti urmași ai venit pe 
lume, cetatea 'Troia a înce- 

“tat da exista. - 

Troia a avut doi urmași, 
cari lipsiţi de ori-ce spri- 
jin, erai condamnaţi să 
mM6ră; însă nu -acâsta a 
fost s6rta urmaşilor Troiei, 
ei se îmbarcară într'o co- 
rabie şi. eşiră pe apă. Apa 

„Ya dus în.spre Tibru, care 
era revărsat peste maluri în 
acel timp; corabia, oprindu- 

') Nonius 1. c. Serv. Aen. VII, 190. Ovia Fast. III, 37: 
Martia picus, avis 
Et lupa: tuta per h 

:) Fest ep. v. 

gemino pro stipite pugnant S os utraque palma fuit. 
Paustulum.. Cf. Fest v. porci effiges v. porcas.
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leţul ajungând întrun. loc se şi neputând merge mai 
putin adânc, s'a oprit lângă departe, Troianii fură nevo- 
un smochin, Apa retrăzen-. „iți a se scoborâ, la mal şi 
du-se, coşuleţul cu copil a . a se aşeza pe uscat. Aci 
rămas pe uscat.,O lupâică, veni arinata, popârelor cari 
atrasă de ţipetele. copiilor, locuiaii în aceste părți, asu: 
ja găsit, l-a dus într'o pe-  pra lor. Ei se afla acum 
şteră, i-a hrănit şi i-a lins. . în neplăcuta situaţie de a se 
În acest timp două paseri, ' menţine prin luptă, cu per: 
picus şi parra, sburai în .  spectiva sai de a pieri prin 
Jurul lor. Faustulus, un pă- resboi sai de a funda o ce- 
stor regesc, a vădut acâstă | tate. In cele din urmă ei se 
minune, a luat copiii şi k-a aşezară pe o colină (faustu- 
dus soţiei sale Lupa, sait lus) unde, mulţumită puterii 
Larenţia, saii Laurenţia, care lor de luptă (lupa) sai re- 
îi crescu,. Si _ligiunii lor (Larentia) saii în 

fine poporului Laurentin, 
care i-a primit, crescură, se | 

! desvoltară şi deveniră mari. 
7 

Ne oprim pentru moment aci cu interpretarea legendei, 
mulţumindu-ne de o cam dată a arăta, că legenda fun- 
dării Romei nu este o fabulă fără miez, că ea pâte fi ex-. 
plicată dacă legăm Roma deadreptul cu Troia. Insă pentru 
a întări interpretarea pe care am dat'o, trebue să aducem 
în ajutorul ei tradiţia precum şi alte dovezi mai temeinice. 
Până, atunci ţinem a observa aci numai, că Vestala, care s'a 
făcut vinovată de a, fi greşit contra jurămintului de castitate 
Și care a trebuit să fie îngropată de viu, nu numai că nu 
sufere acestă pedpsă supremă, dar se şi mărită după deul 
Tibur)), şi Virgil, Ovid, Tibul?) şi Properţiu?) ştii să cânte 
apariţia Iliei pe malurile Tibrului. , 

  

î) Ovid. Fast. II, 598: 
Dixerat: annuerunt Nymphae tiberinides omnes 

Quaeque colunt thalamos, Ilia diva tuos. 

Ovid Amor ]1l, 6, 47—82: Pa 
Hactenus, et vestem timides praetendit ocellis 

Atque ita se in rapidas perdita misit aquas. 
Supposuisse manus ad pectora lubricus amnis 

Dicitur et socii jura dedisse tori. : 

2) Tibul Elepi!, II, 5. . 
3) Propert, IV, 1. „
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„ $ 26. Tradiţia despre Enea. 

După tradiţia generalminte acceptată, Roma ar fi o 
cetate de origine pelasgo-lutină,. şi s'ar. scobori prin Alba, și 
Laviniu din Troia. Dionisiu din Halicarnas dice, că venirea 
Troianilor în Italia o susţin toţi. Romanii şi dovauă sunt 
practicele de la serbări şi sacrificii, cărţile sibiline, oracolit 
pitici, etc.; cultul Vestei şi al penaţilor ar fi troian, Vesta, 
însăşi a fost numită Iliaca 1), adecă venită din Troia; alfa- 
betul latin are o perfectă asemănare cu cel frigian 'Şi ideea, 
că Troianil ar fi fost aceia cari ai introdus civilisaţia în 
Laţiu, are un mare fond de seriositate. Romanii -apol ai 
recunoscut în chip public pe locuitori! din Ilion.ca Darentes. 
lar cel care u adus pe Troian! în Laţiu ar fi Enea, fiul lui 
Anchise. a _- - 

După arderea, Troiei, qice tradiţia, Enea cu mai mulți 
soţi de ai săi, -aii părăsit. patria lor, luând cu ei penaţii şi 
paladiul. După ce aii rătăcit pe mare, după unii un an?), după 
alţii patru ani 3), el aii ajuns la câsta Italie! în partea unde 

„ Tibrul— numit odată Albula —se revarsă în mare. Ei urcară pu- 
tin fluviul şi-şi aşezară castrele pe malul stâng al acestui fluviu) 

  

1) Ovid Fast. III, 30. Ignibus Iliacis aderam. | 
Ovid Fast III, 384: , 

" ” Vesta quoqus ut folio niteat velata recenti ! Caedit ab Iliacis laurea canafocis. 
2) Dionys, 1, 63. Sed de tempore quo Lavinium est conditum scriptores inter se non consentiunt. Atque mihi quidem ei, qui duo- bus annis post discessum ex Troia conditum ferunt videntur ad ve- ritatem propius accedere. 

Solin 11, 14. .* . 
2) Serv..Aen. I, 959, . 
*) Virg. Aen. [X 69: 

Classem quae lateri castrurum adjuncta latebat Aggeribus saeptam circum et fluvialibus undis „Imvadit; sociosque incendia poscit ovantis ; Atque manum pinu flagranti fervidus implet - | 
Ibid. 469: 

Aeneadae duri murorum in parte sinistra |. Opposuere aciem, nam dextra; cingitur amni, 
Ibid. 790: 

Et fluvium petere, ac partem, quae cingitur amni.
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într'un loc pe care Vaii numit -Troia1). Aceste castre se 

aflati în apropiere de îmbucătura, Tibrului 2), privind în spre 

mare 3). După Strabo, acâstă nouă Troia ar. fi fost stabilită 

l 24 de stadii de la gura Tibrului 4), iar după Dionisie nu- 

mal la patru stadii5). Cato caută acestă Troia între Laurent 

şi castrele romane £). ” 

Acestă tradiţie completeză explicaţia restului legendei 

fundării Romei, la, punctul unde coșuleţul: cu. copiii (corabiu 

cu Troianii) sa oprit la un smochin, ficus ruminalis, fâcend 

pentru acest scop ca Tibrul să. fie revărsat, peste maluri. 

In timpurile cele ma vechi Pibrul. nu avea, regulată 

matca sa, şi apele lui se revărsaii peste maluri, pe terenul 

din stânga fluviului mai cu s6mă, între coline, făcând lacuri, 

și silină pe rarii locuitori din: acele părți, ca să comunice 

prin ajutorul plutelor. Varro ne povestesce.că un utare lac 

despărţia muntele Aventin î) de restul uscatului, și că. nu- 

mal prin plute se. putea ține comunicaţia între Aventin şi 

uscat 5). Acesţ munte a putut forma ast-fel o întărire na- 

turală — peştera, în care lupâica a dus pe gemeni. În apro- 

pierea acestui loc a putut o corabie să se nămolescă, Și 

ficus vuminalis însemnă “atunci rimina ficus adecă locul de 

oprire tradiţional 3). Se pare că Aveniinul şi-a luat chiar nu- : 

5 Dionys 1, 53. Tandem Laurentum in ultimum Italiae locuin- 

- perveuerunt ubi juvento errorum fino castra posuerunt et: Jocus n 

quo tunc castrametati sunt ab eo tempore Troia vocatur â mari sta 

dia IV distans. . 
Tit. Liv. Hist,, prefața, I. L» 5- 

: Sery. en. |, 5. IS, 48, ST, 16, ., 

Serv. Aen. VII, 31. IX . , i | 

2 Virg. Aen. IX, 238. Qui patet in'bovio portae, quae proxima 

ponto. . , . , - 
î 

t filio 

1) Strabo, V, 3, 2. Pama est Aeneam cum patre Anchisa e 

Ascanio Laurentum appulisse, prope Ostiam et “Piberis ripam ad 

viginti quattuor stadia supra mare, urbem. condidisse. 

s) Dionys. 1, 53. a mari stadia IV, distans. 

*) Serv. , SI, 316. î „a. 

: o AP V, "43. Aventinum aliquot de causis diount: iii 

__ego maxume puto, quod ab advectu; nam olim paludibus, Ă 

ab reliquis disclusus, itaque eo ex urbe advehebantur ratibus. „e 

5) Varro 1.1. V, 44, Velabrum & veuendo 'velaturam 

etiam nunc dieuntur qui id mercede faciunt. 

%) Ovid Past, II, 412: 

vestigia: quaeque vocatur 

Arbor erat; remanent 
| Romula ficus erat. 

- Rumina nunc ficus,
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mele de la descălecarea Troianilor aci, de 6re-ce Aventinus 
ar veni de la adeentu hominum 1) după Varro. | 

Că Troianii nai putut să stea în acest loc în chip de- 
finitiv, se înţelege de la sine, ei aii trebuit dar să caute a 
intra, în comunicaţie cu locuitori! acestor locuri. Legenda și 
tradiţia ne spun: , Ne | 

„Enea pregătindu-se să jertfsscă un porc penaţilor, 
scr6fa grea, destinată pentru jertfă, s'a smucit, a alergat 
în lăuntrul ţărei: până când a cădut ostenită pe o colină 
departe 24 stadii de mare 2). Enea, alârgă după densa, Tecu- 
n6sce că pe acea colină el trebue să ridice oraşul penaţilor; 
însă localitatea pustie îl înspăimântă, şi plin de griji adârme. 
In somn îi apar penaţii şi îi ordonă să ridice acolo orașul, promiţându-i că urmaşilor lui imediaţi sunt reservate câm- . pil mai bune). Peste n6pte scrâfa a fătat 30 de godaci, iar Enea o jertfesce împreună cu toţi godaciit 4. : Am arătat, în partea întâia, a acestei lucrări, ce însemnă jertfa: unui porc şi când acâstă jertfă, se face. Admiţând acea explicaţie şi aplicând”o la tradiţia, de mai sus, vedem că aci e vorba, despre încheerea unei alianţe cu indigenii şi cu 30 

    

') Varro L. L, Aventinum aliquot de causis dicunt..... alii adventinum ab adventu hominum, ' 2) Virg. Aen. III,.390 şi. VIII, 43: 

Quum tibi sollicito secrati ad fluminis undam : Litoreis ingens inventa sub ilicibus sus Triginta capitum fetus enixa, jacebit, Alba solo recubans, albi circum ubera nati; Is locus urbis erit; requies ea, certa laborum,. 

„+ Dionys. 1, 56. Aeneas vero intellegens hanc esse quadrupedem illam vias ducem ab oraculo sibi Signitficatam, cum paucis eam ex intervallo sequebatur, veritus ne propter perseguentium tumultum a. fatali via averteretur, At, illa ferme stadiis XXIV a mari digressa, collem quendam cursu conscenâit, ubi labore “fatigata, consedit. Serv. Aen. 1, 269,* 
3) Cum autem Aeneas (oracului enim ad finem videbatur per- ductum), cerneret locum illum în agro parum commodo procul abesse a mari, eoque importuoso, in magnam animi anxietatem et consilii inopiam incidit, utrum oraculo parendum atque sedes ibi ponendae essent, ubi vitam aerumnarum plenam perpetuo degerent et nullius boni participes essent futuri an ulterius. ad meliores sedes quaeren- das eundum esset. a . N Aurel. Vict. XII, 5. : „i | 1) Serv. Aen. II, 104, 140. Fest. e». v. confeta sus, 

N
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popâre ale Laţiului pe colina, Laviniului 1) ; tăierea porcului 

precedând un foedus. Se. pâte gice deci, că, de o cam dată s'a 

indrumat Enea spre o alianţă cu popârele autochtone. 

Tradiţia ne spune că Enea, a facut o alianţă de familie : 

cu autochtonii 2). Aceştia ar fi dat 700 juguri pentru soţii 

lui Enea) iar lui Enea însu-şi regele Latinus I-ar fi dat pe 

fiică-să Lavinia de soție (colina Lavinium pentru a şi clădi 

un oraş). Locurile dăruite ar fi fost —după tradiţie — pustii, 

nisip6se, acoperite cu hugeac şi cu o vegetaţiune săracă 4) 

aflătore între Laurentum şi castrele troiane?) -la o depăr- 

tare. de 40 stadii de Laviniu0). Citind. acâstă descripţie a . 

regiunei dăruite, fără voie ni se impune locul pe care mai 

târdiu s'a, zidit Roma; căci cu totă lauda pe care Cicero, 

vorbind despre Roma, o adres6ză lui -Romul şi privirei lui 

geniale în alegerea, locului pentru clădirea, unui oraş, el recu- 

n6sce totuşi că regiunea, era nesănăt6st1), de unde resultă că nu. 

o alegere a. decis de locul unde s'a fundat Roma, ci un dar, 

precum o arată legenda (undării şi tradiția despre . descăli- 

carea lui Enea, un dar cu care cel cărora el a fost făcut 

al trebuit să se multumescă. E | 

Nici după mârtea lui Latinus, nici după acea a lui 

Enea, Troianii, şi autochtonil. nu devin -un singur popor. 

Troianii, mulțumită dărniciel: autochtonilor, fundeză pr imul 
Stat autochtono-troian. Acesta nu se întâmplă fără minuni; 

legenda ne spune, că atunci când Enea a procedat la fun- 

darea Laviniului, s'a vădut cum un lup aducea lemne uscate 

şi alimenta focul aprins de sine într'o jpădure,- un vultur | 

sbura pe deasupra focului făcână vânt cu aripele sale, iar o 

vulpe udându-și c6da în rîii, cerca, să stingă focul aprins. 

Acâstă, legendă îşi are importanţa sa, şi ne vom ocupă de. 

densa mai târdii. IE 

1) Abeken.. Mittel-Italien, pag. 62. Bormann. Altlatinische Choro- 

graphie, pag. 110. pp . . : apa a 

2) Lie I, 1. Aenean apud Latinum fuisse in. hospitio, ibi Lati | 
num apud penates deos domesticum.publico adjunxisse foedus, îla . 
Seneag în matrimonium data. ! DI - 

erv. Aen. XI, 316. - : a , 
- 4) Dionys. I, 56, "cit Aurel Vict. XII, 5, cit. Serv Aen. I, 3, 

p&rum „acerrinvuum litorosossimumque. . : - “ 

erv. Aen. XI, 316. : , ani 

*) Dionys. 1, 59. Ut Aborigines tantum asr! Troia nis, darent 
quam tum" pstebant a colle quoquo versus euntibus stadia dantem 

1) Cic. de rep. il, 6,-11. Locum delegit e fontibus abund: , 

et in-regione pestilenti salubrein.
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$ 27. Dovegi istorice. 

„„..* Legenda şi tradiţia sunt — după cum am vădut — de acord asupra punctului că Troianii ai descălicat în Italia; conţine însă legenda un adevăr istoric ? şi tradiţia este ea întemeiată ? Iată două întrebări la cart “forte cu grei se pote încă, respunde. Până acum, în afară de asemănarea al- fabetului latin cu cel frigian, care 'pâte fi învocată ca do- vadă, că cultura. Laţiului vine aia Frigia, unde s'a aflat Troia, m'avem încă dovedi positive, care. să învedereze esactitatea tradiţiei şi adevărul" istorie cuprins în legenâă. Nici o colină din multele ce acoper Laţiul, nu pârtă un nume care să amintâscă Troia. Tradiţia ne spune, că locurile pe cari s'aii aședat 'Troianii la descălicarea lor ai fost numite 'Troia, însă istoria nu ne-a păstrat nici o urmă de la acestă Troia de pe malurile 'Tibruluj, | | i cu tâte acestea, lipsa unor atari urme positive nu pot fi încă interpretate în sensul că Troianii n'a descălicat pe solul. Laţiului. Dacă n'avem coline Şi cursuri de ape, lo- curi cu nume ce ne-ar aminti Ilionul, causa se pâte găsi în numărul relativ neînsemnat - de Troiani ce S'aii putut; sta- bili pe solul Italiei. Acolo unde popore întregi 'emigrezi și se așeza pe locuri aprâpe pustiite, ele aduc cu sine şi nume pentru coline, rîuri, lacuri şi satele sai oruşele unde se așeză; aci însă, unde nums&rul Troianilor nu trece peste şepte ginţi— şâpte familii, ar fi pretenţios de a se cere, ca acestea 

” fost în contact 5). De aceea Troianii ai putut - introduce în Latiu „OIganisaţia de Stat pe care ai avut'o în patria lor, Şi Laţiul pâte, trebue chiar, să pârte pecetea, civilisaţiunei troiane. Dar cine cundsce acâstă civilisaţie ? Şi acesta e un 

    

1) Maspero: Histoire ancienne na 219—252, 230 şi 249-930. enne des peuples de VOrient, pag.
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punct de întrebare important pe care istoria civilisaţiunei 

"xa trebui să-l lumineze. Pe noi ne interes6ză aci un singur 

dar fârte important punct şi anume: de a stabili succesiu- 

nea Romei asupra Troiei; dar în lipsa unor dovedi materiale: 

putem recurge la dovedi de altă natură cari însă nu ai mai 

puţină valdre istorică şi probantă. o 

| Se scie că vechile calendare, numite faste, pe lângă că 

erai religi6se, mai aveaii şi un caracter politic şi sacral, 

din pricina naturei' teocratice a Statelor vechi. Evrei], cari - 

- ai încă o organisaţie socială teocratică, mai posedă şi adi 

un asemenea, calendar. Serbătorile ce acest calendar conţine, 

nu sont numai serbători religi6se; pe lângă serbătorile cu 

caracter pur religios, el mai coprinde -serbători politico-re- 

ligi6se, din pricină că în timpurile vechi, Evreii şi tote po- 

prele din Asia-Mică, mai cu sâmă, unde e l6gănul mai tu- 

turor ideelor religi6se,. nu făceaii deosebire între ideea de 

Stat şi religiune, aceste două idei fiind legate una de alta. 

Astă-di încă Evreii serbeză exodul din Ezipt, victoria Ma- 

cabeilor, reuşita Estherei şi scăparea poporului Evreii de 

peirea pe care le-o pregătea Aman, ministrul favorit al 

lui Ahasverus; adi ei plâng încă dărâmarea. templului din 

Ierusalim. 'Tote aceste serbători aii un caracter politic şi 

religios şi atari caractere trebuia să aibă Și serbătorile Tro- 

ianilor, ale -Romanilor şi 'ale poprelor vechi în genere, 
pe când ideea de religie şi de. Stat stăteah în cea mal 

strânsă legătură. | , 
Piind ast-fel, datele importante din punct de vedere 

politic, religios, sacral în viatza. popârelor vechi, trebue Să 

fie consemnate în fastele lor, și în lipsă. de alte dovedi mea, 

positive, mai materiali, fastele sunt documente 'de: natur 

istorică positivă, menite a ne lumina asupra cestiunilor mar 

ce numără în viaţa; popsrelor. i 

Dacâ Ron i A urmaşi de “ai Troianilor, nu. € E 

putinţă, ca fastele romane să nu conţină nici 0 ame 

căderea Troiei. Nu se pâte ca Troienii să fi a e 

dee Troiei, fuga lor din Pergam; şi Latiul, cărui, tut 
ia dat religia şi organisarea de Stat, civilisaia Să P des. 

să nu însemne în fastele saie, datele când Troian iomane 
câlicat, pe teritoriul Italiei, Dacă vom găsi în faste 9 renta 

naţi: j ţ atari evenimente 
că poporul roman, naţia latină, a serba A oreiată, des- 

referitâre la Troia, atunci vom avea dovadă înteme 
pre succesiunea Statului roman asupra Troiei. - 

Lă
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$ 28. Serbătârea Vestei. 

Printre deii cei mai importanţi în ordinea, politico-re- 
ligi6să a antichităţii figureză, de sigur Jupiter ca deul cei 
mai mare, deul deilor şi al Gmenilor. Despre acest dei, nu 
„avem ce să vorbim, căci el nu presintă un interes special 
pentru Statul roman "sait dreptul roman; sub patronagiul 
s&u ca Jupiter Feretrius se făceau tote alianțele şi. numele 
sei compus din cuvintele ju. şi pater, îl.arată ca, deul or- 
dinei sociale. Un interes ceva mai special îl presintă Juno 
ca deiţa cetăţii; însă fie-care cetate din antichitate avea 

„ Junona sa, şi Troianii alungaţi din Troia sunt 'representaţi 
de Virgil ca persecutați de Qeiţa Juno, o alegorie, nu încape 
îndoială, la, retăcirea, lui Enea și la negăsirea de cătră, acesta 
a unul loc unde să se aşede, unde să fundeze o cetate. 
Deci nici acestă Qeiţă nu presintă un interes deosebit, 'spe- cial Romei numai. De observat e, că atât în cuvântul Ju: 
piter cât și în cuvântul Juno, amândouă divinităţi impor- 
tante pentru ordinea socială, găsim că rădăcina cuvintelor 
ce form6ză numele lor este Ju, despre care scim că însemnă legătură şi că acestă concepţie stă în strinsă unire, cu ideea, de. drept. - E „___. In fastele romane nu găsim nici o Qi, de serbătere . pentru Jupiter, deul deilor şi al Gmenilor; pentru deiţa, Juno insă, găsim nu o di, ci'o lună: este luna lui Iunie 1), pre- cum găsim şi pentru deul Marte Şi pentru deiţa Muia câte 0 lună întrâgă, luna Martie, prima luna a anului vechii roman şi lana Mai.. O qi specială, pentru a serba aceste dai- tăţi nu găsim, iar pricina, este că serbătorile din fastele To- mane march6ză mal curând evenimente istorice importante pentru cetate şi popor, decât amintiri ce sunt pur religi6se: O deită al cărei caracter politic şi religios nu pâte fi 
contestat, e fără îndoială şi deiţa Vesta, care e deiţa vetrei. Statului, a concoriiei şi a sizuranțel. Ac&sti deiţă a avut câte un templu în Albu şi în Roma; pe altarul vi ardea focul cel vecinic şi Sacru, câtre care convergeaii tote cele- pate focuri ale cetăţii. Când cine-va s'a făcut; vinovat de o ptă con rarie concordiei şi Siguranței Statului, îi sa in- 

9 Plutarch. N uma, 19, i : Post. ep. v. Iuniuni. » 19. Iunium a Junone. Ovid Fest. VI, 61. 

+
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terdis focul şi apa, adecă a fost esclus din comunitatea po- 
jitico-religiosă a Romei sai a Albei. Caracterul politico-re- 
ligios al acestei deiţe nu pâte deci fi pus la îndoială, şi 
cultul Vestei are de sigur o mare importanţă istorico-poli- . 
tică pentru noi, - a o 

Acestă deiță însă nu are o lună care să fie numită 

după dânsa, ca, Iunie, luna Iunonei şi Mars, luna lui Marte, 

ci-o di de sărbătâre numai, .care cade în luna Iunie între 

nouă dile nefaste, triste. 
In ce privesce cele: nouă dile nefaste, se dice că ele ai 

fost instituite cu ocasia unei minuni şi anume cu ocasia 
căderei unei sume de petre pe muntele Alban, asemenea 

unei ploi cu grindină, când o voce ce a eşit din lunca de 

pe cel mai înalt virf al muntelut, ar fistrigat, ca Albanil să 

facă serviciul divin după ritul str&moşesc!). Ele ai fost 
fisate pe luna Iunie, adecă a Qeiţii cetăţii. Minunile -ce “se 

întâmpla spre a prevesti sai preveni pe Romani de mari 

“pericole pentru Statul lor, cadeau în aceste nous dile ne- 

faste?). Intre aceste nouă dile nefaste se. găsesce şi sărbă- 

târea Vestei, numită Vestalia. Ea cade în. adevăr d. V ante 

Id. luni (9 Iunie). e | N 
Intrebarea este: Care e evenimentul de ordine politico- 

religi6să, întâmplat în acea qi? De ce este acestă qi „o di. 

tristă şi nefastă ? De-ce cade ea în luna Junonei şi. între 
cele nouă dile nefaste? , 

Aceste întrebări câştigă în importanţă, când ne gândim 

  

5) Liv. 1,31. Dovictis Sabinis, quum în magna gloria magniaue Op 
bus regnum 'Tulli actota res Romana vsset, nuntiatum regi patribusque 

est în monte Albano lapidibus pluisse. Quod quum credi vix pote 
missis ad id visendum prodigium, in conspectu, haud aliter quam de! 
grandinem venti glomeratam în terras agunt crebri cecidere coe? 
pides. Visi stiam -audire vocem ingentem ex summo cacuminis oo 
ut patrio ritu sacra Albani facerent quae velut diis quoque simu, cit 
patria relictis oblivioni dederant et aut Romana sacră suscepă "duo. 
aut, fortunae ut fit, obirati, cultum .reliquerant deum romanie Ie 

que ab eodem prodigio novendiale sacrum. publice SUSCoL tur) seu 
seu voce coelesti ex Albano monte missa (nam id quod tracii) pro- 
barus picum monitu. Mansit certe sollenne, ud quandoque 
digiom nuntiaretur, feriae per novem dies agerentur. e în cul- 

2) Liv, XXVI, 32 4. In aede Concordiae Victoria, qua? + Azi 
mine erat, fulmine icta decussaque ad victorias Diiis nuntiatum 
erant, haesit, nequ inde procidit. Et Anagniă et Frege) ră sanguinis 

est, murum portasqne de coelo tactas, et in foro sub io et Reate 
Tivos per diem totum fluzisse, et Ereti lapidibus pu rocurata, st 
mulam peperisse. Ea prodigia . hostiis majoribus Sile FA cum, - 

obsecratio in unum diem populo indieta, et novendia |
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că. Vesta a fost numită de către Romani Iliaca 1), 'adecă 
adusă, din Troia, legenda dic6nd că Enea a adus'o din Troia, 
cu . paladiul care paladiu a fost şi el depus în templul 
Vestel 2). : a 

La tâte întrebările de mai sus se pote respunde:- Intre 
serbătârea Vestei şi luna Junonei, a deiţei cetăţii, esistă 
un raport, fiind-că și luna Iunonei şi s&rbătârea Vestei inte- 
res6ză cetatea şi societatea ei politico-religi6să. Cele nouă 
qile nefaste fiind apoi posteridre s&rbâtorei Vestala, Liviu 
urătându-ne când şi cu ce prilej ele ai fost introduse?) 
mal curând se pâte întreba cine-va, de ce s'aii fixat cele nouă 
qile nefaste în luna Iunie şi în peridda în care cade Vestalia, 
de cât de ce cade Vestalia în aceste nouă dile; căci în ce 
privesce . diua Vestalia, eâ nu pâte fi alâsă după plac, ci 
trebue să fi fost stabilită ca dată istorică, pentru a aminti 
un eveniment de ordine politico-religi6să, întâmplat în acea 
di, un eveniment care trebue să fie cu atât mai însemnat 
cu cât el se refere li Roma şi la Troia în acelaş timp, Ve: 
sta fiind numită şi Iliaca. . a 
___ Care să fie insă acea di tristă, nefastă, de interes po: 

litico-religios şi sacral, deopotrivă însemnată pentru Troia 
ŞI pentru Roma? Să nu fie Gre diua căderel Troiei? Căci 
numai acest eveniment trist -pâte avea acest caracter; nu- 
mai el pote răspunde la întrebările de mai sus. Să cercăm 
a lumina punctul. . . | „__ Dionisiu .din Halicarnas, harnicul scrutaţor al: anti- 
chităţilor romane, vorbind despre diua căderet Troiei, se ex- 
primă înti'un chip ce-a dat loc la 0 discuţie, care, ca de 
obicei, în loc de a fuce lumină, a produs o incurcătură. El dio+4): "Ilrov ut» yo îjlo relevrovrog JJdn Tov Yeooug, En- Tezaidezci rocregov- putoceş Zis Veorviis, 07901) pYivovroo pa: - 

DI II II 

:) Ovid Past. 111, 30. Ignibus Iliavi am, Lbid. ITI, 34; , s AS Iliacis adoram. 

Vesta Quoque ut folio niteat velata recenti. Cedit ab Iliacis laurea cana focis. - 

:) Plutareh. Camill, 20. In iis aute Palladium ab Aenea in Italiam all traditum, - : - 
5) Liv. L, 31, cit, Insâşi serbătârea Veste : i 4 după mărturia scriitorilor, 40 de ani după unda Roost introdusă dup -*) Dionys, 1, 63. - 

m arcanis esse Trojanum illud 
atum, multorun sermonibus est
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vos Geoymluivog, ds A9Ymveior vous xQ0vous îtyovgi. Acâsta 
se traduce ast-fel.în latineşte: Iium. enim captum aestate - 

jam vergente, XVII diebus ante solstitium aestivum, die octava, 

mensis Thargelionis, . defisientis. quaemadmodum Athenienses 

tempora computant. Adecă in românesce: Troia a fost cu- 

prinsă, la sfirşitul verei, ş&pte-spre-dece dile înaintea, solsti- 

țiului de vară, în diua a opta, a lunei Thargelion, ce se sfârşia, 

după cum socotesc Atenienii timpul. 
Acestă. esplicare a, cuvintelor lui Dionisiu este şi ne- 

înțelesa şi inexactă. Căci înainte de tâte trebue să scim că 

solstiţiile cad în Decembrie şi Iunie, în special solstițiul de 

vară cade la 26 Iunie, după cum o arată o inscripţie lapi- 

dară de pe fastele Venusine 1). Asupra acestui punct neîn- 

"căpând nici calcul şi nică îndoială fundată, nu se pâte spune 

că Ilion a fost cuprins la sfârşitul verei,.căci avem 17 gile 

înainte de solstițiul de vară. Dacă ar fi solstițiul din De: 

cembre, atunci 17 dile înainte de solstiţiu ar fi pe timpul 

sfârşitului tâmnei. Cuvintul Yzeove ce-l găsim în text Şi care 

însâmnă vară, trebue deci schimbat în tagos care însemnă 

primăvară, după cum citise deja Lapus care a tradus desi- 

nente jam vere. Neînţelesă, este apoi aci traducerea, «lie octata 

mensis 'Thargelionis deficientis guaemadmodum Athenienses 

tempora computant. Invăţaţit cred că trebue să numere in- 

dărăt, ceea-ce e un non-sens. Căci ce a vrut să qică Dioni- 

siu? EI, culegând datele din autorii şi monumentele romane, 

voesce să arate Atenienilor luna şi diua căderei Troiei şi le 

dice că Troia a cădut la sfârşitul primăverel, ş&pte-spre-dece 
dile înaintea solstiţului de vară, după ce a trecut a opta 
di a lunei care la Atenieni e numită Thargelion „(lunie) Dio- 

nisiu esplică luna Iunie prin 'Phargelion.. E cu neputinţă ca 

Dionisiu să fi întreprins un calcul ca acela, pe care-l face 

Scaliger în scrierea sa: De emendatione temporuni, pag. 560 

şi care sfârşesce dicând: aut fallitur Dionysius, vel code es 

"en los1ls, e NR DE 

Deci textul lui Dyonisiu trebue tradus astfel Doe 

a cădut pe la sfârşitul primâverei cu 17 gile înainte i PA 

stițiul de vară, după ce a trecut a opta dia lunci, mumă În 

Atenienă Tharghelion. Dacă traducem ast-fel şi cercăm a E i 

bili diua, numărând de la 26 Iunie, când cade solstiiu 
vară, 17 dile îndărăt, ne oprim la o dia lunei: Iunie in 

  

, 

') Mommsen C. 1. L. vol. 1, P- 301.
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nată Vestalia, serbătârea Vestei; numărând apoi de Ja în- 
tâia di a aceleiași luni în jos, ne oprim la & noua qi a lunej, 

„adecă după ce a trecut a opta, di, şi care e iărăși Vestalia. 
Acâstă di corespunde tuturor arătărilor lui Dionisiu, căci 
cade cu 17 dile înainte de solstițiul de vară, cade după ce 
a trecut « opta di a luhei Iunie, şi este diua când se sfâr- 
şesce primăvara, după calendarul. lunian. : 

Deci avem însemnată în fastele romane; memorabila 
di a.căderei Troiei. Acestă di e serbată ca o di tristă şi e 
în acelaş timp o di de interes politico-religios pentru Statul 
roman. Putem deci spune că avem o dovadă fârte impor: 

„tantă, o dovadă irefutabilă culesă în faste, că evenimentul 
căderei “Troiei a fost considerat de Romani ca un eveniment 
istoric, politico-religios al poporului: lor. - 

-$ 29. Poplifugium. 

Căderea, Troiei nu este singurul. eveniment, istoric tro- 
ian important consemnat în fastele romane. şi ale întregului 
Laţiu; mai sunt în fasteşi alte Qile ce amintesc evenimente 
de interes istorie, menite a confirma mai mult faptul că Ro- 
manii sunt Troiani prin originea lor, şi a stabili, că legenda 
fundării, cum am esplicat:o noi şi cum e întărită esplicarea 
de tradiţie, conţine un adevăr istoric. A 

„_ Romanii n'a serbat numai diua, căderei Troiei, ci şi 
diua fugei lui Enea din Pergâm; căci în fastele lor găsim 
la d. III non. Qaintilis (5 Julie) o serbătâre numită Popli- fugim, adecă fuga Poporului. Intrebarea este: 6re acestă » serbătâre amintesce ea întradevăr o fugă a, poporului? Şi dacă, ea 'amintesce o fugă, să, fie 6re fuga din Troia, și uu vre-o altă întâmplare ? 
„= În „ce privesce primul punct, Vârro dice: aliguot lutjus diei vestigia fugae în sacris apparent de guibus rebus anti- gquitatum libri plura referunt 1), iar Plutareh, confundână diua Poplifugiam, care cade III non. Quintilis (5 Iulie) cu nonele 

N 
4 

  

1) Varro L. L. VI, 18. Dies Poplifugia videtur nomin 
, „ Dies P a atus, quod eo die tumultu .repente fugerit populus; non multo enim post hic dies quam decessus Gallorum ex urbe, et qui tum sub urbe populi ao Qulates, ac Fidenates et finitimi alii, contra nos conjurarunt. Aii- nujus diei fugae in sacris appareni, de aui iquita- tum libri plura referunt, PR 15» Se quibus rebus antiguita
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caprotine, care cad peste două dile adecă în diua chiar a 
nonelor lui Quintilis (la 7 Iulie), arată că în acea di de po- 

- plifugium, Romanii, mergând la, locul de jertfă, striga Mar- 

cus, Lucius, Caius şi alte nume obicinuite, pentru a repre- 

senta o fugă 1).. Iată două dovedi că serbătorea poplifugium 

a fost instituită pentru.a aminti o fugă, care trebue să fie 

de importanţă, istorică şi sacrală pentru Statul roman.. 

.De care fugă este însă vorba? 
Varro nu se pronunţă cu siguranţă în amintirea cărei 

fugi s'a instituit acea qi. El crede că e amintirea fugei dinain- 

tea Galilor, şi confundă serbătârea, acesta, cu nonele caprotine, 

când ar fi dispărut Romul?), ceea-ce face şi Plutarch?), Dio- 

nisiu face acelaș lucru 4), ear Maucrobiu vorbesce de o fugă 

în urma unei înfrângeri suferite de la Etrusci 3). Toţi acești 

autori însă comit o mică greşală: ei nu observă că popli- 

_ fugium cade la 5 Iulie (III non. Quintilis) iar nonele capro- 

tine cad chiar în diua nonelor lui Quintilis, adecă la, 7 Iulie?); 

e aci. o deosebire de duuă dile. Apoi mai vine ceva impor- 

tant: 6re o fugă în urma.unei bătălii perdute pâte avea ea 

importanţa politico-religi6să, sacrală pentru a fi consemnată, 

în fastele unui popor? Ni se pare că nu.. Si apoi e vorba 

aci de fuga unui popor ear nu de fuga unei armate ; deose- 

birea e mare, e enormă. Esistând o singură fugă a unui po- 

por, acea, fugă nu pâte fi decât, fuga Troianilor din Troia. 

Iată și dovedi spre a sprijini acestă, părere: Bă 

În timpul r&sbdielor punice şi înainte de. înfrângerea 

suferită de Romani la Canne, poetul Marcius ar fi predis 

marele desastru de care va fi încercată Roma, făcând atunci 

o comparaţie cu Troia şi căderea, ei. EI u Qis: Ammnem Tro- 

1) Plutareh Romulus, 29. Quum ad sacrificiu pergunt, nomina 

multa patria proclamant, ut Marcum, Lucium, Caium ; illius temporis 

trepidationem et fugam referentes, quemadmodum mutuo se appel- 

larint în metu illo et tumultu. - 
Jbid. Camil, 33. | 
2) Varro L. L. loc. cit. , 

3) Plutarch. Romulus, 29. Camille, 33. Numa, 2 | 

: +) Dionys, II, 56. Propterea etiam auiunt, eum diem quo clades . 

illa accidit (uciderea lui Romul) a populi „Iuga nomen accepise et a 

nostra usque tempora Poplifugium appeilatum,. a | 

5) Macrob. Loara. ET, Ş 14 2 ait, vitulam. victoriam nomi 

nari. Cujus rei hoc argumentum profert, quod postridie nonas Iu ias 

re bene gesta, cum pridie populus a Tuscis in fugam versus si un 

Poplifugia vocantur, post victoriam certis sacrificiis fiat vitulatio. 

*) Moinmsen C. 1. L. vol. Î, pag: 309. .
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iugena, Romane fuge Cannam, ne te alienigenae cogant in 
campo Diomedis conserrere mnanus 1). In acelaş carmen, poetul 
Marcius ar mai fi dis: sed mec credes tu mihi, donec comple- 
pleris sanguine campunn, miliaque multa occisa tua tetulerit, 
etc. EL n'a fost credut, deşi a afirmat; că însuși Jupiter I-a, 
făcut cunoscut ce se va 'înt6mpla. Bătaia, de la Canne a 
avut, loc şi Romanii ai fost cu totul înfrânți, . . 

După înfrângere, acelaş poet a sfătuit pe Romani ca 
să, dedice jocuri deului Appolo 3), cari jocuri să se facă în 
toţi anii graeco ritu5). Liviu spune că acest jocuri ab fost 
instituite printr'un senatus-consulţ:). In anul 543 a. u.c. 
ele ai fost celebrate pentru prima 6ră5). Insă senatus-con- 
sultul n'a fost observat mai târdii şi Liviu scie să pove- 
stescă despre nenorociri ce a cădut asupra Romei din acestă 
pricină €). Autorităţile sai văgut; silite, .pentru a face să se 
observe cultul ca să facă o lege. Legea s'a făcut şi jocurile aii 
fost fixate pentru tot-du-una pe diua III non. Quintilis (5 
Iulie) adecă, pe poplifugium 7). De atuncea vedem în fastele 
Praenestine, Amiterne, 'Antiate8) Şi de sigur în ale întregului 
Laţiu, ludi Appolinaris lângă Poplifugium în aceeaş qi. In 

  

1) Liv, XXV, 12, 5. Amnen Troiugena, Romane fuge Cannam, ne te alienigenae „cogant in campo Diomedis conserere manus, sed nec credes tu mihi, donec complessis sangui campum miliaque multa occisa tua tetulerit. . 2 Liv. AXYV, 12, Hostem, Romani, si expellere vultis vomicam- que, quae gentium venit longe Apollini vovendos censeo ludos, qui quotannis comiter Apollini fiant. - 
5) Liv. Le. Decemviri graeco ritu hostiis. sacra facient. Hae si recte faxiiis, gaudebitis semper, fietque res vestra melior. Nam îs di- vus extinguet perduellos vestros, qui vestros campos pascunt placide. , %) Liv. Le, censuerunt patres. Apollini ludos vovendos facisn: dosqus: et quando ludi facti essent duodecim millia aeris praetori ad rem divinam et duos hostias majores dandas. „5 Liv. XXVII, 23. Ludi Apollinares Q. Fulvio, Ap. Claudio con: sulibus e P. Cornelio Sulia prastore urbis. primum facti erant, Inde omnes deinceps prastores urbani fecerant, - . | . €) Ibid. Sed in unum annum vovebant dieque incerta; faciebant. _Eo anno pestilentia gravis incidit in urbem agrosque; quae tamen „Magis in longos morbos, quam în perniciales evasit, 7 Ibid. Ejus pestilentiae causa et supplicatum per compita tota urbe est,'et P. Licinius Varus praetor urbis legem ferre ad po- pulum Jussus, ut hi ludi in perpetuum in statam -diem voverentur. Ipse primus ita movit, fecitque ante diem tertium nonas Quintiles. Is dies. deinde sollennis servatus. - - %) Mommsen C. 1. L., vol. I, pag. 324, 328,
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acestă Qi se văd de o parte femei cari plâng, iar de alta 
bărbaţi coronaţi!), unele arată tristeţă, alţii bucuria, victoria. 

“Cand. vedem deci că avem a face cu o serbătâre nu 

numai romană ci'a întregului :Laţiu; când instituirea jocu- 

rilor fixate pe diua poplifugium a fost inspirată prin exem- 

plul cădere Troiei; când acele jocuri se fac în onorea Qeului 

care a luptat pentru Troian; când. din serbare reese şi ideea” 

fugei, ideea tristeţe şi aceea a victoriei, iar aceste condițiuni 

neputend să le îndeplinescă decât fuga din Troia; atunci e 

„permis a, se conchide că popli/ugium amintesce exodul din 

Troia, Acestă fugă e de sigur cea mai însemnată : pentru 

istoria Romei, mai însemnată decât fuga dinaintea Galilor, 

decât fuga în momentul dispariţiei legendare a lui. Romul 

şi decât o fugă dinaintea EBtruscilor, câfid ai putut fugi ar-- 

mate iar nu un întreg popor. pr , o 

Dionisiu giceca în cele 87 de dile după cuprinderea Troiei, 

Acheii ai pus la cale afacerile Statului Troian, iar Troianii 

ati părăsit oraşul în anul următor. cam pe-timpul echinop- - 

ţiului de tâmnă 2). Acestă. aserţiune nu „este verisimilă, 

fiind-că tradiţia ne arată că Enea fuge cu paladiul pe tim- 

pul pe când cetatea se cuprinde. E mai probabil că Troianiă 

să fi fugit in timpul celor 80 dile: după luarea cetăţii şi 

anume în Qiua 26 după cuprinderea ei, când cade serhătorea 

poplifugiuin. Cuvintele acestea ale lui Dionisiu nu trebue de alt- 

fel luate ca istorie, de 6re-ce el însuşi spune, că socotsla ce 

face cu privire la fuga, lui Enea, e o socotelă a sa proprie 5). 

Aşa dar putem conchide dicând, că pe lângă, serbătorea, 

Vestalia, se imai găsesce în fastele romane consemnată, o di 

memorabilă; istorică, care l6gă. Roma de 'Troia. 

880, Parilia. | 

_ In. Qiua de. XI cal. Mai (21 Aprilie) ale fie-cărui an, Ro- 

manil ţineaii serbătorea numită Parilia sai Palilia. Despre 

  

i ţ v. Apollinares ludos. NE . Ă _ 

2 tă 763, Itaque intra SSXVII dies qui urbis expug 

„|
 

nationem sunt secuti,- existimo. Grecos res urbanas composuisse, et : 

is qui i is fecisse. 

levatas ab illis qu: recesserant recepisse, foedusque cum eis [i « 

Sezuenti ? uter înno, qui primus erat ab urbe capta sub aequinoctio 

autumnali” Troiani a terra solventes Heliespontum trajecerunt, rebus 

3) Dionys. 1, 63 in fine. Atque opinionem, quam ego | 

istis habeo, satis declaravi. 

ATI. 
7



— 98 — 

acestă serbătâre, care. e ţinută în âceeaş di încă şi acum în 
Italia 1), dar care e serbată şi în ţara nâstră în diua de 
9 Martie, adecă în diua echinopţiului de primăvară 2, se 
dicea şi se dice încă, că este serbăt6rea fundarii Romei, deși 
Plutarch ne spune că acâstă serbătâre 4 existat încă înainte 
de fundarea, acestui oraş5), iar în obiceiurile practicate la 
acestă serbătâre, nimic, dar absolut nimic, nu ne îndreptă- 
țesce ca să vedem o alusie la fundarea orașului. 

Iată pe scurt acele obiceiuri: | 
In diminâţa dilei de XI câl. Mai (21 Aprilie), poporul 

se purifica cu felurite parfumuri amestecate cu sânge de 
cal şi cu cenuşa unui vițel ars în momentul când a fost 
scos din pântecele mamei sale. Păstorii purificaii staulul şi 
turmele cu fum de puci6să, stropiaii pământul cu o ramură 

"de dafin muiată în apă, aprindeau grămedi de paie și. sărial 
peste ele4). | ÎN 

3) Bruto Amante. 1] natale di Roma. - 
*) Dem. G. Theodorescu. Credinţe, datine şi moravuri ale popo- 

rulu român. - 7 : | - 
: *) Plutareh. Romulus 12. Imo jam anțe urbam conditam cun: 
dem diem festo pastorali habebant sacrum, et Parilia vecabant. 
| Dionys. 1, 88 în fine. Utrum vero hunc diem (Parilia) jam antea 
publica, laetitia, peregerint et ideo urbi condendae optissimum existi: 
maverint, an eum quod urbs eo condi coepta sit consecraverint, et 
deos pastoribus propitios eo colendos censuerint, certo afirmare non 
possum. . E 7 . 

Ovid. Past. IV, 810: 
Au magis hunc morem pietas Aenea fecit 

Innocuum victo cui dedit ignis iter,- + 
) Ovid Fast IV, 724: 

Certe ego de vitulo cinerem stipulasqus fabales 
Saepe tuli plena, februa casta, manu 

Certe ego transilui positas ter in ordine flammas 
Virgaque roratas laurea misit aquas. 

- Tbid, IV, 814: " i 
Mutantesque domum tectis agrestibus, ignem 

Et cessatura supposuisse „casa; 
Per flamas saluisse pecus, saluisse. colonos 

Quod fit natali nune quoque Roma  tuo.: 
Tibul. Eleg. II, 87: ÎN 

At mudidus Baccho sua festa Palilia pastor 
Concinet a stabulis tunc procul est, lupi. 

Ille levis stipulae solemnes potus acervos 
Accendet, flamimas transilietqus sacras. 

Dionys, 1, 88. .
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In aceste obiceiuri, cari în unele părţi ne amintesc 

minunea întâmplată la fundarea' Laviniului 1) unde focul se 

aprinde în pădure, un vultur sbâră pe de-asupra, un lup. 

aduce lemne: uscate spre a hrăni focul, iar' o vulpe mâie 

c6da în apă şi se cârcă a'l stinge, — în aceste obiceiuri, di- 

“cem, putem mai curând vedea o lustraţiune, o serbare de 

purificare 2), decât amintirea fundării unui oraş. Tradiţia 

fiind unanimă pentru. a recunâsce câ Roma a fost fundată 

după ritul etrusc 5), în serbarea amintirei acestei fundări 

însă negăsindu-se nici o alusie la acel ceremonial sacru al, 

fundării, Schwegler *). a v&dut aci mai curând serbarea unei 

colonisări decât aceea a unei fundări, colonisarea iar nu fun: 

- darea având nevoie de o lustraţie. Acestă părere a lui Schwe- 

gler, are ceva pentru sine, mai cu s6mă că, sărbătorea parilia 

saii palilia a existat, după -cum am vădut mai sus, înainte 

de fundarea Romei; o colonisare însă putend uşor fi confun- 

dată cu o fundare, se. pote explica ast-fel de ce ziua de 21 

Aprilie, care amintesce o colonisare, a fost considerată ca, Qiua 

. fundării, | 

Pentru a dovedi cele spuse, . trebue să observăm un 

1 Vedi mal sus $ 26in fine. | 

:) Propert. Eleg.. Iv, 1: | - 

Annaque accenso celebrare Palilia feno . . 

- Qualia nunc curto lustra novantur equo. 

Dionys:' I, 88. i 

  

3) Plutareh,' Romul. 11: Romulus postquam Romum cum nu- . 

+rițiis suis în Remoria sepeliverat,: condidit urbem: ad quod opus ex 

Etruria accivit viros, qui, velut in: misteriis, ceremoniis quibusdam et 

scriptis praeirent agenda quaeque et dozerent. Fossa igitur în cir 

culum ducta Comitium cingebatur in eamque primitias detulerunt 

omnium, quae de more ut bonis, natura utebantur ut necessariis. 

Postremo ex qua quisque aâvenerat regione, ejus terrae portiunculam 

colatam illis adjeceruni et commiscusrunt. Fossam hanc eodem quo 

coelum nomine vocaverunt Mundum.. Hine urbem, sicut circulum a 

_sentro, circumscripsere. Ipse conditor aratro aereum vomerem affi- 

Xit, junctisque bobus mare et femina, ipse în lineamentis, profandum 

ducit sulcum:, sequentium munus est, ut excitatas-ab aratro glebas 

intro vertant, nec ullam sinant extra ferri. Ita moenia definiunt linea, 

idque elisis aliquot literis pâmoerium, dicitur, quasi post moerurn, seu 

murum. Ubi portam -disignare visum est, vomsere „exempto atque 

aratro. sublato, spatium relinquunt. Unde totum murum praeter poLtAs 

sariarum reram earumque 'impuram alias in urbem recipere, alias 

exportare.. . a 
Dionys, I, 88. | DI 

4) Schwegler. Răm. Gesch. 1, pag. 446-.,



lucru : Serbătârea ce. ne preocupă are două nume: Parilir 
și Palilia. In faste, pe inscripţiunile lapidare,. se găsesce 
gravat cuvîntul .parilia, scriitorii întrebuinţeză cuvîntul pa- 
lilia. Aceştia susţin că palilia e adevăratul nume, fiindcă 
este serbătorea deiţei Pales 1). In :ce. privesce denumirea pa- 
rilia, găsim în. Polemiu Silvius ?) Parilia dictu de partu Iliae. 
Acestă derivație e de sigur fantastică,. şi am întreba noi 

„de ce-ar veni de la par-lliae, adecă, perechea Iliei, când se 
scie că Ilia a avut doi copii? Să cercăm însă a explica obi- 
ceiurile de la acestă serbare. . , 

| Calul la Romani era simbolul victoriei (al resboiului 
reuşit) 3); sărirea peste foc o obicinuiaii Romanii când-se 
întorcea de la o înmormîntare spre a se purifica *); cu ra- 
mura de dafin muiată în apă, e! stropiaii miresele. la l0- 
godnă5). 'T6te aceste obiceiuri ne daii ideea unei lustraţiuni, 
despre acesta, nu încape îndoială ; însă după noi despre o lu- 
straţiune în urma căderei unei cetăţi şi cu prilejul unei noui 
colonisări. Căci la ce mort putea face alusie sărirea întregei 
populaţiuni peste foc, dacă nu la, căderea Troiei? Ce logodnă. 
putea, simbolisa stropirea, dacă nu colonisarea pământului 
Italiei, care-e stropit cu ramura de dafin muiată în apă ? 
Că avem a face cu o colonisare o dovedesce şi. minunea, de 
la fundarea Laviniului; acolo s'aii aşedat 'Troianil pentru 

  

2) Varro, 1. 1. VI, 15. Palilia dicta a Pale, quoă ei feriae, ut Cerealia a Cerere. 
* 2 Th. Mommsen, C. 1. L, vol. I, pag. 332—833, 
3) Virg. Aen. ], 441: . 

Lucus in urbe fuit media, laetissimus umbrae 
Quo primum, jactati undis et turbine, Poeni 
Eftodere loco signum, quod regia Iuno 

„ Nonstrarat, caput acris'equi; sic nam fore bello. . Egregiam, et facilem victu per saecula gentem,. 
"Virg. Aen. HI, 537: 

Ă Quatuor hic, primum omen, equos in gramine 'vidi Tondentis campum late; candore nivali. 
Et pater Anchises: Bellum o terra hospiţa, portas; Bello armantur equi ; bellum haec armenta minantur. „Sed tamen idem olim curru Succedere sueți ” Quadrupedes, et frena jugo concorâia ferre Spes et pacis ait. ” : 

4) Fest, v, aqua, i 
5) Fest, v. facem, Y.. laureati, v.- aqua,
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“prima Gră şi acolo sa văgut. minunea de care am. vorbit 

mai sus. o sa 

i Din cele expuse se vede, că minunea întâmplată la aşe- 

darea Troianilor în Laviniu, nu este alta, decât îmbrăcare2 

într'o formă mai frumâsă a obiceiurilor de la serbătârea Pa- 

rilia. E necesar să relevăm acâstă împrejurare, căci din ea, 

resultă că acâstă serbătâre e vecte, că trebue să fie pusă 

chiar în timpul dinainte de fundarea Laviniului, şi că eParilia 

nu este o serbare în amintirea fundărei Romei numai, ci și 

una în. amintirea fundărei Laviniului prin Troiani; alt-fel nici 

nu sar explica de ce .acâstă serbătore se găsesce consemnată: 

şi în alte faste ca fastele Pracnestine 1, formând-o serbă- 

tre de: ordine politico-religisă a întregului Laţiu. Insă fun- 

darea Laviniului însemnă stabilirea . definitivă a Troianilor 

în Italia şi colonisarea acestei ţări de cătră Troianl; de aceea 

lesne își pote cine-va explica de cum o serbare în amintirea 

colonisărit Italiei a putut fi prefăcută în serbarea fundărei 

Romei. : , | 

Acum s'a întemeiat primul Stat al Troianilor pe solul 

Italiei. | 

  

p- 

SECŢIA 1. 

NASCEREA ROMEI: 

  

ă $ 831. Observări critice. - 

-Am ajuns la acea. parte a istoriei Statului roman care are 

pretenţia, de .a fi cu adevărat istorică, de care nimeni nu se 

pote atinge fără împotrivire din partea acelora, pentru cari 

cuvintele. lui Tit Liviu, ule lui Dionisiu. din Halicarnas, ale 

iui Cato sai ale altor scriitori, sunt cuvinte. de evangelie. 

i cu tâte acestea nici cel vechi, nici Tit-Liviu 2), nici Ci-- 

cero 5) mai credut în istoria acestor timpuri. Tit-Liviu â 

:) rr. Momnăsen, C. L. Le, vol. 1» p. 317. 
:2) Tit, Liv. Hist. prefața. ! 

3) Cicero, De rep., H, 2.
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scris chiar: Qaae-ante conditam condendamve urbe, poilicis 
magis decora fabulis, quam incorruptis rerum gestarau mo- 
mumentis traduntur, et nec affirmare, nec vepellere în animo 
est; numai Varro, eruditul anticuar al Romei, a credut în 
veracitatea, istoriei primelor timpuri: ale Romei. In ce ne 
privesce, s'a vădut, că noi găsim istorie în legendele pe cari 
Liviu şi Cicero le numesc fabule, prin urmare avem crt- 
dinţa, că și ceea-ce ne povestesc Liviu, Dionisiu și alţii des- 
pre timpurile relativ mai nouă ale Romanilor, tot adevărată 
istorie este. Insă, istoricii încep istoria Romei cu fundarea 
oraşului, deaceea trebue să ne înţelegem mai întâiii. asupra. 
acestui cuvint ca şi asupra datei. -. 

Toţi scriitorii sunt unanimi pentru a admite că istoria 
Romei începe cu anul fundării oraşului, ab urbe condida. Insă 
de fundarea, cărui oraş pâte fi vorba aci? De cea a Sepli- 
monţiului, oraş ce a stat odată pe locul pe care sa clădit 

„mal târdiă Roma? de fundarea Romei patrate ? sai de'ultima, 
„- fundare a oraşului, atribuită lui Romul, fiul Iliei? Scriitorii 

admit ultima fundare; însă în ce an s'a întemplat ea?. Le- 
genda spune că Ilia a născut în momentul căderei Troiei, adecă. 
la 11.83 înainte de Christ; scriitorii dau ca dată a fundărit olim- 
piada a 7-a, sati '750—753 înainte de Christ; alţii pun data 
fandării la anul 38 înainte de.prima olimpiadă. Ennius urcă 
data fundării la vre-o 900 înainte. de Christ. Unde e ade- 
vărul şi ce ne pâte ajuta la descoperirea lui? 

Scriitorii cei vechi s'au basat, dacă trebue să credem 
„pe Cicero, pe analele pontifivilor. Acestea ar fi fără îndoială 
un isvor temeinic. Insă pe analele pontificilor 6re sai basat . 
aceia cari aii dat domniei regilor 244 de ani? In analele 

- pontificilor ai fost descrise viaţa şi activitatea lui Romul, 
a lul Numa, şi a celor-Palţi regi? | 

* Vom vedea că Romul e un nume legendar, că un'rege 
cu acest nume n'a existat. Iar ceea-ce spunem despre Romul, 
putem s'o spunem tot cu atâta dreptate şi despre Numa; 
în ce  privesce numele regilor: Tullu Hostiliu, Ancu Martiu, 
Tarciniu Prişcu, Serviu Tuliu şi Tarciniu Superbu, numele inseşi dovedesc că avem a face cu nume făcute. Căci ce alta. însemnă, Tul Hostiliu decât „cel ce duce duşmăânia?* si 'Tul Hostiliu e acela care pârtă răsboi cu Alba. Ce însâmnă Servius Tulius dacă nu cel ce desfiinţeza sclăviu? Vom vedea, că si cele-l'alte nume sunt facute pentru a caracterisa perioade. Deci în numele acestor presupuși regi, trebue să. vedem ca- . Tacterisându-se unele epoce ale istoriey Rome,  .. 

x
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Apoi anii ce se atribue domniei acestor regi, sunt ne- 

măsurat de lungi. Regii Romei fiind electivi, ajung la o vîrstă 

respectabilă -când sunt aleşi ; ei - domnesc apoi 44, 38, 37, : 

32 etc, ani şi mor prin: morte nenaturală. Acest lucru fiind 

firesce cu neputinţă, e clar că peri6da regilor de 244 de 

ani e prea 'lungă şi că, sai cifrele anilor de domnie a re- 

gilor sunt; fictive, sai că s'au făcut niscai-va interealări. 

După nol, e cert .că nici numele regilor, cu tote că Cicero 

afirmă contrariul, nu sunt sigure, şi nică cifra care arată pe- 

ri6da domniei lor. - a a 

Ce ati urmărit deci pontificii? | 

Pentru no nu încape îndoială că pontificii, cari au * 

existat şi în Laviniu ca şi în Alba, şi cari deci-aii putut să 

ţie anale şi acolo, au. vrut să combine istoria Laviniului şi 

a Albei cu aceea a Romei. Acestă istorie el aă împăr- 

ţit'o în-șâpte peri6de, dintre cari “prima cuprinde tote în- 

ceputurile Romei, Albei şi Laviniului, a doua organisa- 

rea acestor State și aşa mai departe. În ce privesce anii, 

e aprâpe sigur că după ărderea “Romei ăe către Gal sai 

combinat cei 451 de ani dinainte-de fundarea Romei cu cei 

366 de după fundare, adică o peri6dă de 798 de ani, care 

- sa. împărțit ast-fel ca din combinaţia meșteşugită. a 'cifrelor 

să resulte anii fie-cărei peri6de. - 

Ne vom ocupa despre acesta in ultimul paragraf al - 

acestui capitol. Aci ţinem numai a spune; că faţă, de isvo: 

rele pe cari'au putut să le aibă Romanii după invasiunea 

Galilor, faţă de inexperienta istoricilor, faţă” de lipsa de cri-: 

tică. ce carâcteriseză acel timp, Şi faţă de faptul că se face 

istoria a-trei State, Laviniu, „Alba şi Roma, nu e nefiresc 

să vedem aceeaş legendă repetându-se cu 0 Oreșicare schim- 

„bare la două intervale deosebite, .Şi câ să găsim aprope 0 

istoriă dublă. a „o i 

Pentru a sete adevărul din acest haos, există numai 

un mijloc: desvoltarea logică a instituţiunilor Statului ro- 

man. Urmărind cine-va în chip logic desvoltarea firescă a 

acestora, el pote în cele din urmă restabili adevărul istoric 

cuprins în istoria Romanilor şi confundat in legende. 

Ş 32. Septimonţiul. 

£ inu adiţia— it 'Troiarilor 700 
_ Rebele Latinus—spune tradiţia—a dăruit Troianilor * 

” juguri loc pe care noii veniţi se aşedară. După un timp
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Enea murind, a lăsat ca urmaş pe Ascaniu, fiul săi, adus 
din Troia, care în al -treidecilea anal domniei sale (adecă 

-a urmașilor Troiani al lui Enea) a: clădit Alba-Longa, unde 
mai târdiii ai domnit Sylvii, adecă succesorii lui Enea prin 
Lavinia, sai succesorii latini ai lui Enea. Schimbarea ordinei 
de succesiune, —şi o schimbare a ordinei este când succesiunea 
în loc de a se transmite. din fii în -fiit după ordinea, primo- 
geniturei, acâstă, succesiune devi6ză şi trece de la un frate 
la altul,—e de sigur de mare: importanţă, când! tradiţia o 
menţioneză. Aci importanţa cresce- încă, din pricină că acest 

„schimbare arată o trecere a dreptului de succesiune de la 
' fiul legitim Troian al lui Enea la alt fii tot legitim însă Latin, 
al aceluiaşi Enea, dar care singur pare a avea dreptul de suc- 
„cesiune la tronul: remas de la Enea și Lavinia împreuna. 
Ne vom ocupa de acâstă cestiune; însă până atunci să ur- 
mărim pe 'Troianii lui Enea, fiind de mare interes istorie 
de a vedea ce -s'aii făcut ei. E a 

Varro şi Hygin. aii făcut cercetări asupra familiilor: 
troiane !) iar cercetările lor şi. ale altora ai dat următorul 
resultat: Se consideră ca familii sai ginţă troiane, fără dis- 
cuţie, Nautii2), Iulii3), Geganii +), Sergii 5), lunii 6), Cloelii ?), 
Cluentii?), Aemilii 2). Se discută originea troiană a Caeciliilor 

„Și a Memmiilor, Din aceste ginţi numai Cluenţii sunt din 
„ afară de Roma şi Alba, Iulii, Geganii Şi Cloelii sunt familii 

cari ai stat în Alba 19), Nautii,' lunii, Aemilii, Sergii, etc. 
sunt familii troiane cari ai trăit pe teritoriul pe care s'a ridicat mai târdii Roma. Fiina ast-fel, se impune întrebarea 
dacă nu: cum-va tradiţia despre teritoriul de 700 juguri se confundă . cu, teritoriul celor şepte munţi de care ne vor: 
N | IN 

, 2 Serv. Aen: V, 389, 704. Da .. | 
*) Serv. Aen. IL, J66; II[ 7. wW - Dian 0 a _v. Nautiortai, ; 114, 407; V, 704; Dionys, VI, 69; Fest, . 
3) Serv. Aen. X, 316. Th. Mommsen: d 

„d Serv: Aer Xa 316. : de coleg et sodalit. p. 1l. 

5) Virg. Aen, V, 12. | ÎN 
2 Dionys, IV, &. ! o. - est. ep. v. Cloelia cf. Mommsen R5n. F „1, p. 105. 5 Virg. Aen. V, 116. .. - * | orsch Ip 105 ) Fest. ep. v. Aemiliam. | 
19) Liv. 1, 80, 2. Principes Albanorum in pars reipublicae cresceret, legit Iulios, Servilios, Curiatios, Cloelios tomplumque ordi quag Hostilia usque. ad patrum nostr 

patres; ut ea quoque 
S Quinctios, Geganios, 

ni ab se 'aucto curiam fecit, 
orum aetatem appellata est. ! 

7
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bese Varro şi  Festus 1) ca de un Stat constituit?), de cei. 

s&pte pagi de cari vorbesce Dionisiu 5) şi cari formâză încă 

0 enigmă pentru „istoria Statului roman? 
Când cine-va aruncă o privire asupra munţilor pe cari 

s'a clădit mai târdii Roma, şi despre cari ne vorbesce atât . 

Varro) cât şi Festus 5), el vede, că ceea-ce numesc Romanii 

anontes, nu: sunt decât nisce mari coline, dintre cari cele 

mai înalte se ridică cu 150— 170, cel mult cu 200 picidre peste 

nivelul măril€);. de: muntă în adevăratul sens al cuvîntului 

mu: se pote vorbi. Ast-fel fiind, vine greb ca din multele. 

coline să distingi pe acelea pe cari Romanii le-ai numit 

„munţi, şi sarcina ar fi prea grea chiar, dacă antichităţile 

“romane nu ne ar fi arătat anume munţii. 

Aşa nu pâte încăpea îndoială .că Palatinul este un 
3 

munte, că Eschilinul coprinde doi munţi, pe Oppius şi.pe 

„Cispius 1), că Caelius.e asemenea un munte) şi Saturnius, 

“farpeius sai Capitolinus e iarăşi un munte, tote cele-l-alte 

ridicături ca. Quirinalis, Viminalis "etc. sunt cunoscute” ca 

făcând parte din regiunea . numită Colina, .a colinelor. 

Pentru a completa cei 7 -munţă, suntem nevoiţi a lua Aven- 

tinul şi Ianiculul; însă Ianiculul n'a fost locuit, colonisarea 

acestui munte era, considerată încă pe timpul lui Cicero ca o a- 

  

1) Varro 1.1. V, 4. Ubi nurc est Rema, erat olim Septimon- 

Aium;, nominatum ab. tot montibus, quos postea urbs muris com-- 

prehendit. . E | | 

2) Varro]. 1. VI, 24. Dies Septinentivm ron hatum ab hi 

septem montibus, in quis sita urbs est ; feriae non populi, sed monta- 

norum modo, ut Paganalia qui sunt aliquojus .pagi. _ 

3) Dionys. II, 55. Nec multo post, cum legati Veientium pacem 

petituri venissent, postulassentque ut sibi delictorum venia daretur, 

Romulus, illis hanc irrogavit mulctam, ut Romanis agrum Tiberi 

” contiguum. darent, qui septem pagi vocatur cer. 

Dionys. IL, 31. Sibi vero. pro pace peti jussit Septem pagos,. 

quos ita vocant; hic enim ager olim Etruscorum fuerat, sed Romani 

“ gum armis ocuparunt, possessoribus ejectis. . 

Dionys. V, 36. Sacrificia itaque magno impendio diis persolve- 

- xent, quae se facturos voverant, si Septei pagos recuperassent. 

Dionys. V, 65 et agri parte mulctari, Etruscis  Septem pagis 

cedentes cet. - " : a 

4) Varro 1.]. VAL VI, 24 N LL 

5) Fest. v Septimontium Y. Septimontio. v. Sacrani. 

6) Becker, Răm, Alterthămer, fol. ], pag. 83. 

3) Fest v. Septimontium. Varro |. |. V, 50. Dela Ş.41 până la 

) 

- 54. Varro enumeră ş6se munţi. 

2) Varro 1.1. VI, 24. 

Lă
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-menintare pentru Roma!) prin urmare el n'a putut fi numerat 
„întrece şâpte munţi cari trebuiaă să fiepe malul din stânga 
Tibrului. -Până la completarea numărului de şâpte munţi, 
trebue să numărăm şi muntele Alban, care, deşi ma! la sud, 

„totuşi stă în legătură cu istoria inceputurilor Romei. Vom 
vedea. mai târdii dacă e întemeiată acestă parere că 
muntele Alban e al șâptelea munte. - i 

__ “Intrebarea e acum dacă aceşti șâpte muntă sunt iden- 
tici cu cei şepte pagi al lui Dionisiu, ai căror sârtă ne in- 
„tereseză. La acesta se pâte respunde: Dionisiu vorbind de- 
spre împărţirea, şi: organisarea Romei prin Serviu Tulliu, 
care apare în istoria tradiţională ca un al doilea fundatoral. 
Romei, dice, că acest rege, după ce a împărţit poporul în 
centurii și triburi, teritoriul în patru triburi urbane, a mai 
împărţit şi teritoriul: din spre înălţimi în regiuni, numind” 
Dagus munţii, cari ai putut dă o mai bună siguranță, t&- 
ranilor, şi a institut s&rbări, ţinute cu sfinţenie de către cet. 

„ce faceai parte din fie-care pagus, numite paganalia?).' 
E evident că Dionisiu confundă oimpărţire vechie cu una 

nouă, de Gre-ce acelaş legiuitor, care a împărţit teritoriul 
în triburi, n'a putut face şi o altă împărţire a aceluiaş 
teritoriii în pagi, care să stea alături cu cea d'intâi îm- 
pârțire. Acesta însă nu. ne: intereseză aci, pe noi ne în- 

„tereseză numai faptul că munţii sunt identificaţi de către 
Dionisiu cu pagi, de unde urmeză că teritoriul Septimonţiu- 
lui e identic cu teritoriul pagilor lui Dionisiu. ! 

Acest prim Stat al Troianilor, cu organisaţia căruia 
ne vom ocupa mal târdiii, avenâ-Laviniul, cetate clădită de 
Enea pe teritoriul dat de Latini, ca metropolă, pare a fi trăit - 
numai un f6rte scurt timp; căci legenda ne spune că Lavinia, 
văduva, lui Enea — Statul rămas după mortea, lui Enea — r&mă- 
nâni însărcinată şi v&dând tronul ei ocupat de Ascaniu, 

  

3 

1) Cicero de leg. agr. 1, 27, 
niam în Ianiculum possint. deduce 
atque cervicibus vestris collocare. 

ŞELiv, I, 33,6. . 
2 Dionys. IV, 15 -„Divisit etiam totum agrum abi i | dem ait, în partes viginti sex, quas et ipsas ious a pag ud tuor, urbanis ad illas adâitis, triginta utri ri i 'Tullio anstitutas esse tradat. cet şi Sar departe ziua ei iribus . , ullius igitur diviso agro in quotcunque partes i i i loci natura muniti agricolas facile tutari Lpossent mea as, Qui quae Graeco nomine Pagos vocavit cet, Ai . > 

re, et suum praesidium in capite 

, 

Quid igitur est causae quin colo- 

ppellat; ita ut
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“ful lui Enea venit din Troia, (vădând cu Troianii ai supremaţia) 

temându-se apoi de viaţa sa, (adică de existenţa Laţiului), sa 

ascuns în pădure unde a născut un fiii, pe care Pa numit 

Sylviu, tocmai din pricină că se născuse în pădure. Poporul. 

începend a murmura. pentru lipsa Laviniei, Ascaniu cedsză 

tronul seii acestea, şi urmaşilor ei Sylvii, cari capătă su- 

premaţia peste Laţiu .şi peste Septimonţiu. 

După legendă, succesorii lui Enea prin Lavinia, clădesc 

Alba şi se încârcă a aduce penaiii din Laviniu la Alha, 

adecă a prefac6 Alba în metropola Laţiului şi al Septi- 

monţiului; acâsta însă nu le reușesce, şi legenda ne spune. 

că penaţii aduşi la Alba sai reintors peste n6pte singuri 

"la Laviniu. ” | | ” | 

Cu întemeerea Albei, întâmplată după arătarea unanimă, 

a tradiţiei la 87 de ani de la căderea Troiei, se nasce în Septi- 

monţiu însuşi încă un oraş latino-troian, rival cu Laviniu în 

privinţa supremaţiei, iar situaţia juridică a acestor două 

“oraşe e cea următâre: De o parte sunt Latino-Troianii cu 

Laviniu ca' metropolă,. ocupând întregul. Septimonţiu, cu 

elementul troian ca predominant; de altă parte, sunt Latino- 

Troianii cu Alba ca metropolă, avend „elementul latin îndi- “ 

gen ca predominant. i 

_$ 38. Dualismul. 

Legenda fundaării Romei ne spune că Ilia a născut doui 

fii, pe Romulus și pe Remus. Acești doui fii nu pot fi fără 

îndoială Troianii şi Latinii, ci popore ale căror origine trebue , 

găsită în Troia şi prin urmare eşite din amestecul 'Troianilor 

cu popârele Italiei. Iată cum. se completeză. acestă legendă, a 

lui Romul şi Rem. | - ÎN a 

Hercules, dice tradiţia, păstrată de Liviu, Dionisiu, 

“Aurelius Victor şi alţii, dedicând tatălui săi „Jupiter un 

altar, ara maxima, Şi-a ales două ginţi pentru a le instrui 

în 'usurile cultului. Când a trebuit să se jertfescă viţelul ce . 

ra, purtat încă jugul, prevădut în ceremonial, ună din ginţi, 

Potitii, a fost faţă, cea-l-altă, ginte însă, numită Pinari, a venit 

prea, târdiu. Atunci Hercules a decis ca numai Potitii să 

guste din carnea de jertfă, Pinarii însă nu, şi. ca să remân
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E aşa . obiceiul 1). — 'Trebue să adăogăm că Potitii însâmnă cei 
puternici, Pinarii, cei slabi şi suterindi prin răbdare; şi deși 
găsim familii cu numele. de Potitus şi Pinarius în istoria 
Romanilor, aceste două nume. nu: sunt aci mai puţin le- 
gendare. BRE a 

Cei ce ai fost instruiță în serviciul de la ara mazima, 
pe care Hercules. ar fi dedicat” o lui Jupiter, sunt după Fes- 
tus?), Ovidiu5). şi Pliniu, gintea Fabiilor.— pe acâstă ginte 
Livius 0 numesce genust) întocmai precum el numesce genus 
şi ginţile legendare ale Potitiiior5) şi Pinariilor€). E decă sigur 
că prin Potitil legendari, trebue să înţelegem pe Fabii isto- 

1) Liv. 1, 7, Ibi tum primum -bove eximia capta de grege sa- 
crum Herculi, adhibitis aa ministerium dapemque Potitiis ac Pina: riis quae tum familiae maxime iuclutae ea loca incolebant, factum. Forte -ita evenit, ut Potitii ad tempus praesto essent, iisque exta - apponerentur; Pinarii extis adesis, ad ceteram venirent dapem. Inde institutum mansit. donec Pinarium genus fuit, ne extis sollennium 
voscerentur. : i : E S 

__ Dionys. I, 49. Illos vero, qui tunc Graecam: saerorum discipli- nam didicerunt, fuisse Potitios et Pinarios, penes quas gentes curam. sacrorum ut ille instituerat (Hercules), diu mansisse. Potitiox quidem sacros praetuisze, atque victimarum igne crematarum primitias ac- „Cipere solitos esse, Pinarios autem a viscerum communione exclusos ceteris quoque in rebus, quus communi utroruimque ministerio fieri oportebat, secundum lonorem habuisse. - . a Ovid Fast 11, 376: Dă 

Dicta, facit, Fabiique simul: venit irritus illuc 
Romulus et mensas ossaque nuda videt 

Risit; et indoluit Fabios potuisse Remumque 
Vincere Quinstilios non postuisse suos, 

"Fama maner facti. . . 

2) Fest..ep. v. Fovii. 

3) Ovid Fast. [[, 235: . 

Una dies Fabios ad bellum miserat omnes Ad bellum missos perdidit una dies „Ut tamen Herculez.superessent semina gentis 
- Credibile est ipsos: consoluisse, Deos. | 

) Liv. 11, 46, 4. 2 „ & e , - 5) Liv. [, 7, 14. - - Aaa 
Lig a |
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rici!). Acest gen al Fabiilor locuia însă pe munteie Alban după 
cum 0 dovedesce Pliniu?); dicătârea că Fabii ar fi Sabini, e 
neîntemeiată. O'altă dovadă că Fabii nu sunt Sabini şi că sunt 
„Albani, este sărbătorea numită Laupercalia care se serba de 
două colegii dintre cari unul era al Fabiilor şi cel-l-alt al Quin- 

tiliilor. Fabii erai consideraţi ca soţii lui Rem, iar Quin- 

tilii ca soţii lui. Romul. Dar pentru timpul când exista. 

Rem după legendă, nu se pâte vorbi încă de Sâbinj, prin 

urmare Fabil, soţii luf Rem, nu pot fi Sabini, ei sunt 

Albani. precum îi arată cu precisiune Pliniu— şi sunt întru- 

paţi de legendă în pers6na- lui Rem. Rem deci, Fabii, Po-: 

tii şi Albanii sunt identici, şi ca urmare se identifică Ro- 

mul cu Quintilii, cu Pinarii şi cu Ramnes. Un argument * 

încă în favorea, ideei că Quintili sunt Ramnes, este că sub 

Quintilii — trebue să înţelegem pe locuitorii celor 5 munţă, | 

pe care s'a clădit Roma şi cari sunt: Palatinus, uppius, Cispius, 

„Caelius- sai Querquetulanus şi Tarpeius. - 

Rem personifică deci Alba şi nu încape — după cele 

spuse până aci—nici o îndoială despre acâsta. Legenda despre. 

Romul şi Rem, arătându-ne pe Romul ca eroul Romei, nu 

pâte arăta pe Rem decât ca pe eroul Albei. Properţiu 5) în 

elegiile sale, făcând alusii la Alba şi vrănd să arate Roma 

ca succesâra acestui oraş, vorbesce numai de Remus. . 

In ce privesce obiceiul ca -Pinarii să nu mănânce din 

carnea de jertfă, acest obicei a cădut — ne spune legenda 

— prin faptul că Potitil in loc de a face înşişi serviciul, 

ai instruit sclavi în usul serviciului ceea-ce a causat peirea 

Potitiilor şi trecerea serviciului divin. dela, ara mazima la, 

Pinarii, adecă la Quintiliă, sali -cu-alte cuvinte de la Alba 

la Roma. . SN ERE E a 
Statul cel puternic a fost Statul-Alban cu Latinii, cel 

slab a fost Statul format pe cel Cinci munţi. În raport deci 

cu Alba, Statul Qauintiliilor, era numai o ramură a Statului 

  

1) Ovid Past. II, 376: 

Dicta facit Pabiique simul: venit irritus illuc 

! Romulus, et mensas 0ssaque nuda videt 

" Risit; et indoluit Pabios potuisse Remumque 

„Vincere Quinctilios non potuisse suos. 

Fama manet facti. ” 

2) Plin. H. N. III, 9, 11. Fabienses în mont 
„2) Propertiu, IV, 1. Ă - 

e Albano. 

,
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latino-troian Şi de aceea legenda l'a numit; Rimulus. Cuven- 
tul Romulus este o modificare a cuvântului rămalus, litera 
a apare chiar în cuvintul Ramnes. In ce privesce cuvintul 
Remus, el vine de la remaneo care îns&mnă a remâne ce a 

„fost. Ennius arătându-ne certa dintre frață asupra hegemoniei 
Septimonţiului, dice:- certabant urbem Romam Remamne vo- 
carent, adecă se certa dacă trebue să dea un nume oraşu: 
Ică după rămulus, sai de n'ar fi mai bine ca numele să remână 
astfel cum a fost.. . ME 

„8.84%. Ramnensii. 

Din 'cele, spuse până acum reese, că serbătorea Luper- 
'calia celebrată la XY cal. Mart.. (15 Februarie) a fost în-. 
scrisă în faste spre amintirea existenţei a două State adecă 
a Statului Fabiilor şi a Statului Quintiliilor, ambele eşite 
din amestecul 'Troianilor cu autochtonii; şi dacă o găsim 
înscrisă, în luna, Februarie — luna lustraţiunilor—se pote dice 
că a fost instituită pentru ispăşirea, dihoniet ce esista, odini- . 
6ră între: densele, Intrebarea ce nasce acum este, dacă exi: 
stenţa: Quintiliilor se pote dovedi istoricesce a dovedi exi- 
stenţa istorică a Albanilor, ă Fabiilor nu e nevoe— si. dacă 
aceşti Quintilii aii format într'adevăr un Stat. Iată ce scim 
în acestă privinţă., NE 

| Istoria tradiţională ne arată că atât lui Romul.căt si lui 'Tul Hostiliu li-ai venit, în ajutor, în luptele pe carl ace- ştia le-ai purtat, diferiți ducă. ai căror nume se asâmănă cu cel al vre-unuia din cei cinci munți ai Romei. Aceste nume de duci sunt istorice fiind-că, le găsim şi în fastele consu- lare, iar purtătorii lor mai posedă şi epitetul de montani. Acesta dovedesce că montanii ait fost. şefi al diferitelor pagi sai 7montes, că ei, în împrejurări grele, s'aii unit unii cu alţii spre a lupta, în comun şi a se menţine în posiţiunile pe cari le-ai ocupat. Impărțirea în Pagi şi nontes despre care Dionisiu din Halicarnas ne vorbesce ca făcută de Serviu Tulliu, se dovedesce ca, fantastică, căci montanii ne apar în istorie ca duci independenți, al unor. mici State independente, fundate | pe munţii Romei. 
Iată acum numele acestor duci montant, Intâi găsim sub. Romulus pe:un Spurius-:“Tarpeius, 

ae
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comandantul cetăţuiei Tarpeu!); acest nume e istoric, fiind- 

că găsim în fastele consulare un consul cu numele Spurius 

Tarpeiuş montanus Cupitolinus?). Mal găsim pe un „Opiter 

Oppius 'Tusculanus, şi un munte Oppius ear în fastele on- 

sulare găsim pe un Opiter Verginius Tricostus dis şi Jonta- 

nus.— Tricostus vine de acolo că pe Eschilin erai trei coste 

doi munti Oppius, Cispius şi pagus Succusanus. Găsiin pe 

un Laevius Cispius Anagninus şi un munte Cispius?). --. . 

Mai găsim pe un Caelius Vibenna+), iar fastele consu: 

lare ne arată pe un Caelimontanus5). Putem să mai adăo- 

gim ca montan și pe Valerii, de 6re-ce ei locuiau pe Velia, 

care facea, parte 'din rhuntele PalatinS), iar numele Valeriu .- 

vine probabil de la Velia. Aceste nume fiind istorice, iar 

purtătorii lor presentându-se în. istoria tradiţională cu uniţi, 

nu încape îndoială că faptul existenţei tribului Ramnensilor 

e istoric; și fiind-că nu sunt mai mult de cinci munți şi toți. . 

atâţia montani, ei formeză Quintilii legendei, ei sunt soții . - 

“Jul Romul, 
“Formaă însă. aceşti cinci munță întradevăr un Stat? 

Ubi nunc Roma-—gice Varro — erat .olim Septimontium, 

nominatum a tot smontibus 'quos postea urbs muris compre- 

hendit"). In amintirea acestui Septimonţiu s'a instituit o săr- 

bătâre numită și dânsa Septimontium şi care. a fost pusă în 

legătură cu paganaliele$), observându-se însă că ea nu este 

o sărbătore a întregului popor şi nici a fiecărui pag în 

parte, ci-este o serbătâre când se fac ferii.pentru toţi Jon- 

taniă. . NI , | 

“Cand se fac feri, atunci se serbsză — precum am 

arătat-o -— o unire politică; deci sărbătorea .Septimontium 

trebue să amintâscă o unire politică a celor şepte montani. 

Cană căutăm în fastele romane diua în care aceste 

- ferit se făcea”), diua Septimontium, nu O găsim; de abia 

calendarele lut Philocalus şi cel al lut Polemiu Silviu!:%) ne 

  

1) Liv. 11, 16. Plut. Rom. 17. Dionys. UI, 89. 

2 Mommsen 0. I. L., vol. 'Î, pag. 496. _ | 

„3) Pest. v. Septimontio; Mommsen ]. c. p. 425. Se 

4) Varro, î. |. V, 46. Dionys, I1,-36. Fest. v, Tuscum vicum- 

5 Mommsen, |. c. p: 426. , , - 

7 Var: L Ye Fi Fest v Sacrani | 
arro, |. l/ V, 41. Fest v. , _ | 

. Varro ]. 1. VI, 24. Macrob. Saturn. ŢII, 16. Dionys. IV, 15. 

3) Fest. v. Septimontium. , ca i | 

19 'Th.' Mommsen, C. [. L., vol. I, pag. 856 si 357. 

X
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amintesc acâstă serbătâre : şi. o noteză la III 1d. Dec. (11 
Deceimnbre).. Scaliger, basat pe Suetoniu şi: pe Tertulian, ad- 
mite acestă dată, şi Varro parea ne spune asemenea că pe 
atunci cum se făceau feriile Septimonţiului, de 6re-ce în 
enumerarea, sărbătorilor anului, învățatul anticuar pune Stp- 
timonţiul între cele din -urmă feriae stativae ale lunei -De- 
cembre!). po - | 
„-  Raportând dar data III Id. Decembre (11 Decembre) la 

-- "fastele romaneale lui Mafiei, găsim: acolo o sărbătâre numită 
Agoniu; atari sărbători: mai găsim încă la V Id. luvuar 
(9 Ianuarie) şi la XII cal. -luni (21 Mai). Agonia în- 
s6mnă s&rbatore de. jertfe generale, şi e sigur că și Sepli- 
„montiunu a fost o atare strbătâre.. Nu încape dar—după noi 

— îndoială, că aci avem a face cu o s&rbătâre de ordine po- 
> litico-religi6șă, care amintesce unirea întrun tota diferi: 
„ţilor şeti și constituirea unui Stat comun. -.  : 

Când însă. citim mai de aprope textul pe care ni Va 
păstrat Festus, vederi, .că deşi Labeo:a dis hisce monti- 
bus feriae; totuși nu se vorbesce în el numui de feriae, adică 
sacrificii cu jertfe de animale, ci şi de sacrificia adecă, sacri- 
ficii simple fără jertfe. Aşa din trei locuri de: pe Palatin. pe „Cant "ile :enumără Festus, la două el preciseză că sai facut 
sacrificii ear nu feriae; şi anume pe Palatin “Şi pe Velia, iar 
feriae s'a făcut pe Germalus, tot:o: parte. din Palatin. Nu- 
merul ferielor se reduce astfel 'cu două. .Labeo însă, enumărând 
8 locuri ear nu şâpte, numerul ferielor se reduce la. Din aceste 
şese ferii textul luf Labeo ne arată numai Palatinul şi trei. 
locuri: cari pot fi calificate munţi şi anume Caelius, Oppius, Cispius, lipsindu-ne până, la 7 încă munţii, Tarpeiul, :Aven- tinul şi Aibanul. Albanul fiind departe şi despărţit ne re- mâne Aventinul, în locul căruia vedem un sacrificii în lunea. Fagutalis:şi 'Tarpeul în locul căruia vedem, o jertfă în pagul Succusan. Resultă de aci 'că sărbătorea. Septimonţiului: deși instituită, la, început pentru amintirea unirek tuturor celor 7 munţi amintiţi mal sus, cu timpul a fost redusă la ser- bătore de ferii a cinci munţi numai Palatin, Caelius, Oppius, | Cispius, Tarpeius şi era o s&rbătâre importantă, de ordine politico-religi6să şi 'anume o sărbătâre a Quintiliilor, .adecă a Ramnensilor, cari pe lângă cinci jertfe mai aveau trei sa- 

... 

  

3) Varro, 1. e.
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crificii în amintirea Aventinului, a Albanului şi probabil a 

Laviniului. a Ca 

Nu se scie cât timp a trăit Statul Septimonţiu al 

Ramnensilor, se pote însă presupune că el a avuto durată 

lungă, cel puţin tot atât. de lungă ca Alba, de 6re-ce anti- 

chitâţile romane ne-ai păstrat urme tot atât de importante 

despre existenţa acestui Stat, dacă nu şi-mai importante, 

decât, cele despre existenţa Albei. a 

"$ 35, Unirea Ramnensilor cu Tiţiensii. 

In scurt timp, dice legenda, puterea Romei crescu aşa 

„de mult, încât noul oraş se putea măsura cu vecini “sei. Insă, 

- din causa lipsei. de femei, existenţa lui a fost redusă la tim- 

pul cât ţine o generaţie. Romanii se vădură dar din acestă 

pricină fâră, speranţă în viitor. Fiind-că, spre a putea lua 

soţii dintre vecini, nu exista încă o convenţie care să per- 

mită acesta, Romul a cerut de la. Statele vecine. să în- 

chee cu dânsul atari convenţii pentru a înlesni căsătoriile, 

şi “fiind refusat, a. recurs Ja, o stratagemă. El anunţă că va 

„da în oraşul săi jocuri în ondrea deului Consus,. invitând 

la acest spectacol pe veciniă sei. Ai. venit, dice legenda, ve: 

cinii din Caenina,. Crustumeriu şi Antemna; apol au sosit 

şi Sabinii cu soțiile şi fetele lor. aa , 

“Jocurile începură, când, la un moment Gat, Romul dădă 

_un semn, şi tinării Ramnensi se repediră asupra, vecinilor şi le 

răpiră fetele cari le cădură în mână, iar bărbaţii speriaţi 

fugiră care în cotro. " | 

Acest fapt a-dat loc la r&sbâie, cari se sfârşiră prin cu- 

cerirea de cătră Ramnensi a orașelor Caenina, Crustumeriu - 

şi Antemna, precum şi la un r&sbol cu Titu Tatiu, un pu: 

ternic şi renumit rege al Sabinilor. Acest resboj-nu se ter: 

mină aşa, de uşor ca cel cu poporele deju numite. Aci lu- 

crurile se complică, se întâmplă incidente nâînsemnate, cari 

sunt păstrate de legendă, iar sfârşitul răsboiului nu e cuce-. . : 

virea unni popor prin cel-l-alt, ci o unire cu -0 comunicare 

de sacre!), adică o însoţire a celor două popbre. și prefacerea, 

lor într'unul singur. Mii | 
  

- 1) Cic. de rep. II, 7 quo foedere Sabinos în civitatem adscivit, 

sacris communicatis. et regnum suum cum illorum rege sociavit. -. 

Dionys II, 46 et qui da Sabinis vellent Rormae degerent, et 

communicatis utrimque sacris in tribus et curias „distribuerentur. 

“ 47171 
8
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In acâstă legendă vedem că Sabinil cuprind muntele 
Tarpeiu, Capitoliul, Legenda dice, că o virgină, eşind din zi- 

„ durile cetăţii spre a lua pa necesară pentru serviciul divin, 
— întocmai ca, la căderea Ilionului— vinde cetăţuia şi piere 
sub -scuturile duşmanilor. “Sabinii pătrund în cetate şi o 
cuprind.!) Răsboiul însă continuă, inamicii mergând spre cu:- 
cerirea Palatinului?). In luptă Romul, e lovit de o piatră. în 
cap?) şi e aprope să cadă, dar “totuşi prinde curagii, pro- 
mite lui Jupiter Stator un templu, şi lupta, reincepe cu suc- 
ces pentru Romani. In acest tinip Mettus Curtius, un nobil "Sabin, ajunse până la porţile Palatinului; deja anunța ei Sabinilor victoria, când armata sabină crunt atacată, de Ro- mani,- începu a se retrage. Atunci calul lui Mettus Curtius 
cădu într'o mlaștină din care nu putu 'eșii). Acestă întâm- | 

  

1) Liv. 1, 12, 1. Tenuere tamen arcem Sabini. Dionys. II, 38.: „Plutareh, Romul, :17. 
2) Liv. 1, 19, 1. 'Tenuere 'tamen arcem Sabini: atque inde po-. - stero die, quum romanus exercitus instructus, quod inter Palatinum Capitolinumque collem campi est, complesset non -prius descenderunt in aequum, quam ira et cupiditate recuperandae arcis stimulante animos, in advarsum Romani subiere.. - : ! Dionys, II, 42.  Plut. Romul. 18. | . -%) Plutarech Romul. 18. “Quum autem certamina de integro multa, ut verisimile est, brevi tempore fierent, unius potissimum meminerunt novissimi:.quo quum în capite esset Romulus saxo ictus, ut paene în terram prolaberetur, et resistere Sabinis jam dusineret,. pedem retulerunt Romani, st planis locis excussi, fuga delăti ad Pa: latium sunt, _. 
Dionys.. Il, 43. Romulus vero alios pefsequens, cum jam ad Capitolium accessisset,. et in magnam “spem venisset arcis capiendae, praeter alia vulnera, qiibus erat fatigatus, infausto etiam jactu saxi de locis superioribus in tempora delati sauciatus, semimortuus a pro- simis sublatus et in urbem relatus est. , ) Liv, 1, 19. Mettus is paludem sese, strepitu sequentium tre- vidate „equo, conjecit ; adverteratque ea res etiam Sabinos tanti pe- ic viri, ! - | i ' Se cunşte interpredarea ce dăm calului. - Dionys. IL, 42. At Curtius jam exsanguis et telissaucius pede: temptim Tucedebat, eumque a tergo palus profunda excepit, quam circumire dificile erat, hostibus undique circuinfusis; transire vero non poterat, tum ob cosni copiam, quod stagna circumdedit, tum ob aquae profunditate, quae in ejus medio erat. „Itaque cum ad hane accessisset, armatus se în aguamn conjecit,. ” „„ Plutareh, Rom. 18. Nam Curtius, vir nobilis, claritate et suo spiritu elatus, longe ante sina evectus est equo. Qui ginem demergeretur conatus est cum aliquamaâiu citando expedire : ubi id parum procedit, omisso e Locus ob eo etiam hodie Lacus Curtius dicitur, 

c&dendo et ex- 
quo ipse evadit.
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plare fu observată de Sabini. Mettus scăpă, dar Sabinii fură 
Dătuţi, Acum intervin fiicele Sabinilor, cari sunt: deja soțiile 
Romanilor, ele se pun între luptători, şi cer împăcarea; cererea 
dor e ascultată, și din cele două popâre se face unul singur 
numit popolus Romanus Quiritium!). a E 

Acâstă povestire a fost luată drept istorie adevărată. 
Waii v&dut istoricii cari ne-ait transmis'o, că povestirea e o 
“legendă care urmăresce un scop şi anume cel arătat la 
sfârşitul el, adecă de a transmite posterităţii faptul istoric 
al unirei Ramnensilor cu Sabinii. Autorii povestirii au îm-. 
brăcat acest fapt în forma, unei însoţiri legendare şiai cău-. 
tat să-l presinte ca o căsătorie a Ramnensilor cu. Tiţiensii.- 

„Din legendă reese, că acâstă însoţire nu s'a fâcut vo- 
Muntar. Locuitorii. răsbolnici al regiunei din stânga Tibrului, 
numită collinu şi cari se numiai Sabini, descindeai din- 
imun er sacrum . şi erab veniţi acolo 'din Reate?); ei. 
urmară cuceririle lor şi cuprinseră cetăţuia Romei, muntele 
“Turpeiu. Acsstă lovitură, dată Ramnensilor—arătată prin le-. - 
gendă ca o lovitură cu o piatră dată:în capul lui Romul— 
a, fost durer6să, însă cea din. urmă. Sabinii nu putură să 

nimicâscă pe adversarii lor şi să cuprindă Palatinul ;, victoria 
lor se opri în valea dintre Capitoliu şi Palatin—acâsta o. 

arată legenda, prin calul lui Curtius cădut în mlaştină — avend” 

de efect; încheerea păcii între beligeranţi, şi terminându-se prin 

transformarea cetăţii vechi .a Ramnensilor într'una nouă 
a Ramnensilor şi a 'Tiţiensilor. - | 

In chip logic, -istoria Septimonţiului trebue să se sfâr- 

ş6scă atunci, când tribul Ramnens se unesce cu cel Tiţiens. 

1) Liz. 1, 18. Inde ad foedus facieadum duces prodeunt: nec 

-pacem modo, sed et civitatem unam ex duabus faciunt, regnum con- 

sociant; imperium omne conferunt Romam,. ta geminata urbe, ut 

Sabinis tamen aliquid daretur Quirites a Curibus appellati. p, 

"Dionys. II, 46. Quae vero illi inter se pacti sunt, et quorum 

-.confirmandorum causa jusjurandum interposuerunt- haec sunt: ut Ro- . 

mulus et Tatius essent Romanorum reges, pari potestate et pari ho- 

more fruentes; urbs vero vocaretur a conditore idem Romae nomen 

servans, et unusquisque civis Romanus ut ante appellaretur, sed uni- 

versi a Tatii patria communi appellatione comprehensi Quirites vo- - 

.carentur; et qui de Sabinis vallent Romae degerent, et communicatis 

-utrimque sacris în tribus et curias distribuerentur. ui 

- Plut. Rom. 19. Roma 'urbs a Romulo, Romani omnes Quirites 

a 'Tatii patria vocarentur; regnum domi militieque consociaretur 

autrisque. 
. 

2) Pest, v. Sacrani. Serv. Aen. VIII, 638.
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Cu tâte acestea prima peri6dă.a istoriei Romanilor nu se 
„Sfârgesce aici, ci se termină cu dispariţia lui Romuli, -adecă. 
ceva, mai târdii. Aceste două evenimente, unirea celor dou& 
triburi. şi .peirea, şefilor lor, -nu sunt-contimporane, şi tradi-. 
ţia “ne arată că Romul și Titu Taţiu aii domnit un timp 
împreună, că Titu Taţip a pierit întăi, şi după un timp dea- 
biu, a pierit şi Romul. Fiind însă că după noi Romul nu 
e o personă, ci o idee care personifică tote începuturile Romei, 
representând prima .peri6dă a Statului .roman, noi. nu putem 
să urmăm până la sfârşit istoria lui. Romul şi o întrerupem 
aci la unirea Ramnensilor cu Tiţiensii. Legenda însăşi ne dă. 
de alt-fel destule indicit spre a ne arăta că şi pentru dânsa. 
prima. periddă a Septimonţiului se sfârşesce cu unirea 
dintre Ramnes si Tities. Aga ea ne arata, că luptele dintre 
aceste !.dou& triburi se sfârşesc cu întâmplarea lui Mettus 
Curtius, care cade într'o mlaştină,. lacus Curtius — şi sfârşitul 
lui Romul tot la o mlaştiriă se întâmplă, mlaştina Caprei. 
Diua peirei lui Romul, întâmplată la nonele lui Iulie (7 Iu- 
le). se numesce după numele mlaștinei diua nonelor Ca- 
protine!). - pi . : | 

„In urma dispariţiei lui Romul, dice apoi legenda, regele: 
dispărut ar fi apărut unui oare care Iulius Proculus,cu mult 
“mai mare! şi mai frumos—alusie lă noua cetate esită din u- 
nirea dintre Ramnes .și 'Tiţies—şi Yar fi gis; că de acum în- 
ainte el va fi deul Quirinus al Romanilor; însă acest nume 
Quirinus stă în legătura cu  Quirinal şi cu. Quirites, cu 
Quiritiumn adică, cu. Sabinil, cu 'Tities, nu cu Ramnes; de 
unde resultă. că legenda vroeşte să spună că Romanii 
dispar devenind Sabini. „In fine legenda despre luarea, de că- 
tre patrici în sînul lor a, părţilor Luk Romul, arată desface- 
rea organisaţiunei Septimonţiului, iar numirea curiilor, a 
nouei despărţiri administrative, după Sabinele.. răpite, învede- 
r6ză întrarea Ramnensilor în organisaţia sabină, 

In ce an s'a întâmplat însă, acest eveniment? Ne-a 
păstrat “istoria vreo. amintire, care să nu fie legendară, 
despre acest eveniment istoric de o importanță atâţ de mare | ia 

lată ce găsim în istoria. Romanilor. | 
In anu! 294 de la fundarea, oraşului, un număr de sclavi 

sub conducerea Sabinului Appiu: Herdoniu cuprind într'o 
a 

„ 4) Plutareh, Romulus, 27, 29. Numa 2. 

+
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mâpte, pe neaşteptate, Capitoliul. Acâstă întâmplare, ne e 

xelatată şi de Liviu!), şi de Dionysiu”), şi are tâte însușirile 

pentru a fi istorică. Insă istoria nu ne spune nimic, nici 

în ce priveşte causa, acestui eveniment, nici în ce priveşte 

scopul lui; şi apoi ast-fel precum e povestit ca întâmplat 

în mijlocul liniştei generale şi al păcii, printr'o surprindere, 

evenimentul pare neverisimil. Date fiind obiceiul vechilor isto- 

rică şi pornirea lor dea da causele evenimentelor, inter- 

“calarea acestei întâmplări în ariul 294 de la, fundarea, Romei, 

e inexplicabilă şi se presintă făra nici o legătură, de causă şi 

“de efect. Cum se pote explica acest lucru? i 

Tată cum îl esplicăm noi. 
Istoricii au găsit înscrise în analele celor vechi, “că la 

anul 294 Capitoliul a fost cuprins de Sabinul Appius Her- 

doniu. Ei Pai trecut decă în istorie ca întâmplat la anul 294 

de, la fundarea orașului. De 6re-ce însă aşa cum e presentat 

faptul, deşi istoric, el nu pote cădea în aniă 'de la fundarea 

oraşului, fiind-că o surprindere de acestă natură aci e cu 

totul exclusă, de aceea el trebue .să fie anterior fundării. 

In adevăr, înainte .de fundarea oraşuluj—noi ne ocupăm de 

timpul care precede regilor — s'a întâmplat odată că cetăţuia. 

Romei, Tarpeiul, Capitoliul, a fost coprinsă de Sabini și anume 

de Sabinii pe care legenda îi numesce aj lui. Titu-Taţiu. Sa : 

nu fie re acelaş fapt, adică cuprinderea Capitoliului de 

Titu 'Taţiu. povestit istoricesce? Dacă ar fi aşa, cum se face 

însă că el figureză la 294 după fundarea Romei? R&spun- . 

sul nostru e următorul :. Istoricii cară n'aii înţeles legendele 

şi mait cunoscut istoria începuturilor Statului roman, n'aii 

putut admite existenţa unei întâmplări privitore la Roma, îna- 

inte de anul fundării oficiale a acestui oraş. Găsind în analele 

ariul 294 trecut, cuprinderea. Capitoliului de către Appiu Her- 

doniu, ei. n'aii putut să se gândâscă la anul 294 de la că- 

derea Troiei sah de la fundarea Albei, cari sunt asemenea 

date importante... . : , E 

Iată un argument pentru părerea, că anul 294 trebue 

să 'fie anul de la fundarea Albei, şi că prin urmare cuprin- 

derea muntelui Tarpeiu de Titu Taţiu şi cea a cuprinderel 

Capitoliului de Appiu Herdoniu este acelaş fapt. , 

Se scie că poetul Enniu, care s'a născut cam pe la 

  

0) Liv. III, 15—17.. 
2) Dionys X, 14.
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514 de la fundarea Romei, şi a scris poemul săi despre 
„Roma în virstă cam de vre:o 48 ani, adică cam pe la 559 

de la fundarea oraşului, a, isi): 

“ Septingenti sunt paulo plus aut minus anni. E 
« Augusto Augurio postquani. incluta condita Roma est. 

„ "Urmând socotelei lui Enniu, Roma la 559 ar fi nu- m&rat vreo 700 ani de existenţă şi nu s'ar fi fundat la. 752 înainte de Christ, ci cam pe la 894, ceea-ce ne-ar. da o „diferenţă de vr'o 138 de ani. Dacă comparăm acâstă deosebire de date dintre 753 şi 894 şi deosebirea de date de lu 432, anul in care a. fost fundată Roma după căderea Troiei, şi - anul 294 data de mai sus, vedem că diferinţa e cam aceeași ş Căci scădând din 432 anir 294, avem diferinţa. e . | | 
Urmâză 'deci că anul 294 al analelor trebue să fie so- cotit ca, anul de la fundarea Albei, că în acest an ai cuprins Sabinii Capitoliul, Şi că poetul Enniu datâză. începutul Ro- mei de la acea dată. ..- e Ă __În ce privesce diua unire, Plutarch ne spune că ea ar fi diua de 18 a lunei Sextilis?), numită consualia. -Se vede - că Plutarch s'a, servit de isvâre necunoscute până acum şi pote dinainte de timpul când Caesar a modificat calendarul, de 6re-ce diua consualia din Sextilis cade la XI1 Cal. Sept, adică la 21 August, şi nu la 18. In acestă di, dice legenda, ar fi răpit :Romanit Sabinilor fetele, şi în amintirea acestui mare. eveniment s'a instituit, serbătârea consualia. Dar cuvin- 

nn 

A Varro, R.-R. III, 1, E ) Plutareh, Romul. 14, Admissus danique hie raptus est oc- tavo decimo die Sextilis quem nunc vocant Au - lia festum celebranţ, A iu ocant - sstur, ao, Const
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“Acestă contopire a Ramnensilor cu Titiensii a avut de 
efect o mai mare despărţire politico-religidsă de Alba, şi 
istoria ne spune că Albanii aii săpat /ossa Cluilia!), care a 
despărţit mulţi ani agrul roman de cel latin, unde se făceait 
în toţi anii ambarvaliile şi amburbaliile?). p 

ă 4 

$ 86. Luceres: 

Cei vechi n'au sciut din cine a fost, compus al treilea | 
trib al poporului, numit Luceres) şi cu tote acestea nimic, 

ni se pare, nu era, mai uşor de aflat, dacă, se urmăria pas cu 

pas desvoltarea, Statului roman. Ceea-ce nu s'a făcut de alţii, 

aceea o vom face noi, . 
-Ramnensil uniţi cu 'Tiţiensii, devenind puternici atât prin 

număr cât şi prin organisaţia lor unitară, după, cum vom 

vedea în partea, politică interidră u Statului roman, căutară . 

să pună capăt schismel ce exista între Albâno-Latinii şi 

Ramnenso-Titiensii. Legenda ne spune şi densa în chipul ei 

-acâsta, arătând că a existat o certă între fraţii gemeni Ro- 

mul şi Rem, despre cari se scie deja, că .representaii Roma 

şi Alba, şi că pentru sfârşitul certei cei doui fraţi recurg 

la un auguriu. Enniu ne spune, că Romuls'a urcat pe mun- 

tele Aventin, alţii spun că Romul s'a urcat pe muntele Pa- 

“latin, iar Rem pe muntele Aventin, așteptând. acolo deci- 

siunea deilor.. Iată versurile prin cari poetul roman Ennius 

povestesce cârta şi decisiunea: ' 
. . . . r 

d) Liv. Il, 25, 3. Fossa; Cluilia ab nomine ducis per aliquot sae- 

cula appellata est, donec'cum re nomen quoque 'vetustate abolevit,. 

Dionys. III, 4. Castra posuerunt quadragesimo ab urbe stadio, . 

Albani, quidem ad fossas quae Cluiliae vocantur (servant enim ad- 

hoc nomen ejus viri a quo factae fuerunt). , 

Fest. v. Cloelia. Fossa cluilia însamnă şant de purificare, cf.. 

Plin. H. N. XV, 36, 119. Cluere enim antiqui purgare dicebant. 

2 Fest. v. ambarvalibus, : : a 

3) Varro, |. 1. V, 65: Ager Romanus primum divisus in par- 

teis tris, e quo tribus appellata Tatiensium, Ramnium Lucerum: n9- 

minatae ut ait Ennius, Tatienses a Tatio, Ramnenses a Romulo, 

Luceres ut.lunius, a Lucumone. . cool R 

__* Pest. ep. v. Lucereses et Luceres, quae pars tertia populi Ro- 

mani est distributa a Tatio et Romulo, appellati sunt a Lucero, Ar- 

deae. rege, qui auxilio fuit Romulo adversus. Tatium bellanti. Ă 

Liv. 1, 13, 6: Eodem tempore et centuriae tres equitum con 

scriptae sunt, Raminenses a Romulo, ab Tito Tatio Titienses appellati. - 

Lucerum nominis et originis causa incerta est, - .



o E 
Curantes magna cum cura, concupientes 

 Regni, dant operam simul auspicio, augurioque. 
Huic Remus auspicio se devovet, atque secundam 
Solus avem servat. At Romulu'pulcher in alto 
Quaerit Aventino, servans -genus altivolantum. 
Certabant, urbem Romam Remoramne vocarent. 
Omnibu” cura viris, uter esset induperator; 
Expectant, veluti, consul quum mittere siznum 
Voit, omnes avidi spectant at carceris oras, 
Quam mox emitiat pictis ex faucibu' curus: 
Sic. expectat populus, atque ore tenebat 
Rebus, utri magni victoria sit data regni. 
Interea sol albw recessit in inferra noctis; 
Exin candida se radiis dedit icta foras lux: 
Et simul ex alto longe pulcherrima praepes 
Laeva volavit avis, simul aureus exoritur sol. 
Caedunr de coelo ter quatuor corpora sancta 

„Avium, praepetibus sese pulchrisque locis dant, : 
Conspicit inde sibi data Romulus esse priora, 
Auspicio regni stabilita scamna, solumqus 1). 

„Adică amândoul fraţii dorinâ să guverneze, el observă 
cu aceeaşi grijă auspiciile şi auguriile. Remus din partea, sa 
aşteptă un auspiciii fericit şi urmăresce  sborul favorabil al 
unei păsări. Dar frumosul Romulus se aşeză pe înălţimea 
Aventinului pentru a observa păsările care sbâră în ceruri, 
Cum se va chema orașul, Roma sati Remora? Care dintre 
cei doui fraţi va avea, puterea supremă? acesta e subiectul 
luptei. Nerkbdător de a sci o decisie, poporul aşteptă, ase- 
menea, mulţimei curi6se întrunite la intrarea în arenă, în 
jurul consulului gata de a da semnalul care va permite cailor 
de a trece peste bariera colorată. Ast-fel se agita poporul, 
“întrebându-se. cu. grijă pe care dintre 'dok fraţă îl va încununa 
victoria. Intre acestea sârele alb se ascunde în umbrele nopţii, 
dar îndată o lumină curată strălucesce pe orizont şi în aceeaş 
clipă apare la stânga o pasăre tot atât de frumâsă cât şi 
de uşsră la sbor; de-odată apare sârele de aur. De trei ori 
patru păsări divine scobor repede din cer și se aş6ză în lo- 
curi alese, Romulus: înţelege în fine că acest auspiciii îi dă 
puterea şi că, de acum înainte tronul s&ii stă pe base solide. 

Cel ce ai citit acâstă parte a poemului lui Enniu, n'ati 
v&dut alegoria ce conţine. Not, care am dovedit că prin Rem 
se înţelege Ala şi prin Romul Roma, vedem clar că aci 

1) Cic, de Divinatione I, 43.
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e vorba de o cârtă pentru supremație între aceste două 

State, o cârtă, precum 'o spune clar Enniu, ce se învârtia, 

asupra, cestiunilor, dacă Statul trebue să pârte. un noi nume 

saii să rămână numele cel vechiiă, acâsta ne-o spune versul : 

Certabant, urbem Romam Remoramne vocarent 

şi care să aibă egemonia. Acesta ne-o spune versul: . 

Omnibus cura viris, uter esset induperator. | 

Cu acest punct învățații Sau ocupat puţin; el sai 

„ocupat însă mult cu conţinutul următârelor patru Versuri : 

Interea sol albu' recessit in infera noctis 

Exin candida se radiis dedit icta foras lux . 

Et simul ex alto longe pulcherrima praepes | 

Laeva volavit avis, simul aureus exoritur sol. 

ic unii că Romul a aşteptat o qi, alţii mai puţin de. 

„cât o di!) răspunsul deilor, ca şi cum deil ar sta la dispo: 

siţia omenilor.şi ar răspunde la întrebările ce aceştia le-ar 

adresa. Acssta din pricina cuvintelor sol albus şi sol aureus. 

Poetul însă în aceste versuri n'a vorbit nici de sore şi nici 

de lună, precum admit învățații, ci de doi sori, de un s6re 

alb şi de un s6re de aur, dicând.că pe când s6rele alb apune, 

apare s6rele de aur; ceea ce îns6mnă că pe când s6rele Al: 

bei a apus, a resărit s6rele Romei. - | 

Aceste versuri ale lui Enniu și esplicarea, lor simplă 

«se mai pot întări prin explicarea unel legende care privesce 

acelaş eveniment atât de însemnat în istoria Romei ca unirea 

Ramnenso-Tiţiensilor cu Albanii. - 

Tată, ce. ne, spune acestă legendă:  - | a 

Declarându-se resboiii între Roma şi Alba, şefil respec: . 

tivi al armatelor, pentru a cruța o mare vărsare de sânge 

s'au înţeles între ei, ca din. ambele armate să se alegă câte 

trei luptători, cari prin luptă să decidă de s6rta Statelor lor. 

Albanil ui ales trel fraţi gemeni numiţă Curiaţii, şi „Romanil 

să ales trei gemeni numiţi Horaţii. Legenda variază căci 

schimbă aci numele qicând că Romanii sau numit Curiaţii 

şi Albanii Horaţii?), acestă din urmă versiune pare a fi cea 

  

:) Niebuhr, BR. G. Ip. 235. Schwegler. R. G. L, p. 3SS. 

2 Liv, ÎL, 24,1.



adevărată, de Gre-ce cuvintul Horaţii vine de la hortus ŞI în- 
semnă grădină, parc, iar cuvintul Curiatii vine de la curia. 
Albanil ai fost Sykuii, au stat în pădure, iar curiile ai fost, 
introduse de către Sabini în Roma; de aceea preferim a crede 
că Horaţii represintă pe Albani iar Curiatil pe Romani. Noi 

. totuşi în naraţiunea n6stră vom urma pe Liviu Și pe cei-l'alti 
cari numesc pe Albani Curiaţi şi pe Romani Horaţii. 

Aceşti trigemeni Romani şi Albani, ai. fost şi ei copiii 
a două surori de gemene!); e greii 6re de a vedea că aci 
e vorbă, de luptă între popsrele a. două cetăţi surori? 

Lupta se face, peripeţiile et nu ne intereseză, resultatul 
ei este că Curiaţii (Albanii) cad toți trei şi remâne numai un 
Horaţiii. In urma, acestui resultat,' după o veleitate -de in- 
dependenţă a Albei, vechea metroțolă a Laţiului e distrusă 
şi locuitorii ei sunt aduşi .la Roma. Ce s'a făcut aceşti lo- cuitori intre cari sunt unele “ginţi nobile 2: Nu încape îndo- 
ială că ei ai fost încorporaţă în cetatea Roma, formând pe 
cel de al treilea trib, tribul numit Luceres. . 

"Iată şi explicaţia, de ce acest trib a fost numit Luceres. 
Cuvintul Luceres vine, după cum prea bine observă Plutarch 2), de'la lucus, care e identic cu Sylva şi de unde vine numele Rhea Sylvia, care s'a tradus prin mama Alba, oraşul sai cetatea în care au domnit Sylvii, coborâtorii lui Enea prin Lavinia. Câna s'a făcut unirea, şi Albanii ai .in- trat în comunitatea politico-religi6să a Ramnenso-Tiţiensilor, a trebuit să se dea şi tribului lor un nume; 'acest nume nu putea fi decât unul care să amintescă pe Sylvii, pe cei ce ai stat sub domnia Sylviilor, şi acest nume e Luceres de la lucus, : . 
Că şi aci s'a făcut o unire. sacrală cu comunicare de sacre, nu încape îndoială, .căci precum cu ocasia comuni- cării sacrelor între Ramnes şi 'Tiţies s'a, ridicat cate un altar lui Ianus Geminus şi Iunonei Curiţis, tot aşa s'a, ridicat acum câte un altar lunoniei Sororia, Şi lui Ianus Curatius. 

  

1) Dionys III, 13: Sicinius enim Albanus gemellas filias, alteram » Horatio cuidam Romano, alteram Curiatio, qui erat genere Albanus, eodem tompore desponderat, : ” Columela R. R. III, 8, 1: Albanas Cutriatiae familiae trigemi- norum, inatros . 3 - : ” : utarch. Romulus, 20; Tribus tres factae nominantur Ram- nenses a Romulo, a Tatio Tatienses, tertia Luceres a'luco, quo, post- quam incolumitas concessa, confugerant multi et in civitatem recepta erant: lucos autem nemora vocant. :
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* Legenda ne mai spune că pecând Horaţiii se întorcea 
învingător din. lupta cu Curiaţii, soră-sa, care a fost logod- 
nica unuia din Curiaţi, zări pe umerii fratelui.s&ii mantaua 
pe care densa. o făcuse mirelui ei, şi înțelegând că a mu- 

- “rit, a isbucnit în lacrimi. Horaţiii indignat de acâsta, a ucis: . 
Tras înaintea judecății, el a fost condamnat la morte ca 
paricid, însă a fost iertat de popor, nu fără ca el să-şi es- 

pieze fapta. Legenda spune că învingătorul Horaţiu a fost 
nevoit să trâcă cu capul învelit sub un fel: de jug pus dea 
curmezişul strădil; iar jugul acesta, se mai află, încă pe tim- 

purile istorice 1). Me | | 

E de sigur aci o alegorie, care arată paricidiul, uciderea 

Albei de către Roma şi ceremonia de expiare instituită spre 
a arăta că a fost aci o luptă fratricidă şi că învingătorul 

expi6ză fapta sa. E E 

Ca şi diua contopirei Ramnensilor cu Titiensii, a tre- 

buit să fie conservată în fastele romane şi diua unirei Ram- ” 

nenso-Titiensilor cu Lucerensii ; acestă di a, trebuit să fie 

şi a fost asemenea o di de consualia. In adevăr mai găsim 

0 asemenea di la XVIII cal. Ianuar (15. Decembre). In. ce 

privesce anul în care acestă contopire s'a făcut, isvârele nu 

ni-l arată cu esactitate, Unii dic că Alba a trăit 300 deani, 

“alţii că ar fi trait 400,-alţi! iar. dati Albei .o viaţă de un ” 

secol după fundarea Romei, ceea-ce ar ridica anii vieţii Albei 

la 495, dată fiind împrejurarea că tradiţia pune fundarea, 

"Albei. în "anul 38 după căderea Troiei întemplate cu 431 

de anl înainte de fundarea Romei. Dionisiii dă Albei o viaţă 

de cinci-sute fără trel-spre-dece anl (4875). 

Acum se termină prima peri6dă a istoriei romane, 

acum e cetatea Rema- definitiv formată. Vom vedea mai 

târziu că în Alba ai fost troiani. e 

Până în acest an a existat Septimonţiul. 

] 

d ———————— 

1) Fest. v, Potitium. EA oma ia 
2 Dionys II], 31: Albanorum igitur urbs, “quam condiderat 

Ascanius ex Enea Anchisae filio et Creusa Priami filia PoE at 
postquam stetit per quingentas annos tredecim minus pei R. ibus et 
condita, quo tempore spatio valde hominum frequentia, e E. derat 
reliqua, felicitate aucta est, quae triginta Latinas coloniaș co eversa 
et semper ejus gentis imperium habuerat, a nOvissima, colo 
ad hoc usque tempus deserta permanet.



CAP. IL: 

ROMA ŞI ALBA . 

SECŢIA 1. a 

ISTORIA SEPTIMONTIULUI. 

  

$ 37. Inceputurile. | 

„„.. Am urmărit prin legende şi faste istoria nascerii şi a 
constituirii Statului roman, şi am vădut că acest Stat își 
are originea sa în Troia, că el s'a desvoltat prin unirea în- 
tr'o singură, cetate a trei popâre, adecă a Ramnensilor (Quin- 
tilii) eşiţi din amestecul Troianilor cu indigenii, a Tiţien- 

- silor, şi a Lucerensilor (Fabienses) asemenea, născuţi din ame- 
stecul Troianilor cu indigenii. Intrebarea ce se nasce acum 
este: lăsat-aii cronicari! la o parte istoria întrâgă a popu- 
laţiunilor și Statelor fundate dela, descâlecarea lui Enea pentru 
a se ocupa esclusiv de Statul roman care ar fi luat nascere 
în anul 482 după căderea Troiei ? Lucrul acesta pare impo- 
sibil, şi un studii interpretativ al legendelor ne arată că 
cronicaril ai transmis posterităţii istoria acestor timpuri, în 
același chip în care s'aă transmis posterităţii istoriile tuturor 
popârelor vechi. | i 

“In adevăr, din cercetările n6stre âe până acum resultă, 
că Roma s'a fundat în trei periode: car! “corespund celor 
de'ntâiu trei regi și anume: Prima, peri6dă, cea alui Romul, 
cuprinde tâte începuturile. Statului roman; a doua, ceaa 
lui Numa, organisarea acestui Stat; a treia, cea a lui Tull, 
Hostiliu, coprinde terminarea fundăril prin contopirea acestui 
Stat cu cel al Albanilor. Cel. trei regi de'ntâii represintă
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deci cele trei fase dela început ale istoriei Statului roman. - 

Dacă e ast-fel cu cei trei.regi dela început, de ce nar fi 

tot așa, şi cu cel-lalţă patru regi? De ce n'ar representa şi 

aceştia peridde ale istoriei Statului roman, referitâre la cele 

trei triburi, cari mai întâiii erait state deosebite şi apoi ai 

devenit părţi 'integrante din cetatea Romei ?. Odată admise 

periddele pentru regi, trebue să fim logică până la sfârşit, şi, 

din momentul ce avem Roma fondată, să ne înt6rcem câtră 

istoria, triburilor cari ab compus acâstă cetate,. urmărind 

istoria ei în legendele celor vechi şi începând cu timpurile 

cele mai îndepărtate. îi 

$ 38. Căderea Laviniului. 

Prima peri6dă pe care cronicarii o pun imediat după 

definitiva constituire a Statului roman, este peri6da numită 

Ancu Martiu. a a j 

Ancus Martius tradus în românește însemnă, servul 7es- 

boinie sai fiul hă Mars, Romanii, —Romul-şi Rem fiind fii 

acestul dei —în servitute. Corespunde 6re acestă simbolisare 

unui adevăr ? Pentru a respunde Ja acestă întrebare, trebue 

să consultăm legenda, istoria, fastele timpurilor celor mai 

vechi. Aci găsim, că Troianil, aşedându-se în Italia, ai găsit 

ca, primi adversari pe Turnus, adecă pe Etrusci, cu cară | 

pârtă r&sbâie din pricina Laviniului, cari r&sboie se termină 

în cele din urmă printr'un tribut -în vin plătit Etruscilor. 

Logica ne spune, că „nici nu: se putea altfel: Etruscii - 

fiind un mare şi puternic popor care a dominat o mare în- 

tindsre de pământ pe malul drept al Tibrului, Şi â stăpânit 

marea care a purtat şi pârtă numele lui, fiind un popor cult şi 

bine organisat, nu s'a putut ca, fie de voie, fie de nevoie, La 

- vinienii să nu vină în luptă cu Etruscii şi ca în cele din 

urmă ei să nu recun6scă suprematia Etruriei, OC 

Istoria Romei nu ascunde acest fapt | căderei Lavi- 

niulul sub Etrusci, ea neo spune în legenda lui Ancu Mar- 

'țiu, Iată ce atribue legenda acestul rege. Ea, îl atribue: 

a) Facerea podului peste Tibru. , 

b) Fundarea, portului Ostia la gura, Tibrului. 

c) Construirea unei închisori în centrul oraşului. 

Intrebarea e dacă acestea sunt fapte saii legende. Noi 

credem că avem a face aci cu legende. Sa lut pod de 

a) În adevăr, în ce privesce. facerea, primu ui p
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lemn peste Tibru, deja, dacă admitem acâstă construcție de 
un caracter architectonicindoios pentru anii 600 înainte d. Chr. | 

„ca un fapt istoric, trebue să-l punem câte-va vâcuri în- 
apoi, nefiind cu putinţă, ca între. state înfloritâre şi pu- 
ternice ca cel al: Etruriel şi al Laţiului să nu se fi făcut din 
vreme un pod de lemn pentru a servi ca mijloc de comuni- 
caţie între popsrele ucestor State. Dar facerea unui pod 
de lemn, fie acesta chiar în peri6da cea mai depărtată, şi 
fie făcut acest pod peste un fluviii ca Tibrul, constitue el 
Gre un eveniment atât de însemnat în cât să: merite a 
fi înscris în anale şi transmis secolelor? Noi credem că nu, 
şi ne îndoim chiar de eşistenţa acestul pod. Iată şi moti- 
vele n6stre contra, esistenţei reale a podului şi pentru pă- 
rerea că avem a face cu 0 legendă. - | a 

Ni se. spune că podul a fost făcut pentru a lega 
Ianiculul cu Roma. Acesta aserţiune ca fapt e falsă, fiind-că 
muntele. Ianicul n'a fost locuit nică pe când trăia Cicero,. 
care încă pe timpul s&ii a considerat popularea acestui 
“munteca un pericol pentru Romai), necum să fi fost locuit 

* în timpuri atât de îndepărtate. Astfel fiind, legarea Ianicu- 
lului cu Roma e contrară adevărului, - a 

Un pod peste Tibru nu putea fi folositor Romei, și 
dovadă despre acesta este nu numai părerea de mal susa 
lui Cicero ci şi resboiul cu Porsenna, regele Etruriei—isto- 
ic va fi faptul sait legendar—iîn acest r&sboiii Romanil taie 
acest pod pentru a împedeca năvălirea Etruscilor. 

Deci istoria, despre facerea podului este o legendă, în- 
ventată vizibil .pentru a esprima formarea unei legături între 
Laviniani şi Etrusci — o legatură, care' în: folosul Romanilor 
nu putea fi — precum tăierea podului de câtă Horaţiu 
Coeles e o legendă inventată pentru a arăta ruperea de la. 
etrusci. : 

b) In ce priveşte facerea portului Ostia, se ştie că Roma - n'a avut nici marină comercială şi nici marină r&sboinică | în cele d'întâi timpuri ŞI prin urmare mavea nevoie de port de mare. In schimb aveai Etruscii nevoie de un asemenea port, pentru a, apăra malul drept al Tibrului şi a domina pe ! cel stâng. Deci facerea, portului Ostia trebue interpretat ase- menea în sensul căderei Romei sai a Laviniului sub Etrusci. c) Nu se pâte esplica apoi construirea unei închisori 
  

  

') Cicero de lege agr. 1, 27 ct. Liviu 1, 33,6.
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într'un stat gentiliic unde șefif ginţilor..aveai. jurisdicţia 
asupra ginţilor lor respective; prin urmare şi - facerea, unei. 

“închisori în centrul orașului este o legendă, menită a arata 
supunerea Romei sub Etruşci. A 

Deci 'legenda numită Ancu Martiu conţine după. cum. 
o arată numele,.istoria căderei Romei sub. dominaţia 
etruscă. . e 

Câna a început acestă peri6dă şi cât a ţinut dânsa? 
Fiind-că legenda lui Ancu Muartiu cuprinde prima 'pe-.. 

-ri6dă istorică, de aceea trebue să o. punem în timpurile cele 
mai vechi şi căderea sub Etrusci se referă la timpul ce ur- 
meză peri6dei, lui Enea. .. . , 

Istoria dând, lui Enea ș&pte ani de esistenţă, perioda 
- Ancu Marţiu începe după mortea lui. Că acestă peri6dă | 
este o peri6dă. de servitute, resultă şi din faptul că după 
legendă, Ancu Marţiu pârtă, răsboie contra Latinilor lucru in-- 
-explicabil dacă admitem o Roma, independentă. cuprinsă în. 
confederaţia statelor latine. e a 

In acest, timp după trei-dect de ani legenda pune şi 
nașterea Albei, de 6re-ce Lavinia, soția lui Enea, se duce 
atunci în pădure la unul TPyrrhust) şi . dă viaţă lui Sylviu.:. 
Ceea. -ce :însâmnă că în timpul când Laviniu. fu: cuprins de 

Tyrreniani (Etrusci) s'a născut Alba în pădure. Acum isto: 

__ria Septimonţiului se 'bifurcă şi anume o parte să l6gă de. 

Laviniu, iar o alta de Alba, care începe a avea existenţa 

proprie, însă, pre cât se paie, nu independentă. . 

-”$ 89, Prima, fundare a. Romei. 

Pe când domnia în Roma regele Ancu Marţiu, dice 

legenda, a venit în acest oraş un 6re-care Lucumo, fiă al 

lui Demarat din Corint. In momentul când scoboria muntele . : 

Ianicul pentru a întra în Roma, el â fost martor la o minune 

cei s'a întâmplat lui chiar. Iată minunea: un vultur. se scobri 

în sbor de pe înălţimi deasupra capului lui, îl ridică pileul — 

pălăria —se ridică cu acest pileii în aer şi apoi se lăsă jos şi-i-l 

  

1) Dionys, 1, 70. Cum enim Ascanius regno potitus esset, La: 

vinia vehementer metuens ne quid gravius propter novercae nomen 

“ab eo acciperet, cum esset gravida se commisit fidei Tyurheni cu: 

-jusdam, qui regiis subulcis preerat, quod cum Latino eum priimis . 
ai 
familiarem fuisse sciebat. | .



— 128 — 

repuse lui Lucumo în cap. Mirat, el întrebă pe soţia sa Ta- 

nacila, pricepută, în tălmăcirea minunilor, ce pote însemna . 

acâsta? 'Panacila îi respunse, că acâsta e prevestirea- unui 

viitor mare pentru el in oraşul în care se duce să se 

aşede, i , 
” Venind în Roma Lucumo îşi schimbă, numele în 

Lucius și maj luâ numele de Tarciniu, după oraşul de unde 

venise. Cu timpul el deveni tutor sai guvernator al fiilor 

lui Ancu Marţiu şi apoi rege al Romanilor. Acâsta e legenda; 

adevărul istoric însă trebue să fie cel ce ese din interpre- 
tarea esactă a acestei legende. Mi 

| Inainte de tâte Lucumo, nu este un nume, ci.o dem- 

nitate etruscă, demnitate de guvernator. Deci cel ce venia 

din Tarcinia nu se chema Lucumo, ci era un lucumo; şi 

dacă n'a. fost trimis în acâstă calitate, el a obţinut'o fiind 

în: Roma. Ac6sta ne-o. spune şi minunea: de pe muntele Ia- 
nicul, vulturul fiind pasărea de bun augur a Eţruscilor, iar - 
pileul semnul stăpănirei; ne-o spune şi legenda numirei lul 
'Parciniu ca tutor sait guvernator al celor doui fii al lui Ancu 
Marţiu, dintre cari unul era major. Ancu Marţiu nefiind per- 
s6nă, el n'a putut avea fii, şi nică fiii n'au putut avea tutor 
pe când trăia tatăl lor; fiii legendei nu sunt decât cele dou 
popâre ale Septimonţiului, Lavinianii şi Albanii, dintre cari 
Alba e majoră. -- . Da 

_ Laviniul devenind o provincie etruscă, iar lucumonul 
trebuind să, aibă o reşedinţă şi un centru, acesta. fundă pe 
muntele Palatin prima urbe după ritul etrusc, dându-t forma 
pe care o aveaii mai tâte urbele etrusce!): acâstă urbe e 

- Roma Quadrata. Acum istoria Laviniului se transformă în - 
istoria Romei. a 

„Iată care a fost acest rit dis etrusc, după care a fost 
fundată. Roma şi care împreună cu forma orașului dovedesc, 
că Roma a fost fundată de Etrusci: 

___ Se săpa întrun loc destinat a, forma centrul oraşului, 
o gr6pă rotundă. In acestă grâpă se aruncau premiţiile tu- 
turor produselor a căror întrebuințare era necesară sait per- 
misă, fie-care cetăţân mai arunca apoi într'ensa câte un pumn 
din pămentul oraşului de unde a, venit şi totul se amesteca 
ear gura se acoperia cu o piatră. Grâpa se numia mun- 
dus şi piatra ce o acoperia lapis manalis. După acâsta, fun- 

1) VegI Atlasul lui Micali.



  
  

x 

7 — 129 — 

“ datotul oraşului :trăgea cu un plug, la care erai înjugaţi un 

boii şi o vaca, o brazdă răsturnată în luntru, în jurul gr6- 

-peă la o distanţă Gre-care. Perimetrul cuprinș în brazdă era 

tuibaa, iar brazda înşăşi se numia pomeriu.  - 

Pomeriul pare a-şi avea originea în Asia mică şi pâte 

fi deci mai curând adus în Italia, de. către Troiani decât de 

Etrusci. Cee-ce ne face să credem acesta, este, că Evreii, 

cari şi au şi el obârșia în Asia Mică ca şi Troianii, au păstrat 

până în Qiua de adi instituţia pomeriului. Fie-care oraş lo- 

cuit de Evrei, re un pomerii, şi dacă nu m8 înșel, Evreii 

“din Iași. ab un. chrisov domnesc prin care li se întăresce 

dreptul 'de a avea pomeriul în jurul Iaşilor, Acest pomeriii 

are două părţi: una formată de perimetrul oraşului în care 

se constitue o proprietate comună şi o comunitate de drept, 

și alta, dincolo de pomeriu, la 0 distanţă 6re-care de el, până 

unde unele: acţiuni sunt permise. Fiind-că însă la: fundarea 

Laviniului nu se vorbesce de pomeriu,. iar lu fundarea Ro- 

mei se specifică că ritul fundărei oraşului e etrusc, nevoiţă sun-" 

tem a admite că Etruscii sunt aceia, cari aii introdus insti- 

tuţia pomeriului în Italia. . 

Esista o mare nedumerire în ce priveşte data fundării 

Romei, acestă nedumerire trebue să fie potenţată încă. 

prin faptul că venim şi. noi: de o punem în timpul domina- 

țiunei etrusce, care a, precedat anui 432 de la căderea Troiei, 

cănd de comun acord înv&taţii pun fundarea acestei cetăți; 

hedumerirea însă va dispare când vom aminti că urbea 

Roma a fost fundată: de: două ori şi anume, odată pe mun- 

tele Palatin, având aci .un mamndus:) şi o dătă mai târdiu, 

avend un mandus pe Comitiu?). a 

Chuvonicarii Romei făcând dintr'o întregă periddă etruscă 

— 0 peri6dă în care lucumonii Etruscă ai: guvernat Roma—un 

rege, nu pot să-i dea acestui rege decât un .timp - scurt 

de domnie. - e Do i] 

$ 40. Independenţa Septimonţiului. Serviu Tulliu. 

. Parciniu Priscu, dice legenda, a fost omorit de fiii Luk. 

Ancu Marţiu, ceea. ce însemnă ca Jucumonii ai fost alun- 

  

1) Fest. v, mundus, Pest. ep. v. Manalem. Solin I, 17—18. 

Dionys. II, 65. 
, 

2 Plutareh, Romulus 10. - : - 

ATL: | _ | | 

,
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gaţi de poporele Septimonţiului. In. urma lui ati rămas două 
fiice, dintre cari una a fost măritată după: un sclav roman de 
origine etruscă crescut la curtea romană ; ceea-ce îns6mnă - 
că, alungându-se lucumonil remaseră.. cele două cetăţi Roma 
şi Alba, dintre, cari una Roma, era de origine, etruscă, cu 
cultură tot. etruscă... Aii mal rămas însă şi doul fil, ceea: 
ce pare a dice, că în afară de cele două cetaţi aii mai exi- - 

„stat două popâre. 
După noi acele două popâre nu sunt poporul roman 

şi cel âlban, ci cele două popâre din cari s'a alcătuit mai 
târdiă poporul Roman, adecă Ramnensii şi Tiţiensii. 

In adevăr, scuturarea jugului Etruscilor, nu se .putea, 
face de însu-şi poporul sai de popârel6 subjugate, ci 'trehuea, să 
intervină un popor" puternic străin cu ajutorul căruia să se 
ajungă acest scop. Poporul străin pare a fi poporul Sabin 
care, venind din Reate, a cuprins Collina, şi în cele din urmă 
s'a unit cu Ramnensil pentru a trăi un timp împreună şi 
a funda apoi un Stat independent. - | 

Odată cu Roma devenită, independentă, a scăpat de suze- 
ranitatea etruscă şi Alba; însă Roma, deveni puternică prin 
unirea cu Sabinii şiajunse a'și supune Alba. Acum se fundeză 
pentru a doua oră Roma, şi peri6da e numită Serviu Tulliu | 

- adecă peridda ridicării sclăviei, cănd se pune şi noua fun- dare şi reorganisarea, cetăţii. 

“$ 41. Regii Romei. 
Serviu Tulliu a avut, două fiice de la soţia, sa 'Tarcinia, dice legenda. -Pe aceste „fiice €l le-a măritat după cei 'doui fii al !ui. Tarciniu, dând pe cea mai mare fiică după Lucius, fiul cel mai mare âl lui Tarciniu, iar pe ceâ mat mică după Aruns, fiul cel mai mic al lui Parciniu, S'a întâmplat ca aceste căsătorii să nu fie potrivite, şi anume ca lul Lucius, - „un tinăr de un temperament despotic, tiran şi îngâm fat, să-i cadă o soţie virtudsă şi modestă, iar lui Aruns, un tînăr de un caracter blând, să-i cadă o soţie rea. Lucius vroia să alunge de pe tron pe Serviu Tulliu, dicând că domnia îi se cuvine lui de drept, iar soţia sa îl oprea; din contra, Aruns a fost împins de soţia sa ca să facă, să valoreze drepturile sale la tron, fără a reuși. Intro qi, fiica cea mal mică a lui. Serviu, fiica cea rea, a chemat la eu acasă pe Lucius şi amândoi s'aii înţeles asupra cestiunei succesiunei la tron. .
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După un scurt timp de la, acâstă întrunire, fiica, cea mal 

mure a lui Serviu Tulliu şi fiul cel mal mic al lul Tarciniu, 

Priscu muriri de aceeaş morte, iar fiica cea mui mică se 

căsători cu “Lucius. Istoria povestesce intrigile acestor soţi, 

cari după, ce nu reuşiră odată în planul lor de a înlătura 

pe Serviu 'Tulliu şi dea-l lua locul, reuşesc în cele din urmă. 

Luciu aruncă pe Serviu 'Tulliu de pe treptele Palatului 

şi când cel lovit de morte zăcea murind pe stradă, fiica, 

sa, în batjocură, trece cu trăsura peste corpul tatălui &. 

- “Parciniu rămase acum stăpăn al Romei. . 

Ca, de obiceiii se ia şiacâsth povestire drept adevărată 

istorie, şi învățații nu văd că avem a face cu o legendă în 

care Roma şi Alba sunt representate ca fiicele lui Serviu 

'Tulliu, cari cetăţi cad din noi, însă unite de' astă-dată, în 

mânile Etruscilor—acâsta, o arată legenda prin măritarea fii- 

celor lui Serviu Tuliu după doui Tarcinii—că după 0 luptă | 

de intrigă între cele două surori, fiica, cea mai mică (Romu) 

“unita cu Etruscii,, devine stăpână şi desfiinţeză libertăţile de 

odinedră. Acest din urmă fapt îl arată trecerea cu trăsura 

a fiicei celei mai mici peste corpul lui Serviu Tulliu, aruncat 

din palat în stradă. Peri6da acesta a revenire Tarciniilor 

«ste peri6da regilor. e E 

Cronicarii dai acestui rege o domnie de 25 de ani, 

însă, fiind-că şi prin Tarciniu Superbu trebue să înţelegem 

o întrâgă peri6dă, peri6da Etruscilor reveniţă ca regi şi su- 

perbi în Roma, cifra acâsta nu pâte. arăta nici mai mult, 

nici mai puţin decât arată cifrele date celor-Palţă şase regi. 

_B aci locul, în interesul unei bune aprecieri a desvol- 

tării Statului roman, ca să recapitulăm periddele şi să în- 

cercăm a face .0o mică chronologiă, basându-ne pe cifrele ce 

le avem şi cari de sigur conţin într'insele secretul periddelor. 

$ 49. Incercare: chronologică. 

- Să recapitulăm întâi periddele. - | 

Din cele vădute până aci avem următorele peri6de din 

“istoria Septimonţiului: - a 
a) Peri6da lui Enea şi Ascaniu. 

b) Peri6da caderei Laviniului sub Etrusci. 

c) Peri6ăa fundării Romei (Romulus). 

d) Peri6da organisărit. Romei (Numa). 

e) Peri6da JLucumonilor. .



— 192 — 

f) Peri6da dualismului Albaiio-Roman. 
9) Peri6da Regilor. 
Aceste şepte peri6de însă nu pot fi luate ca peridde 

istorice, de 6re-ce fundarea, şi organisarea Romei nu pot 
forma peri6de. Asemenea nu pâte fi luată ca periddă pentru 
sine, peri6da, căderei Laviniului, fiind-că fundarea Romei cade 
în acestă periddă. De aceea cele şepte peri6de se reduc numai 
la, patru, representate prin ultimii regi şi anume: 

4) Peri6da dominaţiei etrusce (Ancu Marţiu), 
UV) Peri6da lucumonilor (Tarciniu Priscu). 
c)' Peri6da independenţei (Serviu Tulliu). 
d) Peri6da Regilor. Ma | 

„ T6te aceste peri6de se referă la Roma, dar cuprind 
în sine atât istoria Laviniului cât şi pe cea a Albei şi a Romei. 
Așa istoria lui Romulus cuprinde fandarea,. Laviniului, a Al- 
bel şi a Romei; cea a lui Numa, organisarea acestor state; 
istoria lui Tull Hostiliu pe cea “a întemeerei Statului roman 
pe baza, celor trei triburi: Ramnes, 'Lities şi Luceres. Intre- 
barea, ce ne interes6ză acum este, cât a durat fie-care din 
aceste State, pentru a uvea o idee despre desvoltarea, istorică. 
a fie-căruia din ele şi a tuturor împreună, 

* - = 
E: 

. - ; ' N ” 

Nu încape îndoială, că la întrebarea de mai sus nu se pâte respunde decât printr:un calcul ipotetic i 
Ipoteza n6stră este cea, următâre: 
Inainte de tâte' trebue să lăsăm la '0 parte, afară din calcul, anii domniei primilor regi cari ani nu corespund unor adevărate peridde. Aceşti ant sunt: -. | 

Romul. . . . . . 37 ani 
Interegnul . . . . lan 
Numa . . . . . . .48ani 
Tul. Host... .. 8, 
Ancu Marţ, ... 24, i 

137, 

Adecă în total 187 de ani sai cei 37 de ani daţi lui . Enea Şi Ascaniu dela căderea 'roief- şi până la fundarea Albe, Şi 100 de ani, un secol, care cuprinde organisarea. omei. 
Deci în : anul 138.de la, căderea Troiei cade fundarea
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primă a Romei şi- vom vedea că acest an corespunde în rea- 

litate cu fundarea Romei Quadrate pe muntele Palatin de 

câtre Lucumoni. . : | 

| In acest timp Alba trăia deja şi ambele State ai esistat 

“unul lângă altul până la anul 294 dela fundarea Albei, când 

Sabinil aii cuprins Capitoliul, precum am v&dut'o mai sus. 

-- = Cand legenda ne spune că Enea a trăit 3 ani, că Laviniul 

a trăit 80 de anişi Alba a trăit 800.deani, până când a fost 

fundată, Roma, ea dă numai cifre roţunde; cifrele exate însă 

sunt, precum am vădut: 7 ani ai lui Enea, 30 ani al Lavi- 

niului şi 294 ani ai Albei; e o diferință de 2 ani aci, cari 

ani pot forte bine forma anii de luptă între Romani şi Sa- 

Dini până când s'a stabilit o înțelegere între aceste două 

popâre şi când vine a doua fundare a Romei, adecă fundarea 

Romei Ramnenso-Tiţiensă. Si 

Acum avem de abia o dată aprope precisă a unei alte. 

fundări a Romei şi acesta este anul 294 sai 296 dela, fun- 

darea, Albei, la care” adăogână cei 37 de ani dela căderea 

Troiei, avem: anul 331 saii 833 dela căderea Troiei. Acest, 

an nu este anul fundării oraşului, ci anul dela Troia al fun- 

“gării Statului Ramnenso-Titiens. a 

- Cât timp a trăit acest Stat, nu se pote spune cu exac- 

titate; se pare însă că el a trăit un secol sai. 98 de ani, 

când Roma a fost reorganisată şi fundată de a doua 6ră ! 

de Serviu Tulliu în anui 481 dela căderea, Troiei. Acesta'e 

anul de când cronicarii numără era romană. 

* = 
* . 

După anul 481 dela, căderea Troiei, Alba a mai trăit 

un timp de 56 de ani când a fost dărâmată și: încorporată 

în Roma, dacă credem pe Dionisiu care ne spune că Alba 

a trait cinci sute fără trei-spre-dece ani. Pe aceşti ani îi 

avem dacă scădem'din 431 dela căderea Troiei cei 37 de ani 

trecuţi până la, fundarea Albei şi adunăm 93 de ani, aprope 

un secol care timp se dă de istorie existenţei Albei după 

fundarea Romei, la acea sumă: 

431 —87 == 394 + 98 = 487. | 

Istoria Albei însă fiind intercalată de cronicari în istoria 

Romei, aceştia ai trebuit să combine cronologia Romei cu 

“cea a Albei ast-fel ca aceşti 487 de ani să fie repartisaţi 

în peri6dele Romei. Ei ai procedat atunci ast-fel:
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a) Au pus afară din calcul 87 de ani ai lui Enea și 
Ascaniu pe cari îi ai dat lui Romul .ca ani necuprinşi în 
istoria Albei. : IE . 

0) Ai scos secolul organisării Romei ca comun Romei 
şi Albei, şi l-ai dat primilor regi şi anume: 1 an interegnul, 
43 ani Numa, 32 ani Tull Hostiliu, 24 ani Aucu Marţiu 
(1-+434+824+24—100). . 

c) Pe cel 387 de ani remaşi “i-ati combinat cu 387 de 
ani al Romei ab urbe condita până la ultimii tribuni militari. 

| Aceşti 387 de ani cuprind deci 387 de ani din istoria 
Romei şi 887 de ani din istoria Alber. 

„Insă, istoria Romei începe cu fundarea Romei Quadrate 
pe muntele Palatin, fundare anteridră chiar unirei cu Sabi: 
nif, cel 387 de ani sunt deci precedaţi de alte peri6de ale Sta: 
tului roman anteri6re anului 431, ear aceste peri6de sunt: 

| a) Peri6da dela căderea Troiei până la fondarea Romei 
Quadrate. | , 

Vb) Peri6da Lucumonilor până la unirea Ramnensilor 
cu Sabinil. 

c) Peri6da Dualismului Sabino-Roman până la fundarea 
a doua, " 

* * 

= 

“Cât a ţinut fie-care din aceste peridde: de mai sus? 
Stim că ultima peri6dă a, ţinut, precum am v&dut mai 

sus, un secol sai 98 de ani; trebue acum-să scim cât a 
ținut primele două-peridde; acesta o putem sci, când ne dăm 
sema de faptul că Sabinii ai cuprins: Capitoliul în 294 dela 
tundarea, Albei, saii. 331 saii. 333 dela căderea Troiei, că 
deci în acest an se termina peri6da Lucumonilor. Insă, aceşti 

„383 de ani cuprind două peri6de: cea dela, căderea Troiei 
până, lo fundarea Romei Quadrate, şi cea, dela fundarea, Romei 
Quadrate până la, cuprinderea Capitoliului, Prima periodă 
pare a fi fost de 1837 deani. - Ă 

Iată. de ce suntem de acâstă părere. | 
Cei ce aii alcătuit cronica ati împărţit peri6dele ast-fel: 
37 ani Romul, . 

100 'ani primil trei regi după Romul, : 
107 ani ultimii trei regi, CR 

„148 ani republica până la 387. 
| Insă aceste patru peri6de cuprind tâte eriddele isto- „ice ale Romei, Albei și Laviniului. P 

N
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„+ Pentru a, stabili periddele ce preced regii trebue să 

urmăm regulei stabilite pentru fixarea periddei regilor. Adecă, 

să adunăm anii tuturor regilor precedenţi plus anii regelui 

care represintă peri6da. - A a 

Aşa, dacă vroim să stabilim perioda regilor, adunăm 

- anii tuturor regilor şi avem 244. Dacă vom vroi să aflăm 

_peri6da ce a precedat, imediat perida regilor, adecă peri6da 

” Serviu Tulliu, avem să adunăm anik regilor afară de anii ul- 

_timului rege. In acest caz vom avea pentru peridda Albano- 

Romană representată prin Serviu Tuliu: 

37-+1-+43-4+8242424+384+44—219 ani. 

Vroind să, cun6scem periddu care precede acestă pe- 

ri6ă, adecă peri6da lucumonilor, procedem tot ust-fel şi avem 

pentru densa: E . Sa 

3724-1-4434+32-+244+38=—175 ani. 

- 

De cea-Valtă peridă scim că cuprinde 187. de ani (37 

-P1-+4834+82-+2t—137). | - 

Cifra de 244. de ani cuprinde deci următârele peri6de 

mergând îndărât: 
! Regiţ. .. . . + 24tani 

_ Roma-Alba .:. . 219 „ 

Lucumonii. . . . 175 „ 

Până la lucumoni 137 , 
* EL 

= 

Domnitaă însă regii în adevăr 244 de ani? 

Iată ce respundem la acâstă întrebare: - . j 

Istoria, ne arată că regii n'aii domnit în mod continui 

la Roma. După primul rege a urmat un interegnu, cu 0 

formă curi6să de guvernământ şi apoi a reînceput regalitatea. 

Să vedem mal întâj cât ai domnit cel 7 regi. 

E incontestabil ca anil daţi regilor ca 44, 43, 38, 37, 82, 

25 şi 24 sunt prea mulţi pentru regi electivi cari pentru 

a fi aleşi ai trebuit să aibă o vârstă matură şi să se fi 

făcut cunoscută atât prin faptele cât și prin virtuțile lor. 

De aceea nimene n'a credut, că cel 7 regi ai Romei ai 

domnit atât de mult şi învățații au căutat să-și esplice cum 

s'a, facut cifra de 244. Noi am arătato în parte, şi vom 

cerea a arăta acum, cât'aii domnit regii.
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+. Pentru a afla cât ai domnit regii, trebue să ne amintim 
că Alba a cădut sub Roma în domnia celui de al treilea, rege al 
Romei, în al 56-lea saii al 57-lea an a. u. c. după socotelele n6- 
stre (487 —4831==56). Ar urma de aci că primul rege n'a domnit 
37 de ani, că al 2-lea rege n'a. domnit 43 de ani şi că al 
3-lea ma domnit 32 de ani, ci că ai domnit toţă trei îm: 
preună ca, la 56 de ani. Acâstă cifră se pâte obţine scădend 
din suma de 374+1-+434+32=—113 ani, 57 de ani (113—57 
=—56) sau adiogând diferinţa de 8 sai + ani ce se găsesce în 
calculul anilor Romei, 60 de ani. “Resultă de aci că regilor 
li s'aii interealat fie-căruia câte 20 de ani. Dacă e așa, cei 
244 de ani al regilor se reduc la:104 saii la 107 numai, fiind 
intercalaţi 1837 sai 140 de ani. Regii ai domnit deci ast-fel: 

Primul rege. . . 37— 20= 17 ani- 
Interregnul a. "] i 1 an 

"Al doilea rege . . 43—.20— 23 ani 
Al treilea rege . . 32— 920= 12 

„Al patrulea rege . 24— 20= 4 
„Al cincilea rege . 88— 20= 18. 

“Al şeselea rege. . 44— 20=: 24 
„Al +6ptelea rege . 25— 20= 5 

Total.  .:244—140=—104 

Aşa dară periddele de mâi. sus ale Romei. se cifreză 
ast-fel: a ” o a 

Regii . ... . . 104 ant. 
Roma-Alba . . . 219, 
Lucumonii. a. 175, ” 

| Prima peri6âă . 1937 » 
Sai în ordine chronologică : 

Prima peri6dă sai peri6da Laviniană . - . 187 ani 
Prima, perida romană sait a Lucumonilor . 175, 

„ Peri6da Sabino-Romană > . 98 , A. doua peri6dă romană saii Albâno-romană 219 x 
"A treia peri6dă romană sau a: regilor . .:. 104, . : 

_ 
_Dacă, cercăm a reconstitui periGdele, vedem că Septi- montiul a existat 531 de ani, în cari figureză : 
Peri6da laviniună cu, 137 ani Peri6da lucumonilor cu... „175 Perioda Albano-romană cu. ... 219 ș 2?
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| Ceea.ce dă un total pentru Lavinii, Alba şi Roma de 

531 ani. E | | 

Legenda pune interegnul îndată după Romul, adecă 

după, fundatorul Romei; fundatorul ei fiind însă Serviu Tulliu, 

“ interegnul cade deabia după acest rege şi se pare că a fast 

ţinut de tribunii militari. In adevăr, atât situaţia acestor 

tribuni cât şi şovăirea în ce privesce numărul. şi succesiunea 

„lor; face cu totul problematică existenţa acestor magistrati; 

  

  

neputându-se însă admite că istoria i-a inventat, e probabil 

că instituţia lor e veche, mai veche decât consulatul. După 

noi, acești tribuni militari: par a fi fost înfiinţaţi atunci când 

Romanii sai unit cu Albanii. Noul Stat avend nevoie de.o 

nouă magistratură care trebuia să împace tote trei triburile 

pe Ramnes, Tiţies-şi Luceres, s'a. înfiinţat tribunul militar.” 

Neputându-se apoi admite că s'a şovăit în număr Și succe- 

- siune, e probabil că tribunil al stăpânit Roma un timp con- 

tinut fară întrerupere câte trei pe an, ceea-ce dă pentru 

264 tribuni un total de 88 de ani. După aceşti tribuni ai 

-revenit regii patru la număr cari au domnit încă +7 de ani 

când al şâptelea rege a fost depus. At urmat apoi 59 de ani 

pretoril şi apoi ai venit decemvirii cari, după ce aii-stat doui 

“ani, ati facut loc consulilor pentru 28 de ani. In tot acest 

“interval cinci ani ai lipsit magistrați! în Roma, iar suma 

totală a. anilor este: | ÎN 

571-88-+-47-+59-+2-+-28+-5==286. 

Cronologia se pâte deci rectifica ast-fel :- 
9 

" Peri6da Laviniană 137 anl. 

În acâstă peri6dă, la anul 37 dela căderea Troiet, s'a 

fundat Alba. ” 

Peridda Laviniano-Albană 296 anl. 

„In acestă peri6dă, la anul 137 dela căderea Troiei, s'a 

fundat Roma Quadrată. | ' :
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Peri6da Albano-Romană, 219 anl.. 

In acsâstă beriddă, la anul 831. dela căderea Troiei, s'a 
înfiinţat Statul Sabino-Roman. 

Periâda Sabino-Romană 100 sai 98 de anl. 

"Tm acestă peri6dă, la anul 531 dela căderea, Troiei, s'a 
fundat Roma de a treia ră, vine apoi 

Peridda Romană 387 de ani, cu cei 98 de ani sat 
"secolul din peri6da ce urmeză anului 294 al Albei. 
SR In acestă peri6dă se organiseză Roma în interiorul ei 
- În următdrele periode : 

„ Peri6da, primilor. regi 57 ani când se încorporeză Alba. 
Tribunii militară 88. 
Ultimii regi . . . .. 17, 
Pretorii ..:.. 59, Ai 
Decemvirii . ... = 

„_Consuli până la 387 . 28 , 
Lipsă de magistrați 5, 
In total sunt deci .. ..286 ani. Impreună cu cei 53] ai 

Septimonţiului avem un total de 817 ani dela, căderea Troiei 
şi până la anul 387 a. u. e, ” 
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“TABULA FASTORUM *) . 
  
  

  

        

IA E. IAN, - F|E KE. FEB NID E. MAR NP(0 E. A(PRF 
2|B 4 FA 4 NIE 6 F|D 4 (P 
3|0 3. O|B 3 N|E 5 o|E 3-0 
4|D- za  0l0 . PR  N|& 4 o|e. PR 0 
5lE NON  F|D NON (NP%)IE 3 -Cla NON (8) 
GP. 3 FE 8 NiA PR NP2|E 8 NP4 
i CL! o|P 7 YN|B O NON FA N 
sln 6 o|e 6 N |C 8 F|8 6 N 
9|A  AGON (NP)IE: 5: NID 7 colo : 5 N 

Îlo|8 . 4  ENIA 4 N|E 6 0|D 4 N 
11|o 048 NP|B . 3 N|E 5 o|E 3 N 
19] D PR CIO PR NIC 4 o|e PR. N 
138 EID NPID . EID NP|H 3 ENG ED N 
I4|P. 19  EN|E 16. N|A -£0 NE|E 18 N 
15lG CAR (NP)IE LUPER NPIB. EID NP(A FORD NE 
16|. 17 Ola 14 "EN|O 17 -P|B 1 .N 
17| A 16 O|E  Q01R NPID  LIB NPjO. 5 
18| B 15 O|A 12 o|E 15 0|» 14 N 
19| 0 14 0|8 -u OlE  QUN. NIE 0EE N 
20| D 18 0|0 10 o|e 13 o|e 12 N 
2|£ 12 0|D PERAL FP|E 12 Ola -- PAR NP 
22| P u o|E es  0la ul NIE _10 
3] 6 10 0|P  TER NP|B TUBIL NP|A O VIN NP 

24| H 9 Gla REGIE NIC QBREZ.C. F|B 3 0 

25A 8 o|E 5 0|» 8”  C|O 808 NP 

26| B 7 O|a .: 4  ENIE 7 co 6 e 

2710 6 0lB 20 NP|E: 6 N2/|E 6 . 0 

25| D 5.  O0|C PR o|e 5 CIP 4 NP+ 

29 p2- 4 P |E 4 c|e 3 c 

30| F3 3 NP5 A 3 0 PR CC 

alla 28 0 B PR 0 

| .     
1) Literile dela A până la H repetate necontenit, arată dilele 

nundinale (un fel de săptămân)). Cele-Valte însamnă ast-fel: K(alendae), 

NON(ae), E1D(us), PR(idie), F(astus). N(efastus), ES(dotercisus-inter- 

cisus), C(omitialis), AGON(ia). ARN(ilustrium), AUGUST(alia), CAR 

(mentalia), CER(ialia), CONS(ualia), DLY(alia), EQUlirria), FER(alia), 

FONT(inalia), FORDLicidia), FURRfinalia), LAR(entalia), LEM(uria), 

LIBreralia), LUC(aria), LUPER(calia), MATR(alia), MEDITR(inalia), 

NEPT(unalia), OPAL(ia), OPIC(onsiva), PAR(ilia), POPLIF(ugium), 

PORT(unalia), Q(ando) R(ex) Clomitavit) F(as), Q(uando) ST(ercus) Die- . 

Jlatum) F(as), QUIN(quatrus), QUIR(inalia), REGIF(ugium), ROB(igalia), 

SAT(urnalia), LER(minalia), TUB(ilustrium), VEST(alia), VIN(alia
),VO1- 

C(analia), VOLT(urnalia). In ce privesce semnele XP care în unele faste 

se găsesce însemnat NM, adecă e o prescurtare din NP sai NF şift 

însemnarea lor nu e sciută. Se pote însă observa că semnul ME sai 

 



    
N, adecă semnul com 
-mai tuturor serbătoril 
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a de mai sus am copiat'o 
6te modificările pe cari el 
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pus din.NP sai NF, se găsesce în: dreptul 
rviciul divin era încredinţat 

ări ce ststeai în le 
cin , 
din Bruns Fontes juris Romani 

s'a credut în drept a le face ta- 
ezervele nâstre asupra acestor 

gătură atât 

acolo unde elnu 
n la Agonalia dela 

la Imcaria dela 21 Iulie, 
dela 11 Octombre şi la 
6 semne. - 

a tabulei fastelor Romel în ce pri-.. 
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TABULA FASTORUM 
  

1|[D K. SEPT FIB K.007. N|A EINOV F|G& E.DEC N; 
2] £ 4 NPil0O: 86 P|B 4 P|H 4 ! 
3.7 3 NP'|D 5 c|o 3 [C|A 3 --N) 
ae PR 0|E 4 0|2 PR (C|8 PR... C] 
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171D 15 0|B 16 O|A 15 o|& SAT (NP) 

ISI £ 14 '0|0 15 0|B. 14 olH 15, Cc 

19|. 13  0|D ARM NP|O 13. G|lA  OPAL NP 

20| 6 12: .0|& 73 clDp 12 .0|8 13 c! 

| n "-0|E 12, GIB 1  0|0 DIV NP! 

99A - 10 cle. un o|r 10 0|D unu Cc 

23! B 9 NP:|H 10 olea 9 O|lE LAB NP 
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25| D 7 C|B 8 O|A Vi o|a 8 c 

26| 8 6 o|lu 7 0|8 6 o|H 7 Cc 
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29| n 3 F|r 4. Ole 3 plo3 :.4 PF 

30| A PR o|& 3. o|r PR O0lD5 ..3 P 

31 E PR U a B PR c|:             
vesce semnul XP prin alte faste -ca cele Praenestine — altă cetate, 

alte gentilităţi—şi prin urmare nu primim schimbarea notei A dela 

30 Ianuarie în AP, remănând ca in tabula Maffeiană numai nota N 

ia acea zi. .. Ci o - 

Observăm că cifra 2 în dreptul semnului AP îns6âmnă că acest 

semn e vechiii dinainte de Cesar; cifra 3 pusă în dreptul unor litere 

arată că acele dile aii fost adăogite de Cesar la calendar, cifra 4 în 

dreptul literelor arată serbători instituite de Cesar. “Totuşi fiind-că 

no! suntem de părere că semnul XP n'a putut fi schimbat, admitem 

că acest semn a figurat la acele gile înainte de Cesar. Cifra. 5 în 

dreptu! semnului NP insamnă schimbarea notei N din tabula Nafe 

feiană în NP. 

 



| 5 CARTEA IL 

„ISTORIA INTERIOARA A STATULUI ROMAN 

CABIL 

S'PATUL ŞI DREPTUL GENTILIC 

SECŢIA 1. | 
CONSTITUȚIA RAMNENSILOR 

$ 43. Forma primului Stat roman. . 

Istoria "Romei. ne spune că Romul, care a fundat Roma, | i-a dat şi prima ei organisaţie: el a creat ginţile, triburile, curiile, totul în fine; iar ceea-ce a lipsit pentru completarea operei, aceea a făcut'o succesorul săi Numa. Find însă că iusuși Romul e un nume legendar, iar Roma s'a desvoltat . în chip istoric dela sine, precum am 'vădut în capitolul I, de aceea trebue să admitem în conformitate cu ideea funda- mentală a șcâlei istorice, că şi organisaţia Statului romana urmat o cale evolutivă în desvoltarea ei. . - -: Acesta, fiind: principiul, se comite un îalş istoric şi o greşală logică, când se atribue unor regi, odată cu fundarea Statului roman, şi organisarea lui. In adevăr, dacă populaţia teritoriului pe care s'a ridicat may târdii Roma, a trăit or- ganisată în ginţi—şi acâsta, se dovedesce prin întrega istorie a Romel—şi dacă şefii acelor ginţi sai genuri ai fost, pre- cum am v&dut, suverani absoluţi ai ginţilor. lor, suverani. întăriţi şi asiguraţi în drepturile şi puterile lor prin conven-
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iuni sancţionate de sacre, instituirea unui rege, adică a. 
unui suveran peste suverani, de către aceştia chiar, ar im- 
“plica -o “renunțare de bună-voe la o suveranitate, ceea-ce ar 
fi absurd logicesce. Dar dacă ei n'ar fi făcut acâsta, dacă 
şefii de ginţă “şi-ar fi reservat drepturile şi puterile lor—sub 
regi—lucru ce nu se pâte susţine, cu tâte că Cicero în Re- 
publica se cârcă -a înfrumuseţa lucrul, susţinând că patres 
ati menţinut dreptul lor şi regele a fost obligat de u fac> 
să i se voteze o lege curiata W)—atunci te întrebi ca ce atri- 
buţiuni ai: mai putut avea regii? In atari împrejurări exi- 
stenţa, regelui într'un Stat compus din ginţi al căror șefi 
erai, precum am v&dut, înşişi duci, preoţi, proprietari, ju- 
decători etc., nu se pâte espiica, decât cu o impunere din 

„afară, şi nici de cum ca o desvoltare firescă din lăuntru în 
afară, “ 

Cum însă a trăit Roma înainte de râgi şi de fundarea 
cetăţii? Respunsul la acestă întrebare ar fi. grei de făcut, 
dacă Romanii n'ar fi avut obiceiul de a nu desfiinţa insti- 
tuţiuni odată create şi de a le menţine. - Sa : 

In timpurile cele mai vechi, organisaţiile sociale ai. - 

avut caracter teperatic. Când două saii mai multe ginți s'au: 

unit, acâstă unire, pentru ca să fie perpetuă, s'a pus sub 

protecţia sacrelor, adică a convenției cu caracter religios, 

comune ginţilor unite. Am vădut că în afară de sacrele pri- 

vate, particulare, fie-care din ginţile unite mai avea sacre 

comune, născute atunci când unirea s'a făcut prin comuni- 

carea, reciprocă a, sacrelor şi adoptarea cultului unui eroii 

eponim comun, cari erai sacre publice. Pentru oficiarea ser- 

viciului la aceste sacre publice era nevoe de un ministru, 

de un preot; iar sacrele fiind perpetue funcțiunea acesta de 

preot trebuia să fie şi densa perpetuă. Unirea având un ca- 

racter politic şi religios în acelaş timp, preotul avea şi el 

1) Cicero, de rep. II, 13: Qui ut huc venit, quanquam populis 

curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio 

curiatam legem tulit. - e . 

Ibid. Î£, 17: 'Tullum Hostilium populus regem, interrege rogante, 

___comitiis curiatis creavit: isque de iniperio suo, exemplo Pompilii po- 

pulum consuluit curiatim. , : 

Ibid. 1, 18: Post eum Numae Pompilii nepos ex filia rex a 

populo est Ancuis Martius constitutus: itemque de imperio suo legem 

curiatam tulit. ” " , pu 

Tbid. ÎI, 21: Tarquinio sepulto populum de se ipse (Servius 

Tullius) consuluit; jusque regnare, legem de imperio suo curiatam tulit.
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“acest caracter. Când din causa desvoltării politice însă, mi- 
distrul a devenit de prisos ca utilitate lumsâscă, 'ministeriul 

„ s&ii - religios n'a încetat şi consecința a fost că: ministeriul 
lumesc şi religios de altă dată a devenit religios numai. 
Avem un atare exemplu în regii Romei. Când poporul roman 
s'a revoltat contra regilor, el n'a desființat pe rege, ci "ia 
luat numai puterea: lumâscă, lăsându-i atribuţiile religise. 
După cum găsim pe regele Romei ca preot mai târdii, așa 
trebue să găsim între preoţii ce în ordinea erarchică îi găsim 
alăturea, cu regi, pe. şefii politico-religioşi de odini6ră ai or- 
ganisaţiilor cari -aă procedat înfiinţarea, regatului. Până ce 
însă. ne vom ocupa de ei, trebue să continuăm cu cercetarea 
desvoltării istorice a genurilor, cari ne-ai preocupat în partea 
pe care am numit'o metapolitică. i : | 

$ TE Impărțirea, - 

Antichităţile Romei arata că teritoriul Septimonțiului 
„& fost presărat de un număr de capele numite sacella. Aceste 

capele ah o mare importanţă, fiind-că- într'însele se oficia 
de către genuri sacrificii ce erati publice, sacra publica, 
de unde resultă că împărțirea Statului după genuri şi s- 
cella a fost o împărţire de ordine publică. AvEnd fie-care gen 
capela sa, numărul capelelor trebue să corespundă cu ut 
merul genuriior. Dacă vom avea numărul capelelor şi al ge nurilor şi împreună, cu d6nsele şi împărţirea, teritorială a 
Septimontiului, vom avea o idee precisă despre organisaţiă 
acestui Stat. Genurile fiind unităţi independente cu relişiu- nile lor, cu teritoriilu lor, cu suveranii lor, Septimonţiul ne apare ca o federaţiune de genuri compusă din atâtea State 
câte genuri sunt. . 

Istoricii vechi şi. antichităţile romane .ne vorbesc de 
SUCrarid argeorum, ca, de sacrele cele mai vechi ce sai gă- Sit pe teritoriul Romei. Liviu?) ne spune, că în Roma al 
fost mulle locuri numite ast-fel, Varro?) preciseză, însă întrun 

  

*) Liv. ], 21, s Multa alia saerificia locaque” săctis faciendi : ea a tute 2 ue s: faciendis 
duae Argeos pontifici vocant dedicavit, 19 „SacrIs » 

) Verro 1.1. V, 40, urm. Fest. ep.v. argea.-...
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loc. vorbesce de 27 locuri!), iar. în alt loc vorbesce numai de 
24 de Argei?). Dionysiu?) în fine, vorbesce de 30 ae locuri, 

„Dintre. toţi anticuarii numai Varro îşi di ostenâla de ale enu- 
< măra,; însă în loc de a ne da 830 de locuni saii 27 el ne dă 

"- numai 24, arătând numele fie-cărui sacrariu, al fie-cărei ca- 
„pele, precum şi locul unde a existat,. | 

Aşa el ne vorbesce de şese regiuni şi anume a Aven- 
- tinului, a Suburei, a Exquiliilor, a Palatinului, a Capitoli- 
nului şi a Colinei, arătând anume fie-care capelă din fie-care 
din aceste regiuni. | E | 

El procede cu  enumărarea capelelor pe regiuni. 
"Aceste capele sunt: . 

In regiunea, Aventinului este o capelă: 
Sacelhum Velabrum. .. : Se 

“In regiunea numită Subura sunt cinci capele 
Mons  Caelius,  Caeliolus, Carinae, Sudura “şi 
Caerolia. . | 

In regiunea numită FExquiliae sunt 7 capele: 
Imcus fagutalis, lucus larum, sacellum Querque- 
tullanum, lucus Mefitis, lucus Iunonis  Lacinae, 
Mons Oppius şi Mons Cispius. 

In regiunea Palatinului sunt trei capele: 
, AMons Palatinus*), Germalus şi Velia. 
In regiunea Capitoliuluă sunt trei capele: , 
” Sacelhum Iovis, sacellum Iunonis şi sacellum -AMi- 

nertae. i | 
In regiunea numită Colina: sunt cinci capele: 

Viminalis,  Quirinalis, Salutaris, Martialis şi 
Latiavis.. 

7 

5 Varro |. 1. V, 45, urm. Reliqua urbis loca olim discreta, 

quom Argeorum sacraria în septem et XX partis urbis sunt dispo- 
sita. Argeos 'dictos putant a principibus, qui cum Herculo e Argivo 
venere Romam et m Saturnia subsederunt. , 

2) Varro, |. ]. VII, 44. Argei ab Argis; Argei fiunt e scirpeis, 
simulacrae hominum XXIV, ea quotannis de ponte sublicio a sacer:- 
dotibus publice dejici solent în Tiberim. Au 

5) Dionys. 1, 38. Hoc die Pontifices, qui summum inter sacer- 
dotes locum tenent et cum illis virgines, quae ignem perpetuum ser- 
vant, et pravtores, caterique cives, quos sacris interesse fas est, sa- 
crificio rite peracto simulacra ad humanae formae similitudinem facta 
triginta numero, de ponte sacro in Tiberim fluvium jaciunt, quos 

argeos appellant. . 
4) Sacellum, Caciae Serv. Aen. VIII, 190. 

. 4717, - - „10
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In total avem după Varro 24 loca sacris faciundis!) 
adică capele, şi lunci sfinte în cari se făceaii sacrificii; 
“acestea nu se deosebiaii de sacella întru nimic. , 

| Aci trebue observat că în aceste şâse regiuni se 
cuprinde și colina care nu făcea parte din Septimon- 
țiu, dar lipsesc de altă parte Laviniu și muntele: Alban, 
ast-fel că de o parte trebue să scădem cinci capele ca, 
făcute mai târdiii, de alta trebue însă să presupunem 
o lipsă de vr'o 11 capele până la împlinirea numsrului 
30, cari capele de sigur ai trebuit să se afle în Alba 
şi Laviniu, că prin urmare prima confederaţiune, cea a Septi- 
monţiului se compunea din 30 de State independente unele 
de cele-l-alte, fie-care cu teritoriul seii, fie-care cu religiunea 

"sa, fie-care cu suveranul săi. Intrebarea, ce se, nasce. acum 
este, ce a dat unitate acestui Stat federal și cum s'a gu- 

"vernat confederaţiunea. IE 

$ 45. Pontifex Maximus. 

Confederaţia. Septimonţiului fiind basată pe convenţiuni. 
şi sancţionate prin sacre, caracterul ei a fost politico-reli- 
gios în acelaşi timp, ceea-ce dedea, însă acestei confederaţiuni 
caracterul unitar, na putut fi priacipiul politic, care a fost 
federal, ci numai principiul Sacral, religiunea, comună: Făcân- 
du-se unirea între Troiani si indigeni, s'aii comunicat sa- crele și, s'au instituit feriy, iar legenda ne spune că Enea a devenit după mârtea sa, eroul eponim al noului popor creat de el. Nol avem aci un eroii eponim cu caracter religios comun întregului popor troiano-latin ; însă acest eroă nu este numai - al poporului roman dinainte de fundarea Romei, şi nouă ne 
trebue un asemenea eroi pentru a avaa unitatea, romană. 

Cercetând antichităţile romane, găsim că a existat la acest popor o sărbătâre de feril generale, care aminţea o unire sacrală numită Septimontium sad Agonia, când se serba unirea, - Montanilor între el. Ca sărbătârea acâsta generală, mai există şi. altele speciale pentru fie-care pagus în parte numite paganalia 2, 
Aceste feri! se făceaii în dile anumite ale anului; ele erail publice, aveaii un ceremonial fixat o dată cu facerea, uni- "rel şi cu stabilirea sacrelor. Fiinq-că sacrele erai perpetue, tre- 

  

1) Varro, 1. 1. V, 40—152, 
2) Varro, 1.1]. VI, 24.
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.Duia o autoritate superi6ră care să privegheze păzirea întoc- ” 
mal a acestor sacre. Care a fst acâstă autoritate? 

Antichităţile romane ne arată, că pentru supravegherea 
„acestor sacre era instituit, în timpurile cele. mai vechi, un. 
ministru cu caracter . politico- “religios, care dacă nouă acum 
ne apare ca preotul cel mai mic în erarchia marilor digni- 
tari bisericesci, ca fiind cel din urmă în acâstă ordine, el cu 
tote acestea a, fost cel mai înalt altă-dată, şi acesta se vede 
în atribuţiuin!e sale ;. căci el era judex atgue arbiter divina: .. 
ru Mumanarumque?), era pontificele. Ce putea în adevăr să 
fie mai mare decât un judecător şi arbitru în cestiuni ce. 
interesaii suveranii unui popor?)? - 

Se dice că acest .ministru al cultelor şi suprem jude-. 
cător, ar fi căpătat. numele de la însărcinarea ce 'ar fi fost 
legată, cu ministeriul șăii şi care consta în a ţine în bună 
stare podul de peste Tibru5). Acestă origine u cuvintului 
Dontifex 'de la pons şi facere,' a părut şi pare tuturor forte 
îndoelnică şi cu: drept cuvînt; căci să numesci “pe judex 
atque ărbiter divinarum * humănartmgte de ia o însărcinare. 
accidentală ce-i s'ar fi dat, e ciudat şi neverisimil. Nouă ni - 
se pare că acest cuvint; pontifez, pe care Varro îl:scrie ade- 

„sea, pontufezi), vine de la pontus şi faz şi însemnă făclia 
lucrurilor adâncă şi necunoscules). Acestă, derivație se explică 
prin ocupaţiunea principală a pontificelui, de a explica tâte 
amănuntele dedalulni inextricabil al sacrelor; el trebuia să 
cunscă sacrele seculare în tâte amânuntele lor, . obiceiu. 
rile multiple ale ginţilor, să explice obiceiurile şi să judece . 
în caz de trebuinţă; nouă ne pare acâstă derivație mai po: 

„trivită. Cu timpul numărul pontificilor a crescut şi cel mal 
mare al colegiului a fost numit ponțifex maximus sai pre- 
cum îi place lui Varro a-l numi pontuez MALUNUS. 

, 

'î) Fest. v. Ordo sacerdotum. Fest. ep. "v. Maximus pontifex. 
2) Plutarch, Numa 9, 12. 
3) Varro, |. |. V, 83. 'Serv. Aen. II, 166. -Ex qua etiam causa. 

- Pontifices a. ponte sublicio, qui primus  Tybri impositus,: appellatos 
tradunt sicut Saliorum Carmina loquuntur. 

4; Varro ]. 1, V, 83. -Pontifices, ut Sccvola Quintus pontutex 
maxumus dicebat a posse et facere ut potifices, ego 'a ponte arbi- 
tror; nam ab his sublicius est factus primum, -ut “restitutus sape, 
quom in eo sacra st uls et cis Tiberim non “medioecri ritu fant. . 

„ 5) Cie.de leg. I1,8. Divis aliis alii sacerdotes, omnibus pontifices, 
singulorum flanines sunto ... eorum (sc. publicorum sacerdotum) duo 
genera sunto: unum, quod praesit caerimoniis: et sacris: alterum, 
quod inter preteretur' fatidicorum et vatum effata incognita.. - 

7
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Sarcina de niinistru al cultelor şi de judecător şi ar- 
bitru intrun Stat federal compus din ginţi independente şi 

„“cu--cultele lor, este, nu încape indoială, unica pe care nisce 
suverani ait putut să o delege în chip -permanent unei per- 
s6ne in interesul ' existenţei federaţiunei. Iar pentru noi e 
sigur, că prima formă a unul Stat teocratie desvoltat în 
Chip “firesc - din ginţă prin convenţiuni positive și care sunt 
istorice, este cea federativă, a ginţilor autonome, independente, 

„având un sfetnic şi un arbitru în cestiuni de ordine religi6să, | 
„ care a fost pontificele. 

ÎS 46. Curia Galabra, - 

| Atribuţiunile pontificelui au fost restrinse precum 
am vă&dut, la cult; federaţiunea avea însă, şi alte interese 
interidre şi exteridre de regulat; pentru acesta exista, curia, „ care în'forma el cea mai veche e cunoscttă, sub numele de 
curia calabra. , | : | 

„ Cuvintul “curia îl derivă Varro şi Verrius Flaccus de cura, Pott de la co-viria, -Corsen de la convisia (coabitaţie) ; ori-care ar fi însă originea acestui cuvint, înrudirea lui cu cura grijă, îngrijire, nu pâte fi tăgăduită şi curia a, fost în tot-d'a-una o autoritate cu caracter: administrativ. De o ase- menea autoritatea avut nevoie și Septimonţiul ca Stat; însă cei i "cari aii putut să:o constitusscă ai fost numa! şetiă ginţilor 

N 

- mari la început, al tuturor ginţilor mai târdiă. 
Autoritatea administrativă centrală se presenta dar în chip firesc ca o adunare a şefiior de ginţi pentru a îngriji de intere- sele comune tuturor ginţilor, şi din acestă pricină s'a numit, curia de la cura. Cuvintul calabra ce se adaogă numelui curia, vine de la calo a chema, a convoca, de unde vina şi termenul comitia calata e „unde vine şi cuvîntul calendae, şi însamnă corpul administrativ convocat, o In: curil' şefii ginţilor se consfătuiat asupra interese- lor comune ale confederaţiunei şi luai decisiuni ce lega pe toți. Când un şef de gen: luu o hotărire în curie, această, hotărire avea, puterea, unuj decret solemn şi era obligatre pentru toţi; acestă hotărire însă trebuea manifestată îm- „Perativis verbis şi în: limitele drepturilor stabilite prin con- „ Vențiile car ai dat naştere Statulut federal. -- | , Curia calabra a fost autoritatea, centrală a confedera- fiunei Septimonţiului, ea formeză embrionul Senatului de
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mai târdii. Puterea de a face legi n'a avut ea, de Gre-ce ea. 
însăşi exista pe baza unor convenţiuni cari stabileaii per- - 
fecta autonomie a fie-cărui gen în parte şi completa inde- . 
pendenţă a fie-cărui suveran peste genul săi. Putea numai 
fie-care şef să decidă pentru genul săi; puteaii toţi decide - 
în acelaş chip pentru genurile lor respective, şi lua o m8- 
sură generală, uniformă, obligatâre pentru toţi supușii gin- 
ţilor împreună; însă a impune unul altuia, a face legi cari 
să oblige pe un-şef faţă de altul, sait pe membrii ginţilor 
faţă de şefii lor, ca, măsură legală, acestă nu se putea, căci 
atingea principiul federativ. , | î 

"Chiar în timpurile târdie;, se indoia Gaius dacă sena- 
tul avea putere de a legifera!), şi îndoială .nu pote fi că 
acestă putere nu a avut-o nici-o-dată senatul roman,. din. 
pricină că principiul legei, contrar principiului „decretului, 

„cere ca cel legat prin lege să se lege personal, prin .votul săi. . . . 
A fost pâte obicei ca-în acâstă curie să vie numal bă- 

trânii. Liviu în formula feţialilor întrebuinţeză încă cuvintul 
majores natu pentru Senat?), de unde.a- venit mai târdii - 
ideia, şi vom vedea şi necesitatea unui Senat; însă existenţa 

“unui asemenea senat, şi încă, ales5), pe timpul independenţei 
ginţilor, nu este admisibilă, fiind-că e contrară întregel. or- 
ganisaţiuni gentilice.: S'a putut cel mult ca la patres majo- 

3) Gaius 1, 4. Senatus consultum est quod senatus jubet atque 
constituit, idque legis. vicem optinet, quamvis fuerit quassitum. 

2) Liv, Î, 32, 10. Sed de istis rebus in patria majores natu con- 
sulemus quo pacto jus nostrum adipiscamur. - . . - 

3) Dionys. II, 12. Romulus igitur his constitutis statim de cre- . 
“vit senatores creare, ut, cum eis rempublicam. administraret, eligens 
<entum viros ex ordine patricio. Hos autem ita elegit: ipse ex om- 
nibus unum declaravit, quem maxime idoneo judicavit, cui rerum-ur- .. 
banarum .administrationem cominitteret, quoties ipse .copias extra 

-agri Romani fines duzeret. . 
Dionys. II. 47, Rebus autem compositis visum est regibus, quo- 

niam îpsa multitudo: non. parum crevisset, duplicare patriciorum nu- 
merum allectis în eum ordinem ex illustrissimis familiis de novis 
<ivibus totiiom quot erant priores, quos et ipsos patricios juniores 
vocarunt: et quibus centum viros curiarum sufragiis creatos ad. ve- 
terem senatorum numerum addiderunt. ” , : 
, - Dionys. III. 19. Reliquaqus vestra multitudo' cum nostro populo 
in tribus et curias discripta pecuniam'contribuat, ad senatum vero 
et magistratus gerendos admittantur, inque patriciorum numerum | 
recipiantur hae gentes: Iulii, Servilii, Curiatii. Quinitilii, Cloelii, Ge-. 
ganii, Metilii. - E , 

Liv. 1, 95. Centum in patres legit.
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rum gentium, adică al genurilor cari ca şefii,. preoții - genu- rilor şi suverani absoluţi, puteaii singuri, de drept, să reside | în curia calabra, să se-adaoge şi patres: minorum gentium, adică. ai ginţilor: cuprinse. în genuri şi în cari şeful era, nu- mai şef al 'ginţii saleprivate iar nu ducele intregului gen şi - nici preotul. sacrelor publice gentilice. Acestă reformă s'a facut chiar mai târdii. Tradiţia, spune” că Tarciniu Priscu „a fost- acela care a întrodus. în senat pe patres 7minorum gentium?), ceea-ce însâmnă că sub Jucumoni deja, șefii ginţi- „lor mict făceaii parte din Senatul Romei. — - Na i 
Avem acum 0 idee de organisaţia Statulut gentilic “în prima sa formă, ast-fel după cum el selasă a fi restituit în chip logic-pe baza. antichităţilor privitore la; instituţiunile romane; putem face deci un pas mai departe și să ne ocu- păm de viaţa acestui Stat, - 

  

 SEOPIAI, e 

- 8 47. Flamenii. * 

Am vădut în partea. în care ne-ar ocupat de iștoria, exteridre a Statului roman, că Ramnensil s'au unit cu Ti- ţiensii prin comunicarea Sacrelor devenina ast-fel pDarentes . unii cu cel-l-alţă. Intrebarea ce „se. nasce acum este, dacă. „ constituţia  Septimonţiului care a fost stabilită prin con- venţiuni -sacrale, a permis o atare unire, - 
..Septimonţiul.a avut în ufară caracterul unui Stat uni: tar, o unitate pe care i-o dedea numai pontificele unic. ce a 

Ş 1) „Cicero de Republ. II, 20. Isqus ut de suo imperio legem tu- dit principio duplicavit ilum pristinum patrum numerum; et antiquos patres majorum gentium appellavit, quos priores sententiam rogabat; "a se adscitos, minorum. ) Ea) pe „Liv. 1, 85. Nec minus regni sui fimandi, quam augendae rei- publicae, memor, centum in patres legit; qui'deinde minorum gen- tium sunt appellati ; facto haud dubia regis, cujus. beneficia in cu- Tiam venerant. 
: [| ”
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avea;: înlăuntru însă din causa autonomiei sai inde- 
pendenţei genurilor sai a ginţilor şi a nemărginitei suvera- 
nităță a, fie-cărui şef ce ginte, unitatea a lipsit cu desăver- 
şire. Urm6ză, de aci, că unirea temeinică ai două popore com- 
puse fie-care din ginţă independente prin comunicarea sacre- 
lor şi o' contopire între dânsele e-esclusă. Cu tote acestea, 
unirea, și contopirea e istorică, şi întrebarea ce se nasce 
este cum ea a putut să se efectueze, E 

Pentru a ne explica acest fapt, trebue iar să, recurgem 
la obiceiul Romanilor de a păstra în museul lor religios, în- 

stituţiunile ce aii supravieţuit politicesce. Am găsit aci deja 

pe pontifex "maximus ca pe cel mai vechii însă cel mai in- . 

ferior ministru în 'ordinea, ierarchică a marilor demnitari re- 

ligioşi, numiţă sacerdoţă. Trebue acum să ne urcăm. ceva 

mal sus în acestă ierarchie. Aci găsim trei flamines majo- - 

res, cari sta în - ierarchia sacerdotală -pe deasupra marelui 

_pontifice. Fiind de un rang superior pontificelui, aceste dem- 

nităţi ai trebuit, în chip firesc desvoltării instituţiunilor 
sociale superidre, să fi .fost infiinţate mai târzii, adecă 

atunci când pontificele a existat deja. Prin urmare e logic 

ca, după ce ne-am ocupat de pontifice, să ne ocupăm de 
flamines. a a _ 

Flamenul a fost un sacerdot— acest cuvânt însamnă prin 

“etimologia sa un ministru politico-religios — însărcinat cu 

misiunea de a deservi un cult public determinat al Statului 

roman, al cetăţii politico-religise ca atare. El se deosebeşte 

de pontifice .într'aceea că,. pe când pontificele supraveghia, 

cultele. publice şi private, fără de a deservi el însuşi vre-. 

un cult determinat al Statului, ast-fel că, putem spune despre 

dânsul că a fost un ministru al cultelor şi nu ministru al 
unui cult, flamenul deserveşte în calitate de preot un cult 
anumit al Statului ast-fel că el este ministrul unui cult al 
Statului şi nu ministrul cultelor Statului. Pontificele adeve- 
rat, pontificele suprem, n'a putut fi de cât um, flami- 

nes însă ai putut. fi şi ai fost atăţia, câte culte publice 
a avut Statul constituit ca atare. Di E 

Istoria ne spune că ai fost 75 flamines dintre cari 

tre! flamines majores şi 12 flamines minores, deservind fie- 

care: un cult deosebit al cetăţii; 'ea. ne-a păstrat chiar nU- 

mele acestor sacerdoţi. Ştim că aii existat următorii flanu- 
mes: Flamen Dialis, flamen Martialis, flamen Quirinalis, 

flamen Carmentalis, flamen“Portunalis şi flamenii Volturnalis, 
Polcanalis, Furrinalis, Floralis, Falacer. Pentru unii din
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acești flamines găsim şi qeil ai căror culte. ai deservit și 
găsim şi dilele de sărbători câna s'aii făcut sacrificiile aces- 
tor deităţi de cătră ministrii creaţi de cetate în acest stop : 
Şi numiţă după cultul ce deserviai. Ă 

„ Dintre toţi aceşti flamines, numai trei ati fost consi- 
deraţi ca, flamines majores, precum am vădut'o mail sus, şi 
acestia sunt: flamen Dialis, flamen. Martialis și flamen Qui- 
rinalis. În ordinea, ierarctiică, flamen Dialis e cel mal mare 
preot, al Statului, după el vine /amen Jlartialis ca al douilea 
în rang şi-apoi cel Quirinalis ca al treilea în rang, superior 

„ pontificelui suprem.: Cei-Palţi 12 aii fost flamines minores şi 
erau probabil unul de fie-care trib patrician!), i 

„_„ Credincioşii metodei n6stre, trebue să explicăm mal în- : 
tai nascerea, acestul din urmă flamen şi scopul cultului luj. 
Recurgem pentru acest sfârşit iar la legendă. 

Legenda ne spune, că în urma catastrofe de la mlaş- 
tina Caprei, întâmplată, în diua nonelor Caprotine, şi când Ro- mul, legendarul fundator al cetăţii, a dispărut, şi când legenda 
dice că patricii şi-aii împărţit. corpul lui, ascundâna câte o parte din el sub pulpana hainelor sat in s6n, acesta a in- tâlnit pe patricianul Proculus, căruia îl a. comunicat, că, s'a suit în ceriii şi că poporul trebue să-l adore sub numele 
de Quirinus. - 

„_ Acest nume Quirinus e curios, căci.el nu pare de loc a fi de origine romană şi pare mal curând a fi de origine sabină. Sabinii cari ai locuit! regiunea numită colina ati avut acolo o colină, cea mai însemnată dintre tâte, pe-care o numiaii Quirinalis. După ce Ramnensii s'a unit cu Sa- . binif, noui popor a luat numele de popolus Romanus Qui- ritiun'; nu încape deci îndoială că cuvintul Quirinus îşi are obărşia, sa la Sabini. Cum se face deci ca tocmai fundatorul Romei să ia un nume sabin? | 
„Lucrul pare a, se explica ast:fel: | 

Statul Septimonţiului, fiind un Stat federal, n'a, putut ca atare să se unescă cu Sabinii pentru a forma un singur - popor, din pricină: că îi lipsea unitatea. în lăuntru. EL a trebuit mai întâii să: adopte un eroi eponim pentru ca. tâte ginţile ce compuneau tribul Ramnensilor să, aibă | acelaş dei, să devihă -parentes între dânsele.  Făcându-se acesta din partea -Ramnensilor ca şi din partea 'Tiţiensilor, 
, 

” — 

1) Vom vedea acâsta mal jos.



cele două triburi aii devenit dou& unităţi religi6se, cari ai 

putut să-şi comunice' sacrele între ele. - 
Dar eroul eponim al Ramnensilor a fost deul Marte, 

care a fost tatăl gemenilor Romul și Rem, eroul eponim 

Quirinus ma putut atuncea fi decât eroul eponim a! Ti- 

ţiensilor aşedaţi pe colina-şi pe Quirinal. 

Se pare deci că, atunci când s'a comunicat sacrele, 

țriburile saii ginţile ce şi le comunicaii, udoptail reciproc 

unul eroul eponim al celur-l-alt şi ast-fel s'a putut face ca 

Quirinus al Tiţiensilor să devie eroul eponim al Ramnensilor, 

iar Marte al Ramnensilor, eroul eponim al Tiţiensilor şi a- 

mândoi uniţi întrunul, eroul epomin al poporului Ramnenso- 

'Tiţiens. Legenda, când pune pe Romul să spună lui Proculus 

ca. poporul săii să-l adopte pe Quirinus ca deii, nu face 

alta decât a spune că Romanii aii adoptat un Qeii sabin 

ca, eroii eponim. | 
Quirinus şi Marte fiind dei publici, aii trebuit să aibă 

câte un ministru public care să deservescă cultele lor şi aşa 

sa instituit câte un atare ministru, sacerdot, de fie-care cult. 

Ast-fel s'a născut flamenul Quirinalis şi tot ast-fel sa născut 

şi flamenul Martialis. - 

In ce privesce dar partea, politică, avem dou& popore 

unitare unul lângă altul şi anume tribul Ramnensilor cu fla- 

menu! Martialis şi tribul Tiţiensilor cu flamenul Quirinalis 

ca autorităţi politico-religi6se superidre. Da 

Făcându-se comunicarea sacrelor şi adoptând triburile 

reciproc unul cultul celui-Valt, s'a făcut din două popore 

unul, care la rândul săi.a trebuit să aibă un dei eponim 

comun şi acesta a fost îndoitul Ianus numit şi Dianus, că- 

ruia i Sa dat; asemenea, un ministru public al cultului numit 

flamen' Dialis care era, sacerdotul suprem, universi mundi: 

„ Sacerdos 1). EL dedea, Statului caracterul stii unitar în afară 

Şi în lăuntru. | | , | 

Creaţiunea, flamenilor pare deci a fi sabină și & avut 

drept causă nevoia unirel Ramnensilor cu 'Tiţiensii întrun . 

singur popor. Dacă atunci când sai unit Ramnensil. cu Ţi- 

ţiensii saii creat cei trei flamines maiores se pâte admite că ” 

flamines minores sta creat mai târdii şi anume atuncea 

când s'a dat poporului un cult public în afară de cultele - 

ginţilor. Tradiţia ne-o spune acâsta în chipul ei făcend din 

Sabinul Numa fundatorul cultului Romel. 

1) Fest. v. Maximae dignationis.
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$ 48, Curiile. 

Cu intrarea Sabinilor în comunitatea, romană şi cu co- 
municarea sacrelor dela, trib la trib, s'a impus şi o nouă or- 
gunisaţie administrativă. Aci însă se presintă o dificultate: 
sacrele fiind perpetue iar împărţirea administrativă —care a, 
fost şi religi6să şi politică — fiind sacrală, n'a putut fi schim- 
bată, desfiinţată şi înlocuită prin una nouă. Ce era de făcut? 

Cei vechi aii avut regulele lor fixe în materie de or- 
ganisare- socială; forma mare nu era decât o reproducere a 
aceleia ce exista în. mic, şi atunci când forma, -mică a de-. 
venit neîncăpătâre, ei aii recurs la forma cea mai încăpătâre. 

La, venirea, Sabinilor, existaii genurile „Şi tribul federal cu pontificele suprem, .care .nu era decât reproducerea . în mare a genului; pentru a face o nouă organisare ei - nai avut decât să adopte acestă formă mare a intregului Stat părţile: lui. Iată. cum ai procedat: . ___: Septimonţiul a avut 30 de genuri cu sacrele lor; peste densele se afla pontificele . şi curia calabra. Ei ai adoptat acest. principii pentru o nouă unitate Şi ai creat curia, 0 nouă divisiune a cetăţii. A 
Cetatea fiind împărţită în trei-deci de părţi corespun- dătâre cu cele 30 de genuri Ramnense sa adăogat la fie-care din aceste 80 de genuri Şi genuri sabine ; însă fiinâ-că un. număr din aceste 30 de genuri se aflau în Alba, un număr corespun- dător până la cifra. 30 sa adăogat cu genuri sabine. Fie- care gen “şi-a: păstrat capela, sa, teritoriul săi, religia sa, organisaţia sa, ca lucruri consacrate, întemeiate prin sacre; însă fie-care dintrinsele a intrat într”o nouă divisie admini- strativă numită curia în care se aflaii Şi genuri sabine cu cultele lor. | e ! 
Acâstă curie a căpătat, după exemplul Septirnonţiului,. un șef superior numit curio, analog pontificelui, iar toţi cu- Ionii au căpătat pe. un curio mazimus analog cu pontifez mazimus 1). Ea, ca partea cetăţii a avut ca protectâre pe eiţa 

    

. 3) Varro 1.1. VI, 4: Curare a cura diclum. Cura quod cor urat. Curiosus, quod hac'praeter modum utitur. Recordari rursus în cor revocare. Curiae, ubi senatus rempublicam curat, etilla ubi curam sacrorum publica, ab his curionis, . . Ă i Varro 1. 1. V, 83: Curiones dicti a 'curiis, qui fiunt ut in his sacra faciant, * . e - - Sa | Dionys, II, 64: Primum sacrorum ministeriorum ordinem as- . signavit Curionibus, quos dixi publice pro curialibus rem divinam facere. Fest. ep. v, Maximus curio.
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cetăţii Iuno Curitis şi a avut o di pe an, când curială, adică 
cei ce făceau parte dintr'o curie, s'aii întrunit la o masă co- 
muvă pentru a serba unirea lor 1). 

"Aceste curii sunt cele numite curiae veteres, ca. cele 
ce mai întâi ai fost înfiinţate. | - 

Se șusține că fie-care curie a avut un local al săi de 
rugăciune. Acest lucru nu este exact; căci, în -curii existau 
capelele genurilor în care fie care ginte îşi avea altarul stii, 
iar comunitatea religi6să între Romani şi Sabini era în cultul 

„public al cetăţii deservit de flamines speciali pentru fie-care 
dei, Fie-care curie a putut avea numai un loc de întrunire 
peritru a se ocupa de interesele administrative ale curiei sub 
protecția Tunoneă Curitis. - = . 
“Ca divisie administrativă fie-cure curie a purtat un 

nume. Sunt cunoscute numele -de :Faucia, Foriensis, 'Rapta, 
Titia, Veliensis şi Velitia. Numele Foriensis, Rapta,, Veliensis 
şi Velitia cel puţin arată că e legendă, numai -dicătârea, că, 
curiile aii luat numele femeilor răpite de la Sabini- şi că nu- 
mele îl aveati după locul pe care-l ocupai, după situaţia lor 
geografică 2), - pr 

Cu intrarea Lucerensilor în comunitatea Ramnenso- 
, iţiensă, s'a făcut.o 6re-care modificare în curii, ast-fel că 
genurile albane ai intrat în: curiile compuse numai din ge- | 
nuri sabine şi aşa numărul de 30 şi organisaţia curiilor” n'ait 

3 

fost modificate 5). - . 

1) Fest, ep. v. curiales mensae. pe 
:) Fest. v. Novae curiae proximae compitum Fabricium 'aedi- 

ficatae sunt quod parum amplae erant veteres a Romulo factae, ubi 

is populum, et sacra in partis triginta distribuerat, ut in îs ea sacra 

curarent. ; , | E DI 

5) Liv. 1, 13, 6: Itaque, quum populum in curias trigenta di- : 
videret (Romulus) nomina earum curiis imposuit, Și | 

Cicero de rep. [I, 8, 14: Populumque et suo-et Tatii: nomine et 
Lucumonis qui Romuli socius in Sabino proelio occiderat, in tribus 
tres 'curiasque triginta  descripserat quas curias earum nominibus 

nuncupavit, quae ex Sabinis virgines raptae, postea fuerant oratrices 
pacis et foederis. a 

Dionys, II, 7: Majures autem partes appellavit, tribus, minores 
curias, ut et hodie vocantur, Quod si haec nomina Graece interpre: 
taris, tribus nihil aliud significat” quam grâ et zgezis. Curia vero 

+ odroa et 10yos. „o | 2 
Ita igitur toto populo in tribus et curias descripto, et agro in
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SECŢIA III. 
„ REFORMA ETRUSCĂ 

1 "$49, Regalitatea. 

„ Renunţarea; șetilor de ginţi la suveranitatea lor, la bunul 
lor drept garantat prin sacre, spre aşi da un suveran ar- 
bitru în -persâna unui rege pe viaţă, este atât de contrară 
întregei direcţiuni în care se urma desvoltarea firescă a Sta-. 
tului gentilic, atât; de lipsită, de un motiv intern fundat, de 
0.nevoe reală, încât însăși legenda, neputând scote instituţia 
regelui din desvoltarea firâscă a Statului, a făcut din rege 
pe creatorul luj, şi a dat Romei ca fundator pe un om, fii de dei, dar om în. fine, pe-care Pa numit rege. Caci cum ar - fi putut legenda, fâră de a, părea absurdă, să arate instituirea unui legislator de către aceia af căror voinţă avea puterea pe care o aii astădi legile? Prin ce minune ar fi putut ea. explica călcarea sacrelor în chip atât; de flagrant -şi cu totul inutil, a acelor sacre cark forma suncţiunea, autonomiei gin- ţilor şi a independenţei, suveranităţii. şefilor lor? Cum ar fi putut consimţi judecătorii poporului şi proprietarii solului, să, accepte un judecător care să-i judece pe ei după placul săi —legile: scrise lipsind încă —şi să împartă, moşia comună între streinii aduși de aiurea Şi aşedaţi în mijlocul lor? 'Tâte aceste întrebări, cari sunt legate” cu instituirea, regalității în „Roma, formâză un problem ciudat pe care logica, şi bunul simţ în zadar ar căuta să-l explice. Cel-ce' aii creat legen- 

    

triginta aequales partes diviso, unicuique curiae unam parte. sortito attribuit, . * Dionys, II, 28: His constitutis quae ad deorum cultum perti: nent, rursus, ut dixi, valde apposite divisiv sacra curiis, assignaus "singulis deos et genios qQuos perpetuo colere deberent; et certam pe- cuniam ad sumptus in satris facienâis constituit, quae ipsis ex aerario daretur, 
ae Fest. ep. v. Curia. Curiae etiam nominantur, in quibus unius- cuiusque :partis populi Romani quid geritur, quales sunt hae în quas Romulus populum distribuit, numero triginta, quibus postea aqditae sunt quinque, ita ut in sua quisque. curia sacra publica faceret fe- riasque observaret, ÎN a , „Fest. v. novae curiae,
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- dele s'aii vădut dar. nevoiţi a răsturna lucrurile, a face din 
rege pe fundatorul cetăţii şi, organisatorul ei şi ast-fel li-a, 
fost lesne ca să--pună pe şefii de ginţi sub autoritatea lui; 
istoria adevărată însă, care urmăresce desvoltarea firescă și 
normală a institutelor, nu pâte să urmeze aci legenda şi să 
r&strne rolurile: istoria ne arată că regii ai venit în urma 
ginţilor; Si dacă înfiinţarea regilor nu pâte fi resultatul unei 
desvoltăr, normale a, institutelor interidre de drept şi poli- 
tice ale poporului romari, atunci trebue să fie o nevoe ex- 
teridră care a silit pe Romani de a primi regi. ” 

In adevăr, istoria întregă a regilor şi sfârsitul tragical 
mai tuturor acestor înalţi demnitari ai Statului roman, pre- 
cum şi oprobriul cu care legenda acopere domnia lor, alătu- 
rate la, neexistenţa lor logică pe deasupra şefilor de ginţi, 

-ne explică întru câtva, fiinţa lor și justifică părerea că ei 
ai venit din afară şi că s'a suprapus organisaţiei gentilice. 
Cicero ne spune, că regii aii fost creaţă de câtre şefii de 
gință printr'o lex curiata şi că după acesta regele punea cu- 
miile că să'i voteze o nouă lege; acesta se făcea la venirea, 
fie-cărul rege. Ni se arată ast-fel că de bună-voia, lor şefii 
de ginţă renunţaii la drepturile lor în fav6rea alesului, şi că, 
după propunerea, aceştuia,. poporul promitea solemn supunere 

-şi ascultare. Acestă formalitate dovedesce, nu se pote mai 
bine, directa supunere a şefilor de gintă sub regi. Tâte acestea 

„spun că instituţia regelui a fost streină organisaţiei romane. 
Intrebarea, ce se nasce acum este de unde a venit. 

Noi am vădut, când ne-am ocupat de legendele Romei, 
că acest oraş a stat sub Etrusci şi că Regiiaii fost Etrusci. 
Pentru a dovedi. acest din urmă fapt, e de ajurs ca să se 
arate că tâtă pompa regâscă a fost etruscă; când studiăm 
atribuţiunile regilor, drepturile lor, vedem că ele se as6mănă 
în totul cu cele ale lucumonilor etrusc. 

Când facem o comparaţie vedem: . | | 
1. Că întocmai! ca lucumonul etrusc, regele Romei este 

legislatorul Statului. a ăi 
2. Că întocmai ca hicumonul etrusc, regele Romei este 

judecătorul poporului 1). | | 

1) Liv, i, 26, 5: Tamen raptus in jus ad regem. Rex, ne ipse 

tam, tristis ingratique ad .vulgus judicii, aut secundum judicium, Su- 

plicii auctor esset, .concilio. populi advocato.. Duumviros, inquit, qui 

Horatio perduellionem judicent secundum legem facio. 

Liv. 1, 40, 5: Inde quum amho regem appellarent, clamorque 

eorum penitus in regiam pervenisset, vocati ad regem pergunt. Primo
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» 8. Că întocmai ca, lucumonul etrusc, regele Romei are 
puterea, executivă în Roma!) : „ 
„4. Regele este şeful cultului şi al sacrelor suprapus 

însuşi flamenului Dialss, care era, considerat; ca aniversi mundi 
sacerdos ?).: SR 

5. El e şeful suprem al armatei3).: 
6. El e proprietarul teritoriului 4). “ 
Fiind ast-fel, încape 6re îndoială că instituţia regelui, 

care usurpă t6te drepturile şefilor de gință, e streină şi că 
e etruscă? Însăși legenda ne spune că: Tarciniu Priscu a 

"primit din Etruria insigniile regale, iar tronul şi tot fastul 
regesc fiind etrusce vin de întăresc legenda. 

Spre a învedera mai: bine caracterul usurpator al atri- 
buţiunilor regelui etrusc, trebue să observăm, că, regele a 
exercitat singur toate atribuţiunile sale de preot şi funcţionar: 

:şi n'a creat funcțiuni permanente cu cari să învestâscă pe 
"anumiţi funcţionari ai Statului pe viaţă sai pe un timp de 

uterque vociferari et certatum alter” alterij obstrepere; coerciti ab lictore, et jussi in vicem dicere, tandem obloqui desistunt. Unus rem „ex composito orditur. | E 
- Liv, ], 41, 5: Servius cum trabea et lictoribus prodit; ac sede regia sedens, alia decerint, de aliis consultiorum se. regem esse si- mulat. “ - 

i Liv. 1, 50, S: Disceptatorem ait (Parquinius) se sumptum inter patrem et filium. i | a 4) Dionys II, 14: Ac regis quidem haec numera esse jussit: primum ut sacrorum et sacrificiorum principatum haberet, et omnes . res divinae per eum agerentur. Denide ut legem ac morum patriorum custos esset, et omnis juris naturalis et ex communi hominum con- sensu scripti curam gereret; et de gravissimis injuriis ipse cogno- sceret, leviorum verum caussarum cognitionem senataribus permit. teret, ita tamen ut caveret ne quid in judiciis peccaretur; et senatum cogeret populum que . convocaret, primusque sententiam diceret, “quaeque pluribus visa fuissent, ea faceret. | 
L. 2, 314, $1,D-1,2, 
2) Fest. v. Ordo sacerdotum. . 

_ 3) Dionys, I[, 14: Atque hos quidem honore, regi detulit; praeter ea vero ut in bello summum haberet imperium. 
4) Cic. de Tep. II, 14,26: Ac primum agros, quos bello Ro- - mulus ceperat, divisit viritim civibus. - - Ibid. IL, 18, 33: Atque idom Aventinum et Coelium montem adjunxit urbi quosque agros ceperat, divisit et silvas maritimas omnes publicavit, quas ceperat. , . Liv. 1, 46, 1: Conciliata prius"voluntate plebis, agro capto ex hostibus viritim diviso, ausus est -ferre ad populum, vellent, jube- rentne, se regnare?
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ani, El sa mulţumit ca, acolo unde singur. n'a putut exer- 
cita o funcţiune din cele ce avea, să o deiege vremelnic ca 
o delegaţiune trecătâre, unui om de încredere al săi. Ast-fel, 
numai în timp de răsbol, el, ca şef al armatei,.a delegat; co: 
manda celerilor — cavalerilor — unui fribunus celerum 1) din 
pricină că neputând comanda şi infanteria şi cavaleria, el a 
trebuit să delege comanda unui corp altuia. Dar dacă. delega 

- numai comanda celerilor, acâsta o făcea, din causă că, regele 
fiind preot, el nu putea merge călare *).. Fiind numai absent 
din oraș, regele a numit un. praefectus urbi 3; numal când 
s'a, întâmplat un cas de înaltă trădare, regele a creat; ad-hoc 
pe duumsiri perduellionis *) ;jnumat pentru caz de răsboii el 
a creat pe pater patratus al“colegiului feţialilor, şi numai în 
caz. de omor a creat pe quaestoris paricidii ; el avea deci. în 
mâna sa totă puterea şi totă suveranitatea, Statului roman, 
iar şefii ginţilor ai fost reduși la ascultare. . 

Centralisând în mânile sale tâtă suveranitatea şi totă 
puterea, Regele roman a dat Statului gentilic federalist şi 
oligarchie ma! mult caracterul unei: ginți al căref pater a 
fost el. Ast-fel fiind, regit ui. trebuit să fie răi văduţi de 
către şefii de ginţi, al căror suveranitate şi putere le absorbi 

el; însă de altă parte, slăbindu-se puterea acestora, s'a permis 
şefilor de familii de a se ridica şi u, pretinde la o indepen- - 
denţă faţă de șefii ginţilor din cari făceau. parte. Tradiţia 
ne spune că Tarciniu Priscu a adus în curia, adecă în sfatul 
obştesc compus din şefi! genurilor, şi pe şefii de ginţi.. Sub 
Etruscă deci, ai: inceput şi patres minorum gentium a face 
parte din curia călabra pe lângă patres maiorum gentium 
sail ai genurilor. De Tarciniu: Superbu istoria scie că Sa 
lipsit cu totul de concursul șefilor de ginţi. 

Dar nu numa! acâstă reformă, ai invrodus'o regii etrusci, 
ca representanţă ai unei rase streine; el au căutat să mo- 
difice organisarea întregi, a Statului roman, care era basată 
pe combinaţia, celor trei triburi. Legenda ne. spune că Tar- 
ciniu Priscu, a vrut să duplice triburile, adică pe lângă 
Ramnes, Tities şi Luceres să mai adaoge şi alte triburi; în 
acâstă încercare “insă el n'a reuşit, căci a găsit o oposiţie 
puternică în înțeleptul augur Aitius Navius. Acesta, înţele- 
na 

%) L 2 Ș lasi Ș19. 2. 1, 2. 
:) CE. Gell. N. Att. X e . 
Lun. D.1. 3.1.2 Ş 22 şi 23. D,1,2 
$ Liv. 1,9%, s. |
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gend pericolul ce ameninţa Roma latină, s'a opus cu tâtă 
energia proectului etrusc şi pare a fi reuşit, de Gre-ce poporul 
recunoscător i-a ridicat o statuă, ” 

Se dice. despre acest augur că, întrebat; de rege dacă e 
cu putinţă a se face ceea-ce regele gândesce, Attius Navius a 
răspuns că da. Atunci regele, pentru a discredita pe augurul 
care s'a opus planurilor regesci, l-a dis să taie cu briciul o 

"piatră. Attius Navius luâ, briciul şi tăiă cu dânsul piatra. 
Acestă legendă e de sigur făcută pentru a explica, convenţia, 
făcută între augur şi rege, după care nu sai maj înfiinţat | 
triburi noui, ci s'aii menţinut cele vechi, adăogindu-se însă - 
un număr de trei centurii de celeres, adică pe lângă celeres 
al celor trei triburi, s'aii mai adăogit încă trei centurii de 
celeres etrusci, probabil, numiţă Ramnes, Tities şi Luceres 
secundă, , | 

  

SECŢIA IV. 

ORAŞUL ROMA 

“5-50. Poporul, 

Fiindu-ne cunoscute diferitele fase prin care a trecut 
Statul Roman spre a ajunge la forma sa definitivă, putem 
să intrăm acum în organisaţia interidră. Inainte de toate 
însă trebue să vedem cum e compus poporul, acel poporpe . 
care istoria îl numesce populus Romanus Quiritium. 

Când cine-va, întrâbă din cine a fost compus populus 
 Romanus Quiritium, i se răspunde “îndată că a fost compus 
din Romani şi Sabini, saii că a fost compus din cele trei 
triburi cunoscute sub numele de Ramnes, Tities şi Luceres, fără a, se sci, bine înţeles, cine ai fost acei Luceres 1). Noi 
am arătat cine uii fost cei ce compuneaii acest trib, dar nu ne mulţumim numai cu atât. Se scie că la Romani se făcea, 
o forte mare deosebire între populus Şi plebs şi o temeinică, 

  

„1 Liv, 1, 18, 6: Eodem tempore st centuriae tres equitum con- scriptae sunt, Ramnenses a Romulo, ab Tito Tatio Titienses appelati. Lucerum nominis et originis causa incerta est.
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sciinţă în organisaţia Statului roman cere în chip imperios 
o cun6scere. a composiţiei poporului. | a 

Răspunsul nostru la întrebarea din ce elemente a fost 
compus populus Romanus Quiritium, e forte simplu şi forte: 
clar: el e compus din genurile coprinse în cele trei triburi. 

Acest răspuns al nostru are'un mare avantagiii asupra 
tuturor respunsurilor date "până acum, din pricină că e na- 
tural şi în concordanţă cu desvoltarea Statului roman, pe 
care am urmărit'0 până acum; şi apoi, se pote răspunde în 
urma acestui prim răspuns şi la întrebarea ce este plebea, a 
cărei fiinţă de drept formâză încă o enigmă pentru cei ce se 
ocupă de istoria Statului şi a dreptului Romei. E 

In adevăr, toţă acela cari aii admis gintea sai familia 
ca unitatea constitutivă a Statului roman, ai ajuns sai a 
clasa pe plebei între clienţi, adecă a confunda aceste două 
categorii de cetăţeni, sai a nu putea deosebi pe patricieni 
de plebei; căci dacă cetatea e compusă din ginţi, plebeii 
trebue să facă parte din una saii alta din ginţile ce alcătuesc | 
poporul roman şi devin ast-fel clienţă. -Cicero ne spune chiar 
că Romul a împărţit plebea ca clientelă şefilor de ginţi"), 
de unde resultă o existenţă a plebei anteri6ră cetăţii şi dis- 
pariţia ei în cetate, ceea-ce e falş :în chip manifest. Dacă 

însă unitatea Statului nu o formsză gintea, ci familia, atunci 
nu se pâte găsi o'raţiune istorică care să deosebescă, diferi- 
tele familii între ele, să facă din unele clienţi, din altele 
plebei, din altele patriciani, cari făcea plebei o vină din 
faptul că nu are ginţi. E însă cu totulalt-fel când unitatea 
ce intră în formarea, cetăţii este genul, - , | 

Am vădut că genul saiă gintea.mare cuprinde mai multe 

gință. Pe teritoriul deci pe care-l ocupă un gen se pot aşeda 
familii cari, fără de a lua protecţia unuianume șef al uneiu 
din ginţile ce: compun genul, se pot bucura, de protecţia co- , 

lectivă a genului, a şefilor: ginţilor ce compun genul.. In 
acest cas aceste familii nu sunt familii -de clientă, adică, de 
Gmeni supuşi unui şef de ginte în care acele familii au în: 
trat, ci Gmeni liberi cari se bucură de o protecţie comuni 
a tuturor patres ai genului. . Familiile acestea sunt fără în- 
doială familii de plebei, şi atari familii ai putut conţine și 
genul Corneliilor din Roma şi genul Claudiilor și cele-] alte 
genuri cară compun poporul roman; atari familii a trebuit 
să le cuprindă și Septimonţiul şi Roma. SE 

1) Cic..De rep. II, 8. 

47171. 
11
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Format'aă însă întradevăr genurile unitatea constitu- 
tivă a: Statului roman, sai ginţile? Şi dacă da, prin ce se 
dovedesce acesta? . - : i 

„Am: urmat până acum drumul sacrelor Şi am căutat A sprijini esplicările n6stre cu privire la sacre priu fapte 
ce sunt; de domeniul istoric; aceaş cale o vom urma şi aci. 

Se ştie că sacrele genurilor. au fost numite sacre gen- tilice şi ca atari erai -sacra Publica !) fiind întreţinute pu- blico sumptu. In acest caz însă, ele ai trebuit să fie consem- nate în tabula fastorum spre eterna memorie, având pontificele sarcina -de a priveghia ca ele să se perpatueze.  Fiind-că 
aceste sacre.s'aii născut, „precum am vă&qut, prin convenţiuni însoţite de. ferii, câte o di pe ana, trebuit să fie consacrată amintirei acestor uniri, facendu-se ferii anuale. Se găsesc Gre în fastele romane consemnate aceste ile? a Până acum am găsit consemnate în fastele romane în amintirea evenimentelor istorice ce interesaii cetatea şi po- porul roman: Vestalia, sati diua căderei 'Troiei, serbată în diua, de 9 Iunie: (4. V 14. Iun.), Poplifugium sai diua fugel din Troia, serbată la 5 Iulie (d,, III Non. Quint), Parilia sai diua fundării Laviniului satiu descălecării Troianilor, serbată la 21 Aprilie (XI cal. Mai). Am maj gâsit diua întemeerel Septimonţiului, a unirei Ramnensilor cu Titiensil, a uniref acestora cu Luceres şi pâte'şi a funâărit "Romei, XI cal, Iun. (21 Mai) din causă că acâstă di de agonium e precedată, de trei dile nefaste cu acelas nume- Lemuria 9, 11 și 18 Mai (II, V şi VII Id. May) despre. care a dis Ovid că lea instituit 

. 

“Romul pentru a uita de uciderea lui Rem *) şi cari dile pre- cedaii de regulă fundării unei cetăţi 5). Fiind consemnate în faste dilele memorabile pentru cetate, de ce re nu sar fi consemnat în aceleaşi faste dilele de feriae ale diferitelor _genuri ce constituiau cetatea, când aceste ferii au fost pu- blice şi când pontificele avea însărcinarea. de a veghia, ca ele să se observe? El a trebuit să ţină un registru de 

    

, 1) Fest, v. publica sacra, Publica sacră, quae publico sumptu pro populo fiunt, Quaeque pro montibus, pagis, curiis, sacellis; at pri- vata, quas pro singulis hominibus, familis, gentibus, fiunt. . biv. V, 52 An gentilicia sacra ne in bello quidem intermitti, publica sacra, et Romanos Deos etiam in pace deseri placet.? et pon- tifices flaminesque negligentiores publicarum religionum esse, quam privatus in solenni gentis fuerit ? - | :) Ovid. Fast. V, 46], 
:) Fest. v, mundus, Varro ap. Macrob Saturn I, p. 988.
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aceste dile şi credem că ele -aii trebuit; să, fie consemnate 
în faste' ca serbări publice speciale fie-cărui :gen „și că ele 

"au. fost feriae stativae, adică feril instituite odată pentru tot- 
d'auna la anumite dile ale anului. .  --:. 

In adevăr, cercetând cine-va, tabulae fastorum ale: ce-. 
tăţilor romane şi în special tabula fastorum.-a. Romei, vede 
în dreptul fie-cărei” dile a anului o literă. iniţială care arată, 
caracterul acelei dile şi anume dacă e religi6să sai civilă 1) 
şi de ce natură anume este.acea qi. Aceste iniţiale sunt: 
F, C, N, EN, MP (compus din NP sai NF). Până acuma se știe 
că inițiala E, pusă în reptul unei dile, arată că acea di e 
fastă ; în acestă Qi magistratul” putea. să judece. Iniţiala C, 
pusă în dreptul unei dile a anului, arată că acea di e co- 
mițială, adică, acea Qi e conservată, pentru întruniri, comiţii. 
Iniţiiala N, pusă în dreptul unei dile a anului, arată că acea, 
gi-e o di nefastă, o gi tristă şi de serbătore, în care mugi-, 
straţii ait fost opriţi .de a, judeca, 2) fiind oprite şi feriile. 
Iniţiala EN -însâmnă dies. întercisus, saii o di împărţită "medio 
tempore inter hostiam caesam. et extam porrectum fas. Cea-ce 
a rămas neexplicat până acum'e semnul WP; dilele acestea 
ar. fi, după Varro, dile. de sărbători nefaste, dies nefasti?) şi 

“ pe cari le numără între dilele de; feriae4). Resultă de aci că 
dilele ce ai în dreptul. lor inițiala MP, (care se poate discom- 
pune în NF sai NP) ar fi dies nefasti feriati, adică, dile cari 
aii dublu caracter şi anume de a fi in-acelaşi timp şi dile de ser- 
bătâre şi dile de feril. După noi, aceste sunt feriile stative din 
faste, în care diferitele genuri ai serbat prin jertfe amintirea 
unirei lor..In ce. privesce descompunerea, semnului MP în NP 
se pâte şi ea-explica ca nefastus publicus -saii . poplicus. Noi * 
preferim descompunerea. în NF din pricină că. acest semn se 

' găsesce ast-fel descompus în: unele faste şi: deci numim dilele 
» ce aii în dreptul lor aceste iniţiale ca dies nefasti feriati. : 

O dată stabilit acest punct, resultă că vor. fi atâtea 
dile de serbări ale genurilor câte atari semne vor fi în faste. 
Însă când numărăm dilele cu semnul: NF din faste, vedem 
ca, ele sunt, după. compilaţia luf C. G. Bruns,- în număr de 
61, de. unde ar resulta că în Roma ai existat 61 de genuri. 

Dar din aceste dile avem.de scădut următârele: Bruns 
însâmnă cu NP diua de.. 30 Ianuarie (UL cal Pebr) deşi 

1) Varro 1, |. VI, 12. 
) Varro |..]. VI, 29, 30. 
3) Varro |. ]. VI,31. 
) Varro: |. |. VI, 12, 24,
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fastele Maffeiane aii numai semnul N, din pricină, că fastele 
Praenestine aii semnul, NF şi din pricina unui senatus con- 
sult care a declarat acâsta ca sărbătorea Pacis Augustae. 

Nu putem admite că exista o erdre atat de. gravă 
în tabula maffeiană şi în tot casul nu prin fastele Praene- 
stine se pot complecta cele romane, mai cu s6mă asupra 
punctului dilei când genurile işi serbeză feriile şi asupra 
punctului compunerei poporului, de 6re-ce fie-care cetate ÎŞI 
avea, genurile sale, şi semnul dilelor asupra acestui punct pu- 
teaii: deci să difere şi diferă în realitate. Senatus consultul nu 
are nici el ce face aci şi. litera N e suficientă pentru a arăta o 
di de sărbătâre. Din 61 de dile ati mat rămas deci numal 60. 

„In al doilea, loc trebue să scădem semnul NP de la Qi- 
lele la care el nu figurâză în fastele maffeiane şi pe cari 

„învățații le adaog de la, ei pe motive că “tabula maffeiană „ar fi greşită. Asemenea dile sunt 7 la număr şi anume: 9 şi 15 Ianuarie, 7 Februarie, 21 şi 23 Iulie, 11 Octombre şi 17 Decembre. Ast-fel fiind, numărul .de 60 dile “se reduce la 53 şi acesta trebue să fie.numărul genurilor Romei. , | Acum se: nasce.o întrebare: Cesar, modificând „calen-. darul, a adăogit 2 dile la lunile Ianuarie, 1 la: Aprilie, 1 la Iunie, 2 la August, 1 la, Septembrie, 1 la Noembrie şi 2 la Decembrie—în total 10 dile— şi a adaogit şi ferii noul, ceea, ce a făcut și August; feriile noui însă însemnate cu NP sunt 1 la 30 Ianuarie, 1 la 27 Martie, 2 în Aprilie (6 şi 28), 1 la 4 Iulie, 2 în August (1 şi: 28), 3 în Septembrie (2, 3 şi 23) şi 1 la 12 Octombre, adică în total 11 dile sunt ele făcute de Cesar saii August ca ferii cu semnul MP? La acesta răspundem: Printre acestea numai feria din 30 Ianuarie de „mâl sus cade întruna din gilele adăogite de Cesar la calendar Şi e sigur că.e nouă, despre cele-V'alte nu se p6te sci dacă şi înainte de Cesar ai avut semnul NF, adică ai fost dies nefasti feriati. Numărul genurilor deci cari ai putut. com- „ Pune poporul roman a fost saii de.:53 sau de 43, fiind în- doială asupra, exactităţii semnului WR la 10 gile. 
Nici numărul de 43 și nici cele 53 genuri nu e prea mare pentru cetatea Roma; nici unul dintr'ensele nu. pâţe însă fi admis fără cercetare, . iar . cercetări asupra ginţilor Romei s'aii fâcut după istorie şi fastele capitoline de marele învăţat şi ilustrul profesor de lu: universitatea. -din--Berlin, - Theodor Mommsen. Dar acest mare învățat, nefăcând deo- sebire între gen şi ginte, saii ginte mare Şi ginte- mică, ne-a dat numai numărul ginţilor ear nu şi al genurilor. Numărul 

-
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genurilor. însă nu e greit de aflat, căci n'avem decât; să gru- 
păm ginţile în jurul maeluă lor comun. Da 

La Romani fie-care om avea trei nume: unul. era nu- 
mele săii —praenomen, cel-P'alt era numele genului săi — momen, 
şi al treilea numele gintei din care făcea parte saă.al com- 
plexului agnaţilor—agnomen. Pentru a căpăta un gen .n'avein 
decât să unim pe toţi aceia, cari pârtă acelaş nomen—genul 

„.. se numia şi nomen, iar ginţile le vor formaii toţă aceia cari 

  
având acelaş momen diferă prin agnomen. Cercetând deci şi 
grupând ginţile romane, căpătăm următârele genuri asupra 
existenţei cărora nu pote încăpea nici o îndoială: | 

1. Genul Aenuilii. cu ginţile: Mamerci, Mamercini, Bar- 
bulae şi Papi. | a a 

-2. Genul Aternii cu ginţile: Varii şi Fontinales. 
3. Genul Claudii cu ginţile: Sabini, Caeci, Crassi şi 

Marcelli. : - A 
| 4. Genul Cornel cu ginţile: Maluginenses, Sullae, Ru: 
tili şi Scipiones, având Rutili o stirpe, Cossi și. Scipiones 4 
stirpe ca, Barbati, Asinae, -Nasicae, şi multe familii plebeene 
ca Arvinae, Scutuli,. Lupi, etc. : NE De | 
„_: 5. Genul Curiatii cu trei: ginţi: Fisti, Trigemini şi 
Philones. e : - 

6. Genul Fubii cu patru ginţi: Maximi, Ambusti, Vi- 
bulani, Pictores şi mai multe stirpe ca Rulliani, Gurges şi 
Verrucosi. E „- 

7. Genul Furii cu trei ginţi: Camilli, Fusi şi Medullini. - 
* 8..Genul Geganii cu două ginţi, dintre cari una. numită . 

Macerini. , 5 
9. Genul Horatii cu două ginţi: Pulvili şi Barbati. 

- 10. Genul Lucretii cu trei ginţă: 'Triceptini, Rufi şi Cassi 
Vitellini. Pa N | o 
„41. Genul Manlii cu trei ginţi: Capitolini, Vulsones şi 
Imperiosi. | , pa 

12. Genul Menenii cu două ginţi: Agrippae şi Lanati. 
13. Genul Papirii cu trei ginţi: Crassi, Cursores şi 

Mugillani. Pia a 
14. Genul Postumii cu trei ginţă: Albini, .Comnini, Tu- 

berti şi câte-va, stirpe. ” e 
15. Genul Quinctii cu două ginţi: Capitolini şi Penni. 
16. Genul Romilii cu două ginţi: Roci şi Vaticani. 
17.. Genul Servitii cu 4 ginţi: Ahalae, Azxillae, .Prisci 

şi Gemini cu mai multe stirpe. IS 
18. Genul Sulpicii cu trei ginţi: Camerini, Cornuti şi Rufi.
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19. Genul Valerii cu. şâse ginţiă:-. Maximi, Publicolae, 
Potiti, Corvi, Volusi, Sacrini şi mat multe stirpe, . | 

20. Genul Verginii cu trei ginţă:- Montani, Tricosti şi 
Rautili,. cu mai multe stirpe. . 

„21. Genul Peturii cu trei ginţi: Crassi, Cicurini, Gemini. 
Cu privire la existenţa; acestor genuri, cari cuprind 

fie-care câte dous, trei şi mai multe ginţă, nu încape nici o 
îndoială despre existenţa lor istorică ca genuri. Insă, în tim- 
purile cele mai vechi n'a existat numai genuri atât de mari, : 
ai existat şi genuri mai puţin numer6se şi acestea trebuesc 
trecute în rindurile genurilor cu acelaş titlu ca Aemilii, Fabii 
saii. Valerii. *- e E „« 

Aceste genuri sunt: Ea 
22. Genul Caecilii cu .gintea Metelli. .. 
23.. Genul Cloelii cu gintea Siculi. 
24. Genul Genucii cu gintea Augurini. A 
29. Genul Julii cu două ginţi: Iuli şi Vopisci.. 
26. Genul Hunii .cu gintea Bruti. a 

„27. Genul Larcii cu. gintea, Flavii.. 
„28. Genul Nautii cu gintea Rutili. 

29. Genul ]finucii cu două gință: Augurini şi Exquilini. 
"80. Genul Pinarii cu gintea Rufi. 
31. Genul Quinctilli eu gintea Varri. i 32, Genul Sempronii cu gintea Atratinii şi pote şi Grachi. 

38. Genul Sergii cu gintea Fidenates. e , 34. Genul Sestii cu gintea Capitolini şi cu: stirpe. 39. Genul Zarpei cu gintea Montani Capitolini. . : : 
36. Genul Zarguitii cu gintea Flacci. 

37. Genul Polumnii cu gintea Amiterni Galli. „Pe lângă aceste „genuri se maj găsesc în fastele _con- sulare un număr de ginţă simple care sunt istorice şi anume: 88. Aebulii,-care pare chiar a, fi fost un gen cu. Helvae. 39. Aquilii. Ă , 
40. Cassii, 
"41. Chientii. 
42. Memmii, 

48, Sicii,. .. - 
44. Siccinii, Sa , „Vine apol un număr qe ginți ce nu par a fi tocmar sigure ca: : -. ME 

45, Foslii, 
46, AMetillii, 

„47. Numicii Prisci.. : 

N 

4 

Ss



  
48. Racilii—arătaţi de Mommsen. | 
49. Vitelii. e 
După acestea vine un număr de ginţi ce par & fi mai: 

curând legendare ca: Sa 
„50, Curti, - 

51, Hermenii, 
52. Marcii. 
58. Tarquinii. Ia 
Adică avem în total 53 de nume de genuri sai ginţi 

mari dintre cari 5 nume par a fi legendare, 5 nesigure, 7 
probabile și 38 certe că aii constituit genuri. Pe baza ace- 
stora se pote ufirma că: numărul genurilor la Romani a fost 
de cel puţin 43 -şi de cel mult 583, adică că nota MP din 
faste arată dies nefasti feriati ale genurilor. 

Conclusia finală. e că populus Romanus Qu vitium a tost 
compus din 493—53 genuri ). : | 

Ş 51. Plebea.. 

Când din acest tot al poporului scâtem complexele de 
agnaţi, cari erai înrudiţă prin sânge şi legaţi prin sacre, ne 
rămâne o populaţie din care o parte a stat sub protecţia 
diferiților şefi de ginţi, aceştia aii fost clienţii ginţilor; o 
altă parte a fost supusă de-adreptul diferitelor gință, aceştia 
ai fost sclavii; o parte însă, aședată pe teritoriul genurilor, 
compusă din două saii mai multe ginţi, a stat sub protecţia 
colectivă a tuturor şefilor de ginţi ce compuneaii acele genuri; 
aceștia, aii format acea populaţie care s'a numit plebea. 

Plebeii n'au fost organisaţi în ginţi, ei n'aă avut sacre 
comune cu una sai cu alta din ginţi sai genui, ci erai 
grupaţi în familii naturale, cari cu timpul sai organisat 
şi îndepărtat una de alta perdându-şi până și amintirea unei 
origini pâte comune. : î i 

Neavând patres, neavând sucre, şi nefiind constituiți 
în familii recunoscute de vre-o lege, plebei! ai fost mal liberi. 
decât patricianii şi clienţii acestora ; însă de altă parte fiind 
numai toleraţi şi neavând vre-o comunitate politică alta cu 

ginţile şi genurile pe ale căror teritorii erai aşedatţă, decât 
pe aceea de a fi supuşi Statului ca atare,.ei nu se bucurail 

  

7 

1) Cf. Monunsen: Rom. Forsch. vol. I, pag. 71—12?.
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de fol6sele ce le putea da, Statul, adecă nu puteau ocupa funcțiuni publice, și nici lua. parte din pământul sui prada iuată inmicilor. Ei au fost consideraţi ca streini în Statul roman, streini supuşi datoriilor către Staţul care îl tolera, însă lipsiţi de vre-un drept. 

s 52. Patres. 

Din momentul ce Roma a căpătat un rege, şefii de odinidră, din suverani ce eraii, aii. devenit o. stare în Stat. Acestă stare a fost deci compusă, din şefii ginţilor numiţi patres. Toţi cei-l'alţă cari. mat fost patres, ab fost considerați ca liberi, cuvint: ce însâmnă copii.. | o „La început numărul acestor Datres a fost cât se pâte de restrâns şi e probabil că a fost de 4+3—53, coprindând numai pe şefii ginţilor mari, de unde le-a şi venit numele - de patres majoram Jentium, adică şefii genurilor în opunere cu şefii ginţilor mici numiţi Daâtres minor gentia ; aceştia uii fost puşi pe aceiaș treptă cu patres majorumn gentiun,. mai târzii, de lucumoni sat de către unul .din regi. Acești Patres ai păstrat asupra ginţilor lor puterile pe cari. le-a avut şi înainte de venirea, regilor; însă în ce privesce.. puterea suverană a Statului ca, atare, ea a trecut de la, er la rege. Căci în momentul când regele s'a, suit pe tron, şefii ginţilor Şi adunat în. curia Şi aii. votat o lege care s'a numit le curiata: prin care ef treceaii drepturile lor politice adecă. ad. ministrative ale Statului (cura) tegelui 1). o “ „Am. dis că votati o lege, Şi în adevăr, hotărârea luată de curia era o lege, căci întrunea elementele necesare legei, - adecă, forma o convenţie între egali, adecă între rege. de o parte şi patres al ginţilor ca suverani de alta, şi care ho- tărire forma norma ce regula raporturile reciproce cu pri- vire la, interesele politice: ale Statului. - - Scriitorii vorbesc: pentru timpurile. regilor de senat și încă de un senat'ales. Acâstă, denumire e .falşă, nefiind ad- misibil ca acolo unde existat ginți şi şefi de ginţă ca suve- rani al ginţilor, să se mul alegă —din sînul acestor ginţi — bătrâni pe cari să-i pui alătnrea cu şefi! ginţilor. E insă probabil că în curia Veniau cei mai în virstă dintre şefii n 

') Fest. ep. v. Curia. Curia locus est, ubi: publicas curas ge- rebant. 
. | - 

y
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ginţilor—Livius vorbesce de majores natu 1)—şi că de acolo 
a venit „ideea senatului ma! târdiă. . 

Acești patres ai ginţilor având caracterul suveranităţii 
inherent lor, un caracter şi o. calitate ce nu li se putea lua 
fară de o călcare a sacrelor, ori-ce lege, orl-ce disposiţie, tre- 
huia să aibă aprobarea, lor, învoirea lor Acâstă învoire o 
dedeai sub republica într'o adunare în curia şi se numia aquc- 
toritas patrum. 

Nici un'-act de ordine politică nu avea putere dacă nu 
avea învoirea acestor patres. , | 

In ce privesce numărul total al lor, adecă atât; al şefiilor 
ginţilor mari cât şi al şefilor ginţilor celor mici, se pare că 
a fost de 136, de '6re-ce un text al lui Festus ne spune, că 
la alungarea regilor s'a aflat numaf 136 de patres?), iar ne- 
însemnatul lor num&r—istoricii admiţend un senat de 300 
membri şi confundându-l cu patres—se atribue'crudimei Tar- . 
ciniilor. Acesta e o erezie; după cum nu mor regii, aşa n'aii 
murit nici patres, fiind-că dacă a fost ucis tatăl, a rămas în 
locul sii un fii care moștenia drepturile tatălui săi, o în: 
trâgă ginte de agnaţi care n'ait fost exterininaţi. Patres apoi, 
nu trebue confundați cu senatorii de mai târdii, şi numărul 
de 136 nu e de loc mic. -_ . A 

Am vădut că aii existat 1838—53 de genuri, dintre cari 
multe cu câte 2, 3 şi 4 ginţi. Se pâte deci ca numărul de 
136 să represinte numărul ginţilor cetăţii Roma. Mommsen, 
în cercetările sale asupra, “ginţilor se apropie chiar de acest - 
număr 3). 

$ 58, Jus feciale. 

Cetatea “Roma, constituită sub regi în interiorul el ast-fel 
că putea, să apară cu o ginte organisată şi închisă în sine, pri-. 
via pe ori-ce individ strein ca  hostis, cuvint al cărui sens : 
se află între hospes— mosafir—și hostia —jertfă. Acest cuvint, 
insemna la început strein şi sfârşia în definitiv prin a lua 

  

1) Liv. 1, 82, 10. i , N i Ă 
2) Fest. v, Qui patres. Qui patres, qui conscripti vocati sunt in 

curiam. Quo tempore regibus urbe expulsis P. Valerius cons, propter 

inopiam patriciorum ex plebe adlegit in numerum senarorum CLXIIII, 
ut expleret numerum senatorum trecentorum, îta ca duo genera ap: 

“ pellata sunt, _ 
*) Râmische Forschungen, vol. I, pag. 71—123. 

7
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însemnarea de-duşman, fiind dată noţiunea de strein prin 
„Deregrinus. Nici Statul Roman, ca atare, nici -individii, nu 
recunosceaii unui hostis vre-un drept; şi dacă i se acorda 
prin o convenţie expresă vre-unul, el înceta. de a fi hostis 
şi devenia, hospes. Nevoia. în care se afla poporul roman, 
constituit în cetate, de a trăi în relaţiuni cu alte popâre 
din prejur, îl sili a căuta un mijloc prin care să pâtă intra, 
în negociaţiuni cu acele popâre şi cetăţi şi deci el aplica ce- 
tăţii normele de cari ginţile sati genurile usară atunci când 
ele, trăind unul lângă altul, sati apropiat şi s'aii unit. 

- Când genurile sai ginţile ai contractat, unirea, acâsta, 
s'a făcut de-a dreptul între cei doi şefi de ginte cari sau 
unit, fie la o viaţă comună, fie la o covieţuire în pace; în 
cetate, însă şi mai cu s6mă în cetatea, federală, care a pre- 
cedat, monarchia, n'a existat un pater. care să trateze cu representantul poporului. strein, de aceea se creâ un pater 
care fu numit pater patratus, adecă şeful executor .(de la patro) care executa ceea-ce voea poporul roman, adecă de- clara resboi, încheea pace, cerea repararea unei nedreptăţi, 
saii o repara. el în numele poporului roman: împuternicit de - acesta, EI era şeful unui colegii instituit ca să represinte 
poporul. o 

Acest pater patratus avea următorele însărcinări : „4) Repetere ves, adecă, atunci când pe nedrept un duş- man al poporului roman aluat ceva, ce aparţinea, poporului, Romanii trimiteai o comisiune, cu pater patratus în frante, ca, să ceră restituirea 1). Acâstă, cerere sia făcut în formă anumită numită clarigatio 2) şi care era cea următâre: 

  

1) Liv, 1, 22: utrinque legati fere sub idem tempus ad res repe- tendas missi. , 
Liv. I, 32: jus ab antiqua gente Aequicoles, quod nunc fetiales  habent deseripsit (Numa) quo res repstuntur. " biv IV, 30: 'Tunc quoque ne confestim bellum indiceretur... religio obstitit; feiiales prius mittendos ad res repetendas censuere. „__ Ibid. Nissi tamen fetiales: nec eorum quum more patrum ju: rati repeterent res, verba sunt audita. . | „d Plin. E.N. XXII, 2, clarigatum i. e. res raptas clare re- petitum, | : . Serv. Aen. IX, 53: Hoc est Romana, solennitate tractum est. Cum. enim volebant bellum indicere, Pater patratus. hoc est, princeps Fetialium, proficiscebatur ad hostium fines ; et praefatus quaedam solennia, clara voce dicebat: se bellum indicere propter certas causas: aut quia socios laeserant, aut quia nec abrepta unimalia, nec obno- - Xios reddiderant. Et haec clarigatio dicebatur, a claritate vocis.
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Comisiunea trimisă de poporul roman spre a cere re- 
stituirea, compusă din patru inşi numiţi 'legati şi cu pater 
patratus în frunte, 'mergea la frontiera Statului de la. care 
se cerea restituirea, şi acolo cu capul învelit, pater patratus 
dicea : Audi Jupiter, audite fines (numia hotarele Statului po- | 
poruiui respectiv) audiat'fas. Ego sum publicus muntius populi 
Romani, juste pieque :legatus venio verbisque meis fides sit!) 

Apoi expunea. cererea, şi după ce a chemat. protecţia 
lui Jupiter (Jovem testem facit) prin următrele cuvinte: 
Si ego injuste împieque illos homines illasque res dedier naumntio 
populi Romani mihi ezposco, tum patriae. compotem me nun- 
quam sinas esse, pe cari le pronunţa atunci când trecea ho- 
tarul, când întâlnea, pe cel dintâl:om, când intra pe pârta - 
cetăţii unde avea a-şi îndeplini însărcinarea 2). Dacă nu i se 
restituia, îndată lucrul cerut, el acorda adversarului trei-decă 
şi trei de gile pentru a-l restitui; şi dacă nici după trecerea, 
acestui termen cererea nu se executa, -el pleca la Roma după 
ce arunca asupra adversarului respunderea. celor ce se. vor 
întâmpla, luând pentru acesta de martori pe toţi deil. For- 
mula pe care 0 pronunţa legatul suna ast-fel: Audi Jupiter 
et tu „Luno, Quirine, Diique ommnes coelestes, vosque lerrestres, 
tosque inferni audite. Ego vos testor, populum ilhum (îl nu- 
mesce) înjustum esse ncque jus persolvere. Sed de îstis „rebus . 
în patria majores natu consulemus “quo pacto jus nostrum. 
adipiscamur *). _ - Dă 

Reintorşi acusă, cei mai bătrâni ai poporului ai fost 
consultață asupra cazului dacă trebue saii nu declarat răs- 
boiii; dacă majoritatea s'a pronunţat pentru rEsboii, atunci 
declaraţia s'a, făcut de către pater patratus, în chipul ur- 
mător : SI : IE 

Pater patratus a mers cu o lance arsă la vârf, sai bă- 
tută cu fer, sai pătată de sânge, în mână, la hotarul Sta. 
tului respectiv, şi pronunţa în presenţa, a trei cetăţeni majori 
următârele cuvinte : Quod populus... hominesgue... adversus 
Dopulun Romanum Quiritium  feceruni. delinqueruni,. quod 
Dopulus Roanus Quiritium bellum cum... jussit esse, Sena 
tusque populi Romani Quiritium censuit, consensit, conscivil, 
aut bellun cun... fieret, ob eam rem ego populusque Romanus 

  

1) Liv-1, 32; Dionis II, 72. SE 
2 Liv 1, 32, , 
Liv 192



— 172 — 

Dopuli... hominibusgue.... bellum îndico facioque !). După acesta 
el arunca lancea pe teritoriul. adversarului. şi r&sboiul just 
a fost, declarat. : ” 

- In r&sboi, tot cese lua inamicului devenia proprietatea 
justă a, poporului roman 2), 6menii liberi prinşi în r&sboiii 
deveniail servi, adică sclavii Romanilor.3) pe cari îi vindea 
sub hasta sai sub corona 1). Resboiul -ss termina sati prin 
supunerea poporului duşman, saii prin încheierea, unul armi- 
stiţiu, sai, în. fine,. prin încheierea păcii. Ce 

In caz de supunere, pentru a nu fi duşi toţi. sclavi la 
Roma, cei învinşi preferiră, sclavia de drept celei de fapt şi 
se predară. Predarea se facea ast-fel: | Si 

Cej învinşi ai trimis o deputaţiune la poporul roman 
unde regele, praetorul, dictatorul sai consulul le-a pus unele 
întrebari solemne 'la cari el au răspuns în chip. solemn. . 

Iată întrebările şi răspunsurile: 
—' Es"isne vos legati oratoresque missi a populo... ut 

vos populumque... dederitis ? e 
NE — Sumus. a 

— sine populus... în sua potestate ? 

. — Deditisne vos populum... urbem, agros, aqua, ter- minos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia în meam 
Populique Romani ditionem ? o 

„— Dedimus, | N | | 

  

  

1) Liv 1, 82. 
„2) Gâi II, 69: Ea quoque,: quae ex hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fuint, . | o 

Ibid IV, 16! Hasta est signum justi dominii: sua esse credebant que ex hostibus cepissent. . 
quod maxime 

„917 L. 2, 1: Item ea, quae ex hostibus capimus jure gentium statim nostra fiunt, ' . „ Pian 
Cf. L.5 $7.D. 40,1, | 

NI 5) $ 17, 1, 2, 1: ltem ea quae ex hostibus  capimus: jure gen: tium stâtim nostra: fiunt adeo quidem, ut et liberi homines in servi: tutem nostram deducimus, qui tamen si evaserint nostram potestatem et ad suos reversi fuerint pristinum statum recipiunt. . diait Liv. V,:22: Postero âie libera corpora dictator sub corona ven- idit, 
E CE, Liv, IV, 34, - CT 

%) Varro, R. R. II, 10: aut sie 'praeda s quum in bonis sectioneve cujus publice venit. 
ub corona emit; tumva 

Liv V, 2%. - o
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— Al 90 recipio 1). . i 
- In urma acestora poporul: supus a rămas fără nici un 
drept, libertatea, de care se bucura, averea, ce o poseda, apar- 
ţineaii de drept poporului roman, cetăţenii lui erat dediticii. 

, Se putea însă, încheea pace cu 6re-cari condițiuni, în 
acest cas poporul învins îşi păstra libertătea sa, Romanii 

“impuneau celui învins o despăgubire de r&sboiii?) şi i se 
acorda un armistiţii 5). --- . m Mă 

In afară de casurile de încheeri de.pace sati de armi- 
stiţii, poporul roman: mai încheia, alianţe, amiciţii cu pop6-. 
rele vecine; aceste alianţe se pot: împărţi în două: -ele pot 
fi hospitia saii foedera. - a 

Prin Jiospitium se înţelege acel .tratat'-de alianţă, prin 
care un popor permitea supușilor celui-l'alt popor de a intra 
pe teritoriul săi fără de a fi. taxat de Nostis şi făcut serv. 

Acest tratat a fost numai un-tratat de amiciţie +) şi 
„se făcea prin acordarea din partea şefilor de ginţi, a regelui 
sai. a Senatului, a dreptului de a veni în oraş şia sta aci. 
Poporul căruia se acorda, acâstă fav6re era un: popor amic. 

Prin foedus se înțelege o alianţă între două - popore, 
N = 

  

1) Liv 1, 38, VII, 31. 1X,9. Plauţ. Amphitr. 1,11, 102 dedunt se, 
divina humanaque omnia, urbem et liberos in  deaitionem. atque in 
arbitratum 'Thebano porlo.. .. | 

2) Liv XXIV, 5: Esse autem tria genere foederum, quibus 
inter se paciscerentur amicitias civitates regesque. . IE 

„Unum quum bello victis dicerentur leges; ubi enim omnia ei, 
qui armis plus posset, dedita essent, quae ex iis haberi victos, quibus 
mmulctari eos velit; ipsius jus atque arbitrium esse. | 

Alterum, quum pares bello aequo foedere in pacem atque ami- 
citiam venirent; tunc enim repeti reidique per conventionern res, et 
si quarum turbata bello possessio sit, eos aut ex formula. juris an- 
tiqui, aut ex partis utriusque commodo componi. . 

Tertium esse genus, quum, qui hostes numquam fuerint, ad 
amicitiam sociali foedere se jungendam cotant; eos neque dicere, 
nequs accipere 'leges, id enim victoris et victi esse.. , - 

Dionys II, 50: armis spoliarunt (sc Camerinos) et tertia agri 
parte multarunt, E DE Pe Nu 
2) Liv 1, 16: ea clade subacti Veientes pacem petitum oratores 
Romam mittunt. Agri parte «nultatis in centum annos indutiae datae. 

Liv 1], 25, 3, 41... - - : 
4) Liv 1, 45: Servius inter proceres Latinorum, cum quibus pu: 

blice privatimque hospitia amicitiasque de industria junxerunt. its 

" Ibid. V, 28: Hospitium cum eo (sc Timositheo) senatusconsu to 
est factum. | . | | a Lospi. 

„_ “Ibid, V, 50: Senatusconsultum fecit... Cum Caeritibus hospi 
tium publice fieret, „tie 

'
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după care cei doi aliaţă nu deveniai numai amici ci îşi acordaii 
reciproc unele drepţuri. Acest tratat se făcea; prin anumite 
solemnităţi şi putea fi un foedus aeguaun sau , foedus non 
aequun 5, 'Jată solemnitatea : 

Pater. patratus se întâlnesce cu regele, cu un pater pa 
tratus saii un alt. însărcinat al poporului -cu care încheia 
alianţa, şi după ce citesce punctele asupra cărora s'a cădut 
de acord, el pronunţă urmâătdrele cuvinte: . | 

- Audi. Jupiter, audi -pater patrate populi... . audi tu po- 
pulus... ui illa prima postrema ex îllis tabulis cerave recitata 
sunt. sine dolo malo, utique ea .hic hodie vectissime întellecta 
sunt, îllis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior 
defFezzit publico consilio, dolo malo; tu illo die Jupiter populau 
Romanum sic ferito ut ego hunc “porcum hic hodie feriam, 
tantogue magis ferito, quanto magis potes pollesque. 

Si după ce a dis acestea, el dă cu o bucată ce cremene 
ce ţine în mână, o lovitură porcului de-l spintecă, 2). De la 
acestă sarcină; de. a tăia —ferire— porcul, legaţii ai fost nu- 
miţi fetiales*). Diua când s'a -incheeat, un. asemenea foedus 
a fost trecută între feriile popârelor. 

1) 1 7 $ 1. D. 49, 15: Liber autem populus est, qui-nullius 
alterius populi potestati est subiectus, sive is foederatus est, item 
sive aequo foedere in amicitiam venit, sive foeders comprehensum est, ' 
ut is populus alterius populi majestatem comiter conservaret; hoc 
enim adiicitur, ut intelligatur, alterum populum superiorem esse, nun 
ut iatelligatur, alterum non esse liberum; et quemadmodum clientes 
nostros intelligimus liberos esse... sic eos, qui majestatem nostram | 
comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est. 

Dionys VI, 65. Liv VIII, 2: in foedere Latino nihil esse, quo 
bellare cum quibus ipsi velluit, prohibeantur. 

Gel]. Vi. 5: In foedere, inquit (sc Alfenus) quod inter populum 
Romanum et Carthaginienses factum est, scriptum invenitur, ut Car- 
 thaginienses quotquot annis populo. Romano darent certum pondus 
argenti puri puti. 

Liv XXX, 15; Leges pacis se has dicere (se Scipio): Captivos 
et perfuga= et fugitivos restituant... naves longas, praeter viginti, 
omnes tradant; tritici quingenta, hordei trecenta milia mudium. Pe- 
cuniae summam quantam imperaverit, parum convenit; alibi quinque 
millia talentuim, alibi quinque millia pondo argenti, 'alibi duplex sti: 
pendium militibus imperatum invenio. 

3) Liv 1, 24. 15,5: Quid enim aut sponsoribus i în, foedere opus 
esset aut obsidibus, -ubi precatione res transigitur : :per quem populum 
fiat, quo minus legibus dictis stetur, ut eum ita Jupiter feriat, quem: 
admodum a fetialivus porcus feriatur,.- . 

Liv AXĂ, 43. Cf. Polyb. [II, 25, 
5) Asupra originel, cuvîntului fetiales există o mare , deosebire 

de vederi atât între autorii vechi cât Şi între âutoril noui. După, Varro ||.
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Foedus aequum era acea alianţă, în care părţile își re- 
cunosceaii reciproc egale drepturi şi anume, commercium și 
Tecuperatio, atare a fost foedus Cassianum cu Latini 1). | 

Foedus non aequum era acea alianţă, prin care un po- 
por recunoscea superioritatea celui-Valt, şi, cu tâte că își pă- 
stra libertatea sa 2) se putea ca să fie obligat a da anual 
un tribut săi o prestație 6re-care 5, „o 

Cetățile cu cari s'a, încheiat foedera aequa aii fost ce- 
tăți liberae foederatae et immunes 4); ele se guvernaii prin 
legile lor, prin magistraţii lor şi numai în caz de r&sboiii 
popbrele ce le locuiaii mergeau împreună cu: Romanii ca 
uliaţi—socii—la resboii ; acelea însă cari ati fost supuse prin 
arme, făceau parte din provincia şi eraii administrate de pro- 
consuli saii de praetori trimişi din Roma şi după, legile pe 
cari Roma li le impunea. . i 

In afară de civitates liberae şi de provinciae, mal exi- 
stai oraşele. numite municipia, cart steteaii într'o strinsă, 
legătură cu cetatea Roma, însă natura legăturii municipiilor 
tinend mai mult de organisaţia internă, a cetăţii, vom vorbi 
despre dinsele la locul cuvenit; aci ajunge ca să amintim 
că tâte aceste alianţe se făceaii prin feţiali. 

LE i 

  

, 

V, 86, acest cuvânt ar veni dela foedus; după Serviu, Aen. [, 62, el 
ar veni dela fides; după Goitling, pag. 195, nota 7, dela fides, foedus, 
în legătură cu facere; după Lange. Althertiim, p. 243, dela fus, fateri ; 
după Frohuer dela faces, fiind-că arunca făclia aprinsă asupra. terito- 

iulul inimic; după Schoell. Leg. XII tab. pag. 94, cuvântul acesta 
ar sta în legătură cu fateri, înfitiari etc. Numai Paulus Diaconus dice: 
Petiales a feriendo dicti fiind-că tăiau porcul; nu după cum vor Bec: 
ker Marquarăt, IV, pag. 382, să cetească fetiales a foedere feriendo. .. 

.. 1) Dionys VI, 95. Liv [1], 83; VIII, ?. 
1. 7,$1.D.49,15 
3) Gell VI, 5. Liv XXX, 15. Liv II, 25, XLII, 6 erp 
*) Cic in Verr. III, 6; V,22. L.7, $1..D. 49.15. Liv XXAY III, 

29; XXXV, 46; XXVII, 45; SXVI, 2.; SSXVIII,.18. .



CAP. IL. 

DREPTUL STATULUI GENILILIO 

| SECŢIA 1. 

DREPTUL PUBLIC 
  

"$ 54. Persne şi avere. 

Astă-Qi toţi locuitorii Statului sunt supuşi legilor și 
forței publice, şi în acâstă privinţă ei sunt cu toţii egali. 
Acestă stare de lucruri nu se potrivesce cu starea lucrurilor 
în Statul gentilic, fiind-că în. acest Stat locuitorii se împart 
în două părţi: în suverani cari ordonă şi în supuși cari ascultă, 
în proprietari ai averei Statului şi în proletari posesori de 
fapt al unor averi ce nu eraii de dreptale lor. Cei dintâi, 
patres ai ginţilor mari saii mici erai persâne sui juris, per- 
s6ne înzestrate cu .tâte drepturile politice şi private cari 
pe atunci .nu se deosebiaii încă, persâne suverane şi înde-. 
„pendente, cei de al doilea erai persâne aleni juris, adică 
pers6ne cari. prin sine -înseşi nu aveai nici un drept, cari 
exista şi posedaii numai mulţumită şefilor de ginţi cărora, 
ele eraii supuse. | 

Un pater al unei ginţă fina singura persână sui juris 
în ginte, a fost şi singurul proprietar; averea pe care o po- 
seda un membru al ginţei sale, era. considerată ca un peculiu 1) 
pe care şeful ginţii îi la încredinţat spre administrare dar 

  

1) Fest. v. pecunia v. peculium,” Peculium servorum 'a pecore item dictum est, ut et pecunia patrum familiae. Ia „Fest. v, Patrocinia. Patrocinia appellari coepta sunt, cum plebe distributa est inter patres ut eorum opibus tuta esset. - 

' .
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- al cărui proprietar era şeful: ginţii. Ginţile fiind compuse 
din mal multe familii, fie-care familie avea un peculiu iar 
tâte peculiile făceati parte, din becunia şefului ginţii. 

Ast-fel fiind, tâte averile Septimonţiului sai ale Sta- 
tului gentilic federativ ai avut fie-care caracterul unei mici 
averi publice. De unde urmeză că transacţiunile ai putut fi 
de două feluri și anume: ele s'aii putut face în interiorul: 
aceluiaşi gen, și aii putut să fie făcute de ia gen lu gen. 

In primul cas, când mutaţiunile s'a făcut in interiorul 
” aceluiaş gen sai al' aceleiaş „gință, proprietatea n'a, trecut, 

. 7 

fiind-că tot numai la şeful ginţei eu remănea de drept; numaă 
în al doilea cas mutaţiunile ait trebuit să aibă ca efect trecerea 
proprietăţii, fiind-că trecea din pecunia unui şer la cea a altui şef, 

Resultă dar din acesta, că avem două feluri de trans- 
acţiuni şi anume, unele. private, cari privesc numai ginţile; |: 
altele publice, cari se referă la, întrega organisare a Sta- 
tului. Fiind-că atari mutări de proprietate, de la gen la gen, 
nu se puteau face din pricină că “averile ginţilor erai, cum 

"am dice, imobilisate prin 'sacrele cari le garantat fie-cârei 
gință în perpetuii, de aceeu a trebuit o formalitate specială 
care să satisfacă două nevoi şi anume: | 

a) să permită mutarea, proprietăţii de la ginte la, ginte 
sai de la gen la gen şi a 

b) să garanteze rămânerea ei în acelaş timp în comu- 
| nitatea romană, - - 

“Pentru acest scop s'a inventat mancipațiunea care era, 
0 vendare imaginară şi afacerile pe aes et libram în genere, 
de cari ne-vom ocupa în :secţia următâre. 

-$ 55.  Herediul.: - 

„Toţi scriitorii antichităţii ne povestesc despre : împăr. 
iri de pământ pe cari regii le-ar fi făcut, Aceste împărțiri 
de pământ făcute la cetăţeni sunt surpringătâre, fiind-că 
pe acele timpuri cetăţenii aii avut pământ îndestulător ear 
pământul însuși nu avea, vre-o valdre mare. Cu tote acestea 
faptul împărţirei pământului e istoric, iar chipul parcimonios 
în care prima împărţire s'a făcut ne arată, că hu dotarea 
cetățenilor cu pământ arabil sait de, pășune a fost scopul 

| impărțirei, 
In adevăr, măsura în care S'a făcut prima, împărţire 

de pământ e atat de mică, încât pământul împărţit n'a fost 
destul pentru a hrăni o familie. Varro ne spune că s'aă im- 

47171, 12
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părțit câte două juguri 1). Ce sunt în dilele nostre două juguri 
de pământ, adecă 50 ari şi 40 m. p.? Câtă valdre aii ele acum, 
pentru ca împărțindu-se o atare întindere acum 2000 de ani, 
istoria să fie plină de acest mare fapt? Când pe lângă acesta 
se şcie că locuitorii Romei ai fost împărţiţi în pecuniosi, 
adică 6meni cu cirezi de vite şi turme de oi, cari aveai ne- 
voie de întinderi mari de pământ, şi în locapletes, adecă Gmeni 
cari aveai mult; pământ, mirarea cresce de cum sa putut 
da, acestor locuitori o întindere atât de neînsemnată. Ceva 
mai mult încă; timpurile cari ne preocupă:sunt timpuri în 
cari unitatea Statului o formaii genurile. Să.se dea două 
juguri de pământ unui gen întreg! acest lucru e cu totul 

enigmatic. a | 
Chiar dacă pământul ar fi fost atât de fertil precum 

Va lăudat Pliniu?) şi după el Niebuhr, lucrul nu sar explica; 
când însă, se scie că locul pe 'care se afla Roma antică a 
fost un loc sterp, nisipos, mlăştinos şi ast-fel făcut încât, 
după legendă, a speriat pe Enea când Pa v&dut, atunci acestă 
măsură pare cu totul: neverisimilă. Că a fost prea mică 
măsura, chiar pentru o familie, ne-o dovedesce faptul că fâ- 
cându-se mai târqiii împărțiri de pământ, s'a Gat familiilor 

„de plebei câte 7 juguri, adecă 358 ari şi 80 m. p.; adecă 
aprope întreit de familie, sai cu un hectar şi jumătate mai 
puţin decât se dă acum: pe bani după legea d-lui P. P. Carp 
în ţara românâscă familiilor de ţărani. i 

__ Varro spune că cele două juguri sait împărțit viritim. 
Dar viritim nu pote însemna aci fie-cărul bărbat, ci însâmnă 
fiecărui bărbat care era sui juris; căci nu se pâte concepe 
o împărțire de pământ la, persâne ce erai în puterea, altora. 
Deci acele 2 juguri s'aii dat numai şefilor de genuri la fun- 
darea, cetăţii. Că acesta e adevăratul sens al cuvintului zi- 
ritim, mai reese şi din următârea împrejurare: . : 

> Făcându:se pe timpul republicei împărțiri de pămen 
la familiile plebeene, Liviu dice că acel păment s'a împărţit: 
nec patribus familiae tantum sed ut omnium în Como libero: 
rum capitum ratio haberetur 3). De unde resultă că cea dintii 
me&sură 'de câte două juguri n'a, fost dată genurilor ast-fel 
ca fie-care membru al genului să 'aibă partea sa în cele două 
juguri, ci ab fost date numai. şefului de gen. 

1 Vano, R.R. 1, 10.2. 
3 Pliniu, HN, XVIII, 2, 7. 
3) Liv. V, 30. a



  
jugera definitus, quia Romulus centenis civibus ducena jugera trib 
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Acest lucru pare paradoxal, însă pede o parte măsura 
cea mică, de alta chipul de a se exprima, al lui Varro ne 
întăresc în părerea n6stră. EI dice: bina jugera a Romulo 

- primun divisa viritim, quae quod heredem, seguerentur here * 
dium appellarunt, haec postea a centum centuria dicta 1).. Se 
vede aci că acestă măsură s'a dat numai: şefului de inte 
sati gen, cu scop și însărcinare de a o transmite here- - 
delui. Lucrurile deci se lămuresc ast-fel: pe -când scopul 
împărțire celor 7 juguri a fost de ordine economică, adecă 
de a se da pământ de hrană celor lipsiţi de instrumentul 
necesar întreținerei lor, cu excluderea înstrăinării, cel al îm- 
părțirei celor două juguri n'a avut de scop întreţinerea fa- - 
milielor ci a avut un scop de ordine politică şi anume: se 
înstituia de Stat dreptul de succesiune. . 

„ Când socotim că în Roma aii existat 53 de genuri sau 
aprope atâtea, atunci se explică, de ce qice Varro: haec postea 
a centum centuria dicta, — ab fost: 106 juguri, —-şi de ce 
acel agru sa numit centuriatus ager 2) sai ager viritanus 5). 
Acest agru a fost împărţit'ca şi poporul in trei părți: o 
parte fiind a 'Ramnensilor, una a Tiţiensilor şi una a Luce- 
rensilor, Textele spun că centuria'are 200 de juguri; însă textul 
lui Varro, e cel decisiv fiind mai natural ca'centuria să arate 
100 de juguri decât 200. Se pâte ca la început să fi existat 
vre-o 50 de genuri simple saii ginţi și ca cu timpul numărul 
lor să se fi duplicat, duplicându-se ast-fel şi numărul jugurilor. 

IE Ş 56. Testamentum calatis comitiis. Pa 

Că dreptul de succesiune a fost la înfiinţarea sa un 
drept de ordine politică, nu încape îndoială, pentru 'acei cari 
admit că, Statul roman. a fost un Stat gentilic,' de -6re:ce 
organisaţia genţilică -escludea, chiar ori-ce idee de drept pri- 
vat. Avem însă şi afară de acâsta' un :sprijin pentru: ideea 
că succesiunea, e de ordine politică chiar în cel mal vechii | 
testament roman, căci) acest testament a fost un festamentun - 

  

1 Varro, R. R. 1, 10,2.. ” d pai Ra ăi „- 

„ 2) Fest, ep. v. centuriațus ager. Centuriatus âger: ini ducena 
| uit. 

v. Centuria. Centuria in agris significat CC jugera, -. -.. 
, 3) Fest. ep, v. viritanus. Viritanus ager. dicitur, qui. viritim po- 

pulo distribuitur. / ” age ate
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__calatis comitiis, adecă un testament făcut, în curie, unde nu 

_
.
 

se p6te vorbi de drept privat. Facerea, testamentului în caurie; 
adică natura politică a acestui act, era chiar condiţionată 
prin. faptul că dându-se "şefului de gen cele două juguri 
pentru a fi transmise heredelui pe care acesta, şi-l va alege, 

- nu s'a avut ca scop înzestrarea acestui herede cu două ju- „guri de pământ, ci s'a avut ca scop. continuarea, organi- 
saţiei stabilite. Şefii de ginţi ai fost siliţi să numâscă câte. 
un succesor, iar succesorul a fost un Pater care înlocuia, pe 
cel mort. .  - a. 

Testamentul nu e apoi o disposiţie pentru caz de mârte care începe a exista în momentul decesului aceluia, „care şi-a. exprimat ultima sa, voinţă, Romanii n'aii putut să fie atat de nelogici, precum suntem adi, şi. să dispună ca deabia atunci când m6re cine-va'să, începă a exista o voinţă a lui, Ei ait dispus între vii, Pe când şefii de gință eraii adunaţi în curie, acela dintre dânşii care voia 'să facă, testament, de- clara imperativis verbis'pe cine numia - heres. El dicea, înaintea . celor adunaţi în curie,. cuvintele: Titius,heres esto -saii Titius heres sit sai Titium filium meum heredem esse jubeo 1) şi tes- „tamentul'a fost făcut printr”un decret public. Din momentul când şeful de ginte a pronunţat cuvintele de mai sus, 'cel : instituit heres era considerat, ca, şi cel ce a fost pater?) al ginţii, fără nici 0 deosebire, de și de fapt era supus al şefului care la, declarat; heres 3). Disposiţia avea deci val6re "- şi putere încă de pe timpul vieţei celui ce a făcut testa. mentul, jar heredele după mârtea testatorului a căpătat numai “libera disposiţiune -a averej Şi succeda în drepturile fostului săi şef, fără deosebire de drepturi de ordine politică, sai drepturi .de ordine privată, - 3 __:- In 'ce privesce însuşi cuvîntul testamentumi, el e înrudit fără, îndoială cu testu, testa Şi cu detestari; el conţine ideea, unei. protecţiuni+) precum conţine cuvintul detestari ideea, lepădării. de o -protecţie 5). Testamentul nu e deci un act privat. prin care un şef de familie dispune de averea, sa, ci 
” N 

  

1) Gai 1], 117, Ulp. XXI, 1. | N 2) Gai HI, 157. L. 11, D.98,9. : , a , A) Liv: XXIV, 11, 7; XXĂIX, 3, 5. Fest, ep. Y. Duicensus.: %) Jovem testem  facit Liv. 1, 32, 7—10. Ignes ac numina testor Macrob, Şaturn HI, 2,9... . a . aa 2) Cie. De leg. II, 7, 16. Varro 1 1. V, 161, ing. Geist d. Rim. F.1,p.134, 1? N, 161. Ihering Geist d
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„e un act public prin care un şef de ginte numesce un heres; 
el face un act politic şi pune acest act sub protecţia celor-P'aiţi .. 
şefi. de ginţi cari trebue să recunâscă pe heres ca egal cu-el. 

| “S57. Testamentum în procinetu. 

In afară de testamentum calatis comitiis, prin care şefii 
de genuri instituiaii un heres, Romanii ai mai avut şi un 
alt testamentum care se făcea, atunci. când Romanii .luaii ar- 
mele spre a merge în r&sboi şi care se numia testamentann 
în procincku !), o , DI Aaa 

Fiind-că instituirile de heres se puteai. face de două ori 
pe an, testamentul în procinctu pare de prisos. Împrejurările - 
apoi în care acest testament se făcea, nu par tocmal pro-. 
pice' pentru a dispune după voinţă de averea şi succesiunea 

„sa; se putea întâmpla ca atât testatorul cât şi heredele să 
mergă în r&sboji; se mai putea întâmpla iarăşi ca cel ce 
avea calitatea de pater. să nu fie sub arme, fiind-că de obicei . 
tinerii se duc în r&sboii, iar hătrânii staii acasă;. la urmă 
nu se prea pricep două formalităţi distincte, pentru unul şi 
acelaş scop—cu interes privat precum în genere se consi- - 
deră testamentul—în timpuri atât de depărtate. Ideea unei 
disposiţiuni asupra âvârel în momentul când mergi în r&sboi, 
mal are şi. ceva 'repulsiv pe lângă că nu'se pâte.spune că 

„= „libera şi clara voinţă domnesc la acest act. De aceea sun-   „tem de părere că acest testamentum diferă. în scop de cel 
calatis comiliis, şi dacă acesta crea un heres,. cel în procinctu 
trebuia să facă mai puţin. . - i a 

Cicero ne arată în chip destul de clar -scopul acestui 
testament, şi numai necunâscerea organisaţiunei. celei mai 
Vechi. a cetăţii a putut face pe învăţaţi”să, trecă «peste. ară- 
tările scriitorului roman fără de ale înţelege. -El dice: duos.. 

„ Âlios suos parvos tutelae populi commendasset, -ac se, 'tangitam 
"în procincluu testamentum. facerel,. sine libra atque tabulis, po- 
pulum romanu tutorem instituere dixisset illorum orbitati ?). 
Se vede înainte de tâte din aceste cuvinte că la testamentum 
în procinchu nu era vorbă de o. instituţie de heres şi nică de 

"0 împărţire a averei pentru caz de morte. Din vorbele lui 
Cicero Teese, că testamentul în procinciu avea de scop ca să - 

    

3) Gai 11, 101. Fest. ep. v. endoprocinetu, Gel!. N. Att. XV, 27,3. 7 
:) Cic. de orat. 1, 53, 228. | i e
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institue un tutor peste copii şi că acel tutor a fost însuşi 
poporul roman. Un atare testament îl: putea face nu nu: 
mai un şef de gen, un: pater, ci 'ori şi care cetăţân, care 
avea nevastă şi copii, în momentul când se ducea la răsboi. 
Ast-fel fiind, cele dou& feluri de testamente ce le găsim la 
începutul Statului roman, şi anume testamentum calatis co- | 
mitiis şi teslamentum în procinchi se explică. Şi unul şi cel- 
Valt avea de scop de a; pune actul șefului de ginte sub pro- 
tecțiunea, colectivă a, poporului roman; însă cel d'intâiii in: 
stituia un heres care avea:o existenţă de drept Gin momentul 
când actul s'a făcut în curie, iar cel de al doilea instituia 
“poporul roman.ca tutor peste soţia şi copiii s8I, îi punea » 
sub protecţia poporului, din momentul când pleca în r&sboi. 

i 

  

| SECŢIA II. | 
„.* NEGOȚIA PER AES ET LIBRAM 

N '$ 58. Nexum)).... 

, Romanii cei vechi ai plecat de la ideea fundamentală . - în drept, că 0 legătură, odată liber făcută, e irevocabilă, 6 ceva ce există şi nu pâte fi desfiinţat. Acestă idee logică, a fost în acelaş timp forte practică -pentru o societate care de abia a început a se organisa, neavând alte legi decât con- venţiile forţamente laconice cari nu puteaii stabili decât au: tonomia, ginţilor şi independenţa suveranilor, garantându-le reciproc drepturile şi posesiunile. ar Acestă împrejurare făcu ca respectul convenţiunilor să . fie. prima: dogmă în relaţiile de la ginte la ginte, şi ca orl-ce : modificare 'de 'stare sai de „posesiune. să fie tăcută în uneie 

"1 Fest v. Nexum est, ui ait Gallus Aelius icumque por | est „ut alt G » Quodeumque per aes et libram geritur, id quod necti “dicitur; quo in geuere shnt hacc: testamenti factio, riexi datio, nexi liberatio. : : Ie: v. Nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia - ne 
 obligatiiră p »quae per nexum 

v. Nectere ligare siunificat, — quin etiam în comen tario sacrorum usurpatur hoc modo: PoxTIrEx Ex STRANENTIS NAPURAS NEOTITO, 

o.
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forme anume fixate. Aceste forme ai fost cu -atât mai ne- 

cesare cu cât pe atunci nu existaii nică legi cari să reguleze 

afacerile, în casurile când părţile singure nu le-ar regula 

precis de mai "nainte, nici judecători cară să judece pricinile 

litigi6se, iar hotărirea, judecătorului, dacă vre-un judecător 

sah arbitru a fost, nu putea avea sancţiunea necesară. Ori-ce 

afacere trebuea dar, pentru ca să aibă efect, să corespundă 

următârelor cerinţi: | 
a)'să conţină o transaciiune, 
V) să formeze legea, părților, 
c) să.fie lucru judecat, şi. 
d) să aibă o sancţiune. pi | 

Tâte aceste condițiuni trebuea să le îndeplinâscă ori-ce 

afacere între șefii de ginţă. Urmarea acestui fel de transac- 

ţiuni-a fost, că dacă cine-va s'a obligat a da, a face saii a 

presta cui-va ceva, el a devenit mezus şi - era vinchuis sai 

meu vinctus 1) cât timp a stat: în obligaţie; el era solutus 

sati meu solulus 2), când, prin legătura cea făcut, a eşit din 

obligaţie. Intrarea în obligaţie ca, şi eşirea dintr'6nsa se făcea 

înto anumită formă per aes et libram.. Afacerea însăşi s'a 

numit mexum, formalitatea în care ea se făcea s'a numit | 

mamcipatio, iar întrega afacere împreuna cu formalitatea ei 

Sa numit negotium per aes et libram, se făcea de la ginte 

la ginte şi era, specifică poporuiui roman numai. 

Iată cum se facea, negoţul per aes-et libram: 

Sai adus de părţi nu mai puţin decât cinci cetăţeni 

romani ca testes (cuvintul se traduce prin martori, noi însă 
îl traducem prin protectori) şi un libripens. In presenţa ace- 
stora, cel ce cumpăra obiectul, fie acesta un sclav spre pildă, 

dice : une ego hominem ex jure Quiritium meum esse a10 

isque mii emptus est hoc. aere aeneaquie libra 5.. La acesta , 

“respundea libripensul raudusculo libram ferito*), ceea-ce se 

făcea, şi afacerea a fost făcută. | 
Când însi, trebuia, să se desfacă o afacere, căci în 100 

ca să se vîndă un sclav putea să se vindă un om liber care 

se putea răscumpăra, se înapoia un obiect saii O şumă de 

bani, se proceda ast-fel : | 

  

3) Liv. DI, 24, 6; 11, 23, 8. Varro ll. VII 105. _ 

2) Liv 1,98, 8; VII, 28, 9. Vamrol.l. VIII, 105. Gai Il, 173. 

Cic. de leg. II, 90, si; II, 21, 53. a 
5) Gai, 119, A 
1) Fest, v. Rodus Varro |. l. V, 163.
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| Veniai tot cinci cives romani. majori cu libripensul. 
“De 'astă-dată însă nu vorbia cel ce cumpăra, ci cel ce se res: 
cumpăra sai plătea datoria; el dicea: Quod ego fibi tot mi- 
libus condemnatus sum, me eo nomine a te solvo liberogue hoc 
aere aeneagque libra, hanc tibi libram primam potremanqte 
expendo (secundum) legem publicam !). 

Aceste procedări nu sunt înţelese astă-di şi explicarea 
lor e greşită. Aşa se gice, că în acâstă afacere vine o mo: 
nedă de aramă numită aes şi o cumpănă numită livra; cum- 
părătorul sai plătitorul, după ce pronunţă formula, atinge 
cu: moneda cumpăna. Er6rea este aci atât de nostimă, incât 
trebue să te miri, cum de învățații gravi aii putut să cadă 
întinsa şi să o şi transmită din secol în secol. -- | 

" Inainte de tâte trebue să se sciecă în tâtă acestă afa- 
cere nu figureză nici o cumpănă; acesta din simpla pricină 
că lîbra nu însâmnă cumpănă, ci însemnă numai livra, m&- 
șură de greutate ca de 327.45 grame, care ccprindea 12 uncii, 
fie-care uncie sub-împărţindu-se în 4 sicilici, de câte 1! 
sextulae fie-care. Acest lucru e atât de clar, încât nici o dis 
cuţie nupâte încăpea. Insuşi Gaius explică 'acest cuvint şi 
dice: hanc libram primam postremanmque expendo 2), unde libra 

“în nică un chip nu pâte fi tradusă prin cumpănă. Dar chiar 
în cuvîntul libripens, cuvint derivat din. libra şi pendere, 
partea cuvintului care dă ideia cântărirei ar fi pendere şi nu 
libra, acesta putând -cel mult -forma obiectul de cântărit.: 

„Libra este deci livra moneda sai as libralis, care a şi dat 
afacerei numele de afacere nummo no. ” | 

Dacă libra e monedă, atunci aes nu mai pâte fi mo- 
nedă — se confundă cuvintul aes cu as—și este ceea-ce însâmnă, 
adecă o bucati de aramă î). In acestă afacere vine în reali- 
tate o bucată de aramă numită raudusculum, de . 6re-ce li- 
bripensul dice raudusculo libram ferito şi: Gaius ne spune că 
cel ce cumpără sai se rescumpără acre tangit libram 4). Dacă 
traducem cuvintul aes cu monedă şi libram cu cumpănă, ne 
lipsesce -acel raudusculum despre care ne vorbesc Varro şi 
Festus; când însă traducem pe aes prin'aramă, şi libra prin 
livră, atunci avem cele două elemente de care se vorbesce în 

» Gai III, 174. 
2) Gai III, 174 cf. Gai ep. 1, 6, 3. Gai 1, 192, . 

. 3) Varro, |. |. Y, 163. Fest v..Rodus. Am tradus aes prin aramă 
fiind-că la început. aes însemna aramă şi de abia mai târdiu a venit 
aliagiul aramel cu cositorul,. - - 

1) Gai 1, 119, 
7
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afacerea 7000 Uno, adică libra şi raudusculum, . căci de 
cumpănă. nu se pomenesce nicăieri. | E 

Vine apoi cuvîntul ferițo. Acest cuvint vine de la ferio,. 
“a tăia,.a sparge, a sdrobi şi are sens când avem o bucată 
de aramă şi o monedă, dar care n'are nici un sens când 
libra îns6mnă cumpănă, căci nu se pote. tăia, sparge, sădrobi 
cumpăna cu moneda. Raudausculo libram ferito va însemna 
dar: Spargeţi livră cu bucata de aramă. Urmză de aci că 
deris confessi însâmnă cei ce ai tăiat, spart, sdrobit împreună 
o livră prin ajutorul aramei ear nu că aii recunoscut. Con- : 
fessus în sensul da confiteor a început a se întrebuința târdiii, 
iar fessus vine de. la ferio. a ÎN 

Și Gaiuş dice percutit 1) ceea-ce e identic, cu ferit. 
„__ Intrebarea. e acum, ce însâmnă acâstă, formalitate com- 

pliată? | e 
.Iat'o în puţine cuvinte: | Lc 
Am dis că afacerea per-aes et.libram a, trebuit să fie 

o afacere de, comerciii care să întrunâscă trei condițiuni şi 
anume : 

4) să fie lege între părți, 
d) să fie lucru judecat, şi 
_6) Să uibă sancţiune. . | 
Pentru ca afacerea să tacă lege între părţi, s'ail adus : 

- cincă cetăţeni majori sub a, căror protecţie s'a pus afacerea; 
căci. testis nu însâmnă martor, ci protector, precum s'a v&- 
dut mai pe larg la testainenţ. De aceea şi o legă din cele 
XII table. sună ast-fel: Cum nexum faciet mancipiumque ui 

lingua muncupassit ia ius esto ?), era o convenţie între părți, 
deci 0 lege. a |! A 

Libripensul representa pe judecătorul care ţinea în mâna 
sa obiectul litigiului representat prin libra — el ţinea în 
mână causa. Urmsză în presenţa acestuia procesul în care 
cumpărătorul revendică lucrul săă, sai debitorul libertatea, _ 
în urma căruia judecătorul, libripensul, dă hotărîrea sa prin 
cuvintele raudusculo libram ferito; el pure libra Jos, lar cel 
ce revendică- o sparge cu ajutorul raudusculului pe care-l dă 
apoi adversarului. Gaius dice quasi pretii loco. Neputând fi 
insă vorba de preţ, el i-o dă ca dovadă 'şipentru ca să fie 

, Li AI . | 
AIR . , . 

) Gai 1, 119;-[II, 178. , aa 3 
2 Fest, v. Și - Nuncupata pecunia est ut ait Cincius în 

>: nuncupata Z Z certa nominibus propriis libro secundo officio' jurisconsulti nominata, 
Pronuntiata: Cum nexum faciet, etc.-
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confessus. Ast-fel afacerea per aes etlibram, era o transacţie 
între ginţi, îmbrăcată în formă de lege, care îşi găsesce des- 

_mnodământul întrun proces iar sancţiunea într'o hotărire pri- 
mită de părţi și pusă sub protecţia cetăţenilor. Afacerea per 
ces et libram, unde părţile sunt confessi, a fost considerată 

“ca 7es judicata 1). In ce privesce alegerea aramel, a mo- 
nedei şi a: formalităţei spargerei, se pote spune că arama 
pe lângă că avea un caracter de sanctitate 2), simbolisa tăria 
convenției, moneda arăta unitatea Statului ; iar spargerea 
de către cel ce transigeau “arăta ferma, voinţă a părţilor de 
a schimba o stare de lucruri şi a o modifica după placul 
lor în interesul lor.. a . 

$ 59. Maneipium şi res mancipi. - 

__Nu încape îndoială că există o. strînsă. înrudire între 
cuvintele mancipium, manceps şi res mancipi. Pentru a fi 
bine înțelese i6te aceste cuvinte, ele trebuesc esplicate unul 
prin „ajutorul celor-Valte, căci numai ast-fel ne vom putea 
da s6mă despre Scopul. şi raţiunea, străvechey. instituţiuni 
de drept a mancipiului. Acestă explicare ne-o înlesnesce în- 
tru cât-va Paulus Daiconus, care ne spune ce însâmnă 
„Manceps. - - 
i Manceps, dice epitomatorul luy Festus, guod man cd 
Piatur şi apoi: i 

“Alanceps dicitur, qui quid a populo emit conducitre, quia 
manu sublata significat se auctorem emplionis esse; qui ideii 

| j : 

  

1 . paz ” . pa ai, catis ta Cell Y. Att, XX. 1. 45. Confessi igitur aeris ac debiti jut Satis tri a dies sunt dati, conquirendae pecuniae causa quam di jos en: jeosaue dies decemviri justos appellaverunt, velut quoddarn pei uUr » d et juris, inter cos quasi interstitionem quandam et ces satione : quibus diebus nihil cum iis age jure posset: post deinde, pisi dissolverent, ad praetorem vocabantur!: et ab eo, quibus eranb = â9 ice antur, nervo quoque aut compendibus +inciebantur, est. v. Rodus acu răudus significat rem rudsm —; na | I appellant poetae. — Vulgus quidem în us jabuit non modo pro aere imperfecto, — sed otiazn ord signato, quă 
libra.  APândo cum dicitur rudusculo libram ferito asse tangitur 

Fest. v. Sacramentum. Sacramenti autem nomine id aes dit cooptum est, quod et pr ii 
i 

tum est, opter aerari inopiam or ublicoruri multitudinem consumebatur iâ in rebus divine RE 
S
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praes dicitur, quia tam, debei praestare populo, quod promisit, | 
quam îs, qui pro eo praes factus est 1), e 

Şi fiind-că se vorbesce de cuvântul praes, să arătăm - 
însemnarea acestui cuvânt tot după Paulus Diaconus. 

Praes, dice el, est îs qui populo se obligat, interogatius- 
gue « magistratu, si praes sit vile respondet : praes 2). Din 
acesta resultă că cel ce cuinpără ceva de la popor, adecă 
de la o licitaţie publică, se numia 7nanceps şi era garant 
pentru lucrul ce cumpăra, și că, faţă de popor, atât cel ce 
cumpăra cât și cel ce lua o întreprindere de la Stat tot 
manceps se numia. A 

Pe noi interesându-ne cumpărătorul numit 7manceps, 
trebue să vedem când şi cum cumpăra cine-va de la popor. 

De la popor se putea cumpăra prada făcută de arinată. în 
„ r&sbol; se cumpăraii obiectele luateinamicului. De şi cel ce lua 

ceva; de ia inamic credea că, cea-ce a luate cea mai justă a 
lui proprietate 3), totuşi prada o lua magistratul superior şi 
o vindea: sub hasta *) sai sub corona 5); iar acâstă operaţiune | 
se numia praedae sectio, împărţirea prăqit 6). Cel ce cumpăra 
sai lua de la acâstă vindare se numia manceps. Praedae 
sectio ne-fiind o vindare ci o împărţire a prădei, plata ma- 
mubiae ce dedea mamncepsul în schimbul obiectul ce a cum- 

- părat, nu putea forma preţul adevărat al lucrului; prin ur- 
mare cel ce lua obiectul n'a fost un adevărat cumpărător, 

1) Fest. ep. v. Manceps. 
- 5) Fest. ep. v. Praes. . | . 

, 3) Gai, IV. 16, quod' maxime sua esse credebant quae ex hos- 
tibus cepissent. 16. Lib. D. 41.1. „- 

4) Liv, VL.'4, 2, Longe plurimos capativos ex Etruscis ante 
currum- duzit. Quibus.sub harta- venundatis, 'tantum 'aeris redactum 

"est, ut, pretio.pro auro mationis persoluto, ex e0, quod. supererat, 
tres paterae aureae factae sint. | 

Liv, XXIII. 37, 13. Supra mille captivorum sub hasta venie- 
Tunt : praeda, alia militi concessa, exercitum Luceriam reductus. 

3) Varro. R. R.. 10. 4, si e praeaa sub corona emit. . 

. * Geil, N. Att. XIII. 24. 3. „Praedam, manubias, sectionen 
" castra denique Cn. Pompeii sedente imperatore decemviri vendent“. 
Et înfra itidem duo huec simul junctun posita dixit. „Ex praeda, ex 
manubiis, ex auro coronario“. Ă 

Liv. VII 27. 3. Tum in castra hostium reditum : ibique omnis . 

praeda. militi data. . - - SR - , 
Liv. 1X. 37. Aurum argentumque jussum referi ad consulem; 

cetera praeda mintis fuit. 
Diony, VII. 63. - 

/
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şi Draedae sectio, pu 'servia „Pentru a face 'din cel ce cum: păra un proprietar, el se numia în adevăr manceps în tocmai ca şi întreprinzătorul de lucrări publice. Acest punct trehue “săl reținem şi să'l apropiăm de mancipatio care era. consi- derată ca o imaginara vendițio1). Intrebarea ce se nasce acum ce fel de afacere-e aceea în care: cine va capătă, prin formele cele mai legale un obiect, capătă dominium 2), iar la urmă nu se vorbeşte de cât de.o vindare imaginară. - „Răspunsul la, acâstă întrebare e cel următor. YVindarea sub hasta saii. sub corona avea de efect trecerea unor anu- mite obiecte de la poporul roman, la câte-un anumit cetă- țean roman. In acest caz. nici :nu exista de drept o vân- dare, fiind-că poporul. roman « vendut și tot poporul roman - printr'un membru al săi a cumpărat, obiectul neeşind din proprietatea poporului. roman, Ast-fel fiind cel ce obținea un obiect, de sub hasta sai de sub corona era considerat ca unul câ deţinea obiectul e la popor pentru popor, şi putea fi indentiticat cu conductorul ce întreprindea, o lucrare sai lua o arendă, el era, mai mult garantul obiectului” ce a luat de la popor faţă, de acest popor de cât proprietarul acestui * obiect; de aceea, el a fost numit manceps sai praes. Dar cel ce cumpără sub hasta sai de sub corona nu “lua lucrul în război; de aceea-nu se pote dice că -cuventul manceps vine de la manu-capio. După noi acest cuvânt vine „maj curend de la mManu-cupio şi S'ar putea traduce prin a- mator, de a avea, un lucru în mManu-sua.. Acâstă derivație a cuvântului manceps de la manu-cupio iar nu de la manca pio, precum se obicinueşte u se deriva cuvântul, nu arenimie straniu, fiind că avem în limba latină exemple în cari u se schimbă în „d. Așa este cunoscută întrebuirţarea, cuvEntului reciperare în loc de recuperare Şi reciperator în loc de Yecuperator ; de ce atunci nu sar fi dis mancipium pentru mancupium? Dar a- vem chiar o dovadă că vorbele mainceps şi mancipium sunt înrudite şi vin de la manu-cupio, Nol găsim cuvântul man cupes întrebuințat ca pluralul cuvântului manceps ; acâsta 
ÎN 

. „__1) Gai, L. 113, per mancipationem id est per quandam imagi naria venditionem. . - Da „____ Gai 119, .kst autem mancipatio, ut supra quoque diximus, ima- Sinaria quaedam venditio, ! - . „2 Varro.R. R. [[. 10, 4. In emptionibus (servorum) dominium legitimum sex fere res perficiunt : si hereditatem justam adiit ; si ut debuit mancipio ab eo-accepit, a quo jure civili potuit; aut si in jure .: cessit, qui potuit cedere et ubi Oportuit; aut siusu cepit ; aut si e praedae Șub corona emit, tumve, cum in bonis sectioneve cujus .publize veniit.
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constitue o dovadă irefutabilă că acest cuvent vine de la 
manu-cupio. lată ce” dice Varro 1). Praedia dicta sunt, item 
ut praedes a praestanilo quod ea pignore data publice man- 
cupes fidem praestent. Asemenea găsim că şi cuvântul man- 
cipium vine de la 'mmanu-cupio, de Gre-ce.0o inscriptie: sună; 
L. Titurius Sabinus se- vivo donavit, L. Salvio Symphoro 

„ mancupavilque sestertio nummo uno 2). Nu încape deci nică o 
îndoială că manceps şi mancipalio ne daii ideia celui ce: do- 
reşte a lua ceva in 7manu-sua de la popor, rămânând acest 
obiect tot al poporului, iar cel ce'l ia este r&spundător pen- 

„tru lucrul ce a luat. Ac6stă concepţie concordă cu ideia unei 
comunităţi de drept în, incinta pomeriului. - 
„Fiind ast-fel afacerea per aes et libram. mancipaţia, î 

special, nu avea de scop trecerea proprietăţii din mâna unuia 
în mâna altuia, ci numai trecerea sarcinei de. praes sai. 
manceps— obiectul însuși fiind considerat ca, proprietate co- 
mună a. poporului român —de la popor la cetăţean prin mij- 
locirea altui cetăţean, a | 

Neputând însă poporul roman să, câră garanţi pentru 
“tâte obiectele ce se aflaii în comercii, el le-a: împărţit. în 
două -clase şi a numit res mancipi pe .acelea pentru cari el 
îşi reserva, proprietatea având pentru dânsele - mancupes în 

cetățenii poporului. roman, şi res:nec mancipi pe acele ce nu 
aveaii acestă calitate. Res mancipi erai :' 1) praedia în îta- 
lico solo-tam rustica quam urbana, 2) jura praediorum rus- 
ticorum, 3) servi şi 4) guadrupedes quae collo dorsove do- 
mantur 3). Alegerea obiectelor arată în de-ajuns că era un in- 
teres de ordine publică, caredicta acâstă împărţire a lucrurilor. 

Resultă de aci că atunci când pentru prima ră sa 
făcut o unire între ginţi pentru o viaţă în comun, şefii gin- 
tilor admițând comunitatea de drept ai devenit reciproc unii 
garanţii averei celor-l'alță ;. însă .nu a întregel averi, ci DU- 

mal a obiectelor specificute anume şi clasificate sub praedia 
urbana şi rustica, jura praediorum rusticorum servi şi Qua- - 

drupedes Quae collo dorsove domaniur. “Mutaţiunile la cari de- 

dea loc aceste obiecte angajând răspunderea şi trecerea 
găranției, s'a inventat mancipaţiunea. - 

2) Varro LL. V.40. | 
2) Orelli inscriv. Lat. No. 4567, 
*) Gai, 1. 14 urm. 120. Ulp. XIX. 1- 
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= SEOȚIA III 
JUDECATA CIVILĂ ȘI PENALĂ 

$ 60. Judecătorii. 

Starea socială care ne pleocupă, este, precum am vt.- 
“dut'o mai- sus, o stare basată pe convenţiuni generale făcută: 
intre gință, dar lipsită -de legi speciale cari să reguleze aife- 
ritele incidente ce. se puteai ridica între vecini. Suverani- 
tatea ințegral menţinuţă de către şefii acestor sinţi exelu- 
dea, până la 'regi, ideea existenţei unui judecător perma- 
nent, şi dacă pontificele suprem putea fi chemat ca; arbitru 
într'o neinţelegere, hâtărîrea lui nu putea avea nici -puterea,. nici efectul unei sentinţe judecătoreşti, bazute pe lege, de Gre-ce nimic nu obliga şi nu putea obliga, pe părţi de a se supune ei. Lucrurile se schimbă însă în afacerile per aes 
et libram; aci cei ce erai aeris confessi erai consideraţi ca judecaţi, raporturile lor fiind regulate prin legea man- cipiului (lex mancipii) de mai înainte, care dicea cum ne- um  facient mancipiumque. uti lingua muncupassit ita jus esto 1), care princip s'a stabiliţ probabil atunci când prin convenţia făcută între ginţi sa fixat unirea precum și viaţa comună. Aci există o lege şi judecătorului saii arbi- trului i-a, fost, uşor să se pronunţe. Când însă sa ivit o ne- înţelegere 'asupra, unei cestiuni, un litigiu ce privia, două gință de odată, ca o cestiune de servitute şi altele asupra cărora nu existaii legi cară să le reglementeze şi să, fixeze norme «de mal înainte aplicabile la tâte casuriie de acelaşi fel, ce se făcea, atunci ? In acest caz trebuia un judecător -care să fie şi legislator ad-hoc, adecă un judecător câre să aibă misiunea nu numai de a sepronunţa, jus dicere ci şi aceea, de a face legi jus facere ; dar. care în acâsta calitate să nu atingă nici suveranitatea , şefilor de gință în neînțelegere și nici au- „ tonomia; ginţilor. , a ” 

    

1) Fest. v, Nuncupata. Nuncupata'pecunia, est ut ait Cincius in ]. II, de officlo J.—Cti nominata certa nominibus propriis pronuntiata. CUM NEXUM ete ita uti nominariţ locutusve, ita jus esto. i
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Problema aşa. pusă are aparenţa de a fi grea, însă Ro- 

manii aiiresolvit?o în modul cel mai simplu şi cel mai ori- 

ginul. Ei ai făcut în aceste cazuri judecători pe toţă şefii de 

ginţă împreună. Să o dovedim: - 
In timpurile cele mai târdii ale Romei exista un tri- 

bunal care nu se mai potrivia cu ordinea socială stabilită 

- și căruia îi cădea de drept judecarea unor anumite cestiuni. | 

Acest tribunal formeză o enigmă, pentru jurisconsulţi şi is- 

torici, cari nu înţeleg raţiunea specială a tribunalului, nu 

cunosc compunerea lui, şi nu sciii când şi în ce împrejurări 

el s'a născut. Se scie numai în ce anumite cestiuni el ju-. 

deca, 1), se cunâsce forma în care judeca ?), se scie numele. tri- 

bunalului; era, judlicium centumrirale şi judecătorii se numiail 

cenbumuiri. : 

Cu privire la compunerea tribunalului unii dic că ar fi 

fost compus din 105 membrii, câte 3 aleşi din fie-care din 

cele de trei-decă şi cinci triburi 3); alţii dic că acest “tribunal 

ar fi numărat 180 membrii aleşii); Varro dice că a vorbi 

de centumvivi.e ca şi cum al vorbi de 1000 corăbii ce ai 

"3 Gic. de orat. 1:38. 173. Nam volitare in foro, haerere în jure 

ac praetorum tribunalibus, judicia privata magnarum rerum obire, în 

quibus saepe nun de facto, sed de aequitate ac jure certetur, jactare 

se in causis centumviralibus, in quibus usucapionum, tutelarum, 

gentilitatem, agnationum, alluvionum, circumluvionum, nexorun, 

mancipiorum, parietum, luminum, stillicidiorum, testamentorum Tup- 

torum aut ratorum;. ceterarumque rerum innumerabilium jura ver- 

sentur, quum omnino, quid suum, quid alienum, quare. denique civis 

aut peregrinus, servus aut liber quispiam sit, ienoret, insignis est 

impudentiae. .- : 
-- Cicero. pro Caecina 38, pro domo 29. , - 

2) Quintil V. 2. 1, et partibus centumviralium, quae în duas 

hastas divisae sunt : - SI E 
Ibia: XI. 1. 78, aut in centumviralibus judiciis duplicibus. 

tab Plin. Ep. VI. :33.. 2, quadruplici judicio bona paterna repe- 
- e at, 

. 
. . - 

Val. Max. VIL. 7. 1. Acerbe. Cum improbissimis enim heredibus 

de paternis bonis apud centumviros contendit, omnibusque non solum 

consiliis, sed" etiam sententiis, superior discessit. eu 

Gai, 1V 16. . „. A : “ 

2) Fest, ep. v. Centumviralia, Centumviralia judicia a centum-. 

viris sunt dicta. Nam cum essent Romae XXXY tribus, quaa et cu- 

riae sunt dictae, terni ex singulis tribubus sunt electi ad judicandum, 

qui centumtiri appellati sunt; et licet quinque amplius quam cen- 

tur fuerint, tamen, quo facilius nominarentur ; centumviri sunt 

icti. - A ' o 

% Plin. VI. 33. 2.



mers contra Troici!); deci mai fost nici o sută. Toţi însă 
— afară de Varro. bine înțeles — sunt de părere că centum- - 

“viri se alegeail.. Cu alegerea însă lucrurile nu prea stai 
tocmai bine, din pricină că nicăirea, afară de textul mai sus 
citat 2), nu se vorbesce de. aşa ceva, iar Th. Mommsen a 
observat cu multă dreptate, că epitetul de zii cu numărul 
ce precede acest cuvânt, se dă în tot-d'auna unor magistrați 
independenţi, iar nu unor juraţi aleşi de: magistrat 3). Dat 
fiind, că pricinile. asupra cărora trebue să se pronunţe centum- 
ziri'sunţ tote pricini ce ating ordinea gentilică precum reese 

„acâsta în chip neîndoios din citatul de mul sus-al lui Cicero 
(De orat. 1. 38.173); dat fiind, că aceşti judecători se pronunţat 
asupra unor .cestiuni de drept fără ca o lege să stabilâscă 
normele de aplicat; dat fiind, că instituţia acestor judecă- 
tori trebue să fie veche din pricină că procesul se făcea în 
forma procesului numit; legis actiones; nu încape îndoială, că 
acest tribunal se compunea din şefii ginţilor, ai căror număr 
a crescut cu timpul şi a: variat după împrejurări, iar cifra 
de o sută nu pâte fi de cât aproximativă. 

„Căci în adevăr care putea fi acel tribunal, care să 
facă lege, să, judece non de facto sed de jure et aequitate 

„precum dice Cicero în textul citat4), dacă nu înşişi suve- 
ranii Statului? Aceştia numai ai putut forma un mare co- 
legiu de arbitri caresă judece, şi”n acelaşi timp să facă, lege; 
acest tribunal e singurul care se. putea pronunţa cu auto- 
ritate în cestiuni cari privea ginţile ca atari ; el avea ca: 
racterul de a nu fi permanent şi a nu sta prin urmare ca 
o autoritate stătătore pe deasupra. şefilor de ginţi, ci era 
chemat numai când nevoia îl cerea. | „ 

„___ Aşa dar judecătorii cei dintai cari a putut să judece 
diferendele ce se puteaii ivi-între două ginţi, cu privire la 
posesiunile şi drepturile lor reciproce, ai fost centumoviri. 

S 61. Procesul. 

„Ginţile, fiind independente şi legi neexistând ca să re- 2 
guleze tâte raporturile dintre ele, şi un şef de ginte, un 

1 .. - A amussta aro: E R. II. 1. 8: Si inquam nurnerus non est ut sitad 
sim, 1 Est, cum dicimus mille naves îisse ad 'Troiam, cen- tumvirale esse judicium Romae, i Oa 

:) Fest. ep. v. Centumviralia, 
3) Th. Mommsen R&m. sta ts- E i | „ 

*) Cicero. De orat. 1, £8. 273 Recht, vol, II, pag. 220, nota 2. 

2
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suveran, neputând să se înfăţişeze înaintea unui tribunal, - 
a unui judecător ca un reclamant care cere de la, judecător! 
repararea, unei nedreptăţi, şi nici nu putea. chema, pe altul 
în aceleași. condițiuni, cel mai vechiii proces în dreptul 
român se presenta, ca, simulacrul unui resboi între ginţile 
ce se aflai în conflict.: Acesta se putea chiar între un pa- 

“ter alunei ginţă şi fiul moştenitor, în caz de exheredare, din 
pricină că testamentul era, valabil pe timpul vieţi! testato- 
rului, iar filius fu considerat pe timpul vieţei tatălui săi 
chear ca pater, precum am v&dut'o mai sus. SN 

Cand şeful unei ginţi s'a simţit atins în drepturile sale 
de câtre un alt şef de ginte sai de supuşi ai acestuia, el 
strîngea. armata, sa — nanu-sua — compusă din parentes, ag: 
nati, clientes, servi i declăra, r&sbol ginţii adverse. Insă fiind-că 

“ prin convenţie şi prin sacre exista un foedas, unde sai pacea” 

trebuia să domnâscă, saii răsboiul trebuia să fie legitim, de 

aceea, în lipsa unei legi şi-a unor judecători autorisaţi, cel: 

ce se credea, nedreptăţit a. notificat. adversarului” prin pon- 

tifice că se crede nedreptăţit, că sacrele nu sunt păzite şi-l 

„invita, a fi faţă peste 30 dile pentru a se stipune cazul jude- 

___căţii pontificiului. Acesta a fost primul act al procesului numit 
“ actio legis, care se numia denunciatio 1). Reclamantul provoca 

pe intimat at at judicem, capiendum die XXX adessel ?). 

In diua a trei-decea udversarii eraii la pontificele -su- 

prem. Aci s'a petrecut, al doilea act numit actio legis per 

_judices postulationem. Nedreptăţitul dicea, după sigiliile lui 

“ Valeriu Probu, te pontificem populi Romani judices arbitroste 

postulo uti des3). Pontificele :dedea arbitri în diem tertiuni 

vel perendinum litis- aestimandae 4). Se făcea 0 comperendi- 

natio 5), adică părţile se înţelegeaii ca să. vină a treia di la 

judecători. a E 

„ “Acum începe al treilea act. Arbitrul judecând valorea . 

1) Fest. ep. v. Condicere, Condicere est dicendo denuntiare. . 

Pest: ep. v. Condictio. Condictio in diem centum-ejus rei, quae 

agitur denuntiatio. ! SR 
| Fest. ep. v. Condictum. Condictum est quod in commune est 

dictum. i „- - - , | 

:) Gai, IV, 18.90. - | Ma - , - 
3) Val. Prob. 1V, se ceteşte: te praetor judicem arbitrumve pos- 

tulo uti des : ! . , 

1) Gai, 1V, 15. Val. Prob. IV. a E _ 
5 Gell. N. 'Att. X. 24. 9. Sacerdotes quoque populi Romani cum 

condicunt în diem terțium, diem perendini dicunt. E 

Gai, IV. 15, | 
, - 

NIN i, | | _ “ N 13
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- litigiului, cel nedreptăţit provoca pe adversarul săi să de- 
“pună sacramentul saii praedes garanţie prin cuvintele: io 
te mihi. mălia dar opportere. Quando Negas seu Quando neque 
ais negue negas — te sacramento L.(D) provoco i). 

Intimatul atunci respunde: 
Quando ais egogue abstă ea re captus sum similiter 90 

te sacramento L (D) provoca 2). . a „ 
„_„  Părţileai depus apoi după valoarea obiectului în litigii 
50 sai 500 bani ca sacramenhum, când o nouă; înțelegere, 

"„ condicţie, a avut loc, care. a.putut fi o comperendinatio '3), 
pentru a se presenta înaintea judecătorilor. O lex Pinaria 
de mai târdii, a cerut ca între sacramentul şi între causae 
collectio, adică expunerea procesului, să trâcă XXX die 

- Justi“), când apoi se adunaii judecătorii ca să audă al patru.. 
lea act al procesului şi să se pronunţe. Judecători! ai fost - 
centumviri cari erai presidață de praetor, adică de . coman- 
dantul şef al armatei, cari toţi formau curia calabra;. 0 
hasta, lance, era plantată în semn de r&sbol. 

Inaintea acestor judecători ai apărut, cei doi şefi cari 
se judecaii, fie-care cu ai săi, cum manu-sua.. Acum incepe | 
al patrulea act al procesului numit legis actio adecă vindicatio. 

Reclamantul expune cererea, ast-fel : | a 
- Fundus qui est în agro qui Sabinus. vocatur, ex jure 

Quiritium meum esse aio. | - E 
Intimatul r&spunâe: a , | 
Quando în jure te conspicio postulo ame far auctor. 
La, acesta, răspunde reclamantul printr'o provocare la luptă, un fel de ordalil mai cu minţi, care se numesce ma: 

RUS conserere, la 0 luptă afară din locul (for) unde se petrece. "procesul. Cuvintele prin care el" provâcă la luptă sunt: 
Ego te că jure manu consertum voco, 
La acâsta, cel provocat răspunde : 
Unde bi me ex jure manu 'Consertum vocasti inde tibi 'eg0 te revoco, a Su | ! Praetorul, comandantul suprem, intervine aci asupra provocării şi ordonă: . o 
Suis utrisque superstitibus istam viam dico : imite viam, Părţile împreună cu ai lor se conformă, ordinului prae- 

  

1) Gai, IV. 15. Val. Prob. IV. 
*) Gai, IV. 15. Val. Prob. IV. - > 3) Gel, N, Att, X, 24. 9, Gai, IV. 15. ” *) Gai, IV, 15, .
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torului și merg pe.drumul indicat de comandant. Apoi prae- 
torul comandă din nou: 

Redite viam 1). Si a 
Şi părțile se întorc pe drumul pe care ai mers. 
cum reclamantul revendică lucrul săi zicând: Hunc 

96 hominem et juve Quiritium meun esse aio' secundum sua . 
casuam, sicut dizi; ecce tibi vindiclam imposui, pun6nd fes- 

tuca pe om; adversarul făcea. acelaşi lucru. Aici intervine . - 

magistratul zicând Mittite aibo hominem. Apoi intimatul 

zicea: Postule anne dicăs, qua ex causa vindicaveris, iar re- 

clamuntul respundea : Jus feci, sicut vindictam împosili. Ju- 

decătorii ascultai fondul şi hotăriail. | : 

„După csuna din părţi a obținut câştig de cauzt,iar cel 

osândit nu se conformă hotărirei centumvirilor, partea câş: 

tigătâre avea dreptul de a executa hotărirea şi acestă exe- 
cuţie putea fi de două feluri şi anume: era legis actio per pig- 

“ moris capionem saă manus înjeclio- judicati care formeză al 

"= cincelea act al procesului. 
. 

Legis actio per pignoris capionem consta în dreptul ce- 

lui ce a câștigat procesul, de a pune mâna pe obiectele ad- 

“ versarului săi condamnat şi a le deţine. pentru a obţine 

conformarea la hotărirea, dată şi a le vinde spre a. se -des- 

păgubi?). | Di 

Manus înjeclio judicati constă, în faptul că cel cea câş-. 

-“tigat: causa pâte pune pe al săi, manum stam, ca să prindă 

„pe cel condamnat 5). Acesta era pus în închisâre, unde sta până 

ce se plătia de datoria sa recunoscută prin judecată 4), 

Tot acest proces cu formalităţile sale bizare, arată, nu “- 

se pâte mai bine, gradul de independenţă a ginţilor și con- 

sciinţa, șefilor” de ginţă de” drepturile lor suverane; Autorii 
ri de aceste ceremonii :: dar de câte grave nimicuri din o- 

biceiurile internaţionale de adi nu se pte face același haz, 
şi câte griji, câte lacrimi şi chiar cât sânge, câtă cernâlă, în 

„cel mai favorabil caz, n'a, costăt călcârea acestor. nimicuri, 

Cana căutăm să deosebim diferitele faze ale procesului 

“prin legis actiones, vedem.că în ce privesce partea. formală, 
se disting următârele faze: - 

IE 1) Cicero. pro Murena XII, 26. Val. Prob. 4. 
2) Gai, IV. 96. 30. 
5) Gai, IV. 2]. 
4) Gai, 1V, 24.
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a) Denunţare sai in 'jus vocatio. 
0) Judicis postulatio. . . 

e) Stipulatio şi restipulatio sacramenti. 
d) Vindicatio, 

 “ e) Manus injectio, 
In ce priveşte partea de fond avem: 

a) Vindicatio. . e 
b) Judicatio. E . 
c) Condamnatio. | ÎN 
d) Executio. SR 

„Cele d'intâiii faze adecă, cele formale, ati. servit mai 
târdiă ca bază procesului formular; cele d'al doilea, fazele 
de fond, aii servit la crearea, diferitelor forme de legate. 

$ 62. Dreptul penal. 

„ Ordinea în societate, cere o sancţiune potrivită cu 
starea de cultură, şi de independenţă u, membrilor aces- 
tei societăţă. In societatea, Statului gentilic, unde puterea 
totă șa afla în mâinile şefilor de ginţi, aceştia trebuiaiă să 
aibă şi dreptul şi puterea de a pedepsi, calități inherente 
potestăţii lor. O atare putere însă, în ce privesce pe miniștrii 
religiei, o avea și pontificele suprem şi acestă putere nu 
este de disprețuit, când se scie că sacrele formatii sancţiunea, 
stărei de drept de pe atunci. . 

Crimele în cel dintâi timp ai fost: . 
a) Perduellio 1), adică revolta contra ordinei sociale şi 

a organisaţiei cetăţii. 
b) Parricidium ?), adică omorul semenului săi sati fur- 

tul sacrelor. e E , 

  

1) Varro. I,. LU. VI. 1. Perduelles sunt hostes. 
- LD. 234. X. 50. 16. Quos nos hostes appellamus, evs veteres per- duelles appellabant, per eam adjectionem indicantes, cum quibus - 

bellum esset. | | 
2) Fest. ep. v. Parrici (dii) quaestores appellabantur, qui sole- bant Creari causa rerum capitalium quaerendarum. Nam parricida 

non utique is, qui parentem occidisset, direbatur,: sed qualemcum- que hominem. Id autem fuisse indicat lex Numae Pompilii regis his composita verbis: - „SI: QUIS HOMINEAM LIBERUM DOLO SCIENS MORTI DUIT* 
PARRICIDA ESTO“, . - 

Cic. Liv. de leg. I[. 9, , i le Sacrum sacrove commendatum qui ele- perit rapsitve -parricida esto. - Ă
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c) Incestus 1), în care se cuprindea nu numai incestul 
precum îl înţelegem adi, ci şi furtul şi raptul 2). “ 

d) Frauda clienti 5). 
e) Mutarea hotarului 4), 
Pedepsele ai: fost cele următâre: 
1. Consecratio capitis 5), sai declararea de sacer a cul-va 

împreună cu familia și averea, lui, nefiind pedepsit cel ce 
omora pe unul declarat, sacer $). 

2. Spânzurătârea la, arbor înfeliz 1), pentru perduellio. 
3, Tăerea capului 8), 7 
4. Iumormîntarea de vii ?). 

1) Fest. ep. v. Incestus a Graeco trahitur. Nam illi facinus di- 
cunt eprizeorov, - . _ 

, Cic. de leg. II. 9. Incestum pontifices supremo supplicio san- 
ciunto. . : 

) Non. Marc. Castum a furtis et rapinis abstiner:s: - 
3) Serv. Aen. VI. 609. PATROKUS SI CLIENTI FRAUDEM FECERIT SA- 

CER ESTO, ză | | - 
cf Diony. E. 10. .- - - 

4) Diony. II, 774. Si vero quis sustulisset aut suo loco movisset 
terminos, eum qui tale qui patrare ausus fuisset, huic deo sacrum . 
esse sanxit (Numa Pompilius), ut 'cuilibet impune eum interficere, 
tanquam sacrilegum, liceret, et purus ab eo piaculo esset. 

, Fest. ep. v. Termino. Denique Numa Pompilius statuit, eum 
qui terminum exarasset, et ipsun st boves sacros esse. . 

5) Zonar VII. 15. Sacrum autem esse idem erat, quod perisse: 
sic enim omnia, quae instar victimae ad caedem destinata sunt, -ap- 
pellantur. cf. Dionys IL. 74. - , 

“Fest. v. Savratae leges. Sacratae leges sunt, . quibus sanctum 

est, qui quid adversus eas facerit, sacer alicui deorum sit cum familia 

pecuniaque. 
€ Pest. v. Sacer mons... At homo sacer ist est, quem populus 

judicavit ob maleficium ; neque fas est eum immolari, sed, qui oc: 
cidit, paricidii non damnatur, nam lege tribunicia prima cavetur „si 
quis eum, qui ei 'plebeiscito sacer sit, occiderit,. parricida ne sit“, 

7) Liv, |. 96. Lex Horrendi “carminis erat: Duumviri perduel- 
lionem judicent. Si a duumviris provocarit, provocatione certato;. si 
vincent, caput obnubito ; infelice arbori reste suspendito. Verberato 
vel intra pomoerium vel extra pomoerium. , , 

” Val, Max. VI. 3. 8. Publicia... item Licinia, quae... V:rossuos 
veneno necaverant, proprinquorum decreto strangulatae sunt. , 

3) Liv. II, 5. Consujes în sedem processere suam, missique lic 
tores ad sumendum supplicium nudatos virgis caedunt, securique 
feriunt, . a 

Liv. XXII. 5, ' , | , 
2) Fest. v. Seceleratus campus app/ellatur prope portam Col]li- 

nam, in quo virpinfes Vestales, guae incestum] fecerunt, defossae sunt 

_v[itae]. . - 
Diony. Il. 67. Pult. Numa 10.
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5. Exilul 1). . 
6. Taliunea 2). N 
7.. Amenda ?).. o - - 
Aceste pedepse le pronunia, bine. înţeles, şeful ginţii 

pentru supușii săi, și pontificele suprem pentru. sacerdoti, 
adică pentru cel însârcinaţi cu un oficiu religios. 

In ce privesce pedepsele pronunţate de şefii de ginţă, îs- 
toria ne relateză cazul cu Horaţiu, unde se dice: P. Hora- 

__tio proclamante, se filiam jure caesam judicare ; ni îta esset 
patrio jure în filium animadversurum fuisse %). Avem apoi 
cazul cu fiii lui Brutus unde se ice: Brutus... filios.... 
virgis caesos et ad palum religatos securi - percuti jussit 5). 
Există casul cu Titu Manliu 'Torquatu €), este casul cu 
Cassius 7). ia - 

1) Liv, II. 2. Brutus ex Senatusconsulto ad populum tulit ut 
omnes Tarquiniae gentis exsules essent. - 

Liv. ill. 13. Hic primus (Caeso) vades publicos dedit; dimisus e 
foro nocte rroxima, in 'Tuscos in exilium abiit.  -. 

ă Liv. XAVI. 3.... priusquam dies comitiorum. aderat. Cn Ful: 
vius exulatum, Tarquinios abiit; id ei justum exilium esse scivit plebs. 

| Liv. XXV. 4.... plebesque ita scivit: si M. Postumius ante 
Kal. Maias non prodisset citatusque eo ie non: respondisset neque, 
excusatus esset, videri eum în esilio esse, bonaque ejus venire, ipsi 
aqua et igni placere inderdici, - ” 
2) Gell. XX. 1.... lex talionis cuius verba, nisi memoria me 

fallit, hae sunt: SI MEMBRUL RUPIT, NI CUM 120 PACIT, TALIO ESTO: 
Fest. v. Talionis. 'Talionis mentionem fieri in XII, ait Verrius 

hoc modo: pSi. membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto“ neque 
id quid significet, indicat, puto quia notum est: permittit enim lex 
parem vindictam. . E e . 

2) Plut. Numa 12,, et si qua prius nupserit; bovem foetam im- 
molare debet ex illius lege. .: a 

Plut. Rom, 22., si vero aliter quis a se dimitteret uxorem, bo- 
norum- ejus partem  uxoris .fieri, partem Cereri sacram esse jussit, 

__Qui autem venderet uxorem, diis inferis immolari. ! „Serv, ad, Bucol. 1Y. 43. Sane in Numae legibus cautum est, ut 
si quis imprudens occidisset hominem, pro capite occisi et natis (ex conj. agnatis) ejus in cautione (concione?) offerret arietera. | 

5) Val. Max. V. 8.1. 
- Val. Max. Y. 8. 3. 

| *) Val. Max. V. 8. 2. Cassius flium, qui iribunus plebis agra- riam legem primus tulerat,..,.... postquam illam potesLatem depo. suit, adhibito propinquorum et amicorum. consilio, affectati regni cri- mine domi' damnarvit, verbsribusq i jussi i 
mine d r ue afiectum. necari ecu- lium ejus Cereri consecravit,  . ari Jussit, ao p N Liv. II, 41. Quem (sc. Sp. Cassium), ubi primum magistratum
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Pedâpsa, şeful familiei, al ginţii, o pronunţa adunând 
un consiliu de familie, ca obicei, nu ca, chestie de princip. 

Despre pedepse pronunţate de pontifice, se cunosc ca- 
suri diferite?) « Ă 

  

“abiit, damnatum necatumque constat. Sunt qui patrem aiictorem ejus + 

suplicii ferant. Eum cognita domi causa verberasse ac necasse, pecu- 

liumque filii Cereri consecravisse; signum inde factum esse, et in- 

Scriptum : ex Cassia familia datum, . - - 

1) Pest. ep. v. Maximus pontifex dicitur, quod maximus rerum, 

quae ad sacra et religiones pertinent, judex sit vindexque contuma- 

cae privatorum magistratuumque. . _. , | - 

Fest. v.. Ordo sacerdotum .... Pontifex maximus, quod judex 

atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque.. + a 

Cicero. de leg. II: -9, Incestum pontifices supremo supplicio . 

sanciunto. NE a , , - 
Dionys II. 73. Etenim hi cognoscunt de omnibus causis ad sacra | 

pertinentibus, et inter privatos et magistratus et „deorum ministros. 

Ibid, Et si quos animadvertant suis mandatis non parere, pro 

cuiusque delicti magnitudine eos multani. a - 

„Liv. XXIL 57, Li. Cantilius soriba pontificis. .... qui cum Flo- 

ronia stuprum fecerat, a pontifice maximo €o usque viigis in comitio 
caesus est, ut inter verbera expiraret. i i



OAB. IUL. 

“STATUL DEMOCRATIC 

SECŢIA 1. 

REVOLUȚIUNEA - | 

“S 63. Noul princip. 

Istoria tradiţională a Romei atribue regelui al ş6selea - 
al. cetăţii, împărţireă oraşului în patru triburi locale, ca şi 
împărţirea poporului în clase după rang şi avere. Insă acâstă - 

- împărţire presupune daja existenţa familiei iniependente po: 
liticesce şi economicesce, ceea-ce dă nascere întrebării: când 
şi cum « devenit familia indapendentă de gintea din care 
făcea parte, pentru ca, basat pe independenţa economică și 
politică a acestui noii organism, un rege să pâtă da Statu- 
lui, care a, trăit secole organisat în ginţă şi genuri,'o con- 
stituţie nouă intemeiată pe familie şi cens.  Respunsul la 
acestă întrebare e greii de făcut, dacă luăm tradiţia, drept 
istorie adevărată; căci, după tradiţie, familia a fost chiar la 
începutul istoriei Romei unitatea, constitutivă a Statului, pe 
când în realitate organisaţia, gentilică, nu numai că se do- 
vedesce că, a precedat în Roma pe cea, basată pe familie, 
dar existenţa ei se şi pote urmări încă pănă pe timpul imperiului 
roman, neputându-se cunâsce şi explica bine instituţiunile 
acestui Stat, fără, o cunâscere adâncă a ginţii şi a, impor: 
tanţel sale în Roma. Respunsul devine mai lesne de făcut, 
când urmărim cu atenţie desvoltarea interidră a staţului Ro- 
man; în acest caz însă nu putem atribui voinţei şi pu: 
terei unui rege constituirea, “noului organism constitutiv al
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- Statului, adecă a familiei, ci trebue să admitem trei puncte 
determinante şi anume:  . a 

a) o nevoie internă a Statului; o 
b) căderea în desuetudine -a puterei şefului de gen și 

de ginte în partea ei practică; : 
c) o legislaţie care să reguleze noua stare. . 
In ce privesce primul punct, este de observat, că nu 

t6tă populaţiunea genurilor şi a cetăţii Roma, a fost orga- 
nisată în ginţă. Pe.teritoriile diferitelor genuri ca și pe co- 

linele şi în intermonţiul Romei, locuiaii din timpuri imme- 

moriali un număr de plebei, cari, precum am vădut, se 

bucuraii de protecţia colectivă a şefilor. de -ginţi. Aceşti 

plebei lipsiţi de pater saii de patron ai avut; pe lucumoni 

saii pe regi — cuvântul rez pare mai curând a însemna ju- 

decător decât; şef politic şi religios —ca protector şi judecă- 

tor în diferendele- și nevoile lor. Nu se putea ca, aceaşi ple- 
bei cu capii lor: firescă să fi vădut cu ochi! bun! alungarea 
lucumnilor sai depunerea, regilor, de 6re-ce situaţiunea, ce 

li se crea lor prin acâstă schimbare a formei de guvernămint 

era intolerabilă. In adevăr, înainte de-.venirea lucumonilor 

Statul gentilic avea forma unui Stat federal, şi fie-care șef 

de gen putea fi protectorul şi judecătorul plebeilor ce locuiaii 

pe teritoriul ocupat de genul respectiv. După venirea lucu- . 

monilor însă lucrurile s'aii schimbat: acum Statul, din fede- 
ralist ce a fost, deveni un Stat unitar prin vieţuirea în co- 

mun ca şi prinegalarea de fapt din partea lucumonilor a 

tuturor şefilor de familă în tot ce privea raporturile lor eco- 

nomic6, iar şefii de gen şi de ginţă ai apărut ca o oligar- 

chie ce nu putea decât să apese grei asupra, acestor familii. 

O nevoie internă deci exista; mai cu s6mă că aceste familiă 

ai fost numer6se: a au 
„Dar pe timpul lucumonilor, şefii de genuri şi de ginți 

“perdură mult din autoritatea, prestigiul şi puterea lor de 
odinidre, prin faptul. că la venirea unui lucumon sau rege, 

ei eraii siliţi să voteze o lege curiată, prin care 'treceaii lu- | 

_cumonului sai regelui puterile ce aveaii pentru timpul 
domniei acestuia. Acestă împrejurare a făcut ca şefii familiilor 

din cari se alcătuiuii diferitele ginţi, şefă cari conform ordinei | 

de succesiune a agnaţilor nu succedai imediat şefilor de ginte, 

să li fie aprâpe egali acestora; nu 'se putea dar ca să se 

nu deşteptat la capii “ acestor familii dorinţa de a 
deveni independenţi economicesce de şefi! ginţilor din cari 
ficeaii parte. Indepărtarea, fir6scă de la tulpina principală 

s
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a ginţii, ar fi contribuit asemenea la relaxarea relaţiunilor . 
ce - uniaii aceste familii .cu şeful ginţii, și:e probabil, că 
aceste familii cu peculiile lor să fi - devenit chiar de fapt 
independente. Puterea şefului de sinte a căduţ ast-fel în 
desuetudine sub lucumoni sai regi, şi grei a trebuit să 
simtă, chiar - familiile de agnaţi, alungarea lucumonilur şi in- 
tronarea, oligarchiei şefilor: de ginţi; fiind-că dacă de fapt : 
S'aii bucurat ef şi averile lor de o independenţă 6re-care, 
acestă, independenţă n'a putut fi decât precară şi atârna de 
bunul plac al şefilor. de ginţi. Aceştia puteaii să invâce drep- 

“turile lor întemeeate' pe legătura seculară. de sânge şi con- 
sfinţită prin sacre comune, pentru ca acestă independenţă 
să dispară. Ceea-ce trebuea pentru a face. aceste familii inde- 

““pendente de drept, era o disposiţie positivă, care pe de o parte 
să declare: familia independentă, şi să reguleze raporturile 
ei, să dea şefului de familie.asupra membrilor familiei sale, - 
acele drepturi pe care le avea, şeful de ginte asupra ginţii. . 
sale, inr de alta să nu se atingă: întru cât-va drepturile 
suverane ale şefilor de ginţă, întemeeate de secole şi consa- 
crate prin convenţiuni sacrale. 

Când și cum s'a făcut acesta? lată ce neva, preocupa, 
“Cu independenţa familiei şi declararea ei ca. unitate con- 
stitutivă a Statului Român, acest Stat se reorganiseza pe 
baze noul care îl permit a complica mecanismul săii şi a da . 
Statului vechii roman tăria lui cunoscută. Căci în locul a 
53 de patres de genuri saii 136 de patres de gință au răsă- 
rit sute, mil, chiar deci de mii de patres cu liberi lor, 
Carl, aii transformat Statul. oligarchic” într'un - Stat demo- 
cratic, E N 

| $ 64. Praetorii sau Consulii. 
"În anul 244 de la fundarea, oraşului, dice tradiţia, sa 

“născut în Roma o revoluţie, care su terminat cu alungarea 
regilor şi înlocuirea lor prin doi magistrați aleşi pe un an 
numai, numiţi consuli sait mai curând praetori, de 6re-ce 
de abia după decemviri. ei porti numele de consuli!). | 

N 

  

5) Fest. v. prastoria porta... înitio prastores exant, qui nunc. : consules, ! . - Ă “ „Liv, III, 55.. Quod his temporibus nondum consulem judicem, sed praetorem appellari mos erat, . „ ÎN „Zonar, VII, 19. Consules vero, quibuis tum primum — după .. desființarea decemviratulul — id nomaen factum esse fertur, cum ante praetores vocarentur, - | IN . 

y A
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In.ce privesce alungarea regilor, faptul pare numai 
întru atât adevărat întru cât ai fost alungaţi regii streini, 
Etruscii, funcțiunea însă-şi de rege însă n'a fost desfiinţată. 
Scriitorii romani nici -nu scrii post pulsos reges, ci dic post 
reges exactos, ceea-ce însâmnă după punerea în neactivitate 
politică a regilor (ex-ago).: In adevăr noi întâlnim pe regi 
în timpul republicei cu numele de. rez sazrorum!), rez sacri: 

ficulus?) sai chiar numai rez) şi existenţa lui se explică. 
Regele Romanilor-n'a fost numai cel mai înalt magistrat, el 

a fost în acelaş timp şi cel măi înalt sacerdot, sacerdotul 

pus în rang pe deasupra flamenului Dialist), de care se scie 

că a fost universi mundi sacerdos5). Ast-fel fiind el a avut . - 

să deservâscă un cult, a avut se-facă sacrificii, iar sacrele 

fiind perpetue, a trebuit se existe: şi ministrul care să le 

deservâscă, un ministru cu rangul cerut de sacre; deci re- 

gele a existat. Ceea-ce s'a luat regelui, a fost calitatea, po- 
litică. In tocmat ca flamenul Dialis, Martialis sai Quirinalis, 
a fost şi el un demnitor biserices: şi atâta tot. Trecul-au 
însă puterile lumesci ale lucumonilui sait ale regelui 

asupra celor doui pretori aleși? Sunt învăţaţi şi chiar scriitori 

- vechi, cari r&spund' la acestă întrebare în mod afirmativ$), 

greşit, însă după noi. Căci istoria ne urată câ regil, când se 

alegeau, veniaii cu o lege curiată pe care o votau şefii de ginţă, 

prin care lege, aceştia treceaiă drepturilor lor suverane asupra 

regelui. Când însă se creaii consulii, nu se făcea tot ast-fel ; | 

consulilor nu li se vota, nică o lege curiată, şi efectul a fost. 

că şefii, patres aX- ginţilor, şi-a păstrat lor suveranitatea. 

Regii puteaii, în virtutea legei curiate, da, decrete ce aveau 

putere obligatre pentru ori-cine, consulii nu puteai face 

acesta, ci puteaii face propuneri, cari deveniaii legi, de abia 

după ce șefit de ginţi le aii aprobat dându-le ceea-ce se nu- 

  

| = Liv. IL, 29,4. XXVII, 6: XXXVI. Ovid. Fast, I, 388. 
Macrob. Sat. I, 16, VII,.13. : "Li 

%) Fest. v, Sacrificulus v. sacram viam. Varro L. Le VLal. Le. 
AI, 2, 6; VI,41, Serv. Aen. VIII, 634. 

*) Varro LL. VI, 12, 13, 28, 31. Gell. SV, 97, 1. Fest. v. 

Agonium. SE | . Aaa. 10, 2. 

+) Pest.v. Ordo sacerdotum. Gell. X, 15, 21. Serv. Aen. î» <- 

5) Fest. ep. v. Maximae dignationis. | 

-€) Schwegler. R. G. vol. [1], p. 142, nota 3.



— 204 — 

mia patrum auctoritas!). Deosebirea. între puterile regelui 
şi ale consulilor a fost deci mare: unul a, fost cel mai înalt 
sacerdot, singurul suveran, cel-l-alţi uii fost ceea-ce îl arăta . 
numele, consules, sfetnicii şefilor de ginţi, fiind aceştia su- 
veranii poporului: Roman sai conducătorii lui în timp de 
r&sboi, când Statul era federalist şi oligarchic. şi când ci 
aleși se numiaii praetores. Dar aceşti sfetnici n'aii fost cu 
totul lipsiţi de putere; ei ai fost praetori cari aveai impe- 
riul?) în timp de r&sboiiă, jurisdicţiunea, în timp de pace, ast- 
fel că se pote spune despre ei că at avut potestatea,5) 
asupra poporului roman, o potestate analâgă cu aceea, pe 
care 0 avea șeful de ginte saii mal târdiii pater familias 
asupra ginţii, relativ asupra familiei sale, însă, cu restric.. 
ţiuni.ca dreptul de apel la popor. 

Aceşti magistrați par a nu f corespuns tuturor ne- 
voilor Statului şi nici nu puteai corespunde acestor nevoi. 
fiind-că de o parte eraii dependinţi de şefii de “ginti, iar de 
alta nu putea plebea, să fie mulţumită de dânşii. De aceea 
vedem, dacă urmărim tradiţia, 17 ani. după întemeerea repu- 
blicei, plebea facând secesiune. 

$ 65. Secesiunea. - 

Istoria ne spune că secesiunea plebei romane, întâm: plată 17 ani după înfiinţarea republicei, a fost pricinuită de 
N = . 

  

') Textele sunt numerâse; numa! în Liviu sunt vr-o 20 în care se vorbesce despre acâsta, IN 
5) Varro |. |. V, 14. “Praetor dictus qui prasiret. jure et exercitu. ” . 

> Liv.1,60, 3. Duo consules inde centuriatis comitiis a praefecto urbis ex commentariis Servii Tullii creati sunt. " „___  Cic, de leg. III, 3. Regio imperio duo sunto: iique praeeundo, judicando, consulendo praetores judices, consulez appellantur. Varro ap. Non. Marc. I, 91. Consulum... iidem dicebantur consules et praetores; quod praeirent populo praetores; quoa consu: lerent senatui (leg senatum) consules. .. 2 o „Fest. ep. v, Cum imperio est dicebatur apud, antiquos, cui no- minatim a populo dabatur imperium. » : 3) Fest, ep. v. Cum protestate est dicebatur de eo, qui a po: pulo alicui negotio praeficiebatur. 
Cie. de rep. II, 32. Uti consules protestatem haberent tempore dumtaxat annuam genere ipso de jure regiam. 
Liv. II, 1, $. Dionys. V, 2; NL. -
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exacţiunile patricianilor şi de aviditatea acestora. Se pâte 
ca acâsta să fie în parte exact, adecă în sensul că relaţiu-, 
nile economice. ai contribuit puternic la determinarea se- 
cesiunei; însă nu putem. admite că numai cauze de ordine 
economică at putut; determina, acâstă gravă hotărire a ple-: 
bei, pentru simplul motiv că: împăcarea s'a făcut pe baza 
unor înţelegeri de ordine politică şi administrativă. | 

In adevăr, în timpurile cari ne preocupă, Statul Roman 
„n'a. fostun -Stat: industrial în cară: muncitorii să'lucreze. co- 
lectiv în fabrici, să aibă aceleaş țeluri, aceleaşi nevoi, iar ne- 
dreptăţile posibile să-i lov6scă pe toţi deopotrivă şi da-odată. 
Statul roman a fost un Stat agricol, în care agricultura se 
făcea, sai de familii pentru dânsele, saii de sclavi pentru 

- stăpăni. In atari împrejurări o revoltă comună a plebei e 
exclusă din domeniul probabilităților; în afară de acesta isto- 
ria, vorbind de relaţiunile economice cari ai determinat se- 
cesiunea, ne spune, că datoriile plebeilor către patriciani ai . 

fost causele secesiunei precum şi asprimea creditorilor faţă . 

"de debitorii lor; însă o egală strășnicie a tuturor creditorilor 

faţă de toţi debitorii e ceva, care ţine de domeniul fantaziei. | 

Dar dacă âr fi adevârat că cestiunt de ordine econo- - 

mică, aii motivat secesiunea, atunci împăcarea s'ar fi făcut 

pe baza unor concesiuni şi reforme economice, ceea-ce nu 
s'a întâmplat, ştiut; fiind că ea s'a făcut pe baza unor con- 

cesiuni de ordine politică și administrativă numai, cestiunea 
economică . precum e cea agrară (şi acesta pare a fi fost 

mai mult economico-politică decâţ pur economică, de 6re-ce 

- impărțirile de pământ aii ca efect crearea de noui triburi) 

şi ceea, a datorilor ait venit mai târgiă. 

Adevărata, causă a secesiune a fost; cea următbre: 

„Prin depunerea regilor plebea a, perdut pe şeful care 0 apăra, 

pe judecătorul care judeca pricinile sale, diferendele şi neîn- 

ţelegerile ce se puteaii ivi în sînul ei. Afară de acesta ea, 

a cădut politicesce sub dominaţia unei oligarchii, cea, maj 

rea formă de guvernămint posibilă. A fost deci natural ca 

Gmenii cari se credeai liberi, să caute a restabili lucrurile - 

de mal "nainte, să se revolte la, nevoe, şi acesta a făcut'o 

plebea. Şefii ginţilor nu sai așteptat de sigur la o aseme- 

nea hotărire, şi secesiunea a fost pentru ei un eveniment ne 

mal pomenit care conţinea o nesocotire a sacrelor ceţătii. De 

aceea, ea acalificat muntele pe care plebea s'a retras, ȘI care pare.
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a fi fost muntele Aventin, ca mons sacer!), iar ruptura, Gacă 
ruptură se pote numi plecarea unui popor de streini intrun 
“Stat care nu li. recunoscea nică un drept, ci li cerea numai 
datorii în schimbul unei toleranţe, ameninţa existenţa, chiar 
a Statului. Poporul Roman Quirit, mândru de originea di- 
vină: a cetăţii sale, ca şi de originile ilustre! ale ginţilor 

„ce-l compuneaii, puţin numeros însă şi slab pentru a, putea 
lupta fără plebea urîtă şi streină contra. vrăjmaşilor săi 
puternici, v&dând inevitabila, sa peire,a alergat la împăcăciune. 

„Sai trimes feţiall?) adică ministri -religioşi şi politiei 
"cari trataii despre r&sboi şi pace cu popbrele streine, ca să 
trateze cu plebea, precum se obicinuia a se face cu ori-ce 
popor strein; dar negociările nereuşind, a mers elocintele 
Meneniu Agrippa, pentru a, convinge pe plebei de necesitatea 
reîntorcerei lor în cetate. Din discursul acestui orator roman, 
al cărui elocinţă- ciclopică e lăudată până adi, reese clar, - 
că n'a putut fi aci o .cestie economică la mijloc; căci, dacă 
economică ar fi fost cestiunea, exemplul clasic ales de Me: 
neniu Agrippa cu stomachul și 'membrele, ar fi pledat con- 
tra patricianilor şi ar fi întărit plebea în resistenţa, ei, ceea: 
ce ne-ar da, o -idee cu totul rea de cumintele Meneniu Agrippa, 
“despre cei-ce Vaii ales şi trimes, ca, şi. de cel ce s'a convins 
de el. Exemplul cu stomachul şi cu membrele a convins'însă 
pe plebei de importanţa -lor pentru stomach, şi Meneniu 
Agrippa a reuşit să împace lucrurile. Intre patriciani şi ple- 
bei s'a încheeat un tratat, o convenţie?) care regula drepturile 

„reciproce între cele două popâre ale Romei. 

Ş 66. Convenţia, lege. 
Se discută intre. învăţaţi asupra caracterului legel sa- 

crate, susţinând, unii că acâstă lege a fost un foedus în: 
cheeat prin mijlocirea, feţialilor între două popsre, alţii că - 
acestă lex sacrata. ma fost decât un act revoluţionar fâră 

  

1) Fest. v. sacer mons v. sacratae leges. . N *) Dionys. VI, 89. Sequenti die Brutus cum collegis reversus est, icto foedere cum senatu per cipnvodizas quos Romani fetiales vocant. | 2) Liv, 11, 83. Sunt qui'duobus tantum în Sacro' monte creatos „ tribunos esse dicant, ibique sacratam legem latam. Sa | ! Dionys. II, $9. Brutus vero convocata concione suasit .plebi, ut magistratum sacrosanctum esse decerneret, lege st jurejurando .re confirmata. Placuerunt haec omnibus exque ab ipso ejusque collegis scripta est. Legis autem verba haec sunt: Tribunum plebis ete. Fest v. sacratae leges. - | Ă .
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val6re juridică. Toţi aceşti învăţaţi însă caută să explice actul 
important care a legat de acum înainte plebea cu poporul 

- pentru vecie şi. care a pus temelie unităţii Statului Roman 
- și reformelor viitâre, prin texte din istorici iar nu prin' 

- starea reală a lucrurilor combinată cu principiile fundamen- 
tale ce stai la baza ori-cărei ordine politice şi de drept. In 
cât. ne privesce, noi credem că, admițând că secesiunea a fost 
urmată deo împăcare!), acestă împăcarea trebuit să fie sunc- 
tionată, printi'o convenţiune formulă?), iar acâstă, convenţie 
formală e cea ce numim noi o lez?), concepţia, n6stră despre 
lege nefiind. alta, decât acea de contract saii convenţiune care 

_l6gă pe suveranii cari o. închee“): Intrebarea e însă cum s'a 
putut efectua convenţiunea între un popor. organisat şi 0. 

mulţime neorganisată cire convenţie să: aibă de efect o 
lex sacrata ?. La acesta respund textele ce le avem. - 

Poporul a recunuscut plebâi dreptul de a avea şi dânsa 

„magistrați, cari. să: aibă sarcina de a da ajutor plebeilor, in- 

tercedând în favârea lor ori de câte ori autoritatea consti- 

uită sai vre-un membru din popor ar atinge plebea şi drep- 

-turile ei, Aceşti magistrați aii fost creați de patriciani în 

comiţiile. curiate, adecă, printr'o lex curiata5) în care şefii de 

1) Liv. IL, 83. - . . 
2 Dionys. VI, 89. s - DI _ 
3) Fest. v. sacratae leges; Theophil ad $ 5, I, 1, 2. 

- 4) Cf. supra $ 10. E: de remarcat aci, că în anul 30 ple- 
beii cerând ca unul din consuli să fie un plebei, Caius Claudius . 

a propus omorirea tribunilor, iar Cincinatus-şi Capitolinus din gintea . 

„Quincţiilor sai opus. Liviu (IV, 6, 7), dice abhorcbaut. Propunerea 
acâstă amintesce vechiul usagiă sacral, după care orl-ce unire între 

ginţi cerea o jertfă de om pentiu a căpăta un erou eponim. Așa au 

perit Enea, Romui, Tatius; iar familiile însărcinate cu jertfirea par a 
fi fost cele două ginţi lupereăle Quinctilii și Fabii, singurele famili! în 

care se afla câte un membru careportă numele de Caeso, nume care 

cuprinde idea a tăia, jertfi, - , 
5) Dionys. VI, 89. Plebs vero divisa în op4ipzs, qua tune 

erant sine quocumque alio nomine veilit quis eas appellare, quas 
illis. curias vocant, annuos magistratus “ creavit Lucium Iunium Brutum 

et Caium Zicinium Bellutum, quos ad id usgue tempus duces habebani ; 

et praeter istos Caium et Puvlium Licinios, atque Caium Vesselium 

ugam. N e , 
___ Dionys, IX, 41..... legem promulgavit de tribunorum Crea- 

tione, eam 'quidem ex curiatis (quae eo nomine a Romanis appellan- 

tur) in comitia tributa diferens. * NI a inuni sunt 
Liv. 11, 68. 'Tum .primum tributis comitiis creati tribuni sunt, 

pumero etiam additos tres, perinde ac duo antea fuerint, Piso auc 
or est, a. , 

„„„ Cie. in fragm. Cornel I. Itaque auspicato postero anno decem 

tribuni plebis comitiis curiatis creati sânt. strat 
Ibid, Decem tribunos plebis per pontificem, quoă magistratus 

„nullus erat, creaverunt, , , , îi i
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„ginţi se obligară a recunâsce: pe aceşti magistrați aleşi. de 
el câte unul din fie care trib al poporului, de 'unde magi- 
strai ai! căpătat numele: de tribuniă plebei; cu aceştia, ca 
representanţi ai plebei s'a încheeat convenţiunea care s'a, 
pus sub protecţia deilor lex sacrata dovada se va vedea în 

“paragraful următor... : : Ă E 

E 6. Numerul Triburilor.. 

Există discuţie între istorici asupra numărului tribu- 
“nitor plebei aleşi la, început; unii susţin că aii fost aleşi doui- 
tribuni plebei numai, alţii vorbesc de cinci, iar noi căutând nu- 

- mele acestor tribuni, cari ati fost la început, îl găsim că sunt 
următorii : Lucius lunius Byutus, Caius Sicinius Belutus, ambii 
patrician), [cilius Ruga, Caius Jacinius” şi Lucius Albinus. 
Toţi aceştia sunt arătaţi de diferitele isvâre ca primil tri- 
buni plebei:) şi sunt cinci la. numtr. Pentru a sci' dacă ai 
fost în “adevăr 5 saii numai 2 tribuni, e nevoe a se cunâsce 
mal întâi câte triburi ai existat, de 6re-ce trebue să existe o 
corelaţie între numerul tribunilor şi al triburilor, ma! cu s6mă 
că cuvintul tribuni vine dela trib. - Asupra acestul punct 
găsim următârele: - Ma a 

î Când s'a făcut secesiunea, imensa populaţie a Sta- 
tului Roman a fost împărţită în 17 triburi?) regionale şi 
anume; | 

. Aemilia ş 
+ Camilia, 
. Claudia 
+ Cornelia . | , 
Crustumina a] 
Fabia : e N 

. Horatia Ia 
. Lemonia 
+ Menenia 

10. Papiria , 
11. Pollia, - A 
12. Pupinia A 
13. Romilia, E 
14. Sergia 

E 
Do 

SI
 

DD 
CI 

Co 
Dr

a 

  

„3% Liv. 11, 88, Dionys. VI. 89, | | ) Th, Mommsen. K&me Porsch. I, p. 106, nota 80.
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15. Valeria (în loc de Galeria) : 
16. Veturia şi 
17. Voltinia. 

Dintre aceste 17 triburi regionale, 12 sunt triburi pa- 

triciane, adică triburi formate de teritorii ocupate de ge- 

nuri cari ai şi dat numele lor triburilor respective; ele sunt: 

„ Aemilia, | 
„ Camilia 
„ Claudia 
+ Cornelia 
. Fabia | 
„ Horatia 
Menenia 
Papiria - 
„Romilia 

„ Sergia 
„. Valeria şi 
. Veturia, 

D
a
 

=
 
D
E
P
 
A
D
o
R
W
N
D
=
 

p-
 

DD
 

Cele'Palte triburi nu mai pârtă numele vre-unui gen cu: 

noscut ca patrician, ci sunt probabil numite ast-fel după, locuri. 

„Așa sunt: Crustumina, Lemonia, Pollia, Pupinia şi Voltinia. A- 

ceste triburi aii fost; probabil locuite de plebei numai, alt-fei ele 

ar fi putut căpăta numele vre-unuia din. genurile: ilustre ale 

* Romei, dacă întâmplarea, -făcea ca, să locuiască una din ele 

pe aceste teritorii.. : SE ” ' | 

- Numărul. triburilor de plebei fiind de cinci şi coinci- 

dând cu numărul tribunilor' plebei, putem dice, că fie-care . 

trib a avut tribunul sii, ceea-ce explică îniprejurarea că se 

găsesc cinci nume de tribuni plebei pentru primul tribunat, 

deși istoricii afirmă că aii fost creaţă numai doui tribuni. Dacă 

istoricii vorbese de doui tribuni la început, şi aceştia, sunt 

patricianii Lucius unius Brutus şi Caius Licinius Belutus, 

atunci e probabil că .acești doui tribuni ai fost; creaţi printr o 

lege curiată de patriciani pentru ca să aibă cu cine încheea, 

convenţia, legea sacrată, în numele plebei şi săi. acorde 

formal cele stabilite de mai înainte. (Cf. din nota 5; pas. 207). 

' Pers6na tribunului a fost sacrosanctă, adică” inviolă- 

bilă; el a' avut jus auzilii, adică dreptul de a da ajutor ple: 

471 
14
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bei!), care cuprinda: jus întercedendi, adică dreptul de a in- 
terveni între diferendele dintre patrici şi plebei, dreptul de 
velo, adică de a opri orl-ce măsură a şefilor de ginţi care 
ar putea fi prejudici6să plebai, ceeace are ca urmare drep- 

„tul de sancţiune a iezilor, fiind-că orl-ce hotărire a şefilor 
de ginţ, trebuia, să trâcă prin colegiul tribunilor, cari, dacă 
nu exercitaii dreptul de veto, puneaii sigiliul, un 72) pe act. 

Ca ajutâre tribuni:i au avut pe edilii plebei şi ?n loc 
de lictori viatores. 

Cu tâte că prin împăcarea făcută între poporul roman 
Quirit şi plebe, Statul a căpătat o formă unitară; cetatea Roma avea totuși mat mult un Stat dublu, căci de o parte este poporul roman Quirit cu organisaţia sa gentilică ne- - sdruncinată, 'cu curia sa ca suprema autoritate, cu consulii sei, cu drepturile în fine imperscriptibile ale şefilor de ginţi, cari se transmitea prin moştenire în aceeaşi -ginte în ordinea agnaţilor şi gentililor, iar de alta se află plebea ce trăesce „ desorganisată în familil, neavând nici gință şi nici curia, având însă, ca autoritate politică superidră curia: şefilor de ginţă, contra căreia s'u ridicat prin secesiune, şi nisce umili representanți ce steteaii la uşa, curiei*), fără, de a avea vole să, intre înâuntru, ascultând desbaterile suveranilor poporu- lui şi aiplebei, opriţi de a se amestecu în acele desbateri și 

  

, „1) Liv. II, 33. Agi deinde de concordia coeptum concessumque in conditiones, ut plebi sui magistratus essent sacrosancti,- quibus, auxilii latio adversus consuleş esset. 
Cf. Liv. 11, 65—56; III, 20—24; V, 12; VI, 35. , Dionys, VI, 87. Concedite induit. nobis, ut quotannis aliquot ex ordine nostro eligamus, qui magistratum gerant, quique nullam - aliam auctoritatem ac potestatem habeaut, sed tantum plobeis inju: riam et vim patientibus opem ferant, nec quemquam jure suo frau- dari patiantur. , ” Ă - „_ Dionys. VII,17. Sciebant enim tribunis nihil aliud concessum a; senatu, nisi ut opem ferrent plebeiis' injuriam patientibus. . „Geil, XIII, 12. „Quod tribunus plebis antiquitus creati videntur non Juri dicundo, nec causis querelisque de absentibus noscendis sed intercessionibus facienais, qnibus praesentes fuissent, ut injuria quae. coram fieret arceretur. IN 

:) Val. Max. II. 2—7. Illua quogque memoria repetendum. est, quod tribunis plebis intrare curiam non licebat; ante valvas autem positis subsellis, decreta patrum attentissima cura examinabant, ut sl qua ex eis improbassent, rata esse non sinerent; itague veteribus senatus consultis T littera subsceribi solebat, eaque nota significabatur, ila tribunos quoque censuisse, - ! ?) Val. Max. II, 2—7. 

+
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a spune şi ei o vorbă în interesul binelui comun. Insă, 

cruda ironie ce vecinic însoţesce trufia, a vrut ca prin ăcea 

ușă la care steteaii umil, tribunii plebei urite, grosiere şi 

streine de neamul şi qeil străluciţilor Ramnes, Tities şi 

Luceres, si nu pâtă eşi o hotărire ce displăcea acestor plebei 

uriţi. Cine ar fi putut crede atunci, când s'au acordat plebei 

uibunii cu puteri negative numai, că s'a creat primul regs 

<onstituţional,. că sa pus piatra fundamentală a unui noii 

Stat, că cu timpul tribunul se va pune deasupra organisaţiei | 

gentilice în acest Stat, şi că de la uşa . curiei, el va. 

ajunge pater patriae, după ce de două ori el va fi r-fusat 

«a, înjositor titlul de parens patriae ! Şi acesta s'a întemplat;: 

tribunul plebeu de odinedră a ajuns cu timpul împeratul 

Romei. - N a 
Alăturea deci cu Statul patrician sa 'ridicat un noii 

Stat, cel al plebei, care, tocmai fiind că a fost lipsit; de ginţi, 

a format baza Statului viitor democratic. 

In liuntrul săi acest Stat a avut ordinea, sa: După 

<ererea, unuia intre cei dintâi tribuni Icilius Ruga, curia, 

"adecă patres întruniţi, a votat o lege care asigura plebei 

intrunirile sale 1). In aceste întruniri, plebea chemată, la 

viaţa publică discuta, interesele sale, iar colegiul tribunilor 

<hibzuia și lua o hotărire?). Mai târdiu în urma, propunerei 

tribunului Publius Volero5) s'au instituit comiţiile tri- 

  

1) Dionvs. VII, 17. 'Tribuno concionem ad populum habenti 

nemo contrara oratione adversator, neve -dicentem interpellato. 6; CE. Liv. UI, 56, 15; 67, 2; 58, 2; 60,5; III, 13,9; 14, 5; 9 

18, 6; 51, 15; 64, 8; VI, 85, 8; 88,4: 39,1. 2) Dionys. X, 80, 48. . AS DI 

; :) Dionys. IX, 41. Dle igitur, simulatque placata divini numinis 

ira licuit sibi negotia publica facessere, populo ad concionem con 

-vocato, legem promulgavit de tribunorum creatione, eam qui ora x 

<uriatis (quae eo nomine a Romanis appellantur) în comitia tribu 

efereus. o - , - 

Dionys. IX, 43. At Publius tribunus cum collegia suis, nihil 

i y tuerat 

-amplius cunctatus, legam, quam superiore anno perferre non potuerat, 

iterum promulgat, se "abite legi addito, ut iisdem comittis etiaza 

uid aliud apud populum aedilitius magistratus crearetur, et quidg 
-agi decernigue oporteret, tributis comitiis eodem modo docernereiur- 

“Quod nihil aliud erat, quam senatus potentiam aperte , 

«amque ad plebem transterre. : ami. 
"A Dion 5 1%, 49, Ex îllo tempore usque ad nostram aetatem 
tribunorum atque aedilium creandorum comitia, sine auspitiis et 

-omni alia religione, comitiis tributis peraguntur.
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butei) ce se ţineau sub presidenţia unui tribun 2) în care .co- 
miţii plebeii votaii propunerile ce de mai nainte au fost publi- 
cate). Aceste propuneri votate se numiau plebiscite, aveau 
puterea de lege pentru plebe 'şi prin ele se alegeaii de acum 
înainte tribunii şi edilii plebei*).:: Situaţia reciprocă a popo- 
rului şi a plebei cu privire la legi în Statul roman a fost 
“dar cea următâre: * | 

4) Tote propunerile pe cari le vota curia şefilor de ginţă, 
„. erau în formă lege pentru populus şi decret pentru plebe, dacă 
„acea propunere n'a. întâmpinat un veto al tribunilor plebei. 

b) Tote propunerile pe cari le vota plebea, în cormiţiile 
sale. tribute erai plebiscite şi aveau putere -de lege pentru 
plebei numai. - 

In anul după tradiţie 297 adecă 36 ani după înfiinţarea. 
tribunatu.ui, se votă o lege curiată prin : care se acorda 

, 

Liv. 11, î6. Voleronem amplexa favore plebs proximis comitiis 
tribunum plebi creat in 'eum annum, qui L, Pinarium, P. Furium 
consules habent, contraque- omnium . opinionem, qui eum vexandis: 

" prioris anni consulibus permissurum tribunatum 'credebant, post pu-' 
blicam causam privato dolore habito, ne verbo quidem violatis con- 
sulibus, rogationem tulit ad popilum ; ut plebei magistratus tributs 
comitiis: fierent. - E : 

Cf. Liv. II, 57, în fine, . . DR . 
Ibid LI, 58. Tum primum tributis comitiis creati tiibuni sunt. 
1) Cf. Schwegler. R. G. vol. II, pag. 553 urm. N 
2) Liv, IL. 56,9; III, 17,1; Cic. deind. [I, 17,52. Hune (0. Fla- 

mirius trib. pleb-) pater suus concilium plebis habentem de templo 
deduzit arcessitur majestatis. Intentio est: Majestatum minuisti, quod 
tribunum plebis de templo deduxisti. 
„_„2) Dionys. VII, 68. Ubi verotribuni'senatus consultum accepe- 

runt, progressi in comitium populum-ad concionem convocarunt ; et 
valde laudato senatu, lectoque «jus decreto, diem indixerunt, qua die 
finem huic judicio imposituri erant, omnesque. cives xogarunt ut 
ad eam diem adessent, quod de summa rerum essent cognitori, 
3 Liv, IV, 1, Nam anni principio de: connubio. patrum et plebiş 
C. Canulejus, tribunus plebis, rogationem promulgavit. 
> „i Liv, IV, 48. Turburatores vulgi 'erant Spurii Maecilius quartum 
et. Metilius tertium tribuni plebis, ambo absentes creati. Et quuin 
rogationem promulgasseut, ui ager ex hostibus captus viritim divi-. 
deretur, magnaeque  paries nobilium so plebiscito publicarentur 
fortunae. - a Ea a 
Liv. X, 6, 6; Rogationem ergo: promulgarunt (sc. tribuni), ut, 

quum_quatuor augures, 'quatuor pontifices. ea . tempestate essent, 
placeretque augere sacerdotum numerum..quatuor pontifices, quinque 
augures, de plebe omnes allegerentur, -:. -: , a 
„Pest. v. promulgari. Promulgari leges "dicuntrr, cum primum in vulgus eduntur,.quasi provulgari. au at 

1) Dionys. IX, 19...
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plebei dreptul de a alege dece tribuni *), adecă îl se dă şi: 

dreptul de alegere a tribunilor pe cari până acum îi alegea, 

curia şi dreptul de a avea, câte doui tribuni de trib.. 

-$-68. Decemvirii. . ăi 

„Prin înfiinţarea, tribunatului (261 a. u. c.) şi acordarea 

dreptului electoral. plebei (297 a. u. c.), bărbaţii acestei 

populaţiuni a Romei.căpâtară. în Stat o situaţiune politică. 

cu: mult superioră bărbaţilor ce făcea parte din - âi- 

feritele ginţi, afară bine înteles de șefii de -ginţă înşişi; 

căci, pe când cei dintâi aveai dreptul de a-şi alege pe 

magistraţii lor şi de a contribui prin vot la, facerea, plebis- 

citelor care erai adevărate legi. ale plebei, cei de 'al douilea, 

udecă membrii familielor patriciane, erai supuşi voinţei şefilor | 

de ginţi de cari atârnaii politiceşte şi economiceşte, voinţa . 

acestor fiind. obligatorie pentru. dânşii. Bărbaţii : plebei 

aveati o independenţă politică şi economică -pe care nu o 

aveaii membrii de familii ce compuneaii diferitele ginţă. Ast- 

_fel fiind, libertatea, plebei a trebuit si aibă o. înfluenţă 

disolvantă asupra ginţilor, şi capii de familie agnaţă aii trebuit 

să dorâscă cel puţin o posiţiune în Stat egală cu ceaa bărbaţilor 

plebei. De aceea când tribunul plebeii Terentil Arsaa venit 

cu o propunere cerănă, . pentru completarea independenţei. 

plebei, ca. să -se numâscă o comisiune de 5 plebei 2) care 

să scrie legile penale 5) pentru a sustrage plebea, de la bu-. 

nul plac al consulilor în materie de a pedepsi, acestă . 

") Liv, X, 30. Is metus perpulit, ut scribi militem_ _tribuni 

sinerent, non sine pactione tamen, ut, quoniam îpsi quinquennium 

elusi essent, parvumque id plebi praesidium -foret, decem deiude 

tribuni plebis crearentur . e e. . ct... ...... nn. 

. .. . . . ... . . .. . . .... . . . .:. e 

“Tricossimo sexto anno a primis tribunis plebis, decom creati sunt, 

bini ex singulis classibus: itaque cautum est ut postea crearentur. 

„= Dionys, X, 3% In hanc igitur sententiam factum est senatus- 

consultum. Licere plebi decem tribunos quotannis creare ; sed nullum 

ex illis, qui tune magistratum gerebant, Ia senatusconsultum accep-. 

tum Virginius et collegae promulgarunt . atque, legem de ea re 

scriptam plebiscito confirmant:s, decem tribunos în annum insequentem 

designarunt, . - . " PI 

2) Liv, III, 9, 2, legem se promulgaturum, ut quinque viri: 

creentur legibus de imperio corisulari .scribendis. -. 

3 Liv. LL. 9. Quippe duos pro uno domino acceptos, immodorata, 

inânita potestate, qui soluti atque effrenati ipsi, omnes. metus legum 

omniaque supplicia verterent in plebem. - E DI
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propunere a trebuit să convină şi capilor de familii, patriciane. 
După o esitare și o opunere firescă a, şefilor de gintă, aceștia. | 
cedară, în cele din urmă, suspendari ori-ce magistratură şi 
numiră, din sinul lor o comisiune de dece bărbaţi, numiţi d- 
cemriri ;-cu misiunea, de 'a scrie legile.  . | 

Sarcina acestei comisiuni, -care înlocui pentru doi uni. 
ori-ce magistratură, n'a fost grea; căci deşi în fond avea să. 
„pună bazele unei noi constituţiuni, ea totuşi n'a avut să 
facă alta decât să scrie normele stabilite prin convenţiunile 
celegai diferitele ginţi ale cetăţii, şi să le aplice familiei. Raupor- 
turile de drept public de la ginte la ginte, ca şi raporturile ce erait. 
normale- în sînul ginţilor, trebuiaii să devină ast fel rapor- 

tură dedrept public şi privat pentru familii; legile create prin con-- 
venţiuni încheeate între ginţi, trebuiră să fie recunoscute 
bune pentru șefii de familii, cari putură să se ridice ast-fel 
în Stat de odată la rangul ocupat până acum de şefii de 
ginţi, în acest Stat... CE 

Prin acestă reformă s'a creat de drept, familia plebee 
şi cea patriciană şi s'a introdus egalitatea în. Stat între: 
patriciani şi plebei; căci precuma fost chemat şeful de familie. 
“patrician la o viaţă economică şi politică independentă tot: 
aşa a fost chemat șicapul de familie plebei la o asemenea viaţa in 

* Statul roman. Acestă, egalare în drepturi între șefii de familii. 
cu şefii de ginţia permis reoreanisarea, Romei pe baz 
familiei şi instituirea acelei organisaţiuni cunoscute sub nu: 
mele de constituţia lui Serviu Tulliu, dar care după no! nu 

- pote fi decăt constituţia decemvirilor. SI | 
: Cauzele cari ne fac pe noi ca să atribuim reforma. 
“cunoscută sub numele de reforma lui Serviu Tulliu decem- 
virilor sunt următorele : 

| a). Reforma, lui Serviu 'Tulliu presupune deja existenţa - 
familiei independente, care însă, după concepţiunea nstră 
despre nascerea şi desvoltarea, instituţiunilor de drept și Stat, n'a precedat gintea, ci a urmat'o, şi am vădut că gintea saă mai corect genul este unitatea constitutivă a. Statului. Familia independentă a trebuit dar să se nască în: 
Statul deja format. Pe când pentrua, crea Statul era nevoe de gintea indepentă, şi trebuia o convenţie între şefii de ginţi, pentru a-'! reforma pe baza familiei independente nu-i trebuea. 
decât, voinţa formal declarată a şefilor de ginţă. . . DA trebuit mai! întăi -cu plebea 'să ajungă la o Situaţie” politică în Statul roman, egală cu cea a patrici-i anilor, pentru ca, plebeik şi patricianil să potă fi uniţă întrun
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singur corp electoral ca celal centurielor. Insă plebeii de abia, 
în 261 a. u. c. ai căpătat tribunt şi de abia în 297 a.u.c. 
ai căpătat dreptul de a-și alege pe magistraţii lor. Urmâză 
că, pentru a alege pe magistraţii comuni, a trebuit să trecă, 
încă un timp, și că deci nu înainte “de tribunat ai putut 
plebeii să facă parte din centurii. Aa 

c) Organisaţia, lui Serviu Tulliu e făcută pe. baza cen- 

„sului însă; pecensori îl întâlnim deabia în 211 adecă șâse ani 
după facerea legilor de. decemviri. o . 

Aceste argumente, scâze din logica internă a lucrurilor, 

ne fac st admitem, că Statul democratic organisat pe bazu 

censului familiilor începe de abia cu anul 306 a. u.c. după 

cronologia generalminte admisă, adecă după decemviri şi de 

aci e permis a crede :că, triburile esistănd deja în număr 

de 17, decemvirii ai fost acela, cari al format clasele şi . 

centuriile, bizându-se pe aceste triburi. 

SECŢIA II. 

CONSTITUȚIA LUI SERVIU TULLIU. 

$ 69. Clase şi Centurii. 

Prin legea, celor XIltable făcute de decemviri, familiile ! 

căpătând: independenţa, economică precum ŞI cea politica în 

Stat, s'a putut procede la o nouă orgunisare a Statului pe 

baza, censului, în care organisaţie sarcinele să fie purtate 

pro. habitu pecuniarum 1). Pentru acest scop întrega popu- 

laţie a fost împărţită mai întăi în trei categorii şi anume 

în locupletes, assidui şi prolelariă adecă proprietari de moșii 

şi deci ai solului pe care se afla Statul roman, birnicl *) şi 

proletari, dându-se celor d'intăi un drept mai bun precum 

") Iă a anim instituit, rem saluberriinam tanto 
) Liv. 1, 49, 5. Censum enim instituit, rem salu 

futuro împerio' ex "quo belli pacisque munia non -viritim, ut ante, sed 

pro habitu pecuniarum fierent. . 0. Fest. op. v- 

- tt. XVI, 1 3 :) De la assem dare cf. Gell. N. gli multorum SE ePaici 

Assiduus. . . Alii assiduum locupletem, mu ore asse dan do 

tum putarunt, Alii qui sumptu proprio mi 
vocatum existimarunt.
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afirmă Cicero. 1) După acâsta, întrega populaţie a celor 17 
triburi fâră deosebire de patriciani şi plebei, a fost împărțiţă 
în cinci clase după cifra averei lor, iar aceste cinci clase ail . 
mai fost împărţite în juniores şi seniores. | 

“ Clasa, întâia a cuprins pe toţi aceia cari posedaii-0 
avere evaluată la 100.000 aşi. . , 

„ Clasa a doua a cuprins pe toţi cari posedaii o avere 
evaluată la 75.000 aşi. SI - E 

Clasa a treia a cuprins pe toţi acei cari posedai o 
avere evaluată la 50.000 aşi. 

Clasa a patra a cuprins pe toţi aceicari-posedaii o avere 
evaluată la 25.000 aşi. 7 

Clasa a cincea a cuprins pe toţi acei cari posedat o 
avere evaluată la 11.000aşși după Tit Livii 2), ae 12.500 ași 
după Dionisiu din Hulicarnas 3). . ... | 

Nu încape îndoială că în prima clasă se aflati, dacă 
nu toţă, cel puţin aprope toţi acei cari erai calificaţi ca 
locupletes. In celelalte clase eraii assidui. - | 

Pe lângă aceste cinci clase se mai aflaii însă cetăţeni, 
cari, sau aveau averi mai mici de 12.500 sau 11.000 ași, 
saii n'aveaii averi de loc. Aceşti cetăţeni n'au format oa 
s6sea clasă, ci-au format proletară, a treiaparte a diviziune! 
locupletes, assidlui şi proletariă. | 

Poporul ast-fel împărţit în trei părţă şi în cinci clase 
s'a numit ezercitus care a fost apoi împărţit în centurii. 

Prima clasă a conţinut 80. centurii dintre cari 40 cen- 
"burii juniores adecă bărbaţi în etate de 17—45 ani și 40 
centurii seniores adecă bărbaţi de la 45 ani în sus. 

Clasa a doua a, conţinut 20 centurii dintre cari 10 
juniores şi 10 seniores. | So | 

Clasa, a treia, a conţinut, asemenea 20 centurii. dintre 
cari 10 juniores şi 10 seniores, - : | 

4 

  

1) Cic. de rep. II, 22, 39—40. Deinde equitum magno numero 
ex omni populi summa seperati religuum populum distribuitin quin- 
que classes, senioresque a junioribus divisit; eosque ita disparavit ut sufiragia non in multitudinis, sed in locupletum. potestate essent: 
curâvitque quod semper in republica tenendun est, .ne plurimum valeant plurimi. ae ! 

Liv. I, 43. Undecim millibus haec classis censebatur, 
) Dionys. :1Y, 17. In quintam classcm rejecti sunt, quorum facultates censebantur „intra .viginti et quinque minas usque ad dou- decim cum dimidia, et .in triginta centurias hos divisit, -
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Clasa a patra a conţinut tot: 20 centurii, dintre cari 
iarăşi 10 juniores şi 10 seniores. , 

Clasa a cincia a conţinut 80 centurii dintre cari 15 

juniores şi 15 seniores, . - 
„Avem deci în total 170 de centurii divizate după cens, 

dintre cari 85 centurii juniores menite. a merge în resboi și 

85 centurii seniores menite a îngriji de interesele Statului 

în oraş saii cu alte cuvinte câte 10 centurii de fie care trib. 

„Pe lângă aceste 170 de centurii mai. exista, precum 

am v&dut, o populaţie de proletari. Din sînul acesteia s'au 

făcut două centurii fabrum adecă lucrători în lemn, fer şi, 

piatră, una de seniores şi alta, de juniores, cari Sau adăogat | 

după Liviu şi Cicero, clasei întâia !) după Dionisiu clasei a 

doua 2). Tot din acea populaţie s'aii mai format două cen- 

turii cornicinum et tibicinum adecă cornişti şi flautişti cari 

Suit adăogat—după Liviu — la clasa a cincia *), iar după Dionisiu 

la clasa a patra *). Livius mai adaogă o centurie numită, 

accensoraimi, probabil compusă dia cetăţeni înscrişi după facerea 

censului şi cari pentru un lustru nu faceau încă parte din 

nici una, din cele cinci clase, deşi aveai censul pentru a 

figura în vre-una dintr'ânsele; apoi mai exista restul 

proletarilor cari formau o centurie numită centuria capite 

censorum, cea-ce dă în total 176 de centurii. | Ia 

, Din aceste 176 de centurii, numai centuria capite cen- - 

sorum a tost scutită de serviciul militar, tote celelalte aii 

avut obligaţia de a face acest servicii, de a se ajusta, și 

înarma, într'un chip uniform prescris pentru fie-care clasă, 

aşa dic isvârele, dar în contradicere cu ele însăşi, cari îm- 

părţind poporul în juniores şi seniores obliga numai pe 

juniores a merge la răsbol,-iar pe cei bătrâni a îngriji de 

interesele publice înlăuntrul Statului, „conform principiului 

militiae et domi. “ 
In ce neprivesce pe noi care ne ocupăm de partea de 

politică, a acestei organisaţiuni,. noi avem 176 centurii de 

1 Liv, 1, 43. Additae huic classi (primae) duae fabrum centuriae, 

«Juae sine armis stipendia,. fecerent. Aa , 

Cic. de rep. H, 22. . i 

2) Diony. LV, 17. Atque opifices secundae classi additi sunt. 

-3) Liv. |, 43. In his accensi, cornicines, tubicinesque in tres 

centurias distributi. Undecim millibus haec classis censebatur. 

E 1) Dionys IV, 17. Tibicines vero et cornicines in quarta' classe 

«collocati sunt. Ă - - , :
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cetăţeni, cari de la al -17.lea an al vieţii aii căpătat tâte: 
sarcinile cetăţânului precum. şi drepturile acestuia. -. 

Insă unii scriitorii susţin că mai fost numai 176 de 
centurii ci 193 saii 194, acâsta din pricină că la aceste cer. 
turii se mal adaug 18 centurii de cavalerie. In adevăr, Livius 
ne spune că după ce Serviu a organisat infanteria, ela 
creat 12 centurii de cavaleri din ginţile cele mai nobile, 
îndoind cele trei centurii de cavalerie create de Romul, ast- 
fel că a făcut şâse în loc de trei, cea-ce dă 18 centurii de 
cavalerie 1). - - 
„O singură greşelă comite Livius aci şi anume, că nu- 

_mără aceste 18 centurii de două ori; căci, censul fiind 
determinant, cavaleria e cuprinsă în prima clasă, câ, având 
censul de 100.000 ași. (Statul i-a dat numai calul.%) 
Acestă greşelă o comit, toţi acei cari văd în împărţirea, po- 
porului în clase o împărţire. a armatei, iar nu cea ce era 
în realitate, adică o organisare și împărţire a poporului pe 
baza censului. Dacă, scadem aceste 18 centurii căpătăm 176 

“centurii ast-fel precum arată isvârele şi nu încape îndoială 
că n'aii existat mai mult decât 176 de centurii iar nu 193 
saii 194: Numărul acesta, de 176 de -centurii dintre cari 170 
formate din cele 5 clase, corespunde numărului triburilor 
regionale, în care era împărţită Roma, şi cari erati în totul 
17 pe acea vreme, ast-fel că fie-care trib a at 10 centurii, 
cinci centurii de seniores şi cinci de juniores, cari tâte îm- 
părțindu-se în clase după averi, ai dat 80 de centurii de 
prima. clasă, câte 20 de a doua, a trefa, şi a patra clasă şi 
30 de a cincia clasă. Că triburile ai întrat şi ele în orga 
nisaţia pe centurii, se contestă de Liviu 3) dar obiceiul de 
a se procede la vot după triburi, dintre cari centuria ce mai 
întăi trebula să voteze era trasa la sorţi dintre triburi, 
dovedesce contrariul celor gise de Liviu, 'care de altfel vor-: 
besce de cele 4 triburi în cate a fost divisat orasul ear nu 
de cele 17 cari ne preocupă. ” 

1) Liv. 1, 43. Ita pedestri exercitu ornato distributoque, equitum ex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias, Lex.item alias centurias, tribus a Romulo institutis, sub iisdem, quibus inauguratae 
erant, nominibus fecit. 

*) Liv, |, 43. Ad equos emendos dena millia aeris ex publico data; et quibus equos alerent, viduae attributae, qvae bina millia 
aeris in annos singulos penderent. - 

5 Liv], 43. Neque hae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quiquam pertinuere.
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Cele-l-alte 6 centurii ai fost formate dintre proletari . 
şi adăogate claselor.afară de accensi, cari erai tineri neîn- 
scriși încă pe timpul lustrului în vre-una din centuriile 
claselor, saii cetăţeni noui. In ce privesce numărul Gmenilor 
cari compuneaii o centurie, el pote să fi fost la început de 
o sută, dar centuria capite censorum cupringend mai mulţi 
de cât cele 80 centurii. împreună din clasa întâia 1), care 
cuprindea pe locupletes,—cele-l-alte clase cuprindând pe assidui 

— urmeză că centuriile cuprindeau un număr nedefinit de 

oameni, sai pe toţă cetăţenii cari ai trecut vestă de 17 

- ani, continuţă în trib. - 

Ast-fel a fost organisat poporul pentru a- guverna 

tatul şi a merge la r&sboi; pe baza acestei organisaţiuni 

el alegea magistrați 2), primea sati respingea propunerile 5, 

decidea de r&sboi şi de pace 4) şi despre capul civis ?). 

3) Cic. de rep. II, 22, 40. Illarum autem sex et nonaginta cen- 

turiarum in una centuria tum quidem plures censebantur quam paene 

in prima classe tota. - . 

2) Liv. 1, 60, 3. Duo consules înde comitiis centuriatis a prae- . 

fecto urbi ex commentariis Serv. Tullii creati sunt, L. Junius Brutus 

et L. Tarquiuius Collatinus. 

Cf. Dionys. 1V, 20; VI, 66; VII, 56. 

3) jâv, III, 34, 6. Quum ad rumores hominurm de unoquoque 

legum capite edito satis correctae viderentur, conturiatis .comitiis 

„_decem tabularum leges perlatae sunt. 

Cic. de.rep. II, 31, 53. ldemque, in quo fuit Publicola maxime, 

legem ad'populum tulit eam, quae centuriatis comitiis pruna lata 

est, ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem 

necaret, neve verberaret. . NR 

Ibid. 11, 35, 60. Gratamque etiam illam rem quarto circiter et 

quinquagesimo anno post, primos consules de multae sacramento Sp. 

“Vurpeius et A. Aternius consules comitiis centuriatis tulerunt. 

4) Liv. IV, 30, 15. Controversia inde fuit, utrum populi ussu 

_indiceretur bellum, an satis esset senatus consultum. Pervicere tribuni, 

denuntiando impedituros se delectum, ut consules : de bello ad popu: 

lum ferrent. Omnes centuriae jussere. - 

“Cf, Dionys. |. e. Accelaşi VIII, 91; IX, 69. , 

5) Liv, 1, 96, 12; VIII, 33, 7. Cic. de rep. II, 31, 54. Provocationem 

autem .etiam a regibus fuisse declarant. pontificii libri, significant 

nostri etiam augurales : itemque ab omni judicio poenaqne provocari 

licere indicant XII tabulae compluribus legibus.  --. 

Cf. Dionys. V, 19. Val. Max VIII, 1,1; 1. 2, $ 16;D. 1,2; Fest. 

V. 80rorium. - ” . .
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$ 70. Votul. 

Cicero ne spune în repeţite rînduri 1), că regii, fiind 
creaţi printr'o lex curiata, după ce ai primit a fi regi, aii 
mai propus o nouă lez curiata care iarăși s'a votat decurii. 
Cicero insistă asupra acestei formalităţi pe care o crede fârte 
importantă. Scopul însistenţei lui e de arăta că suvera: 
nitatea a fost şi a r&mas înherentă poporului şi că regele 
nu putea fi rege fâră de aceste legi. Intrebarea, ce se nasce 
e, de ce regele, după ce curia l'a numit printr'o lex curiata, 
a mai propus şi el o altă lex curiata,. care se: vota iarăși 
în curii după genuri 2). . ” 

Respunsul nostru la acestă întrebare e. următoriul: 
Cuvintul zotum, venind de la voveo, care îns6mnă a pro- 
mite în chip. religios sai solemn, conţine idea „unei pro- 
misiuni solemne. Dacă prima lex curiata a fost o promisiune 
solemnă făcută de la sine de curie şi era un ot creator 
al regelui, al -doulea. vot, cel deia a doua lex curiata, a fost 
0 asemene promisiune de supunere şi ascultare cerută de 
rege. Acest vot ma mai fost un vot liber şi creator, ci un : 
fel de jurământ. Votul la începutul lui nu era tot-deauna 
expresiunea voinţei libere a cetăţânului, ci era şi modul prin 
care cetăţenul declara supunerea, sa, fie autorităţii, fie unei 
convenţiuni. - 

Cand plebeil ati căpătat dreptul de a-şi alege tribunil lor, 
precuin şi vu Gre-care autonomie în cetate, ei au esercitat 
acest dreptal lor, de alegere şi de hotârire asupra propuneriilor 
tribunilor lor, prin vot;. însă acest vot al plebeului se de- 
osebia mult de cel al patricianului tocmai în ce „privesce 
punctul decisiunei; căci pe când votul patricianului conţinea 
0 declaraţie solemnă de supunere la magistratul ales saii la 
hotărirea luată, votul plebeului apare ceva. mai liber, El cumula în realitate ambele elemente ale votului adecă de- 
Cisuulnea şi supunerea, pe când votul patricianului care nua 
fost şef de gen sai ginte, nu conţinea decât declaraţia 
solemnă de supunere. Plebeul aproba în tribul săi propunerea 
sai candidatul, patricianul făcea jurăment în curia sa că se 
va supune şi va da ascultare propunerel sai magistratului 
presentat ; aceasta reese din organisaţia însăși a Statului. 

  

:) Cic de rep. 11,18, 17, 18, 20,21. 2 - = , : . : ) Gel. N. Att. AV, 27, Cum ex generibus hominum suffragium feratur curiata comilia esse. . - ”
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| Când sai instituit comiţiile centuriate, s'a adoptat idea, 
votului plebiscitar şi voinţa centuriilor s'a numit su/fra- 

- gium de la sub şi frango adecă supunere saii rupere a voinţei 
proprii de câtre cea generală, sai votul. pe care-l avem adi. 
Acest vot era creator, căci: detidea într'un sens sai altul, 
crea, sai respingea legi, alegea saii făcea să cadă magistrați, 
condemna sai achita pe cei daţi în judecată. - 

Fie care fel de votareadecă, în curij, în triburi şi în cen- 
turii avea, modul săi de convocare; aşa, când trehuia să se 
adune şefii de ginţă care votai în curii, ei erai chemaţi prin 
lictori, comiţiile se numiaii calata şi adunarea se făcea în 
curia hostilia. Când trebuiaii să se adune plebeii pentru un 
plebiscit, ei eraii vestiți de mai înainte de tribuni întro : 
întrunire în dile anumite, şi votarea se fâcea, în fie-care trib. 
Când trebuia să se voteze în centurii, poporul şi plebea eraă 
adunaţi per cornicinem în afară de pomoerium pe câmpul 
lui Marte 1). Aci se adunaii toță cetăţenii după triburi, se 
trăgea la sorţă tribul care avea a vota mai întâi, şi apol se 
proceda, la. vot, începând cu clasa I de care se scie că a 
fost compusă din 80. centurii. Votul s'a “făcut la început 
oral mai tărzii însă prin mijlocirea unor tăblițe (tesserae) 

pe cari eraii scrise literile U. R. (uti rogas adecă pentru) 

saii A (antiquo adecă contra) cânda, fost vorba de lege. In alegeri 

de magistrați se scria numele; în cestiuni judiciare tăbliţele 

purtaă inițialele A. (antiquo) sait C (condemno *).. 

  

1) Gel]. N. Att. XV, 27.-Centuriata comitia intra, pomosrium 

feri nefas esse; quia exercitum extra urbem imperari oporteat,; intra 

urbem imperari jus non sit, propterea centuriata comitia in campo 

Martis haberi. Dionys. IV, 84. Liv. SSXIX, 15. , 

2) Schol. Bob, p. 303. ' (Orel) Hanc (sc legem tabellariam) L. 

Cassius tulit, ut non voce 'suftragium pronuntiarent, sed tabollae 

conscriberent, IC IER 

Fest. ep. v; Antiquare est in pristinum 'morem reducere. 

“lâv, V, 30,legem una plures tribus antiquarunt quam jusserunt. 

„ Liv. IV, 58, quam (sc legem) si subiecta invidae esset, anti- 

ari apparebat. IE 

i Ci. ad. Att.. 1, 14, operae  Clodianae -pontes oceuparunt. Ta 

bellae .ministrabantur ița, ut nulla daretur uti rogas, , 

Fest. v. Rogat est consulit populum: vel petit ab eo, ut id 

sciscat, quod ferat; unde nos quoque in consuetudine habemus pro 

etere' et orare. i. A . 

? Liv. XXII, 10. Rogatus in haec verba populus: velitis jubea-. 

„tisne, hoc sic fii. | . IE -
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| Fie-care centurie avea un vot numai, şi dacă în prima 
clasă voturile nu s'aă alternat, fiind unele centurii pentru 
iar altele contra ci eraii toate. pentru sai contra, atunci a- 
cestă clasă a decis asupra cestiunei; dacă însă ele s'aii 
alternat, atunci a fost chemată la vot clasa a doua care a 
decis, Dacă şi "n acestă clasă voturile S'ail alternat, fiind 
unele centurii pentru şi altele contra, atunci s'a chemat a 
treia, clasă la vot şi aşa mai departe, în caz de alternare, 
pânălaa cincea, clasă inclusiv, ceea-ce se întâmpla fârte rar, după 
cum Spun 1sv6rele, de 6re-ce de obicei clasa întâia decidea. 

Şi cu tâte acestea chiar în cazul când întâia a decis, 
cele-l-alte clase şi centurii n'aii fost scutite de a-şi da votul, 
căci se ducenii şi ele la vot!); ba, mat exista incă o cen- 
turie numită ni guis scivit ?). în care vota toţi acei cari n'aii 
putut, dinti'o cauză sai alta, vota la timp în centuriile din 
cari făceau parte. Cum se esplică acesta? 
- lută ce reese din isvore şi din concepția nâstră-asupra 

“Constituţiei noue romane şi a votului: _ 
Când Romanii ai împărţit poporul în locupletes, assidui 

şi prolelarii, ei ai dat locupleţilor un drept ma! bun şi anume 
dreptul de a decide prin votui lor. Aceştia aii avut ceea-ce 
Liviu numesce vota libera sai voluntaria în opunere cu 
„Vola necessaria saii serva ale celor-l-alţi 3). In mâna acestora 
a stat decisiunea, dupe cum .reese acâsta din faptul că se 
vota după clase şi se chemaii clasele următâre la vot decisiv 

  

1) Cic. de rep. II, 23, 39. Nune videtis esse talem ut equitum „ centuriae cum sex suffragiis et prima classis addita, centuria, quae ad summum usum urbis fabris tignariis est data VIIIL centurias 
- habeat: quibus ex centum quatuor centuriis (tot enim reliquae sunt) octo solae si accesserunt, confecta est vis populi universa, reliquaque multo major multitudo sex et nonaginta centuriarum neque ezcluderetur sufiragiis, ne superbum esset, nec valeret mimis, me esset periculosum. 

Fest. v, Ni quis scivit centuria est, quas dicitura Servio Tullio 
rege constituta, in qua liceret ei suffragium ferre, qui non tulisset 
in sua, ne quis civis suffragii jure privaretur. Sed in ea conturia 
neque censetur quisquam, neque centurio praeficitur, neque centu- rialis „potest esse, quia nemo certus est ejus centuriae; est autem ni quis scivit, nisi quis scivit.. . E „0 Liv. VI, 41,2. Est aliquis, qui se inspici, aestimari fastidiat;; “ui certos sibi uni honores inter dimicantes competitores aequum censeat esse; qui se “arbitrio vestro eximat; qui vestra necessaria suftragia pra voluntariis, ct serva pro liberis faciat, 

Cic, de leg. III, 3, in fine, Creatio magistratuum, judicia, populi jussa, vetita, quum suffrasio consci » i i i libera sunto; 8 onsciscentur,. optimatibus nota, plebi



  

numai atunci, câna clasa întâia sai clasele următore ei nu 
puteai decide. Admiţend acum că prima. clasă în unanimi- 
tatea centuriiler s'a pronunţat pentru sai contra unei legi, 
acestă legea fost adoptată, saii respinsă, votarea -celor- 
lalte a fost de prisos. Totuși şi cele-l-alte centurii. mergeaii 
la vot; această se expiică prin ideea că votau ca să facă 
„promisiunea solemnă de supunere la. legea admisă. de întâia 
clasă. Ast-fel fiind nu pâte fi vorba de majoritate -şi:'mino- 
ritate formati între cele 176 de centurii împreună, în 
materie de decisie, ci numai de centuriile primei clase. In 
cazuri escepţionale deci, când voturile în aceste centurii se 
deosebiaii, veniau la vot centuriile clasei a doua mai întâi 
şi aşa, mai departe până când 80 de centurii ai votat în- 
tr'unul şi acelaş sens. Pentru a se lua o hotârire nu.trebuia: 

jumătate plus una din cele 176 de centurii, adecă 88+1==89 
ci trebuiaii 80 centurii numai cari să se pronunțe în acel- 
ași sens, _ RR 

Fiind ast-fel, se pote esplică pasagiul lui Cicero din 

Republica, care a dat loc la atâtea interpretări şi care sună: 
Nunc-vidietis esse talem, ut eguitum centuriae cum sex sujfra- 

giis et prima classis addita centuria, guae ad summum usum 
urbis fabris tignariis est dala VIIII (aşa era, scris pe pa- 

limpsestul Republicei şi nu LXXXVIIII cum arată manus 
secunda) centurias habeat quibus ex centum Quatiuor centuriis 
(tot enim, reliquae sunt) octo solae si accesserunt, confecta est 
vis populi universa, reliquague mullo major multitudlo sex et 

nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, „e su- 

perbum essel, nec valeret nimis, ne esset periculosum 1). 
In acest text trebue să observăm mal întâi, că Cicero 

atrage atenţia asupra, puntuluf că cele 96 centurii ce r&- 
mân formâză marea, majoritate. Acestă mare majoritate nu 
pote fi interpretată ca mare "majoritate de Gmeni, de ale- 
gători, ci ca mare majoritate de centurii, căci o centurie: 
are un vot numai și chiar textul dice: reliquaque multa . 

major multitudo sex et nonaginta centuriarum. Și "n adevăr. . 
dacă seâtem clasa întâla de 80 centurii. din 175 câte erau 
în totul, ne rămân numai 96 centurii. Prin urmare în acest 
text se vorbesce de 80 de centurii ca de o minoritate ce 
decide şi de 96 centurii ca de o majoritate ce se supune 
decisiunei primei clase. Şi fiind că ceva mal sus în acest 

În CI 

') Cic. do Rep. IL, 22, 39-
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text, Cicero vorbesce de 104 centurii, rămân numai 2 de 
centurii despre -cari dă socotâlă Cicero, iar semnul VIIII din 

palimpsest pâte să fi fost corupt sai răi citit din LĂXII. 

Să, vedem acum cum se esplică cifră de LXXII de centurii. 
Cicero dice: egaitum centuriae cum sex suffragiis -ek 

prima classis addita centuria, quae ad summum usum urbis 
fabris tignariis data est. Aci avem întrega clasa întâia. 
adecă, centuriile de călări cel-l'alţi cu censul, fabri tignarii. 
Căci. călării -faceaii ei însişi parte din prima clasă de 
Gre-ce eraii aleşi dintre ginţile cele mai nobile şi familiile 
cele mai bogate şi nu exista altă -împărţire a poporului; 
prin: urmare noi trebue să înțelegem prin eguitun centuriae 
et prima classis, centuriile de. călări cari erai juniores al 

“primei clase şi cele 40 centurii -de seniores, la cari mai 
adăogăm cele două centurii: de fabri tignarii; tote aceste 
centurii nu trebue să ne dea decât 72 de centurii, de 6re-ce 
din 176 rămân 104 din cari dacă trec 8 lacele 72 se fac deoparte 
80 centurii cari decid, rămânând de altă parte pentru cele-l-alte 
clase 96 centurii. a ” 

Cum les însă 72 de centuril? 

Iată calculul nostru; 2 centurii de fabri tignarii, 40 
centurii de locupletes, apoi vin 12 centurii eguitum, iar restul 
e. cuprins în cele sez su/fragia. - . 

Cine eraii într'adevăr aceste - sex su/fragia ? Ele era 
vechile centurii de călări fundatela începutul cetăţii, celeres, 
coprindând o centurie de Ramnes, una de Tities şi una de 
Luceres, Aceste centurii vechinucoprindeaii însă numai câte 100 
de Gmeni, fiind că ficare trib a dat decem turmas 1) iar fie-care 

  

„___ 3) Fest. ep. v. Celeres antiqui dixerunt quos nunc .equites di- 
cimus, a Celere interfectore Remi, qui. initio a Romuloiis praepositus 
fuit: qui primitus electi fuerunt ex singulis curiis deni, ideoque.om- 
nino CCO fuere. : - : 

„Varro 1. |. V, 91. 'Turma decima (e in u abiit) quod ter deni 
equites ex tribus tribubus Titiensium, Ramniumi, Lucerum fiebant. 
Itaque primi singularum decuriarum decuriones dicti: qui ab eo in 
singulis turmis etiam nunc terni. De 
„Fest. v. Turmam equitum dictam esse quasi terimam, quod ter 

deni equites 'ex III, tribubus Titieusium, Ramnium; Lucerum fiebant- 
Liv. |. 13, S, Eodem tempore et conturiae tres equitum conscriptae 

sunt: Ramnenses a Romulo, ab T.Tatio Titienses appellati; Lucerum 
nominis et originis causa incerta est. 

Liv. 1, 30, 3. Equitum decem turmas ex Albanis legit.
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turmă fiind compusă, din 80 călări, avem pentru dece turme 
300 călări adecă de -trei ori.trei sute sai 900 de celeres. 
Mai târdiii acest număr s'a -duplicat (de către Tarciniu 
Priscu), adăogându-se. Ramnes, Tities şi Luceres secundi şi 
numărul de 900 s'a ridicat la 1800 călări sau 18 centurii. 
Acestea ai format. cele sex suffragia, cari impreună cu cele 
12: centurii atribuite lui Serviu Tulliu d'aii 3000 de călări 1), 
sai :30 de centuri. Cele sex suffragia. ' coprindeai deci 18 
centurii. Prin urmare cifra de -72 centurii se descompune. 

"astfel: 12" centurii eguitum create de Serviu 'Tulliu, sex 
suffragia sat 18 centurii Ramnes, Tities, Luceres primi şi 
Ramnes, Tities, Luceres secundi, restul de 40 centurii locupletes 
şi 2 centurii fabrii: (12+184+404-2=—72) în total 72 cen- 
turii de Jocupletes la cari dacă se mai adăogaii 8 centurii . 

assidui se forma întrega putere decisivă în Statul Roman. 

„8 71. Senatul, 

! Istoria tradiţională nu ne arată Senatul Romei ca un 
corp constituit de odată pe anume baze şi pentru tot-dea- 

una; ea vorbesce numa! de o formare succesivă. a acestui 

corp care la început; ar fi numerat. 100, apoi 200 şi la urmă, 

300 de membri. Cum și ce fel s'ai ales, sai numit aceşti - 

„membrii ai Senatului, ' asupra acestor punte .isforia e 

mută. . Dă o 

In ce privesce fundarea Senatului de către regi și în 

mod succesiv, acestă idee -nu pote intra în sistema n6stră 

basată pe desvoltarea ginţii şi nici nu pote avea pretenţia, 

? 

1) Fest. v. Sex suffragia appellantur in equitum centuriis, quae 

sunt adjectae ei numero centuriarum, quas Pziscus Tarquinius rex . 

constituit. - o , A BI 

Liv. 1, 36... . Tarquinius equitem maxime suis deesse viribus 

ratus ad Ramnes, Titienses, Luceres, quas centurias Romulus scrip- 

serat, addere alias constituit, suoque insignes relinquere nomine. 

Liv. 1, 43. „Ita pedestri exercitu ornato distributoque equitum 

ex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias; sex item alias 

centiurias, tribus ab: Romulo înstitutis, subiisdem, quibus inauguratae 

erant, nominibus fecit; ad equo$ emendos dena milia aeris ex publico 

data ex quibus equos alerent, viduae adtributae, quae bina milia aeris 

in annos singulos penderent. Ă , 

" Dionys. Iv, 18. Equitum vero delectum habuit ex illis, quoruni 

maximus erat census quique genere illustri erant. - 

4717 
15
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de a fi istorică. Senatul n'a existat la începutul Statului 
roman, el m'a putut să existe, fiind-că existaii genurile cu 
şefii lor, iar. aceştia nu ai putut să al6gă din sînul lor pe 
cei mai bătrâni spre a forma o autoritate centrală supe: 
ri6ră în Statul federal guvernat de. monarechi. La început 
aii existat numai patres cari se adunau în curia calabra şi 
anume patres majorum gentium, si. căror număr maxim e 
de 53. După un timp numărul acestor patresa crescut, căci 
li s'a adăogat şi şefii ginţilor mici, patres minorum gen- 
tim, aă căror număr împreună cu patres najorum gentia, 
pare a fi fost de 136 1). După noi dar, dacă urmărim firesca 
desvoltare a lacrurilor, ati existat la început patria, adică 
adunarea şefilor de ginți, iar nu Senatul. Istoria vorbesce 
chiar numai de patres la început şi nu de senat. 

| Se pâte însă ca sub regi, aceştia, vrend să se consulte, 
să se fi adresat la bătrânii ginţilor; în acest cas el ati 
“consultat mai întâi pe cei mai în verstă dintre patres ma- 
jorum gentium şi. apoi pe cel mai în verstă dintre patres 
aminorum gentium şi acesta să fi dat ideea unui senat. Îs- 
toria timpurilor celor mai vechi ,vorbesce de patres şi de. 
majores natu ?) şi 6 probabil că atunci când familiile al 
devenit, independente, când s'a organisat Statul pe baza cen- 
sului, când poporul a fost. împărţit în seniores şi juniores, 
ca atunci să se fi simţit nevoia de a constitui senatul pe 
care de alt-fel impăriirea in seniores şijuniores unde senio- 
Yes se. ocupaii cu afacerile publice domi il dă de la sine. Un 
fragment al lui Festus 3), ne spune că după alungarea re- 
gilor consulul Publiu Valeriu a ales 164 de plebei din causa 
lipsei de patriciani în senat. Acest fragment însă conţine 
în realitate faptul fundării, Senatului; căci ce alta s'a facut; 
pentru a funda senatul de cât a se adioga la cel 136 pa- 
tres existenţi ca şefi de ginţă, un număr până la 300? In 
acest număr, 186 par a fi fost patresiar 164 conscripti. Insă 

1) Fest. v. „Qui patres, qui conseript vocati' sunt in curiam“. 
Quo tempore regibus urbe expulsis P. Valerius cons, propter ino: 
piam patriciorum ex plebe adiegit in numorum senatorum CLXIIII, 
ut expleret numerum senatorum trecentorum, îța ea duo genera ap- 
pellata sunt, N: ” 
a =) Liv. 1, 32. ro. „Sed. de istis rebus in patria majores natu 
consulemus, quo pacto jus nostrum adipiscamur. - 

3) Fest. v. Qui patres.
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oi ne îndoim de veracitatea textului, căci de o parte ne 
spune că cei 164 senatori au fost aleşi .dintre plebei, ceea-ce 
e un non-sens, plebea, nefiind atunci încă intrată cu niscal- 

„Va drepturi in cetate, de alta nu e admisibil ca un consul 
„să introducă o retormă atât de însemnată ca reforma, cu- 
iei, Pe lângă acesta mai găsim tot în Festus 1) că senatorii ai 

„ fostaleşi din ordinul ecuestru, —călării nici nu formaii un ordin 
_„—si în fine tot la acelaş autor găsim că nici ordinul ecuestru 

n'a fost îudestulător pentru a da cei 164 de senatori, şi ei 
au fost al.şi dintre plebei?). Precunyse vede totul e încurcat 
<u piivire la formarea, senatului... N Ra 

E însă de sigur mult mui probabil că atunci când s'a 
„împărţit poporul după principiul domi militiaeque în seniores 

„Și juniores, ast-fel -că batrânii să. se ocupe de afacerile Sta- 
tului, că atunci o parte din cei 186 patres, cet mai tinert - 
„de 46 ani să nu fi putut lua parte la lucrările curiei în ce 
privesce afacerile Statului 5) şi că golul lor a trebuit să fie 
„umplut. Întrebarea e cu cine, şi răspunsul cel 'mai simplu - 
«ste : că în locul lor -aii venit bărbaţii în vârstă de 45 de 
ani trecuţi şi cari ai: ocupat funcțiuni înalte în Stat. Aceştia 
«ai fost trecuţi între patres cu aceleaşi arepturi şi s-au nu- 
mit conscripti 4). E însă cu putinţă ca atunci când sa luat 
acâstă măsură, când s'a înfiinţat Senatul, să nu fi fost cel 
puţin:164 de bătrâni cari aii ocupat funcțiuni înalte in Stat 
«cari să vină de-adreptulîn acâstă adunare, şi că prin urmare 
a trebuit un număr de persâne care să împlin6scă numărul 
„de 300 de senatori. In acest cas sa ales un numtr ne- 

1) Fest. ep. v. Conscripti dicebantur, qui ex equestri ordine-pa- 
“tribus ascribebantur, ut numerus senatorum expleretur. 

: 2) Pest. ep. v. Adlecti dicebantur apud Romanos, qui propter 
inopiam ex questri ordine in senatorum sunt numero adsumpti. Nam 
“patres dicuntur, qui sunt patricii generis; conscripti qui in senatu 
„sunt scriptis aunotati. ! , Ă : i 

2) Fest, v. Senatores a senectute dici satis constat. Quos initio 
“Romulus elegit centum, quorum consilio remp. administraret. Itaque 
-etiam „patres“' appellati sunt, et nunc, cum senatores adesse juben- 
“tur, quibusque in 'senatu sententiam dicere licet, quia hi qui post lus- 
“trum  conditum ex junioribus magistratum ceperunt, et in senatu 

sententiam dicunt, et non vacantur senatores ante, quam in senioribus 

sunt censi. | e , 
4) Liv. XXII. 49. 17, aut senatores.aut qui eos magistratus - 

„essissent, unde în senatum legi deberent. ” : 7 - 

"O. de leg. III, 3. 10. i : 

1 

1.



— 228 —. 
. = 

„ îi 

'cesar de persâne avend vârsta de 46 de ani până la cifra 300 
'şi aceştia se.numiau adlecti 1); . --- LC 

Se obişnuesce a, se ice, că Senatul a fost compus din 
“două feluri de senatori şi anume patres şi conscripti; acâsta, 
e însă fals, căci dacă ar fi adevărat, ulocuţiunea patres con- 
scripti ar fi greşită şi ar trebui dis patres et conscripti. Fiind- 
că însă se dice patres.conscripli,.lar conjuncţia et lipsesce, 
suntem în drept a presupune că alocuţiunea conţine o abre- 
viaţiune și că întregă ea a trebuit să sune: patres, conscripli 

'et adlecti. E drept-că ea nu .se găsesce nicăeri întregă; causa. 
__ pare-a fi cea următâre : In senat aveaii dreptul de a vorbi 

și a'şi expune părerea numai patres şi conscripti, în ce îl - 
"- “ privesce pe adlecki, ăceștia, nu aveai -acest drept, de aceea. . 

“adresa suna patres conscripti. fără legătură şi. fără . com- 
pletare. . N | 

“Cu timpul ai intrat şi magistraţii plebei în senat cu 
dreptul de conscripti 2) şi numai dacă erai vacanțe se ale- 
geait cei mal buni din tâte ordinele ce compunea poporul 
roman 5). Atât patres cât şi conscripli aveai dreptul de 
a'şi espune părerile lor luând parte activă lu desbateri; ad- 

„decti însă manifestai părerea lor per discessionem, adică se 
- duceaii de la locul lor şi se aşedaii în partea. celora de a 
- cărora părere eraii. — Conscripti şi adlecti ai fost numiţi 
“Si pedarii, cuvânt care se explică prin faptul că nefiind: pa- 
tres ei nai putut avea un sediu curul adecă un tron. — 

“ Adlecti dedeai prin schimbarea locului magistratului care ţinea 
"consiliul, posibilitatea de a vedea cum se împart părerile). 

Resultatul' desbaterilor senatului se numia senatus con 
sultum, care n'a avut putere: de lege?), precum reese chiar 

_1) Fest, ep. v., conseripti, allecti. Gell, III. 18. -: A . 
Ă 2) Gell. XIV. 8. 2. „nam et tribunis.... plebis senatus habendi 

„jus erat, quamquam senatores non. essent ante Atinium plebiscitum. 
Liv. V. 12, - 

| 2) Fest. ep. v. Praeteriti senatores quondam in opprobrio non 
„erant,: quod, ut reges sibi legebant sublegebantque, . quos in consilio 
„Publico haberent, ita, post exactos eos, consules quoque et tribunos 
„militum consulari potestate conjunctissimos sibi quosque patriciorum 
et deinde .plebeiorum -legebant; donec Ovinia tribunicia intervenit, 
qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum gicemgque curiatim 
senatu legerent: quo factum est, ut, qui praeteriti esseut et loco moti 
haberentur ienominiosi. a ' 

) Gell. III, 18, 7, XIV. 7; Liv- V. 9; [X. 8; Dionys VII, 47. 
"09 L. 9, D. 1 3; Liv. XXVII. 28. 6: Senatus-consultul de Bac- 

chanalibus n'a fost ascultat, . - 
- 4 

NU
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din Gaius 3). Sub Tiberiu, senatus-consultul. a căpătat pu- 
terea de lege 2). Senatus' consultele eraii senatus decreta. 3), 
când se refereaii la, afaceri de legaţiuni 4), la muncipii 5), la. 

“ provincit 6. In aceste casuri. hotărîrea senatului era respec- - - 
“tată ca, decretele autorităţii superiore 7). a 

ş.7a. Nouii magistrați. | 

” Chemarea la, viaţa publică a şefilor de familii şi orga- | 
nisarea nouă a Statului pe baza censului şi a familiei, a 
adus cu sine un noii chip de alegere a magistraţilor popo- - 
rulul. Roman. Până - acum, cel ce alegeaii pe praetori sai * - 
consuli erai şefil ginţilor, patres sau patria, pentru a numi! 
pe şefii de gințicu un nume colectiv; acum trebuia să al6gă . 
întregul popor care compunea comiţiatul maxim, iar patriei 
nu Lai rămas de cât auspiciile ). Se înţelege că vorbim 

"aci de mâgistraţil miajores ordinari, căci magistraţii. majores 
-extra-ordinari ca dictatorul?) sau magister populi Ș şi înterrez 19), * 
dintre cari cel d'intâiă era numit pe ş6se luni, iar cel d'al 
douilea cu un anumit scop, erai numiţă de patres - -(nu de 

- senat). 
Consulii au fost aleşi doui de odată, pentru peridda de 

un an de către centurit sub preşedenţia, . unuia din predece: | 

7 

sorii lor saii sub ceea a unui înterrez. Fă erai magistrați epo- : 
nimi aj anului, adică anul se numiu după, ei, începea cu in- - 
trarea lor în “funcţie şi se sfârşia cu depunerea mandatului * 

„lor, EI: aveait dreptul de viaţă, şi m6rte > asupra cetăţenilor, 

5 Gai 1, 4, Senatus consultum est anoă senatus: jăbet atque - 
constituit, idque legis vicem optinet quainvis fuerit  quaesitum. 

2 Tacit Annal I, 15; Tum „Primum a campo comitia ad patres. " 
translata sunt. 

+) Fest, v. Senatus decretum a consulto'Aelius Gallus sic dis- : 
tinguit, ut it 'dicat particulam quandam esse senatus consulti, ut cum 
provincia alicui decernitur, quod tamen “ipsum senatus consulti est. 

„€) Liv. II, 15. XXX. %. : 
5) Liv. IV, 36. XXX, 26: Cic. de off. I,.10. 39, ad. Att. IV. 15. - 

II 6) Cic; ad. fam. XII. 21, pro domo IX. 23; Liv. XLV. 17; Plut. 
Mârc. 28. 

7) Fest, -v. Senatus decretum. Aa 
__8) Cic, de leg. Ii. 3. - 
%L9, ss 18 -19. D. 1.2; Varro |. 1. VI, 61; “Liv. II, “18, vi, 

“7; VIII, 34, IX, 38. XXI, 8; Dionys, V, 37. 

li 7 

YI 41. 
a 

10) Cicero. ae Leg. LU, 3; Liv. IL 55; VI, 83; VII, 91; IV, 6; -
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însă în' timp de pace cu provocaţie, adică apel la popor, în 

răsboi fără apel. Ei aveai jurisdicţia penală și civilă. Până 

la 388 consulii se alegeaii numai dintre patriciani. 

Imsdiat după consuli în erarchie, vine praetorul.urban, 

despre care ne vom ocupa ceva mai pe larg în alt ioc. 

După praetorul urban vin dou magistrați meajores, ase- 

menea aleși de centurii şi numiţă censores. Aceşti magistrati 

aveuit sarcina de a face în timp de un an şi jumătate, re- 

censemântul populaţiei după sex, virstă, avere, a repartisa- 

pe cetăţeni apoi în triburile şi clasele cuvenite, a supră- 

veghia templele, casa, Statului, ei mai supra-veghiaii şi mo- 

„ravurile. Timpul pe care ei se alegeau era de cinci uni, a- 

“ dică un-lustru b. . E ia a 
Toţi cei-Palţi magistrată ai cetăţii au fost magistratus, 

miuores şi erai: o: <: i 
1) Decemviri stililibus :juulicandis, cari judecaii cesțiunile 

de libertate 2). - | La | 
2) Praefecti sa quatuorviri juridicundo, numiţi spre a. 

judeca, pricinile în unele oraşe ce ţineau de cetatea ro- 
mană 5). Aa a E 

3) Edilii curuli şi plebei însărcinaţă cu ordinea, interidră. 
a pieţelor, cu subsistenţa şi jocurile solemne *). 

4) Tres viri nocturni sat capitales, un fel de poliţai, 
numiţă de consuli sait de praetori, însărcinaţi a opera are- 
stări, a încarcera, a executa pe condamnaţi; şefii închiso- 
rilor, călăii, agenţii “poliţiei şi pompierii. stățeai sub ordi- 
nele lor 5). n N 
| -5) Tres viri monetales, însărcinaţi a priveghia baterea. 
monetel $). Ma 

Aceştia, erai magistraţii Romei. 

. 1) .Cic. de leg. III, 3; Liv: III, 22; IV, 8; IX, 33; Li € 
D, 1. 2; Dionys IV 15, V, 75. Y Si 15, 88; Liv 2815 

- n, Cic. pro Caecina, 38, pro domo-29, ad. famil VIII, 9. 
Fest. v. praefecturae. Lex Iul. municip. 83, 84, (29). 

4) Liv. 2, $ 21, D. 1. 2; Fest, v. Aedilis; L. I[I, 55; VI, 42; 
VII, 15 1, 16 22 X. 21; NXSIX, 14; Val. Max. VI,1, 7, 10. 

_6) Dio, Oass! LIV, 2, L. ;D. 1 2; Liv. IL, 1; VUL, 6 Val, i e, ass] V, 26 L 2$3;D.1, 2; Liv. III, 1; VU, 6;
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SECŢIA. III 

REFORMELE POSTERIORE 

"$ 78. Egalarea stărilor: 

Cu tâte că plebei! intraseră în popor prin faptul că fă- 
ceaii parte din centurii, ei nu reușiră încă a deveni egalii 
patricianilor ; marea lor majoriţate nu. le-a servit la nimic 
în alegeri, fiind-că, după cum am vEdut, clasa I decidea, iar . 

cele-Valte clase promitea numai prin vot de a se supune 
“celui ales-saii leget. Plebeii ai continuat dar lupta prin tri- 

bunii lor contra poporului, tinzând ca şi dânşii să fie pri- 

miţi la onoruri, să pâtă fi consuli, censori, praetori, ponti- 

fici, senatori, etc., şi prin lupta lor ui reuşit caîn anul 354% un 

plebeu P. Licinius. Calvus, să devină senator cu jus sen- 

“tentiae dicendae, adică conscriptus 1). In 388 su, ales primul 

consul plebeu, după ce au consimţit patricianii ca unul 

din cei doul consuli să fie plebeu, și ăşa şi-au făcut plebeil 
intrarea “în Senat ca. senatori conscrişi, adică cu dreptul 

de. a-şi.spune părerea, voinţa. A fost acum uşor de a se a- 

corda, plebeilor dreptul de a figura în senat, şi legea Ovinia 

din 403 le acorda acest drept; censorii alegeaii pe nouii se- 

natori cari ai fost adlerti. In ce privesce pe tribunii plebei, 

ei de abia prin plebicistul Atinium 2), ai căpătat dreptul de 

a fi conscripli. - E 

“ Cu privire la unitatea legislativă care lăsa de dorit din 

causa că existat plebiscite, cari eraă obligatorii pentru ple- 

bei numai iar nu şi pentru patriciani, s'a votat după, promul- 

garea, celor 12 tabule, o lege centuriată, numită lex Valeria, . 
Horatia care declară. plebiscitele de până atunci obligatorii 

și pentru patrician! 5). Cu acestă măsură însă nu s'a ajuns 

la o unitate legislativă, căcă nu li s'a luat; plebeilor dreptul 

de plebiscit, de aceea a mal fost nevoie şi de alte legi ca 

legile Publiliae şi Hortensia, cari să ridice din noi la ran- 

! 2 Li. V, aa 3 E | | 

«ll. XIV. 8. - E ai 

2) Liv, LII, 55; Dionys XI, 45; Liv. VIII, 12, 15. Gai I, 3; Geil. 

XV, 217; L.2$8.D.1,2. , h=
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gul de legi generale, plebiscitele posteri6re leget Valeria Ho- 

ratia. La o perfectă egalitate s'a ajuns când s'a acordat tri- 
bunilor plebei jus agere cum populo, prin car6 tribunul . 

putea propune legi comiţiilor centuriate. 
3 

După ce aceste legi centuriate ai fost votate, ele ui 

fost supuse patriae adică a şefilor de gință pentru” a le a: 

proba sati ut patres au ctores fierent. Cu timpul s'a hotărit 

ca patres, şefii ginţilor, nu senatul, ci suveranii legali ai ţărei, 

“să de auctoritatea înainte de de a se procede la votarea legei!) 
ce s'a propus şi patria auctoritas a ajuns o pură formalitate. 

„__ Acestea sunt punctele cele mai însemnate pentru ega- 
larea şi unificarea stărilor din Roma. Cu timpul s'a ales și 
praetorul urban plebeu şi pontificele. maxim” plebeu; iar dacă 
sub republică acâstă unitate a lăsat totuşi de dorit, eaa de- 
venit; perfectă cu reînființarea monarchiei. 

Ş 74. Judecătorii. 

„Am vădut că în timpurile cele mai vechi exista tri: 
bunalul centumvirilor,. că apoi toţi magistraţii superiori a- 
veaii pe lângă atribuţiile lor administrative şi puterea, ju: 
decătorescă,; acestă putere o aveai regii, consulii, tribunii,: 
edili!, avend toţi aceşti magistrați dreptul numit jus edi: 
cendi. adică dreptul de a fixa de mai înuinte normele după 
cari vor judeca sai procede in anumite împrejurări. Cu 
tote ucestea, toţi aceşti magistrați aii fost. neîndestulă- 
tori, căci găsim pe lângă ei un tribunal numit; decemviri 
stlitibus judicandis şi apoi s'a mai creat praetura urbană, 
o magistratură curat judecătorâscă, însă care judeca, cestiu- 
nile civile. a | a 

In ce privesce pe decemviri stlitibus judicandis, isvârele 
sunt aprâpe mute; scim numai despre dânşii, că .judecaii în 
materie de libertate 2), iar Cicero dice despre ei lites con: - 
Zractos judicanto 5), adică să judece “procesele deja, angajate. 
Niebuhr crede că acestă instituţie e plebeană, ar afară, de 
tribuni şi edili,. alte magistraturi plebeene vechi nu sunt cu: 

1) Liv. VIII, 12, alteram  comitiis -canturiati lo 1& 1, ut legum, quae' comitiis:centuriatis 
forrentur, ante initum suifragium, Patres auctores fierent. 
VIILI 9 Cicero. Pro Caecina 33; Pro domo, 20 cf. Cicero. ad. Fam: 

_2) Cicero. de leg. III, 3, 6. N
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noscute. Mai curând se pâte admite că decemziri stlitibus ju- i 
dicandis sunt o instituţie patriciană, tocmat fiind-că aveail! - 
de judecat condițiunile persânelor (causae liberales), şi că ei 
aii fost creaţi atunci când. decemviri legibus scribundis şi-aii 
depus mandatul lor. La Romani era obiceiul ca o magistra- 
tură înaltă odată creată să nu fie desfiinţată, am vădut a- 
cesta cu regii; de ce nu s'ar fi făcut acelaş lucrucu decem: 
viri, mal cu s6mă că după introducerea, familiei în locul gin: 

. ţii ca unitate constitutivă a Statului, era nevoie de o comisiune 
de judecători cari să judece. cazurile, dacă o familie & liberă 
şi independentă de alta, sai dacă vreun membru al unei 
familil a. ajuns independent de familia sa sai nu. Credem 
deci că decemviri stlitibus judicandis nu sunt alţii de cât tot 
decemviri legibus scribundis, cari îndeplinindu'şi.. misiunea de 
a'şi serie legile, aii' rămas cu sarcina, de a judeca în cazurile. 
când controverse asupra aplicării principiului independenţei 
familiei sar ivi. , | 

„Cel mai important, magistrat însă, învestit cu puterea 
judecătorâscă, u fost praetorul. numit praetor  urbanus, înfi- 
inţat imediat după, ce plebeii obţinură dreptul ca unul din 
cei doui consuli să fie un plebeu. o i 

Praetor urbanus a fost un magistratus major, care con- 

form principiului mnagistratus judicium habento 1), avea dreptul 
de a judeca. El era, considerat ca lex loguens 2), iar dreptul 

săii era calificat ca viva voz juris cuilis 3) şi numit jus ho- 

_norarium. Pretorul nu putea să creeze dreptul adică sa le- 

"-gifereze, ci trebuia numai să judece. în limitele legilor exis- 

tente, praetor jus dicere potest jus. facere non potest. Pentru - 

acest scop el a avut ca și toță magistraţii jus edicendi; însă, 

- fiind:că sarcina, lui era esclusiv de a se ocupa de litigii și 

de a se pronunţa pentru una saii alta din părti, edictul său 

a căpătat din ce în ce ma! multă importanţă, atât pentru 

împricinaţi cât şi pentru jurisprudenţă;, fiind-că din practica 

pretorilor se formară încetul cu încetul regule menite a com: 

pleta, legislaţia interpretându i sensul neclar, controversat 

sati lacunos; de aceea se dice chiar despre edict: jus quod, 
praetores introduzerunt, adjuvandi vel supplendi, vel corigendi . 

> juris cinlis gratia 4).   d 

1) Cicero.. de leg. III, 3, 10. - 
2) Cicero. de leg. III. 1,2. 
3]. 8 D.1,1. : 
LI SILD.UL
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Atribuţiunile de judecător ale pretorului sunt resumate 
în următorele trei cuvinte: dare, addicere, interdicere, adică 
dare actiones, addicere vrem, lilem, mossessionem, înterdicere 
sait jus dicere, inter partes ; de aceea, şi edictul săi coprin- 
dea tiei părţi şi anume actiores, judicia şi înterdicta. - 

„___ Partea întâia, cuprindea cazurile în care pretorul pro- 
mite a da acţiunea şi a trimite pe impricinaţă înaintea ju- 
decătorului de fapt.. . 

Partea a doua, cuprindea cazurile în care pretorul de 
mal înainte arată sensul cum se va pronunţa, de va acorda 
o” siinplă acţiune, sait de se va pronunţa, pentru 0 îndoită, 

„despăgubire, saii va da despăgubiri mai mici, va, acorda po: 
- sesiuni etc, -" - 

Partea a treia cuprindea, ordonanţe — înterdicta — prin 
cari pretorul ordona în interesul dreptăţii şi al ordinei, ca 
cei ce se cred nedreptăţiţi să nu procâdă cu de la sine pu- 
tere, promițând tot-de-o-dată eventual restituirea imediată a 
stării dinainte de tuburare a dreptului sai posesiunei. 

Aceste părţi, cari conţin experienţa multor decimi! 
de. ani, face edictul pretorului atât de important încât 
el a devenit un edictum perpehuum,. şi formeză baza ju- 
risprudenţei "marilor jurisconsulţi ai Romei şi fundamentul 
legiurilor moderne. 

4 

| SECŢIA IV. 

LĂRGIREA CETĂȚII 

$ 75. Triburi şi centurii. 

Prin resboiele pe cari le-a purtat. necurmat cu 
toţi vecinii săi, ca si prin politica ce a urmat, Roma a ajuns 
să-și întindă din ce în ce mai mult supremaţia asupra te- 
ritoriului şi popârelor Italiei. Istoria ne arată, că ea a în- 
cheiut alianţe, foedera aequa cu diferitele popore ale Italiei, 

„pe altele le-a învins prin puterea armelor, încheiând cu den- 
sele foedera îniqua, pe alte popre iar împreună cu terito- 
xiile lor, le-a încorporat Romei, care în cele din urmă 2
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ajuns a avea 835 de triburi, după cei mat mulţi 80, 30 după 
Cato şi 31 după un vechiă- scriitor Venonnivs!). Fiind-că 
însă triburile sai format încetul cu încetul şi n'a fost, 
create: de-adată — istoria dovedesce acest lucru —se nasce în- 
trebarea cum se împacă crearea de noui triburi cu organi- 
Saţia pretinsă a lui Serviu Tulliu? Căci ori-ce ar dice Li- 
vius?), triburile aii trebuit să' dea. centurii pentru armată 
şi pentru vot, pentu 'coimiţiatul maxim, şi prin urmare nu- 
mărul iniţial de centurii — fie el de 176 cum susţinem noi, 
fie el de 193—94 după cum se susţine.de toţi scriitorii -— 
din tote clasele, ar fi trebuit să crâscă, iar organisaţia lui 
Serviu Tulliu a:trebuit chiar imediat să fie reformată. Dio- 
nisiu însă ne spune, că Romanii Sai guvernat după Con- 
stituţia lui Serviu Tulliu malt timp3). Cicero presupune 
la amicii sei o cunoscinţă sigură a, acestei Constituţii 4) iar - 
pe timpul lui Dionisiu şi al lui. Liviu schimbarea pare a nu 

fi fost atât de mare). uUri-cum ar. fi, două puncte trebuesc 
elucidate şi anume: - . A 

Q) Dacă cetăţenii nouilor triburi ce cu timpul sai 
creat ai: dat şi ei contingentul de centurii pentru clasa ], - 
II şi cele-l-alte clase intemeeate pe baza censului. 

b) lar în cazul când n'aă dat contingentul lor la CO- 

= 

1) Dionys. 1V, 5, Divisit etiam totum agrum, ut Fabius qui-. 
dem aid, in Jartes "mginti sex, quas et ipsas tribus appellat, ita ut | 
Quatuor urbanis, ad illas aqăditis, triginta utriusque generis tribus a 
Tullio institutas esse tradat; sicut Venonnius vero narrat in tribus 

triginta et unam, ut urbanis additis triginta .quinque quae nunc) 
“sunt efficiantur. Cato vero his locupletior testis tribuum humerun 
non reddit, * a: A ÎI ilibus- 

?) Liv. 1, 43. Quadrifariam enim urbe divisa regicnibus collib as 
"due, quae habitabantur partes, tribus eas appellavit; ut ego ar ă L or 
ab tributo; nam ejus quoqu'- aequâliter ex censu conferendi a o 
dem inita ratio est. Neque hac tribus aq centuriarum distri utione 
numerumque quicquam pertinuere. : , 

"Se Lare A Vivi % referă numai la cele patru triburi urbane; 

3) Dionys, IV, 21. Atque hic civitatis ordo, ad multas ae es 
a Romanis constanter servatus est: sed. nostra aetate,, E nagis 

quibusdam gravibus necessitatibus, mutatus est in rationem me gis 
Popularem, non quasi centuriae sublatae fuerint, sed qua 200 saepe 

caţio priscam illam rationem amplius non servat, ut ego ipse $ , 
animadverți, dum comitiis interessem.  - 

„_4) Cic. de rep. II, 22. Quae descriptio si 
explicaretur ame, RI Sa 

5) Dionys. IV, 21: în fine: Liv. 1, 48. , , 

esset ignota vobis, “
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miţiatul maxim, care a fost situaţiunea, lor. juridică şi po- 
Litică, " ae Aa 

__ Pentru a putea.respunde la aceste intrebări, e nevoe 
“ca să stabilim înainte de tâte un punt important şi anume: 
să respundem la întrebarea -dacă a existat vre-o corelaţie 

- între organisarea cetăţii în clase şi: centurii şi între tribu- 
* vile în cari a fost impârţita cetatea Roma, Statul roman. 

“ Livius dice clar că triburile nu stai în nici o legătură 
cu împărţirea în centurii şi:cu numărul lor!).. De aci urmeză 
că numărul centuriilor a fost o dată fixat pentru tot-d'auna 
şi că deşi numărul triburilor a crescut, numărul centuriilor 
ma crescut în proporţie cu.cel a triburilor. Acestă conse- 
cinţă, e insă exagerată, fiind-că Liviu vorbesce de cele patru 
triburi în cari Serviu Tulliu a împărţit: Roma; numai de 

„ aceste triburi, dice el, că nu staii în nici-o legătură cu nu: 
mărul centuriilor, şi prin urmare se pâte ca cele-l-alte tri- 

„buri în cari a fost împărţit Statul Roman, să, stea în legă- 
tură cu centuriile si numărul lor. In adevăr, organisaţia în 
centurii a putut să. se facă independent de impărţirea terito- 
riului în cele patru triburi fiind-că teritoriul 2 putut fi împărțit 
de Serviu Tulliu în patru triburi numai, acâstă împărţire 
pare a fi mai vechie decât cea, in 17 triburi. Locuitorii aces- 
tor nuoi triburiau putut fi împărţiţi în clase şi centurii după 
censul lor, şi să dea 80 centurii locupletum câte 20 centurii, . 

» de fie-care din clasele a, doua, â treia şi a, patra precum . 
şi 80 de centurii din clasa a cincea, plus. centuriile fabruin, . 
cornicinum etc. Dovada e că- centuriile mergeaii la vot.după 
trib şi deci a existat o corelaţie între triburi şi centurii. - 

Urmsza de aci, că între triburi şi centurii a existat şi 
n'a existat corelaţie, adică ai existat două feluri de triburi. 
şi anume: triburle vechiale lui Serviu Tulliu şi anume Pala- 
tina, Suburana, Collina şi Esguilina, cari n'aă stat în nici un 
raport cu centuriile şi triburile nuoi, cele eşite la .ivela cu: 
prilejul secesiunei plebei, ale cător număra crescut cu tim- 
pul şi cari singure ai stat în legătura cu centuriile cani . 
compuneaii comiţiatul maxim. Si i 

___ Astfel fiind, cestiunea corelaţiei dintre centurii şi 
triburi devine mai importantă pentru cunâscerea organisa- 
ție! Statului Roman, şi deci nevoiţi suntem a ne ocupa pu: -: 3 3 

ţin de numărul triburilor. 
  

A . 
1 . a . - i. i i . „__) Liv. I, 48, în fine. Neque hae tiibus ad centuriarum. distri: 

butionem numerumque quicquam pertinuere. 

>
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$:76. Numărul: triburilor. 

Am vădut că între cele 4 triburi ale lui 'Serviu Tulliu 
şi triburile cari dedeau. centuriile. comiţiatului maxim, n'a 
existat nică o corelaţie, ca dovadă despre acesta pote servi ur- 
măt6rea împrejurare. Da ” i 

Pe timpul lui Serviu Tulliu, adecă la 219 de:la fun- 
darea oraşului, ai existat patru triburi: putut-aii cresce, 
aceste patru triburi încă cu 18 până la anul 261, adică în 
„timp de 42 de ani numai? şi cu tâte acestea aşa arată isto- 
ria fiind-că în urma secesiunei din. acest an găsim 17 triburi. 

Pentru a respunde la acestă întrebare, n'avem decât 
să facem: o comparaţie. De la 219 până la 261 se creeză 
13 -triburi, în 42 de uni numai, de la 261 însă până la. 3867 
se creeză numai 4 triburi și anume Stellatina, Tromentina, 
“Sabatina şi Armiensis create în acest.an; e 6re cu putinţă 
ca în timp de 42 de ani cu resbâie nenorocite, cu se- 
cesiurea plebei, să se creeze 183 triburi, iar în 106 

„ani de succese pe. câmpul de r&sboi şi de cuceriri 
"să se creeze numai patru triburi? , Disproporţiă e "prea 

- mare, în anii ce preced anul 261 şi cei, cari urmeză anul 
261. După crearea. ucestor 4 triburi ăii trecut 80 de ani 

- până când s'au înfiinţat 2 triburi numai (Pomptina şi Po- 
- blila), 25 de ani până s'a înfiinţat alte 2 triburi (Maecia și 

Scaptia), 14 ani până când sai înfiinţat încă 2 triburi (Ou- 
fentira şi -Falerna), 19 ani pâuă când s'at mai înfiinţat încă 

alte 2 triburi (Aniensis şi Feretina) şi în fine 58 de ani - 
“ până când s'aii înfiinţat ultimele 2 triburi (Veline şi Ondrina), 
"sută cu totul în 146 deani sait înfiinţat 14. triburi, iar în 42 

de ani 13? Lucrul nu. e verisimil şi înfiinţarea, celor 17 tri- 

buri s'a făcut o dată, precum am admis'0. nof, cu ocasiunea 

istorică a secesiunei plebei, când întregul teritorii roman a .. 

fost împărţit din noii în 17. triburi. -- _ 

Ast-fel fiind, număru! triburilor .existenţe în 305, când 

S'a creat comiţiatul maxim, adică de 17, a putut servi de 

basă: organisaţiei centuriate, care de alt-fel: nu putea, să 

existe în Statul gentilic, ci numai în statul basat pe fami- 

“lia independentă economicesce şi politicesce, şi pentru care 

“nu găsim altă dată istorică decât pe cea a decemvirilor. 
Fiind că însă numărul acestor triburi se ridica, la 31, nu în- 

elegem de ce ne am lua după Eiviu şi alţii cari ai putut 
lesne confunda lucrurile şi nefăcend deosebire intre tribu-



as 

vile create în urma revoluţiunei plebei, când s'a dat acesteia 
o organisaţie şi tribuni, şi cele create de Serviu Tulliu; 
am admite 385 de triburi. Nu este 6re confirmată arăta: 
rea lui Venonnius,- care a dis că ai existat 31 de triburi, 
prin arătarea numelor acestor triburi? 

Prin urmare ai existat în totul 31 de triburi numai 
şi nu 85, 

377. Numărul centuriilor. 

„Acum când cun6scem numărul triburilor, putem să 
respundem la prima. n6stră, întrebare şi anume dacă cetă- 
țenii nouilor triburi, ce cu timpul s'aii creat, ai dat contin: 
gentul -lor de centurii. pentru: clasele formate pe baza censu- 
lui. La acâstă întrebare respundem mai întât cu cifre. Serii- 
torii vechi vorbesc dă 193—194 de centurii cari ar fi exi- 
stat!); fiind-că insă noi am admis 176 pentru timpul când 
ai existat numai 17 triburi, numărul de 193 pâte- apare ca 

„2 sporire a numărului centuriilor, provenită prin crescerea 
numărului triburilor şi prin urmare sar putea spune că 
triburile din noii create ai 'contribuit şi ele la sporirea nu: 
n&rului centuriilor. Ac6stu ar fi.0 greşală, fiind-că de o parte | 
crescerea centuriilor in raport cu crescerea numărului tri- 
burilor ar fi neînsemnată, și apof fiind:că Dionisiu ne spune - 
că numărul de 193 de centurii se compune din 18 centurii 
cavalerie şi 80 centurii prima clasă?) etc., adecă el pune cele 18 

  

1) .Dionys IV, 19. Quoties enim ei opus fuisset decem vel,si res tulisset viginti militum millibus, diviso, populo in centum nona- ginta tres centurias, earum unamquamque jubebat militum numerum 
pro rata parte praebere: sumptum vero faciendos in commeatus militum.. et alios bellicos usus, prout opus erat constituit; et eodem modo dividens populum in centum nonaginta tres centurias unicuique imperabat, ut pro censu facultatum suarum pecuniae summam quae ipsi obtigisset, conferret. , - . i 

1 Dionys. IV, 18. Equitum vero dilectum habuit ex illis, Quo- rum maximus erat consus, quique genere illustres erant: hos divisit sm et oc.o centurias, eas qui primisillis octaginta legionariorum centuriis adjunxit, ? Tu p | ? ogionar i Cf. Cic.de rep. II, 22. Deinde equitum magno numsro ex omni po- puli summa separato, reliquum populum distribuit in quinque classes senioresque a junioribus divişit, N Ar urma de aci că au existat ş6se clase iar nu cinci.
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centurii de cavalerie formate din cetăţenii cei măi bogați, 
lângă cele 80 -centurii ale primei clase, ceea-ce ar -d: 98 

"centurii pentru acâstă clasă, pe când el ar trebui să le cu- 
prindă în prima clasa c: formate din cetăţenii cei mai cu 

„stare. In acest cas numărul centuriilor -ar fi fost la prima 
„organisare de 194 iar nu de 176 precum arătăm noi; e deci 
aci vorba de o neînțelegere şi nu pote fi vorbă de o sporirea cen- 
turiilor prin sporirea triburilor. Dacă e ast-fel triburile din 
„noi create, n'ai dat nici un contingent de centurii: pentru 
comiţiatul maxim, şi prin urmare Constituţia decemvirală 
sai a lui Serviu Tulliu, precum e generalminte numită, ba- -. 
zZată pe existenţa celor 17 triburi romane create în 261, n'a 
fost modificată, a, rămas în vigore. In acest cas însă care 
a fost situaţia juridică şi politică a, cetăţenilor celor 14 
triburi? a ERE - e 

$ 78. Municipia. 

Pentru a răspunde la întrebarea de mai sus, trebue să 
ne amintim raporturile Romei cu cetăţile vecine. Aceste 
raporturi ai fost stabilite prin contract, era cetăţi fede- 
rate- prin foedera aequa şi eraii cetăți supuse, proviiciae. |. 
Situaţia celor dintâi a fost aceea a unor.cetăţi independente - 

"de Roma cu care ele stăteau. într'o legătură de egal la 
egal; situaţia celor-l-alte a fost aceea a unor cetăți 
supuse, sclave de drept. Intre aceste două extreme se aflaii 
cetăţile cu cari s'aii încheegat foedera îiniqua, acestea își 
menţineaii libertatea lov!), dar eraii supuse unor prestaţiuni *). 

  

3). 7,31; D.49,15. Liber autem populus est is, qui nullius alte- 
rius populi potestati est subjectus: sive. is foederatus est item, sive- 
aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, 
utis populus alterius populi majestatem comiter conservaret, hoc enim 
adicitur, ut in intellegatur alterum populum superiorem esse; non ut 
intellegatur alterum non esse liberum: et quemadmodum clientes - 
nostros intelligimus liberos esse, etiam si neque autoritate neque di- 
gnitate neque viri boni nobis praesint, sic. eos, qui majestatem - 
nostram comiter conservare debent, li: eros esse intellegendum est. 

E 2, Gell. N. Att. VI, 5. In foedere quod inter populum romanum 
et Carthaginienses factum est, scriptum invenitur ut Carthaginienses 
quotquot annis populo romano darent certum pondus argenti 

uri puti. , . 
> Pi, Ii, 25. Consul cum maxima gloria sua victorem exercitum 
Romam reducit; decedentem Romam Ecetranorum Volscorum legati, 
rebus suis timentes post Pometiamn captam adeunt, His ex senatu3 
consulto data pax, ager ademptus. 

Cf. Liv. XXX, 15; XLIII, 6.
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Aceste cetăţi erat mauncipia în opunere cu cizilates foede- 

ratae et îmmaumest). . NU E 
Ceea, ce. trebue să inţelegem prin mucmicipes şi mun 

cipia, ne o spune Gelliu; el zice: e 

Municipes. ergo! sunt cives Romani ex mumnicipiis, legibus 

suis et suo iure -utentes, muneris tantum cum: populo Romano 

- honorarii participes, a quo manere capessendo appellati ride 

tur, mullis aliis necessitatibus, neque ulla populi Romani lege 

ads!ricti ni în qiam, populus eorum, fundus factus esstt?). 

“Pentru a înţelege bine acest cuvint de municipes tre- 

bue să mai arătăm ce se înțelege prin anus. Iată cun 

explică Varro acest cuvint: 
Munus, quod mutuo animo, qui sunt, dant officii causa. 

Alterum munus, quod muniendi causa imperatu, a (U9 
etiam municipes, gui. una maumnus fungi debent, dicti”). 

Iar un fragment din digeste sună: a 
Munus tribus modis dicilur :: uno donum el înde 1 

„ Rera, dici, dari mittive; altero onus, quod quum vemittatir, 

cacationem militiae munerigue praestat, unde îmmunitalen 

appellari ; tertio officium, unde înunera militaria, et quosdai 
milites munificos vocari. Igitur maunicipes dici, quod muuuerb 

citiliu capiantt). | . | 
_Resultă din tâte, aceste citate că cuvintul maunicipts 

stă în strinsă legătură cu cuvintul minus, cari ori-care âr 

originea sa, conţine ideea unei praestațiună de făcut. 

y Ea 

1) Cic. în Verr. II, 3, 6. Inter Siciliam ceteraque provintias Ji 

die în agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris au 
imposi lum vectigal est certum, quod stipendiarum dicitur, ui tri nis pl risque Poenorum quasi victoriae praemium, ac poenâ bell: gense ria, locatio constituia est, ut, Asiae, lege Sempronia. Siciiae 0 fates sic în amicitiam fidemque recepimus, uteodem jure esenta pa asen ; eadem conditione populo romano parerent, Quâ Sus an 

Subactae Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a majoribus nos 
subact io: Auarum ager quum esset publicus populi romani fact 

tazmea ȘI est reditus: is ager a censoribus. locari solet. Foederata? 
eivitates ude sunt, quarum decumae, venire non soleant. Mare 

„tin aurominitana. Quique praeterea sine foedere immunes Cl 
ates ae liberge, Centuripina ete... - SII „.Cf,Gie. în Verr, II, 5, 22; Liv. XX ; AX SS 18; XXXV, 46; XXXVI, 39 vite SSV, 25 XVII , 89. 

A Gell. Vi, 13. = 
pi Varro, 1. 1. V, 179. 

) L. 18; D. 50, 16. 

dices,
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Era deci mumnicipes acei cetăţeni cari erai obligaţi a 
face 6re-cari prestaţiuni în folosul „Romei!), 

Pentru ca cine-va, să fie :mauniceps, 'la Roma el tre- 
buia să îndeplinâscă următorea condiţiune şi anume, să apar- 
țină ca cetăţân -liher unei cetăţi, legate printr'un foedus îni- 
quum de Roma, prin care foedus cetăţenii acestui oraş eraii 
obligaţi a face unele prestaţiuni Romei?) De 

Aceste cetăţi numite municipia ati fost de trei feluri: 
Paulus Diaconus le clas6ză după vechi isvore ast-fel, dicând : 

Municipium id genus. hominum dicitur, gui Qunun -Ro- 
mam venisseni, negue cires Romani 'essent, Darticipes tamen 
fuerunt omnium rerum ad munus fungendum, cum Romanis 
civibus, praeterguam de sufțragio ferendo, aut magistratu ca- 
piendo ; sicut fuerunt FPundani, Formiani, Cumani, Acerrani, 

" Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos .cives Romani 
effecti sunt?). N 

Deci cetăţenii cetăților. de mai sus, având fie-care un 
oraș în care alegea magistraţii şi în care. votai legile, ste- 
teai totuşi într'o atât de strânsă legătură cu Roma, încât 
participaii, dacă se aşedaii în acest oraş, la tâte sarcinile întoc- 
mai ca cetăţenii Romei, afară de acea de a vota legile— 
ca unii ce erai: supuşi legilor cetăţii din caii veniai — şi 
afară de a fi numiţi magistrată — fiină-că aveati acest drept 
în cetatea lor de origină. Iată primul 'chip de a face parte 
din cetatea romană, fără de a, figura; în centurii, acesta din 
pricină că cetăţenii aceştia votaii în municipiile lor. - 

Un al douilea, fel este cel următor: 
Alio modo, continuă Paulus Diaconus, guum îd genus 

homimun definitur, guorum civitas universa în civitatem Ro- 
manam venii, ut Aricini, Caerites, Anagninit). 

Adecă sunt acel cetăţenii ai căror cetăţi s'a desorga- 
nisat, intrând ei în cetatea Roma. „Aceştia ai fost supuși Ia, 
tte sarcinile, însă ei nu. întraă în centuriile romane şi deci 
n'aveaii vot şi nu puteai alege magistrați. 

  

') L.1, $1; D. 50, 1. Et proprie quidem municipes appellan- 
tur muneris participes recepti in civitatem ut munera nobiscum fa- 
cerent: sed nunc abusive municipes dicimus suae cujusque civitatis 
cives, ut puta Campanos, Puteolanos. * ” 

2) Fest. v. Municeps. 
3) Fest, v. Municipium., 
1) Pest. v. Municipium. 

47171 1
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Cetăţenii acestor cetăţi deși își aveai magistraţii lor | 
inferiori aveai totuşi ca magistrați superiori prefecţă tri- 
mişi anual din Roma, pentru a-t judeca, după legile romane. 
Acesti magistrați superiori erai sait guatuor viri aleși de 
popor, sai delegaţi de pretorii romani.!) 

Deosebirea între aceste din urmă municipia şi cele de 
mai înainte este, că cele dintâi se guvernai prin legile lor 
avend magistraţii superiori aleși de ei, pe când cele din urmă 
nu se guvernait prin legile lor proprii, ci prin legile romane 
aplicate de funcţionari romani; cele dintâi se apropiati mal 
mult de civitates foederatae precum şi erai, dar nu erai îm: 
mumnes, ceţăţenii lor municipes fiind chemaţi de cetatea Roma 
a-şi face prestaţiunile datorite; cele de-al douilea se apropiaă maj mult de provinciae, însă cu enorma, deosebire că, cetăţenii 
eraii consideraţi liberi, ve când cei din provincii erai .de- diticii. | 

Al treilea fel de municipia îl descrie Paulus Diaconus ast-fel: | 
Tertio, gquum id genus hominum, definitur, qui ad ci- vitatem romanam îta, venerunt, uti municipia essent sua quis- que civitatis et coloniae ut Tiburtes, Praenestini, Pisani, Ur- binates, Nolani, Bononienses, Nepesini, Sutrissi, Lucrenses?). „_Adecă, cetățenii acestor oraşe formaii câte o civitate a lor; însă, fiind datori să, facă, unele praestaţiuni ca, servi: ciul militar; ei nu le făcea din ordinul direct al guvernu: lui din Roma şi nici nu intra în centuriile romane, ci le făceaii din cel al cetăţii din Care făceaii parte, cetăţi care 1ŞI- aveai organisaţiile lor, legile lor, magistraţii lor, însă erau constrânse printrun foedus a presta aceste servicii Statului roman. | . 

În O 

„__1) Fest. v. praefecturae eas appellabantur în Italia in quibus et jus dicebatur et. nuuidinae agebantur, et erat quaedam earum re- publica i neque tamen magistratus suos habsbant; in quas legibus praefocti mittebantur „duotannis qui jus dicerent. » Quorum genera uerunt duo: alterum in quas solebant ire prasferti LV e XXV! vi: „Tum numero, qui populi suffragio. creati erant, în haec oppida: Ca: puan, Cumas, Gasilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, | uossularn, Atelam, Colatiam; alterum, in quas ibant quos praetor urbanus quotannis in Quaeque loca miserat legibus, ut Fundos, For- mas Cool. Vonafrur, Allifas, Privernum, Anagniam, Frusinonen, » » stam, i i » 
2) Post an Nunieioi ar rpinum aliaque complura.
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" Ceea.ce caracterisa tâteacestetrei feluri de municipia este 
_<X ele aveai cu Roma commercium şi connubium, ear cetățenii 

lor erai consideraţă ca cetăţeni romani. Ei puteai deci spune 
că aii două patrii, una cea de nascere şiunacea mare care 
“cuprindea municipiile în sine”). 

Ş 79. Colonii.: 

Aceste municipii deveniaii colonii atunci când Romanii 
din cause strategice: sau politice?) trimiteaii la dânsele un 
număr de cetăţeni romani cari, împroprietăriți pe teritoriul. 
lor, 'dădură acestor municipii şi organisaţia Romei şi legile 

" acestei cetăţi 5). Cetăţenii romani ai coloniilor se numiaii 
„ Latini coloniarii fiind-că cetatea ce şi-a clădit a devenit o 
cetate independentă şi prin urmare avea o posiţiune anal6gă 
cu cetăţile latine federate. Coloniile se deosibiai de acestea prin 
faptul că cetăţenii trimişi din Roma spre a funda colonia, aveai 
calitatea de cetăţeni Romani şi deci :aveaii unele drepturi 
superi6re Latinilor, erai tocmai cetăţeni Romani, cari ai 

. 

1) Cicero de leg. II, 2. - : 
2) Lic. Flac. ed. Lachman, pag. 153. Du | 
3) Gell. N. Att. XVI, 13: Municipes et municipia verba sunt 

dictu facilia et usus obvia; et neutiquam reperias, qui haec dicat, 
<uin scire se plane putet, quid dicat, sed profecto aliud est, atque 
aliter dicitur: qnotus enim fere nostrum est, qui cum ex colonia po: 
puli romani sit, non et se municipem esse, et populare, suos muni- 
cipes sibi esse dicat? Quoa est a ratione eta veritate longe aversum. 

, Sic adeo et municipia quid et quo jure sint, quamtumque a colonia 
differant ignoramus; existimamusque meliore conditione esse .colo- 
niam quam municipia. De cujus opinionis tam promiscuae erroribus 

" “Givus Hadrianus, in oratione, quam De Italicensibus, unde ipse ortus - 
fuit, in senatu habuit, peritissime disserunt: mirarique se ostendit, 
quod et ipse Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua 
in quibus Uticenses nominat cum suis moribus legibusque uti pos- 
sent, în jus coloniarum mutari gestiverint. . Praenestinos autem re- 
fert maximo opere a. Tiberio imperatore petisse orasseque, ut ex 
colonia in municipii statum redigerentur: idque illis Tiberium pro re- 
ferenda giatia tribuisse: quod in eorum finibus, sub ipso oppido ex 
capitali morbo revaluisset. Municipes ergo sunt cives romani ex mu- 
nicipiis, legibus suis et suo jure utentes, muneris tântum cum po- 
pulo romano honorarii participes: e quo munere capessendo appellati 

-videntur, nullis alliis necessitatibus, neque ulia populi romani lege 
astricti, nisi în quam populus eorum fundus factus est. 

Cf. Dionys, VII, 13. Serv. Aen. 1,12. -



— 244 — 

" perdut dreptul de vot şi de a alege magistrați sat a fi aleşi 
magistrați. a . - 

Fiind-că şi Latinii din cetăţile federate trimiteaii colo- 
niştă,. ei, fiind colonişti, aii credut că sunt şi cetățeni ro- 
mani ca și coloniştii romani cari împreună cu dânșii aia. 

„fundat colonia, și s'aii numit ast-fel: senatul însă a, decis că 
nu sunt cetățeni romani, după cum era şi drept!), de 6rece 
n'aveai statutul personal roman. pe care-l aveai coloniştii 
trimiși din Roma. 

$ 80. Fundi. 

S'a întemplat însă ca Romanii ocupând: un teritorii, 
să] declare proprietatea poporului roman. Aşa îşi insuşiseră, 
Romanii un' teritorii asupra căruia se urma un litigiă între 

„Aricini și Ardeati, în urma propunerel unui 6re-care Scaptius, 
care teritorii devenind fundus 2) adecă proprietatea, poporului 
roman, urma să fie cuprins în vre-un trib. Teritoriul Pomptin 
deveni şi el proprietate a Romanilor 3) şi urma să fie cuprins 
asemenea în vre-un trib. Fiind însă că aceste teritorii „n'ai 
putut să fie alipitela unul sai cel-lalt din triburile existente, 

-ele aii constituit cu timpul triburi aparte). Așa dar Romanii 
cucerind teritorii şi declarându-le proprietăţi ale poporului ro- 
man, părţi integrante din teritoriul cetăţii Roma, fundi, ei 
le-aă populat cu plebei din triburile: Romei5) şi cu timpul 
le-aii prefăcut în triburi; aceste triburi crescură .în cursul 
a 252 de ani de la 17 până la 31, căci cei ce nu mergeaii 
în colonii se duceaii să lucreze pământurile coprinse şi fă- 
cute fundi, adecă, proprietăţi ale poporului roman 6), 

Ast-fel fiind, putem spune, că deși “triburile regionali 
„rescură, centuriile nu se înmulţiră, căci popârele cucerite 

1) Liv, SXXIV, 42. Novum jus eo anno a Ferentinatibus ten- tatum, ut Latini; qui in coloniam Romanam nomina dedissent, cives Romani essent. Puteolas, Salernumqus et Buxentum auscripti coloni, qui nomina dederant, quum ob id:se pro civibus Romanis ferrent, senatus judicavit, non esse eos cives Romanos. 2) Liv. III, 12, . , 
5 Liv. VI, 5, 
î) Liv. VIII, 17. VII, 16. - 
5 Liv. VI, 21, 

Liv. VI, 5. Ă
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deveniră cives sine suffragio, maunicipes sai dedictii iar teri. * 
toriile cuprinse se ocupaii ca fundi de cetăţenii din cele 17 
triburi cari dedeai un număr fix de centurii, cari însă numai 
de nume eraii centurii, căci de fapt coprindeaii cu mult mai 
mult decât 100 cetăţeni sai luptători fie-care. 

„Deci pe când numărul triburilor crescu prin sporirea 
populaţiei şi a întinderei teritoriului roman, numărul centu- 
rielor a remas acelaş ca cel al claselor, ceea ce a sporit la 
centurii a fost numărul oamenilor cară le compuneai.



-“DOGMATICA SPECIALA



„CARTEA [. 

DREPTUL CIVIL 

CAP. 1. 

NOŢIUNI GENERALE 

$ 81. Natura dreptului civil, 

Am vădut în prima parte a, lucrărei n6stre că normele 
menite a regula raporturile între membrii societăţii romane 
ui fost de două feluri şi anume: . 

Aii fost legă când ele ai fost stabilite îritre persone 
suverane și pentru dânsele prin convenţiuni puse sub pro- 
tecția, sacrelor. ! | 

At fost decrete, când ele maveai ca bază o convenţie- 
între persâne suverane, ci emanat de la voinţa şefului de 

ginte, singurul suveran al celor cari formal gintea, lui, fie 

că aceştia ai fost născuţă în rîndurile agnaţilor şi deci le- 

gați cu el prin înrudire de sânge, fie că ei sait supus de 

buni-voe autorităţii aceluiaş șef de ginte, sai sai născut 
dintre aceştia, precum erai clienţii. : 

Secoii îndelungaţi ai trăit ginţile Romei guvernându-se 

ast-fel, secolă întregi populaţia vechei cetăți s'a împărțit în 

Suverani ce se guverna prin legi, adică prin convenţii stu- 

bilite de ei înșiși, şi supuşi ce se guvernai prin decree, 
adecă prin voinţa acestor suverani. În cele din urmă poporul 

roman a, reuşit să obţină o Constituţie scrisă, care sub nu- 

mele de legea celor XII table, cuprindea normele, prin care 

acest popor reorganisat avea să se guverneze. Acestă lege 

a celor XII table a fost numită fons omnis publici prizatique
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juris!), adică isvorul ori-cărui drept public şi privat sai cu 
alte cuvinte, baza, legea fundamentală a Statului roman. 

Intrebarea ce se nasce acum este: acestă, lege a celor 
XII table. avut-a- ea în adevăr caracterul unei legi, adecă a, 
unei convenţiuni între pers6ne suverane, menite a regula ra.- 
porturile între ele, saii a avut dânsa caracterul unui decret, 
adecă a, emanat de la, voinţa une! autorităţi suverane, voinţă 
impusă poporului roman, şi decorată numai cu numele de lege? 

După noi, legea celor XII table a fost o adevărată 
lege în fondul şi în forma ei. Iată și cuvintele nâstre pentru 
acâstă părere: e | - 

Comisiunea decemvirilor a fost înshrcinată, după cum 
arată textele 2), numai cu scrierea legilor, ceeace îns6mnă 
că ea n'a avut alta de făcut decât a scrie normele în vigâre 
care regulaii raporturile între şefii de ginţi, norme, care fiind 
stabilite prin convenţiuni între pers6ne suverane, erai ade- 
v&rate legi. i e NE 

Insă aceste norme trebuind a fi aplicate de acum în- 
nainte nu numai şefilor de ginţă, ci şefului unei noui unităţi a 
Statului, șefului de familie, se nusce intrebarea, dacă aplicarea 
dreptului ginţilor la familii are caracterul legei saii cel al 
decretului, sau cu alte cuvinte, dacă în fond și în formă 
avem a face cu o adevărată lege, adecă cu o convenţie între 
şefii de familie şi suverani sati nu?. 

La acesta respundem, că avem a face cu 0. adert- 
rată lege. N 

In adevăr, normele scrise de decemviri nu pornea de 

1) Liv. d, 21: Cum ad rumores hominum de uno quoque legum capite editos satis correctae viderentur, centuriatis comitiis X tabu: larum leges perlatae sunt, quae nune qioque in hoc .immenso alia: rum Super alias acervatarum legem cumulo fons omnis publici pri- vatique est juris. - î ” - 
. „_Dionys X, 3, ut îlli (sc Qecemviri) leges de rebus omnibus tam 
publiciș quam privatis eonscriberent et ad populum referent. Cic. de leg. III, 4, 29. i , 
3) Liv, III, 9. C. Terentilius Arsa tribunus plebis eo anno (292) fuit. Is maxime in consulare imperium, tanquam nimiurn nec tolera- bile liberae civitati, invehebatur : „duos.pro uno dominos acceptos în finita potestate, qui effrenati ipsi omnes metus legum — verterent în plebem ; quae ne aeterna illis licentia, sit, legem se -promulgaturum, ut Y viri creerentur legibus de imperio consulari scribendis“, : Liv. LL, 32. Jam (302) redierant legati cum Atticis legibus. Eo intentius instabant tribuni, ut tandem scribendarum legum  initium
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ia voinţa sau chibzuinţa acestora, ci erai norme de drept. 
pe cari şefii de ginţi le-uii stabilit ab antiquo prin conven- 
țiuni pentru ej, atunci când s'a unit saii federat la o viaţa 
comună. In desvoltarea istorică a ginţii şi cu îndepărtareiu 
familiilor ce o compuneai de tulpină, capii acestor familii 
ai ajuns a avea aprâpe aceeaşi importanţă in Stat pe care 
o aveaii şi şefii de ginti, de 6re-ce de fapt şefii de familie, 
plebei mai cu semă, puteai! avea puterea părintâscă pe care 
0 dă natura ear nu legea. Şefii de familii ai fost deci ude- 
văraţi suverani al familiilor lor, iar şefii de gintă n'ai putut 
face alta decât a, recunosce acestora acest dreptal lor, adeca 
de a-l admite ca şefi independenţi în cetate, -ca persâne 
sui juris. Decemviri, prin urmare, ai avut un mandat impe- 
rativ şi anume de a scrie că şeful de familie este egul în 
Stat cu şeful de ginte!). Noi avem dar a face, ca punct 
de plecare, cu o convenţie stabilită între şefii de ginţi şi 
şefii de familii, prin care cei dintâi recunosc pe aceşti din 
urmă ca egalii lor în cetatea ce există deja. In fond aven: 
prin urmare a face cu o lege; decemvirii n'aii scris nici voinţi 
lor, nici voinţa şefilor de ginţă, ci voinţa tuturor şefilor de 
familii cari sai recunoscut reciproc ca homines sui juris. 

.. Dar şi în formă legea, celor XII table a fost lege ear 
nu decret; căci istoria ne spune că comiţiile centuriate ai 
votato, adecă ele aii dat formal consimţimântul lor legei *). 

Cu tâte acestea există o deosebire între legea celor XII. 
table şi legile cari regula raporturile între ginţi în ce pri: 

vesce caracterul intim al acestor dou€ feluri de legi; căci 

convențiile dintre ginţi eraii legi fundamentale constitutive ale 

Statuhă roman, prin ele s'a creat încetul cu. încetul Statul 

însuşi, pe când prin legea celor XII. table se organisa nu- 

mai înlăuntrul s&ii acest Stat pe bazele date de convențiile 

  

2) Liv, LII, 84. Tum (303) legibus: condendis opera dabatur; in- 

gentique hominum expectatione propositis X tabulis, populum ad con- 

tionem advocaverunt „se omnibus summis infimisque jura aeguasse 

2 Liv. 111, 34, ingentique hominum expectatione propositis 

tabulis populum ad contionem advocaverunt se omnibus summis în: - 

fimisque jura aequasse cet. Cum ad rumores hominum de uno auoque 

legum capite editos satis correctae viaerentur, centuriatis comitiis 4 

tabularum leges perlatae suni cet. | Ă 
Liy. ai, 37 Jam et processerat pars major anni (304) a duae 

tabulae legum ad prioris anni X tabulas erant adjectae, nec qui qua m 

jam supererat, si eae quoque leges centuriatis comitiis periatae 

sent cur eo magistratu reipublicae opus esset. .
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dintre ginţi. Şefii de ginţi existaii prin sine înşişi, prin su- 
- veranitatea inherentă lor, iar şefii de familii existau mulţu- 
mită Statului creat de şefii de ginţă.« Şefii de ginţă aii fost 
suveranii Statului şefii de familie însă numai suverani în 
Stat. Aceştia n'aii putut face legi prin voinţa, lor, și orl-ce 

- măsură, legislativă, ca, să aibă caracterul de lege, trebuia să 
aibă şi aprobarea, celor 136 şefi de ginţă, care aprobare s'a 
numit, precum am vădut, patrum auctoritas 1). A 

„Legea, celor XII table are deci caracterul unei legi; însă 
„nu a unei-legi făcute de suverani pentru ei, ci a unei legi | 
făcute de şefii de familie cu consimţimântul şefilor de: ginţi, 
adecă a suveranilor. Ea e însă lege, şi e dreptă, fiind-că con- 
ține în partea, ei de fond principiile stabilite prin contenţiuni 
de câtre şefii de ginţi, pentru ei chiar, iar în partea er for- 
mală votul cetăţenilor. Acest caracter îl au tâte legiuirile 
presente în Statele constituţionale, fiind-că ele aii ca, bază 
şi în conţinut principiile unui pact fundamental între membrii 
Statului, pact la care aderă şi suveranul constituţional. 

- 

$ 82. Libertatea şi Proprietatea. 

E clar că legiuirea care a adoptat 'ca bază a Statului 
pe şeful de familie în locul şefului de ginte, a trebuit să 
dea acestuia şi mijlocul de a se putea declara cu totul in- 
dependent de gintea din care facea parte, adecă de a putea 
despărţi familia şi averea lui de cele-Palre familii şi cele-alte 
averi cari compunea gintea. O atare disposiţie însă n'a 
putut fi împerativă, pentru a fi legală, ci numai facultativă, 
vemân6nd ca, cei ce vor să trăiască în comunitatea sefului 
de ginte, sub dependiuţa lui economică şi politică, să potă 
continuu a vieţui ast-fel. Legea celor XII tuble, pentru a 
corespunde acestei cerinţi, a acordat „şefilor de familie o ac- 
iune, adecă facultatea de a-şi valora voința lor, şi. acestă ac- 
iune sa numit actio familiae erciscundae?). - * 

Am dovedit că prin familia nu se înţelege numai un 
complex de pers6ne legate prin inrudire de sânge, ci un com 

  

1) Cic. de rep. II, 32, s6; pro Plane III, 8; Brutus XIV, 5; Aurel. Viet XNXIII, 10; Liv. VIII, 12: „ut legum quae comitiis cen: turiatiș ferentur ante initum suftragium patres auctores fierent. , ) L. 1 pr. D. 10, 2. Haec actio (familiae erciscundas) proficis- citur e lege XII tubularum. . : :
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plex de persâne şi avere 1), de aceea acâsiă actio familiae 
erciscundae e o acţiune care privesce şi familia în sensul de 
agi al cuvîntului şi averea acestei familii.. Cuvintul erciscundae 
fiind compus din erctum şi citum?), diutre cai erctum în- 
semnă consortium 5), adecă copărtaş la acelaş patimonium €), 
iar cita însemnă divisum 5)—ceea-ce mai dovedesce şi ex- . 
presiunea -excto non cito care se traduce pria patrimoniu ne- 
divisat 6—nu încape indoială că actio familiae erciscundae a, 
avut de scop facultatea pentru diferiţii şefi de familii, de.a 
despărţi familia şi pecunia lor de familia. şi pecunia şefului 
de ginte şi a celorlalte familii, şi de a deveni ast-fel inde- 
pendenţă economicesce şi politicesce. ” 

Ca acesta a fost scopul acţiel familiae erciscundae re- 
sultă și din faptul că la Romani întrega succesiune trecea 
asupra, unui singur heres, fie el legitim numai, fie el creat 

prin testamentum calatis comitiis, de către şeful de ginte sau 
„per. mancipationem, de către şefii de familie, testament in- 
vehtat înadins—precum vom vedea—pentru a nu se atinge 
de o parte drepturile suverane ale şefului de ginte, iar 
de alta, pentru a înlesni şi şefului. de fainilie posibilitatea 
de a face testament. Fiind-că pentru divisiunea averei succe- 

sorale Romanii ai creat mai târziit bonorun possessi0, e 

clar că acţiunea, familiae erciscundae n'a putut avea acelaşi 

scop, și adevărata .cauză care a produso. a putut fi numai 

aceea de a permite familiilor dintr'un complex de agnată, 

ca să se despartă de şeful agnaţilor, politicesce şi economi- 

cesce, daca patrimoniul a fost comun de drept; acesta a 

5 Of. supra. - 5 a 
2) Fest v, Eretum citum fit inter consortes, ut in libris legum 

Romanorum legitur. , 

3) Gell. N. Att. 1,9, anticum consortium, quod jure atque verbo 
Romano appellabitur : ereto non cito. , 

, 4) Fest v. Sors et patrimonium significut, unde consortes di- 
cimus, . | 

Sere. Aen. VIII, 642. Citae-quadrigae. Donatus hoc loco. contra 

metrum sentit dicens: „citae“ divisae, ui est in jure „ercto non cito 2 
id est patrimonio vel hereditate non diviza; nam „citus“ cum „divisus 

significai „ci“ longa est. Ergo „citae“ veloces inte:legamus. 

5) Serv. 1. c. Nonius 181; Cic. de orat. [, 56. | 
c) Serv. 1. c, Cell. [, 9. Sed id quoque non praetereundum est, 

quod omnes simul, quia Pythagora in cohortem illam disciplinarum 

receptierant quod quisque familiae pecuniaequne habebant, in medium 
dabant, et coibatur. societas inseparabilis, tanquam illud fuerit anti- 

quum consortium, quod jure atque verbo romano appellabatur ercto 

non cito.
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fost cazul la scrierea celor XII-table şi a putut să fie cazul 
şi mai târziu când familiile: de agnaţi aii voit să se separe 
între dânsele. A , ” | 

| Când lucrurile stai ast-fel, adecă când prin lege se dă, 
facultate şefilor de familie de â despărţi familiile şi averile 
lor de cele-Palte familii şi averi cuprinse în ginte, te întrebi 
dacă, acâstă, libertate, ce în puterea legei şi-a luat'o şeful de fa- 
inilie, dacă, acestă proprietate, ce iarăşi în puterea legei și-a 
despaârţit'o de patrimoniul comun al ginţii, a fost o libertate 
absolută şi o proprietate iarăşi absolută, adecă suverane, ca 
libertatea, și proprietatea şefilor de ginţi de odineoară. Răs- 
punsul e: nu. A fost într'udevăr liber cetățenul roman, şef. 
de familie, și a fost proprietar; însă libertatea şi. proprie: 

“tatea lui erai mărginite, una de consimţimentul şefilor de 
ginţi cari aveaii auctoritas, de care se împiedeca voința şe- 
fului de familie nouă, cea altă de împrejurarea că proprie- 
tatea lui făcea parte dinti'o proprietate mai mare, comună, 
acea a ginţi! de care ţinea şeful de familie. - 

"Aşa dar n'a existat nici libertate absolută şi nică pro- 
prietate absolută, şi una şi cea-Paltă ai fost supuse nor- 
melor fundamentale convenţionale stabilite odată între su- 
verani în Stat; trebuia să consimtă în special suveranii 
Statului, cei 136 patres, cari ai dat, deşi de la un timp în 
câce, la începutul votării 1), aprobarea lor, patrum ductoritas, 
ca orl-ce schimbare să se pâtă face. - 

  

') Liv. VIU, 12, 1ş: „ut legum quas: comitiis centuriatis fer- rentur, ante initum suffragium patres auctores fierent.



  

CAP. II. 

LIBERTATEA 

SECŢIA [. 

LIBERTATEA IN FAMILIE 

$ 83. Connubium. 

| In timpurile când libertatea şi cetăţenia erai sinonime 

libertas id est civitas 1) şi prin urmare când libertatea omului 

atârna de calitatea lui de cetăţân, originea individului avea 

de sigur o importanţă cu mult mai mare decât aceea pe 
care o are adi. De aceea, din timpurile cele mai vechi, s'au 

stabilit norme precise pentru a se fixa cetăţenia cul-va. Aşa 

se scia că cei născuţă din cutare pereche vor fi cetăţeni sau 

nu, vor fi cetăţeni cu plenitudinea drepturilor, fără suf: 

fragium et honores, vor fi sclavi, vor fi Latini, etc. Princi- 
piul fundamental fiind 7nater certa est, pater vero îs tantum 
quem nupliae demonstrant$, s'a sciut că fiul urmâză condi- 
"țiunei tatălui s&i3) şi când n'a existat justae nuptiae el a 
urmat condiţiunei mamei sale); o singură excepţie s'a făcut 

:) Cic. pro Balbo IX, 24. 
21.5. D.2, 4. 
:) Ulp. V, 1. In potestate sunt liberi parentum ex justo ma» 

trimonio nati. N | 
„Gai, 1, 65. Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos 

justis nuptiis procreavimus quod jus proprium civium Romanorum est. 

4; Ulp. V, 8. Connubio interveniente liberi semper patrem se- 
quuntur:; non interveniente connubio matres condicioni accedunt. 

| Ibid. V, 4. Connubium habent cives Romani cum civibus Ro- 

manis: cum Latinis autem et peregrinis ita si concensum est.



în favorea cetăţenilor Iliensi —o reminiscență a, originei Tro- 
iane a Romanilor—cărora li. s'a acordat dreptul ca copiii 
născuţi din mamă Iliensă, ori-care ar fi tatăl, să urmeze con- 
'diţia mamei lor 2). 

| Originea având o atât de mare importanţă, căsătoria, 
ma putut fi considerată ca o afacere privată ce nu interesa 
Statul decât din punctul de vedere statistic sai de drept 
privat, şi cetatea a credut că pâte permite sai refusa 'ce- 
tăţenilor saii cetăţenelor dreptul de a se căsători cu cetă- 
ţenii saii cetăţenele altor cetăţi. Acest lucru e atât de ade- 
vărat încât până ia plebiscitum Canuleium din 309 a. u. c. 
wa, existat dreptul -de căsătorie între patriciani şi plebei 2). 
Pentru a permite deci căsătoria între Romani şi -peregrini 
era nevoe; de o convenţie specială 5), iar acest drept reciproc, 
ce-l puteai avea două cetăţi între ele ca membrii lor să se 
p6tă uni prin căsătorie, se nnmia connubium 4). Acesta n'a 
putut, bine-inţeies împiedeca pe Roman ca să ia de soţie o 
femee dintr'o cetate cu care Roma n'a avut connubium şi 
nici pe Romana de a lua de soţ, peun bărbat străin cu care 
Roma n'a avut o convenţie care să stubilâscă acest drept. 
In aceste cazuri căsătoria a existat, însă ea n'a avut efec: 
tele căsătoriei între cetăţeni cari al avut connubium. Copiii 
născuţi din aceste căsătorii nu urmaii condiţiunei tatălui lor 

„ci celei a mumei, şi însaşi căsătoria a fost numită concu- 
binatus, iar nu matrimonium justum, care e cu putinţă nu- 
maj. acolo unde exista connubium 5).  - 

Acest drept de connubium s'a acordat şi prin decrete, 
Romanilor cari trăiai în concubinat$). ” 

) L, 1$ 2. D. 50,-1. Qui ex duobus igitur Campanis parentibus 
natus est Campanus est sed si ex patre Campanos matre Puteolana,. 
aeque municeps Campanus est nisi forte privilegio aliquo materna: 
origo censeatur tune enim maternae originis erit municeps utputa 
Jliensibus concessum est ut qui matre Iliensi est sit eorum municeps. 

2) Cic. de rep. [Î, 37. Liv. 1V, 1—6. 
5) Ulp. V, 4 cit, . E 
+) Uip. V, 3. Connubium est uxoris jurae ducendae facultas. 
Boâth ad Cic. Top 4. Non autem omnibus erat connubium cum 

Romanis, nec grant nuptiae jure contractae, quae non inter civem 
Romanum civemque Romanam inibantur aut cui princeps populusve 
civitatem vel connubium permisit, eo sciiicet modo ut in potestatem. 
parentum liberi redigerentur. 

5 Uip. V,2. Justum matrimonium est si inter eos, qui nuptias 
contrahunt, connubium sit. 

*) Gai Î, 57. Unde et veteranis quibusdam concedi solet prin:
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Când o căsătorie s'a făcut între un cetăten şi un sclav, . 
atunci ea a purtat numele de contubernium !) tot ast-fel s'a 
numit căsătoria între sclavi sai între peregrini.. Copiii năs- 
cuţi din aceste căsătorii erai sclavi 2) sait peregrini. 

A fost considerat ca, stuprum şi pedepsit, cel care având 
o soţie. prin matrimonium, 0 concubină sai o servă, mai 
avea pe lângă dânsa şi o ţiitâre, pellicem 5). Ii 

Urmsză de-aci că matrimonium, concubinatus şi contu- 
bernium eraii căsătorii morale şi apărate de lege“). 

cipalibus constitutionibus' connubium cum his Latinis peregrinisve, 

quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matri- 
monio nascuntur et cives Romani et in potestatem parentum funt. 

Există un număr de 78 de diplome dintre carl 58 în C.1I.L. 

şi 20 în Ephiwmeris Epigraphica dintre cari 16 acordate !a -soldați 
de marină. Formula lor este: „Imperator... quinis et vicenis pluribusve 

stipendiis emeritis dirmissis hunesta missione quorum nomina sub-. 

scripta sunt în ipsis liberis posterique eorum civitațem deâit et con- 

nubium cur: uxoribus quas tine habuissent cum et civitas iis data etc.“ 

3) Paul $. R. I[, 19, 6. Inter servos set liberos matrimonium | 
contrahi non potest, contubernium potest. : | 

Ibid. 11,21a$1. Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina 

alieno se servo junxerit, si quidem invito et denuntiante domino in 

eodem contuberhio perseveraverit, efficitur ancilla. a = 

Tbid. 11,21 a Ş ro—12. Filia familias si jubente patre invito domino 

servi alieni contubernium secuta sit ancilia efâcitur, quia parentes 

dsteriorum filiorum condicionem facere possunt. Liberta servi patroni 

contubernium secuta etiam post denuntiationem in eo statu manebit 

qui domum patroni videtur deserere voluisse. Errore quae se putavit 

ancillam atque ideo alieni servi conrubernium secuta est, si postea, 

liberam se sciens in contubernio eodem perseveraverit efficitur ancilla. 

, Bosth ad Cic. Pop. 4. Connubium est matrimonium inter cives ; 

inter servos autem aut inter civem et peregrinae conditionis hominem, 

aut servilis, non est connubium, sed contubernium. 

2) Paul. 5. R. II, 24. - . , , 

1) Pest ep. v. Pellices. Antiqui proprie eam peliicem nomina- 

bant quae uxorem habenti nubebat. Cui generi mulierum etiam poena 

constituta est a Numa Pompilio hac lege: PELLEX ARAX JUNONIS NE 

TANGITO; SI TANGET, JUNONI CRINIBUS DEMMISIS AGNUM FEMINAM CAEDITO. 

“ Gell. 1V, 3. Pellicem autem appellatam probrosamque habitam 

eam, quac juncta consuetaque esset cum eo, in cujus manu manci- 

pioque alia matrimonii causa foret, hanc antiqzissima lege ostenditur, 

quam Numae. regis fuisse' accepimus: Peliex assam (i. e. aram). Iu- 

nonis ne tagito (tangito)! ai taget (tanget) Junoni crinibus demissis 

arnum (agnum) feminam caidito (caedito). „. 
| 1) Paul. S. R. 11, 20, 1. Eo tempore,. quo quis uxorem habet, 

coneubinam habere non potest. Concubina .quidem ab uxore solo di- 

lectu separabitur. : | N 

L. 3 $ 1. D. 25, 7. Nec adulterium per concubinatum ab ipsv 

committitur ; nam quia concubinatus per leges nomen assumsit, 

PEIUTA | | 17



— 258 — 

$ 84. Matrimonium justum. 

Matrimonium justum a fost acolo unde cel cari se că- 
sătoriaii uveaii connubium 1). Se cerea ca 'tinerii să fie pu- 
beres?), ca ei să'şi dea consimţimentul 3). Căsătoria se făcea 
dar. printr'un contract care putea să fie formal sai nu. . 

In cazul când un Roman sau o Romană covieţuia cu 
o Romană sau un Roman saii Latin, cu o persână "în fine 
dintr'o cetate-cu care exista connubium, acestă, covieţuire 
n'a fost un concubinat, soţia n'a fost concubină, ci a fost 
uzor tantum modo. Acestă căsătorie a devenit complectă, 
dacă. în timpul unvi an soţia n'a lipsit din casa soţului trei 
nopţi de-a rândul. În aceșt cas soţia a trecut în manu 

„prin usus). Se putea însă cu soţia să, trecă de-adreptul în: 
„ manum odată cu căsătoria; acesta se întâmpla când căsă- 

toria se făcea per coemptionem sai per confarreationem. 

extra Legis poenam est, ut et Marcellus libro septimo Digestorum 
scripsi - 

„DL. 49 $ 4. D.82. Parvi autem refert, uxori an concubinae quis 
leget... sane enim nisi dignitate, nihil interext. 

L. 1 $ 1. D. 25, 7. Cum Atilicino sentio, et puto, solas eas in 
concubinatu haberi posse sine metu criminis in quas: stuprum non 
commititur, -. ” 

Cf. UL, 45..D. 28, 6. L. 17 $4.D.36,1.- 
 Ulp. V, 27 Justum matrimonium est si inter eos, qui nuptias 

contrahunt, connubium sit, et tam masculus pubes, quam femina (viri) 
potens sit, et utrique consentiant, si sui juris sint an etiam parentes 
eorum, si in potestate sint. E . ” 

*) Fest. v. Pubes şi Pubes pusr. Pubes puer qui jam generare 
potest. Is incipit esse ab annis quatuor decim femina -viri potens a 
duodecim. - 

„. Ulp. XI, 28; Puberem autem Cassiani quidem eum esse dicunt, 
qui habitu corporis, pubes apparet, id est qui generare possit. Pro- 
culiani autem eum, qui quatuordecim arinos explevit. . 
„Up. V,2L. 2. D. 23, 2. Nuptiae consistere non possunt, 

NiSI consentiant omnes, id est qui cosunt, quorumque în poteştate sunt. 
„+ 19. D. 23, 2. Qui liberos habent in potestate, injuria prohi- 

berint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non .voluerint, 
ex constitutione divorum Severi et Antonini per proconsules praesi- 
desque proviaciarum coguntur in matrimoniuimn collocare et dotare. 
Prohibere autem videtur, et qui: conditionem non quaerit. 

Paul S$. R. II, 19, 2. Eorum “qui in potestate patris sunt sine 
voluntate ejus matrimonia jure non contrahuntur, sed contracta non 
solvuntur. , Ă , . 

*) Gai I, 111. Usu în manum conveniebant 'quae anno continuo 
nupta perseverabat: quia enim veluti annua possessione usucapie- 
batur, in familiam. viri transibat filiaeque locuun obtinebat, itaque lege 
XII tabularum cautum est, ut si qua vollet eo modo în manum ma-
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-„” Scriitorii nout ai intrat în cercetări adânci pentru a-şi 
explica, originile acestor .două saii trei feluri de căsătorii, gă- 
sind că un fel ar fi de origină etruscă, altul de origină sa- 
bină, al treilea de origină latină. Aceste speculațiuni în: cari 
fantasia concură cu pretexţele, nu ne-ai atras pănă acum; 

căci ceea-ce am căutat noi, când am vrut să ne esplicăm 
“un institut de drept, a fost nevoia socială care a, determinat 
crearea. Jul. In casul present ne întrebăm care a fost nevoia 
socială care a determinat instituirea: căsătoriilor per coimp: 
tionem şi per confarreationem, Acsstă nevole 'se explică. : 

Roma a fost compusă din ginţă, dintre cari fie-care îşi 

avea cultul săi. O unire între membrii a două -ginţi cu re: 

ligiuni diferite n'a fost cu putinţă, cu tâtă existenţa con- 

nubiului, şi deci, pentru a face posibilă o atare.unire,.era 
nevoie de o comunicare de sacre în sensul ca, soţia săpri: 

mâscă sacrele soţului. Acâsta, necesita presenţă,:'pontificelui 
suprem fără de care nu se putea face 0. asemenea comuni: 
care; fiina însă că soţia, primind - sacrele -soţului, renunţa 

la, deii părinţilor săi, .s'a inventat răpirea ; : inirele -răpesce 

fata şi o duce peste pragul casei sale ast-fel ca ea să nu 

atingă acest prag şi să nu s3, pâtă spune că a mers de 

bună-vole.. După răpire se celebra, în casa soţului unirea, de 

<ătre pontificele suprem şi de flamenul Dialis, faţă fiind şi 

dece martori, iar a doua qi soţia oferfa primul sacrificiu 

zeilor nouei' sale case 1). i i 

iti convenire, ea quotamis trinoctio.abesset, atque eo modo usum 

-cujusque anni interrumperet. . . - | 
Cic. Top. e. 3. Siita Fabiae pecunia legata est a viro, si ea uxor 

“mater familias esset; si-ei in manum non convenerat, “nihil debetur. 

-Genus enim est: uxor, ejus duae formae, una mabrum familias, ea- 

xum quas în manum convenerant, altera earum, quae tantum modo 

ones habentur: qua in parte quum fuerit Fabia, legatum ei non- 

videtur. . . iai 

3 Gai J, 112. Farreo in manum conveniunt per quoddam genus 

sacrificiis quod Jovi Farreo fit; in quo farreus panis adhibetur, unde 
“etiam confarreatio dicitur; complura praeterea hujus juris ordinandi 
«gratia cum certis et sollemnibus verbis, praesentibus decem testibus, 

uguntur et fiunt quod jus etiam nostris temporibus in usu est. 

Serv. Aen. lV, 103. In manum conventio eo ritu perficitur, ut 

aqua et igni adhibitis, duobus maximis elementis, natura conjuneta 

habeatur,-quae res ad farreatas nuptias -pertinet, quibus flaminem et 

-Aaminicam jure -pontificio in matrimonium necesse est convenire. 

| Ibid. 1Y, 374. Mos apud veteres-fuit flamini ac flaminicae, ut 

per farreationeni in nuptias convenirent, sel!as duas jugatas ovili:
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Efectul acestei căsătorii a fost că soţia a trecut în 
familia soţului e! din care făcea, de acum înainte parte; şi 
deşi era soţie legitimă, .ea a devenit de drept filia în familia 
acestuia, bucurându-se de tâte drepturile unei fiice a soţului 

“arenă şi dreptul de succesiune în familia şi averea, lui 4). 
| Cand însă se făcea 0 căsătorie în sânul aceluiașt gen, 
atunci n'a mai fost nevole de pontifice, nici de flamen Dialis. 
In acest caz, ceremonia s'a redus la o -simplă atacere per 
des et libram în care soţia cumpăra pe soţ și acesta pe 
soţie 2). Iată şi cum s'a tăcut acest negotium. 

„In diua căsătoriei fata arunca în respântie o monedă, 
una o purta în pede şi a treia o „arunca pe altarul qeilor 

pelle superinjecta poni, et ibi nubentes velatis capitibus in confarrea- 
tione, residerent, . . 
„7 Serv, Georg. I, 31. Tribus enim. modis apud veteres nuptiae 
fiebant: usu si mulier anno uno cum viro, licet sine legibus, fuisset; 
farre cum per pontificem maximum et;'Dialem flaminem per fruges 
et molam salsam conjungebantur, unde confarreatio appellabatur. 

Uip. IX. Farreo convenitur in manum certis verbis et testibus X praesentibus et sollemni sacrificio facto, in quo panis . quoque 'far- 
reus adhibetur. Ă i Ă 

1) Gall. XVIII, 6. Matrem autem familias appellatam esse eam 
solam quae în mariti manu mancipioque, aut in ejus, in cujus maritus 
manu mancipioque esset: quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam: quoque mariti et in sui heredis locum  venisset, 

" Ulp. XXII, 14. Sui autem heredes sunt liberi, quos in potestate 
habemus, tam naturales quam adoptivi: item Uxor, quaein manu est, et nurus, quae in manu est filii, quem in potestate habemus. Ulp. XXIII, 3. Agnascitur suus heres aut agnascendo aut adop- tando aut in manum conveniendo aut in locum sui hereâis succedendo. Ă _Uip. XXVI, 1. Intestatorum ingenucrum hereditates pertinent primum ad suos heredes, id est ad liberos qui in potestate sunt ce: terosque qui liberorum loco sunt; si sui heredes non sunt, ad con- sanguineos, id est fratres et sorores ex eodem patre. -. Serv. Aen. VII, 424. Nam per co&mptionem favto matrimonio sibi invicem succedebant. E 

„.2) Serv. Aen. 1V, 103. Coămptio est ubi libra „atque aes adhi- betur, et mulier atque vir in se quasi emptionem faciunt. Serv: Aen. IV, 214. Co&mptio vero certis solomnitătibus apud priscos peragebatur in contrahendo matrimonio; et sesse co&mendo vir et uxor înterrogabant, vir ita: An muliar sibi mater familias esse vellet ? 'Illa respondit: velle. Item mulier interrogabat: Utrum . vir sibi pater familias esse vellet? Tlle respondebat: văile, Itaque mulier în viri manum conveniebat, et vocabantur has nuptiag. per coămpti- onem; et erat mulier mater familias viro,: loco filiae.  -: Ă Gai 1.113. Co&mptione in manum conveniunt, per mancipationem. id est, per quandam imaginariam venditionem; nam adhibitis non minus quam V testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit is mulierem, cujus in manum convenit,
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soţului ei 1). Fiind faţă în faţă cu dânsul, el o întreba pe . 
dânsa care era caput et finis familiei sale *), an sibi mater 
familias esse vellet, la care d6nsa respundea că voesce, şi în- 
trebând totodată pe mire an sibi pater familias esse vellet, 
la care r&spundea, şi el că voesce?) şi căsătoria a fost fă- 
cută. Ea n'a fost, precum se vede, o afacere nummo uno, 

- ci 'se făcea prin trei monede. Efectul acestei căsătorii a fost 
aprâpe acelaşi ca şi al căsătoriei per confarreationem; soţia, 
devenia filiae loco obţinend un drept de succesiune în familia 
şi averea soțului. - . E 

- Din căsătoria per :confarreationem se născeaii patrimi 
şi matrimi *), copil ce aveai dreptul de a fi flamines majores5). 

Căsătoria se desfăcea pr.n divori,. morte, captivitate 
Saii cădere în servitute a unuia din soţi 6). Când căsătoria 
n'a fost formală, udecă confarreatione sai! coemptione, soțul 
putea să'şi 'repudieze soţia, după ce a consultat dece amici 7), 
Când căsătoria era făcută per confarreationem.se făcea o ce- 
remonie numită -diffareatio 5). Diffareatio. n'a fost permisă 
flaminilor superiori ?). Când în fine căsătoria a fost făcută 

1) Non. Mare. XII, 50. Nubentes veteri lege Romana asses treis 
ad maritum venientes solebant ferre atque unum quem in manu te- 
nerent, tanquam emendi causa, marito dare; alium quem in pede 
haberentcet. 

:) 1. 195 $ 5. D. 50, 16. L. 13. D. 3, 16. 
3) Serv. Aen. 1V, 214. N , 
*) Serv. Georg. [, 32... unde confarreatio appellabatur, ex quibus 

nuptiis patrimi et matrimi nascebantur, , | 
5) Gai I, 112, num flamines majores, id est Diales, Martiales, 

Quirinales, item reges sacrorum nisi ex farreatis nati.non leguntur; 
ac ns ipsi quidem sine confarreatione sâcerdotium habere possunt. 

6) |. 1, D. 24, 2. Dirimitur matrimonium divortio, morte, cap: 
tivitate, vel alia contingente servitute alterutrius eorum. 

7) Plut. Rom 22. Leges quoque Romulus nonuilas tulit, ex 
quibus illa dura-est, quae mulieri non permittit discedere a marito, 
permittit autem marito illam repusiare, vel veneficio sublatis liberis, 
vel snbditis clavibus, vel adulterio admisso. . - 

Val. Max II, 9, 2. L. Antonium senatum moverunt (sc, cen- 
„Sores) quod quam 'virginem in matrimonium duxerat, repudiasset, 
nullo amicorum' 'consilio adhibito. RR EEE 

5) Fest ep. v. Diffareatio ganus erat sacrificii quo inter virum 
el mulierem fiebat disşolutio, dicta diffareatio, quia fiebat farreo libo 
adhibito. | - Sa | 

9) Fest ep, v. Flammeo amicitur nubens ominis boni causa, 
quod eo assidue utebatur flaminica i. e. flaminis uxor, cui non licebat 
iacere divortium. - , 

: Plut.. Quaest. Rom. 50. Itaque etiam antiquitus .uxorem repu-
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per coemplionem atunci nu era nevoie decât de o reman- 

cipare 1). | Ie | 
Căsătoria făcută prin justum. matrimonium, adecă per 

confarreationem, per comeptionem şi în casul când soţiu a 
fost uzor tantummmodo, ai dat soţului, când din. căsătorie 
s'ai. născut copii, un drept asupra acestora, numit: patria 
polestas în casul când soţul a fost homo sui juris; dacă soţul 
n'a fost sui juris, atunci el a stut în potestatea tatălui sai : 
agnatului săi. Insă legea, precum am v&qut, îi dă agratului 
actio familiae erciscundae pentru a se despărţi de agnatul in 
a cărui potestate se afla. | - 

„o $ 85. Patria potestas. 

« - : După noua constituţie pe care şi-a dat'o poporul roman 
prin legea, celor XII ţable 2), puterea şefului de ginte fiind 
trecută, în parte asupra Statului şi în parte asupra şefului 
de familie, puterea numită patria potestas a fost redusă. In 
adevăr, pe timpul domniei şefilor de ginţă, chiar atunci când 
vechiu! federalism a, fost înlocuit prin oligarchia Romei, capul . 
ginţei avea dreptul de viaţă şi de morte usupra acelora cari 
făceaii parte din gintea sa. Istoria ne arată că sefii de ginţă 

3 ai usat de acest drept al lor). Prin noua, constituţie însă, 

diare nun licuit (sc. Flamini Diali) ac ne nunc quidem licet: nisi quod hoc permisit ejus rei gratia interpellatus nostra aetate Domitianus: 
aderant. autem dissidio matrimonii sacerdotes, terribilia multa et 
inusitata atque tristia agentos. . „_„___2) Gai 1, 187 a... remancipatione desinunt' in manu esse... sed filia quidem nullo 'modo pătrem potest cogere, etiam si adoptiva sit: 
haec autem (virum) repudio misso proinde compellere potust atqus * 
si ei nunquam nupta fuisset. : , 

Fest. v. Remancipatam Gallus Aelius esse ait, quae mancipata 
sit ab eo, cui in manun: convenerit, ” 

, 2) Se scie că poporul. roman a fost împărţit în locupletes, assidui 
ŞI proletarii. Iată ce citim cu privire la cuvintul proletarii în Gell. XVI, 10: Linnius verbum hoc (proletarius) ex XII tabulis accepit —o' dovadă mai mult că atunci su făcut constituția disă a lui Servius.. - , 5) Val. Max V,8, 1. L. Brutus... Îilios suos... pro tribunali virgis caesos et ad palum religatos securi percuti jussit, . ___ Tbid- V, 8, 2. Cassius filium, qui trihunus plebis agrariam legem primus tulerat... postquam illam potestatem deposuit, adhibito * pro- pinquorum consilio affectati -regni crimine domi: damnavit verberi- busque affectum necari jussit, ac peculium .ejus Cereri consecrarit. _„__Tbid. V, 8, 3. Manlius 'Torquatus... în consimili facto ne consilio quidem necessariorum indigere se credidit... deinde... domi consedit
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consulul căpătând acest drept asupra cetăţenilor, .un drept 

supus apelului la popor !), trebue să ne întrebăm dacă nu 

s'a luat capului de familie dreptul de viaţă şi de mârte 

asupra copiilor săi. . | | ÎN 

"Răspunsul la acâstă întrebare e simplu: consulul a, 

avut dreptul de viaţă şi de morte asupra cetățenulai, caput 

civis, iar cetăţân începea Romanul a fi la etatea de 17 ani, 

când intra în centurii între juniores. Până la acestă vârstă, 

copiii se aflaii sub jurisdicţiunea tatălui lor. In ce privesce. 

casurile mai. sus amintite, în care părinţii aii executatat pe 

fiii lor 2), cară fii aii fost mai mari de 17 ani, pedepsită” cu 

mârtea, ele sunt anteriore nouei. constituţiuni, și deci din 

timpul când şeful.de ginte avea dreptul de viaţă şi de morte 

asupra tuturor acelora cari erai Gin giatea, lui. 

Pentru ca un copil să fie în potestatea. părintescă, el 

trebuia, să fie-născut dintr'un justum matrimoniun 3, adecă, 

din părinţă între cari exista, connubium ; ca tatăl să. fie Ro- . 

man; şi ca acesta să fi manifestat voinţa de a lua copilul 

în potestatea sa, cea-ce se făcea, prin ridicarea, copilului de 

la. pici6rele părintelui unde a fost depus după nascere şi care 

fapt se numiu liberos tollere sai suscipere*). . | 

Patria potestas coprinde în sine următârele puteri: îm- - 

perium, mancipium Şi dominium. Să 

a) Puterea numită imperium cvprindea facultatea ta- 

  

solusque utrique parte per totum biduum vocavit, ac tertio plenissime 

die diligentissimeque auditis testibus ita pronunciavit. Cum Silanum- 

flium meum pecunias a sociis accepisse probatum mihi sit, et e re: 

publica eum et domo mea indignum judico, protinusque e conspectu 

- neo abire jubeo. SR 
Cf. Cic. de finib. |, 7. Liv. 1, 41. , 

DL. 2 $ 16. D. 1, 2. Qui tamen (sc. consules) ne per omma 

xegiam potestatem sibi vinâicarent, lege lata factum est, ut ab iis 

provocatio essev neve possent in caput civis Romani animadvertere 

 înjussu populi; solum relictum est illis, ut cotreere  possent et în 

vincula publica duci juberent. . . 

Cic. de orat. Il, 48. Tum illa quae modo Crassus commemo- 

rabat, egi; neque reges ex hac civitate exigi, neque tribunos plebis 

creari, neque plebiscitis toties consularem potestatem minui, nequs 

provocationem, patrona illam civitatis, ac vindicem libertatis, po- 

- pulo Romano dari sine nobilium disenstone potuisse. . 

- Dionys V, 14, Fior. 1, 9. 

2 Val. Max, IL, 8, 1—3. Liv. IL 41. po , 

3) Gai 1, 55. Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos 

justis nuptiis procreavimus. - , Pa Ă . 

Ulp. V, . In potestate sunt liberi ex justo matrimonio nati. 

4) Liv. V, 80, 8. Seneca, Prov. V, 4.



— 29604 = 

tălui de a judeca pe copiii săi. Tatăl era considerat ca ma- 
gistratus domesticus i), fiind-că ceea-ce caracterisă pe magi: 
strat este imperium 2). De acâstă însuşire a tatălui atârna 
dreptul de viaţă şi de morte ce o avea asupra, copiilor să?) 
pâmă la etatea de 17 ani, când fiul devenind civis Romanus 
trecea” sub imperiul magistratului cetăţii care singur avea 

„de acum înainte acest drept asupra lui, cu apel la popor, 
precum am dis mai sus. | 

d) A doua putere cuprinsă în patria potestas, era, cea-ce 
se numia mancipium sai dreptul de disposiţiune asupra, co- 
piilor săi, a averei şi muncii lor, Dacă un tată putea pe- 
depsi cu mârte pe un copil, cu atât mai mult putea el să]. 
vindă sai să se folosâscă de munca, lui. Apoi din momentul 
ce fiul trecea, de etatea de 17 ani, puterea părintâscă asupra 
lui-a fost redusă şi. ceea-ce a rămas tatălut e mancipium. 
Tatăl avea jus vendendi 4). Până la "virsta, de 17 any. efectele 
vîndări! copilului ai fost aceleaşi ca şi efectele vindării scla- 
vului; însă de la acâstă virstă, copilul devenind cetăţen, 
vîndarea perdea saii nu mai avea, aceleaşi efecte 5), căci deo 
parte tatăl nu putea să vindă pe „cetăţen trans. Tiberim, . iar 
de alta, vindarea unui Roman fiind vindarea unui om liber 
cel vîndut nu devenia servus, ci trecea, din mancipiul tatălui 
în mancipiul unui străin şi devenia, liber censu. Produsul 
muncii celui aflat în mancipiii, era al aceluia în al cărui 
mancipii se afla 5). De mancipiu ţinea nozae datio sai deditio, 
adecă dreptul părintelui de a preda, copilul săii aceluia, căruia 
copilul a causat o daună %). | 

» Gell. 3, 23, 4. vir cum divortium facit mulieri juiex. pro- 
censore est: imperium quod videtur habet;: si quid perverse te reque - factum. est a muliere, mulctatur: si vinum.bibit si cum alieno vro 
probri guid fecit condemnatur. 

=) L. 215. D. 50, 16. In persona magistra i i 0- testatis verbum significat). » . 5 au perna e 
3) Gai [, 52. In potestate itaque sunt servi dominorum, quas qui- dem potestas juris gentium est; nam apud omnes peraequs gentes arii- 

madvertere posșumus dominis in servos vitae necisque potestatem esse. 
n . „153 ic. . 9 19; e , 5; 1, a; Di e 5 i e eg II 8, 9 Coll. leg. mos IV, 7, 

„ Gai I, 182, IV, 9; Ulp.X, 1. Paul. S. R. V, 1.1; Dion. [1 27; Cic. de orat. 1, 40, 181 prd Cage. 34. VI 25 Dion a 5 Gai 1, 105, 118a, 141. In summa admonendi summus ad: versus eos quos in mantipio habemus nihil nobis contumaliose facere licere ; alioquin injuriarum tenebimur. (NE ) Gai 11,86. 87,96; III, 167 a; Ulp. XIX, 18,19; Vat.fragm.51. . 7) Gai 1V, 15, 79; I, 140; Pest, v. Ă : 

II, 3Ş7.1,4,8. . ; dest, v noxa, noxia, coll. leg. mos 

A >
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In mancipiul tatălui de familie. se afla şi soţia căsă- 
torită prin confarreatio 1), soţia însă căsătorită prin cocmpltio, 
fetele şi clienţii, făceau parte din manus numai, al aceluia 
care avea patria potestas în familie 2). a 

c) A treia putere, cuprinsă în patria potestas este: do- 
ninium: tatăl de familie avea dominiul asupra sclavilor şi 
a averei întregei familii. | 

Inexplicabil pare textul celor XII table, care sună ast- 
fel: Si pater filium ler venum duuit filius a patre liber esto), 
adică dacă tatăl va, fi vîndut pe fiul s&ii de trei ori, fiul va 
deveni liber. Acest text e neexplicabil din următârele mo: 
tive: cum se putea vinde fiul de trei ori? Care a fost ne- 

veni sclav, să devină liber? 
După noi lucrul se explică ast-fei: 

“Fiul e, după conceptia n6stră, fiul cel mai mare, suc- 
cescrul legitim care succede în drepturile tatălui şi e quasi 
dominus încă pe timpul vieţii acestuia. (vom vedea acâsta, mal 
târgii). El nu putea fi vindut, fiindcă moştenia pe tatăl săă, şi 
deci vindareu lui aducea cu sine şi vîndarea, tuturor drepturilor 
familiei. Totce se putea dur face cu el era darea lui în mmancipiă, 

- voia, acestei întreite vîndări pentru ca fiul, în loc de a de- 

“şi vindarea fiului se reducea ast-fel la o dare în mancipii. Fiind 

N 

odată dat în mancipii, înainte dea avea virsta de 17 ani—pe 

„când cei-Palţă copii ai putut fi vînduţă—el a devenit liber censu, 
__adecă utunci când a ajuns la etatea de 17 ani, şi a fost în- 

scris între juniores. După acâsta, fiind deja major, tatăl a 
- putut să-l dea din noi în mancipiii, după care să fie eliberat 
per aes et libram sui vindicta. Reîntors a casă, el a putut 
din noi să fie dat în mancipiă şi lucrurile n'ar fi avut nici 
un sfârşit dacă nu intervenia o lege care să pună capăt 
acestui drept. Acestei stări de lucruri a vrut, după noi, să 

pună capăt legea celor XII table când a dis, că dacă tatăl va 
fi vindut pe fiul săi de trei ori, fiul va fi liber de tatăl său. 
Acest text al legei însă se referă: numai la filiis nu şi la 
cei-Valţă copii, civitatea, Statul, neputând să se amestece în 
0 cestie de interes privat; asupra fiului şi Statul avea un 

drept, fiind-că l-a facut moştenitor al tatălui. Ă j 
In adevăr, era nevoie de a, se limita vindarea la trei. 

1) Gell. N. Att. XVIII, 6. 
:) Cf. supra. . 
3) Gai, 1, 133; Ulp. X, 1.
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ori; căci după prima, vîndare.fiul trecut în 'cens 1), devine 
liber și reintră în mancipiul tatălui 's&ui, tatăl nu putea să 
maj exercite asupra lui imperiul, însă putea, din pricina po- 
testâţii, să '] dea din noi în mancipiit; dacă a. fost vîndut 
de a doua ră, fiul a mai avutuun avantagiii asupra celor- 
Valţă copii, şi anume dreptul succesoral în familia tatălui 

„ s8, hereditatea; el succeda acestuia. Pentru a-l elibera.cu 
totul din familia sa, tatăl putea deci să'l vîndă, a, treia 6ră. 
Acestă vîndare nu dedea nimic, fiind-că tatăl n'avea nici un 
drept asupra fiului şi deci fiul nu trecea în mancipiul cul-va, 
şi devenia astfel liber de ori-ce legătură: cu familia tatălui 
s&u.: Cu prima vîndare tatăl perdea imperiul asupra fiului, 

- cu a doua el perdea mancipiul, cu a treia, el îl perdea din 
familia sa. Pentru cei-Palţi copii era suficientă o singură 
vindare, căci înainte de virsta de 17 ani vindarea, îşi avea 
efectele orl-cărei vîndări ; dacă se făcea vîndarea după acâstă 
vîrstă tatăl perdea. mancipiul; o altă vîndare nu se mul 
putea, face, fiind-că cei-Palţi copii n'ai: avut drepturile suc- 
cesorale pe cari le-a avut flius. 

+ 

$ 86. Adopţiunea şi Adrogaţiunea: 
| „ Puterea părintâscă cu drepturile ei exorbitante de îm- 
Derium, mancipiun şi dominium o putea tine-va căpăta şi 
asupra unor membrii ce nu făceau, firesce, parte din familia 
unui şef de familie: Se puţea ca un om dintr'o familie să. 
intre în altă familie ca fiii. Acâsta se. făcea prin ajutorul 
unor formalităță juridice care eraii de două feluri si se nu- 
miau adoptio şi adrogatio 2), . ” 
______Q) Adoptio.exista în cazul când un homo sui juris lua 
în a sa patria potestas pe-un homo alieni juris.. Cel primit 
în potestate devenia fiul celui care-l adopta de drept şi urma 
în totul condiţiunei noului sâii pater. Acâsta se facea înaintea, 
pretorului. Noul pater revenâica, înaintea acestuia, pe homo 
alieni Juris ca pe al săi, tatăl adevărat nu-l revendica ca 
al său şi pretorul îl adjudeca, vindicatorului 5. 

_0) Adrogatio exista în cazul când un homo sui juris 
lua in potestatea sa, pe un alt homo sui juris. Ia acest caz 

N 
1 . . . . ) Fest, ep. v. Duicensus. Duicensus dicebatur cum altero i. e. 

cuin filio census. 
2) Gai 1, 97; Ulp. VIII, 1. 
3) Gel!. V, 19; Val. Max, - Gai — -4; Suet. 

Oct. 64; 1. 11. 6. 8/48. Max, VII, 7, 2; Gai 1, 98—107, 14; Suet
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se făcea din două familii una singură ; de aceea acestă adopţie 
-se făcea per poptlum, adecă în curia. Cel ce adrogu pe un 
homo sui juris declara în curia că primesce cu fii pe acest 
“homo sui juris 1). Fiind însă că aci erai la mijloc şi sacrele, . 
un homo sui jiris fiind şef de familie, pater, de aceea, asista, 
la ceremonie,: la actul juridic şi. religius și pontificele su- - 
„prem 2). . d i ÎN 

| Odată intraţă în patria potestate adoptaţii erai consi- 
deraţi ca fii, iar părintele căpăta asupra lor tote drepturile 
cuprinse în patria potestate?). 

$ 87. Emancipaţiunea şi Manumisiunea. 

| După cum un pater familias putea căpăta puterea pă- 

rintâscă şi asupra unor streini, tot ast-fel el putea să perdă 

acestă putere a sa asupra propriilor săi copii ca şi asupra 

- celor adoptați; însă nu fără voia lui. Afară de cazul când 

fiul ajuns în al 17-lea an al etăţii sale, când devenind civis, 

tată! perdea imperiul asupra lui. Ce6a-ce putea perde acum 

tatăl este dreptul săi de mancipium ; din pricina acâsta actul 

voluntar al tatălui prin care el perde mancipiul asupra fiului 

stii, trebuia să fie un act formal, el a. fost în realitate un 

„ asemenea, act, şi se numia emancipatio. - 

Emanciparea, se făcea în modul următor: Tatăl vindea 

per aes et libram pe fiul săi unui cetăţân roman, şi apoi îl 

revendica, un lictor4). Fiul a devenit ast-fel liber de ori-ce 

legătură juridică de potestate cu tatal, i fost emuncipat 

adecă eşit, din mancipiă, şi sa numit libertus, adecă liberatus 

e potestate. Nu trebue să se uite că fiul cel mai mare, pre- 

sumtivui heres al tatălui, trebuia vindut şi: emancipat de 

"trei ori pentru ca să devină liber). . - 
Când un tată vindea per des et libram copilul său, acest 

copil intra în mancipiul celui care ”1 cumpăra şi tăcea parte 

din manus a acestui stăpân. Eliberarea lui de la acest stăpân 

însemna, scâterea lui din manus, de aceea formalitutea, eli- 

berării celui dat. în mancipii sat a sclavului se numia ma- 

mumisto. ” 

1) Gai I, 99—105, 107; Uip. VIII; Geil. V, 19; L. 15$2. D-1 
:) Gell. V,19; Cic. pro domo, 13; Tacit. ist. I, 15; 1.2 , 

3) Gai VI,83—84; Gaiep.11,2, pr.L. 15, pr.D.1. 451. 
-$) Gai 1, 182, rar: Um, Sl. 1, 7; $6.1, 1,2. Theoph. ad. h. 

]. Gai ep. 1, 6; Boeth ad Top. 1, 2, 10: Cic ad Att. VII, 2. 

| 5) Gai 1, 132; Uip. X, 1; Gai.1V, 79.
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Aşa dar copilul trebuia emancipat odată sai de trei ori, 

după cum era un simplu copil saii flius, şi tot de atâtea, 

ori revendicat pentru ca să devină libertus.  - 

 Ceea-ce putea face părintele de familie cu copiii săi, o 

putea face cu mai multă dreptate şi cu sclavii săi sail cu 

streinii pe car! îl avea, în. mancipiă. El îi putea vinde, dar 

îi putea şi elibera. Acestă, eliberare se numia, din pricină că. 

sclavul şi streinul se afla în manu, cu: numele de manu- 
missio. insă consecințele n'aii fost egale cu. cele ale eman- 

cipării; căci la emancipare se elibera un om de mai "nainte 

liber de sub patria polestas, pe când la manumissio se elibera . 

din manus un sclav. În primul caz se rupeaii legăturile ju- 

“ ridice de familie, în al doilea, însă nu se rupeaii de tot nici 

legăturile dintre stăpân şi serv, de: Gre-ce o legătură mai 

persista, o legătură anal6gă cu cea a clientelei şi anume 
sarcina celui ce-a manumis, a manumisorului de a, protege 
pe cel manumis la care respundea, sarcina acestuia de a 
presta operae officialis1) obsequium el reverentia ?) manumi- 
sorului care a devenit patronul manumisuluj. 

„ Manumisiunea s'a putut face în mai multe .felură şi 
anume: -. | 

a) Stăpânul lăsa. pe sclavul săii în libertate -fără nici 
o formalitate. In acest cas sclavul s'a bucurat de o favore 
a stăpânului săi, fără ca situaţia lui juridică să se fi schimbat 
întru cât-va. | | a 

b) Stăpânul ducea, pe sclav în curie, unde un lictor îl 
revendica. In acest caş cel manumis a devenit cetăţsn ro- 
man ca unul eliberat vindicta, care însă a avut, de patron 
pe stăpânul s&ă. A Si 

c) Se mai putea ca cu ocasia facerei censului stăpânul 
să câră înscrierea sclavului între cives. Sclavul a, devenit 
atunci cetăţân liber, având de patron pe stăpânul săi. 

d) Se mai putea, în fine, ca un stăpân să elibereze pe 
un sclav. prin testament şi îu acest cas sclavul a devenit 
cetăţân roman?) fără patron. 

) Gai 111, 8; L.9$1 D. 81,1; L, 16 $-1 cod. L. 926 $ 19: 
D. 19, 6; L. 6 god." a S N 3 ” 
16 i) Gai iv, 46 Paul s R. II, 32. L 2, 2. 31, 15; L.9$3.D.: 

A „D. ;L. 11 87, D.47,10; L.1$10. D.1, 12, 
L. 5 5 2 2. D. 25, '9;'L. 94. D. 37, 14. 3 10, D. în 

| p. Î, 8—9, 12-15; Gai 1, 13—15; 11, 967; Dosith. 5, 17; 
„ Cic, de orat. [, 40, 183; pro Caec. 34. ! osith 5 Ti
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Situaţia juridică a sclavului manumis fiind alta qe cat 
- cea a fiului emancipat, el avea şi un alt nunie şi purta pe 

cel de îibertinus. Isv6rele dreptului roman numesc pe sclavul 
manumis libertus şi nu ai nume pentru cel emancipat. Fiind 
însă că, exista o deosebire între cetăţenii cari fac parte din- 
tr'o. ginte şi cel ce nu fac parte din ginte, fiind-că maiexistă - - 
apol o'deosebire între cei ce ţin de drept de un complex de 
agnaţi şi cei cari fiind din acest complex, aii eşit de drept. 
din el, şi în cele din urmă fiind-că există o deosebire între 
aceştia şi ce! liberaţi din sclăvie, de aceea Romanii aii avut; 

“multe feluri de liberi cari se numiai îngenui, liberi, liberti 
și libertini. Noi numim pe cel liberaţi din sclăvie Hbertini. 
Se va vedea mai târgiii de ce persistăm chiar contra unor 
texte ale clasicilor în acestă denumire. e - 

Fiind-că- prin manumisiune de către Romani se creat . 
cetăţeni Romani, Statul a avut dreptul de a limita manu- 
misiunea și în pers6na manumisului.!) şi în cea a manumi- 
soruluj 2), Ast-fel a oprit eliberarea sclavului mai mic de 80 
de anl; legea Furia Caninia a limitat numărul sclavilor pe 
care cine-va îi putea manumite?). Fiind-că manumişii fără. 
formele legali şi contra legei, nu deveniaii cetăţeni şi aveai 
o posiţie egală cu cea a Latinilor, ei aii fost numiţi Latini.. 
O lege numită Aelia -Sentia s'a ocupat în special de aceşti 
Latini. - 

"Cu timpul libertinul a putut. deveni cetățen libertin prin. 
jus aureorum annulorum pentru timpul cât trăia) şi prin 
natalis restitutio care îndepărta pe patron de la dreptul de 
succesiune ce acesta avea în averea lui 5). 

” $ 88. Tutela. 

Când un pater familias a fost minor, adecă n'a fost- 
încă, cetăţân, n'a avut virsta de 17 ani și prin urmare na 

putut exercita puterea sa părintâscă asupra familiei . sale, 
dreptul roman i-a dat un tutor, adecă o pers6nă cu ajutorul 
căreia el putea săi exercite drepturile sale, sai care din- 

  

') Gai 1, 13, 15, 18, 25; Ulp. 1, 12. _. 
2) Gai 1, 17, 19, 20, 37; Ulp. 1, 18, 18 a, 15, 18. 
*) Uip. 1, 24, 25. 
91. 3.D 3,2. | 
5) 1, 9. D. 40, 11; L. 4 e0d.; L.5 eoâ; L.5 $ 1 cod. 

ae
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neputinţa minorului le exercita pentru acesta. Instituţiunea, 
acesta de drept se numia tutelă şi east-fel definită: Tutela 
est vis ac polestas în capile libero, ad tuendum eum qui pDrop- 
ter elatem sua sponte se defendere mequit, jure civili data ac 
permissa !). | 

- Din capul locului acâstă definiţie apare greşită, fiind-că 
tutorul nu are vre-o putere asupra pupilului săi, ci e dat 
acestuia ca ajutor; expresiunea vis ac potestas în capite li- 
d+ro e deci greşită şi cu densa întrega definiţie caree falşă. 
Totuşi r&mâne partea apărărei pupilului şi atât Gaius. cat 
și Ulpian găsesc motivul tutelei în slăbiciunea copiilor şi a 
femeilor ?). Stăbiciunea individului nu este însă un argument 
juridic şi social. pentru o instituţie de drept public precum e 
tutela, iar faţă de femei tutela e de prisos fiind-că femeile 
sunt vecinic în manu 5). Sunter deci de părere că inştituţia 
tutelei îşi are raţiunea et de a fi basată, pe o necesitate 'so- 
cială ear nu pe slabiciunea copiilor şi a femeilor. 

Când în timpurile. mai vechi un pater de ginte a murit 
şi a lasat în urma sa ca succesor un copil mic, e nediscu- 
tabil că acesta n'a putut să guverneze gintea. "în chip fi- 
resc dar a venit agnatul cel may apropiat ca să guverneze 
el în locul lui, sai să'l ajute la cârma ginţii “până atunci 
când copilul a devenit major şi a putut guverna singur. 
Oficiul agnatului nu era, atunci” ocrotirea, „minorului, ci câr- 
muirea ginţei şi ocrotirea intereselor acesteia, din care el 
însuşi făcea» parte. a ” - Iu 

+ Când s'a fâcut, legea celor XII table, acest princip a „fost aplicat și familiei, şi legea, celor. XII table a dispus ca în casul când cine-va va muri şi va lăsa un fiii furios, mi- 
x 

Di. lpr. $1 D. %,1. | . *) Gai 1, 144. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter auimi levitatem in tutela esse. . 
Gai 1, 190. Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse ferre nulla pretiosa ratio suasise videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque dicipiuntur et aequum erat tutorum auc: toritate. regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae : perfectae aetulis sunt, insas 'sibi negotia tractant, et în quibusdam causis dicis gratia tutor interpossit auctoritatem suam; saspe enim. invitus auctor fieri a praetore cogitur . : Uip. XI, 1. Tutores constituuntur, tam masculis quam feminis, sed masculis quidem impuberibus dumtaxat propter aetatis infirmi- tatem, feminis autem tam impuberibuş quam puberibus, et propter sexus infirmitatem st propter forensium rerum ignorantiam. 5) Cf supra. e
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nor, agnatul cel mai apropiat să fie tutor 1). Scopul ei n'a 
fost apărarea averei furiosului sai a minorului, fiind-că în 
ce privesce averea se numia la timp un curator, cia drep- 
turilor civile ale ginţii al cărei .pater a fost furiosul saii 
minorul şi care nu putea să le exercite 2). 

In ce-privesce tutela femeei, ea sar explica cu grei, 
de Gre-ce femeea neavând drepturi civile şi fiind vecinic în 
manu, tutela e de prisos, dacă soţia prin căsătorie n'ar fi 
devenit filiae loco şi n'ar fi câştigat un drept de succesiune?) 
care concura cu dreptul de succesiune a! fiului, sai al ag- 

1) Gai 1, 155. Onibus țestamento quidem tutor datur uon sit, 

iis ex lege SII tabularum -agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi. 

Gai 1, 165. Ex eodem lege XII tabularum libertarum et impu- 

berum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet. 

Uip. XI, 8. Legitimi tutores sunt, qui ex lege aliqua descen- 

dunt: per eminentiam autem legitimi dicuntur qui ex lege duodecim 

tabularum introducuntur, seu palam, quales sunt agnati, seu per con- 

sequentiam, quales sunt patroni. a , n. 
Cic. de inv. 11, 50. , A Ă 

2 Gai II, 80. Nunc admonendi summus neque feminam neque 

pupillum sine tutoris auctoritate rem maucipi alienare posse; nec 

mancipi vero feminam quidam posse, pupillum nen posse. 

La acesta comparâ: . - a 

Gai 1], 83. At ex contrario' omnes res nec mancipl maulieribus 

et pupillis sine. tutoris auctoritate soivi possunt. Ă 

Krueger şi Studemund urmând. pe Goeschen, interpol6ză omnes 

res tam mancipi quam nec mancipi, însă textul nu cuprinde cuvintele 

omnes res tam, mancipi, ci dice: ez contrario mec mancipt, an primit 

cuvintele omnes res, ear cuvintele tam mancipi le-am respins fiind-că 

ceva mai departe citim: | , | , 

Gai II, 85. Mulieri vero etiam sine tutoris auctoritate recte 

solvi-potest; nam qui solvit, liberatur obligatione, quiă res nec man- 

cipi, ut proxime diximus a se dimittere mulieres etiam sine tutoris 

auctoritate possunt. . 

Pontr cet ce ati urmărit espunerea noastră cu privire la Tes 

mancipi şi nec mancipi, la 'nezum în general, e clar că tutela e de, oI- 

dine publică şi nici de cum de ordine privată; ear corectura lul Goe- 

schen şi a lu! Krueger și Studemund e visibil greşită. 

„ Gai . 108,. 119, . - a 

Tipe ŞI z Tutoris auctoritas nocessaria est mulieribus quidem 

in his rebus: si lege aut legitimo judicio agant, si se obligent, Si ci- 

"vile negotium gerant, si libertae suae permittant in contubernio a ieni 

servi morari, si rem mancipi alienent, pupillis autem hoc amp ius . 

etiam in rerum nec mancipi alienatione tatoris auetoritate opus est. 

„Cf. . 3. L 14. D.62,2;L. cod. , Ă 

9 ses. PU VII, 424. Nam per coămptionem facto matrimonio 
i 

sibi invicem succedebant. , , : 

Gai [1, 189. idem juris est, si. cul post factum testamentum 

7
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natului mai apropiat. Succesiunea legitimă trebuind de o 
parte să fie preferată celei stabilite prin căsătorie, iar de 
alta neputându-se călca, drepturile soţiei, s'a instituit vutela, 
unde agnatul era tutorul soţiei care succeda în drepturile 

„sotului stii. ! i 
Fiind-că la tutelă e interesul familiei în joc, de aceea. 

ea apare acolo unde există un drept de succesiune, şi adagiul 
ubi hereditas îbi tutela este cunoscut, 

„„. Precum s'a putut institui prin testament un Jeres, aşa 
s'a putut institui şi un tutor; acolo unde prin testament 
nu se instituia tutorul, cel ce avea dreptul cel mai apropiat 
de succesiune legitimă, era de drept tutor. Cu posibilitatea 
de a numi un tutor, s'a dat şi putinţa ca persâna căreia i 
se da un tutor, să aibă dreptul de „a-și alege acest tutor, 
de unde vin numirile de tutores dativi sat optivi 1), după cum 
ei au fost dați sai aleşi de pupil. a ! 

Când pupilul a fost mat.mic de 7 ant, tutorele făcea 
singur în locul pupilului?) negotia civilia 5) alt-fel le putea 
face pupilul, tutorele având a-şi da auctoritas numai pentru 
ca, ele să fie valabile4). -La femei trebuia tutorul să facă 
negotia  civilia, SI a . 

“Tutela înceta la virsta de 17 ani, când se putea da 
tinărului pater un curator care îngrija de averea lui până 
la virsta de 25 ani). . . E 

Cunoscend acum situaţia pers6nei în familie, să trecem 
la situaţia ei în Stat, . . 

    

uxor in manum conveniat, vel quae in manu fuit nubat; nam eo 
modo filiae locco esse incipit et quasi sua. | Ea 

Gai II, 159. Idem juris est es in uxoris persona quae in manu 
est, quia filia loco est. : E 
„Gai III, 14. Quod ad feminas tamen attinet, in hoc jure aliud 
in ipsarum hereditatibus capienâis placuit, aliud in csterorum bonis 
ab his capiendis. Nam feminarum hereditates proinde ad nos agna- 
tiones jure redeunt atque masculorum ; -nostrae vero hereditates ad 
feminas ultra consanguineorum gradum non pertinent. 

- 5) Gai [, 148—154. " 
3 Gai LA Ulp- XI, 24, 

Ip. XI, 27. Gai [î, 83—85. [I[, 107—108 „ Cic. 
Placco , 24-95, - , - ? 119, 174 Gie pro 

) Gai 1, 190, 191;:Ulp, XI, 9%, . 
5 Capitolin in Mare. c. 10; Gaiep.1,8$2. I, 1, 28,
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| SECŢIA IL. 

LIBERTATEA IN CETATE 

-$ 89. Status şi caput civis. Ca 

Am vădut că în Statul gentilic ai existat de o parte 

homines sui furis, cari se bucurau de plenitudinea drepturilor 

civile, şi homines alieni juris can nu se bucuraii de nică un 

drept, civil, având un pater care le era stăpân. Cu introdu- 

cerea familiei ca unitate constitutivă a Statului, sa făcut 

un progres imens: de o parte a crescut numărul celor cari 

ati fost sui juris, iar de alta chiar cel ce a, fost alieni juris 

“a fost considerat de la etatea de 17 ani ca liber al patriei 

comune, când a, început a fi numărat în cetate, a facut ser- 

viciul militar, a mers la vot, a fost supus imperiului con- 

sulului, a fost un caput civis. 
“S'ar putea crede că, de vreme ce fie-care cetăţen a avut 

un caput şi a, fost liber, totă cetăţenii aii fost egali între ei. 

Acâsta, ar fi o greşală, de dre-ce vechea împărţire în patri- 

ciani şi plebei n'a dispărut. Cu tote că patricianii şi plebeii 

aii fost reuniți într'un singur corp electoral, comiţiatul maxim, 

cele două caste s'aii deosebit; încă între densele; patricianii 

având ginţile lor, drepturile lor, magistraţii lor, privilegiile 

lor, între care nu trebue să se uite dreptul celor 136 de 

patres-de a da auctoritas legilor; plebeii având magistraţii. 

lor, plebiscitele lor. Prin urmare atârna mult de împrejurarea 

că cine-va se născea dintro familie patriciană sai plebeă, 

pentru ca să se bucure de unele sai de cele-alte drepturi în 

Statul roman. Acestă situaţie a unui capul CiLis faţă de 

drepturile cetăţenesci din pricină că faci parte dintro familie 

patriciană, sati plebeiană, sait că eşti născut înt'o colonie, 

saii în fine, dintr'o familie cu saii fără drepturi, se numia 

status. E | , 

Prima deosebire ce trebue dar a se face în status al 

unui civis este, de a vedea dacă: face parte dintr'o ginte 

patriciană sai dintr'o familie plebeă.. Dacă a făcut parte 

dintro ginte petriciană, el a avut drepturi mai bune: el 

alegea magistraţii pe cari plebeii nui „puteai alege, putea 

ocupa, funcţiunt la cară plebeii nu puteaii ajunge şi în pu- 

AI ȘI. 
| 18
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terea eredității legitime care acorda succesiunea agnatului 

proxim, în lipsa acestuia gentililor, elputea să ajungă pater . 

al unei ginți şi să fie numărat între cei 186 de patres cari 

acorda auctoritas legilor. Acesta. nu era cu putinţă unui 

plebeii, și prin urmare exista 0 deosebire mare în însăși si- 

tuaţia în Stat e cetăţenului liber, după cum a fost el pa- 

trician sait plebei. Romanii âii avut chiar doi termeni pentru 

a arata acest status al cetăţânului liber şi anume: cel năs- 

cut dintr'o ginte din care făcea încă parte, se numia în- . 
genuus, adecă în gen, iar cel născut dintr'o familie care nu . 
făcea parte din vre-o ginte, se numia liber. Și unul şi altul 
ai fost, liberi, însă cel ce făcea, parte dintr'o ginte a avut 
ceva mai mult şi a fost numit îngenauis. Ma 

Situaţia unui civis, după cum făcea parte din vre-un . 
gen. saii dintr'o familie care nu se afla în vre-un gen, se 
numia status familiae. O schimbare a acestui status n'a 
fost cu neputinţă !). Am vă&dut că cine-va putea intra prin 
adoptio sai adrogatio înti'o familie, precum putea prin ear: 
cipatio eşi dintr'insa. o. 

Dacă cel emancipat n'a fost adoptat de altă familie şi 
a rămas de sine stătător, ela devenit sui juris, însă-a perdut 
ori-ce legătură civilă cu gintea sai agnaţiunea sa, și cu 
dânsa dreptul de succesiune legitimă, de tutelă şi de cura 
legitimă în familia, sai gintea din care făcea, parte; else deo- 
sebia, dar de ingenui saii liberi carl aveai atari drepturi şi 
era un libertus,. Dacă la aceste trei feluri de liberi mal adăogăm 
şi pe libertini despre cari.am vorbit mai sus, avem: urmă: 
târele categorii de liberi: | 

a) IÎngenui, cart fac parte dintr'un gen sai ginte. 
= 

, 1) Gai I,.158, Sed agnationis quidem jus capitis diminutione 
perimitur, cognationis vero jus eo modo non commutatur, quia civilis 
ratio civilia quidem jura corrumpere potest, naturalia vero non potest,. 
tati Gai 1, 159. Est autem capitis diminutio prioris status permu- 
atio. - - 

„Vip. XI, 13. Minima capitis diminutio est, per uam, et civi | 
et libertate salva status dumtaxat hominis mutatur £ qusd d adop. 
tione et în manu conventione. - ! Î 

aul S$. R. II, 18, 1. Homo liber qui statum suumi 3 
habet, et peiorem eum et meliorem facere potest, ” potestate 

Paul S. R. III, 6, 29. Capitis minutions amittitur, si in insulam 
îruotuarius deportetur, vel si ex causa metalli servus  poenae efficiatur 

si statum ex adrogatione vel adoptione mutaverit. . Cf. $51.1,16;L.1.D.45. iaverii



  

  

b) Liberi, cari. at drepturi într'o familie communi jure 
de patrician! saii de plebei.. E . 

c) Liber, 6meni liberi. -: i 
d) Libertini, servi eliberaţi. - _* - : 

__ Drepturile acestor diferite categorii: de -cetăţeni sunt .. 
cele următâre: : : i E - 

Ingenui ai avut arepturi succesorall: gentilice 1) pe cari 

nu le-au putut avea cele-l'alte categorii de cetăţeni liberi. 

Liberi n'at avut drepturi succesorali gentilice, însă ai 

avut drepturi succesorali legitime, pe cari nu le-ai avut ce- 

tăţenii liberti. | Ie | 

Liberti mad avut drepturi succesorali gentilice, nică . 

legitime dar n'aii.avut nică obligaţiuni civile faţă de cine-va. 

Libertini at uvut patroni cărora le datoraii obseguium 

et reverentia, adecă un fel de onoruri, şi operae „officiales, - 

adecă prestaţiuni. e a 

$.90. Capitis Diminutio.. 

Ori-ce schimbare a unul status, adecă ori-ce status mul 

tatio, fie acestă schimbare făcută în favrea sai în defavorea 

individului care si-a schimbat situaţia sa juridică, era con- 

siderată de Romahi .ca o capitis diminulio, adecă ca 0, sfă-.. 

râmare, o nimicire a unui caput civis. e | 

In adevăr, când un liber, spre pildă, a eşit din. agna- 

țiunea sa, .el, de şi a devenit homo sui furis, Sail fiind adoptat 

ca, filius de un pater al unei ginți şi-a  inbunătăţit situaţia 

sa, fiind-că a devenit: independent sai pste heres presumptiv 

al unui şef de ginte, totuşi el. a suferit o capitis diminulio 

fiind-că un .caput civis & încetat de a fi ceeace a fost. 2). O 

atare capitis diminutio în care cine-va, Îşi schimba numal 

status familiae, adecă în care: cine-va rupea legaturile civile, 

cu agnaţiunea din care, firesce, facea parte, se numia capilis | 

diminulio minima. La adevăr, acest capite Minul us perdea în 

  

) Cic. Top. VI, 29. p. EI ge! | 

: Fest op. ș. Diminutus capite, qui civitate, mutatus; et ex 
alia familia în aliam adoptatus; et qui liber alteri mâncipo + i - 
est; et qui in hostium potestatem venit; et qui aqua ignique ! 
dictum est.  . A
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familia sa. drepturile succesorală legitime, adecă. drepturile 
gentilice, succesiunea, tutela şi cura legitimă !). 

Afară de acâstaă status imutatio, adecă, afară de schim: . 
bârea statutului prin €şirea, dintr'o "familie, dreptul - roman 
mai cunoscea două status mutationes, numite, una capitis di- 

- aninutio minor sai media, cea-Paltă: numită, capilis diminulio 
major sai maxima. 

Există o capilis diminutio media sau minor atunci, când 
schimbarea de status a unui cuput civis era de natură a face 
ca cetăţânul roman, fără de a perde însuşirea sa, de cetăţân 
roman, să fie pus în neputinţă de a-şi exercita drepturile 
inherente cetățeniei. Acesta se întâmplă atunci, când un ce- 
“tăţen roman pleca din Roma şi se aședa într'o colonie sai 
i.se intergicea apa şi focul 2). 

Gaius şi Uipian dic că prin capitis diminutio media perde 
cineva, civitatea şi-şi păstreză libertatea 5); acâsta e neexact, 
fiind-că civitatea şi libertatea sunt una +). Cetăţânul roman 
al unei colonii a fost civis romanus cu mal bune drepturi 
decât cel-l'alţă mamnicipes ai coloniei, deşi a, fost capite minulus 
prin urmare nu se perde civitatea, 

1) Gai 1, 162. Minima, est capitis diminutio, cum'et civitas et 
libertas retinetur, sed status hominis commutatur. 

” Gai III, 21! Item agnati capiti diminuti non admittuntur ex ea. 
lege ad hereditatem, quia nomen agnationis capitis diminutione pe- 
rimitur, . 

Gai III, 27. Agnatos autem capite diminutos non secundo gradu 
post suos heredes vocat, id. est non eo gradu vocat quo per legem 
vocarentur, si capite minuti non essent, sed tertio, proximitatis no- 
mine; licet enim capitis diminutione jus legitimum perdiderint, certe 
cogpationes jura: retinent. 

Uip. AI, 9. Legitima tutela capitis diminutione. amittitur, 
Ulp. XĂVII, 5. Legitimae hereditatis jus, quod ex lege duo- 

decim jabularum descendit, capitis minutione amittitur. : , 

*) Gai I, 198. Cum autem 'is cui ob aliquod malificium ex lege 
Cornelia aqua 'et ieni interdicitur, civitatem Romanam amittit, se- 
quitur ut, quia eo modo ex numero civium. Romanorum tollitur, pro- 
inde ac mortuo eo desinant liberi în potestate ejus esse. 

Gai 1, 161. Minor sive media est capitis diminutio! cum civitas 
amittitur,. libertas retinetur ; quod accidit ei cui aqua et igni înter- 
dictum. fuerit. 

Ulp. A, 3. Si patri vel filio aqua et igni interdictia est, patria, 
potestas toititur, quia peregrinus fit is, qui aqua et igni interdictum est. 

. Uip. RI, 12. Media, capitis diminutio dicitur, per quam. sula ci- 
vitate amissa libertas retinetur. o 

2 Gai I, 161. Ulp. XI, 19. . 
+, Cic. pro Balbo. IX, 24. Libertate id est civitate,
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Capitis diminutio major sai mazima se întemplă atunci 
când un cetăţân a fost vindut transtiberim: sai a. încetat 
de a fi numărat între cîves 1).. Sa IE 

Sunt unii cari vorbesc de status libertatis. E curios de 

a constata că învățații îşi însuşesc într'adins erorile altora. 

In adevăr, ei ai găsit acestă expresiune:de status liberiatis 

întrun text din codex TPheodosianus?) şi acestă le-a ajuns pen- . 

tru a vorbi .de- acest status care nu se concepe fără cetăţenie. 

Se întrebuinţeză asemenea, expresiunea deminutio în 

Joc de diminutio. Acestă întrebuințare este greşită, - fiind-că 

prin capitis diminutio minima, media: sal maxima, nu se 

deminueză. un capul: civis, de 6re-ce trecând cine-va în altă 

familie sa devenina independent, nu se diminueză nimic, 

ci se sfarămă legături existente, legături civile ale unui civis. 

$ 91. Latinii. 

In istoria şi în dreptul roman există o mare confusie 

asupra, tuturor arătărilor privitâre la Latini. Există priscae 

latinae coloniae, Latini peregrini, Latini coloniarii, Latini Ju- 

niani, Latină qui dediliciorum numero sunt, denumiri cari, în 

loc să se explice una pe alta, produc.tot mal multă confu- 

siune. 'Să cercăm noi a, descurca acâstă încurcătură inextri- ., 

cabilă în care se atlă istoricii şi jurisconsulţii, romanişti. 

Inainte de tote trebue să facem o deoșebire adâncă între 

Latini cetăţeni romani și Latinii cetăţeni al cetăților din nomen 

Laţinum pe cari Gaias îl numesce Latini Deregrini >. Aceştia 

aveai cetăţile lor: erai popsrele cari încă în timpurile cele mai 

depărtate intrară cu Romanii, prin alianţa încheiată de Cassius, . 

într'o legătură, de drept prin care cei aliați işi acordară reciproc 

"commerciul ), Festus îi numesce pe aceşti Latini priscae la 

7 . 

ENE „: PI „:- diminutio est. per 
9 Gai 1, 160. Ulp. XI, 11. Maxima capitis diminutio est, pe 

quam et civitas et libertas amittitur; veluti. cum incensus plianis 

venierit, aut quod mulier alieno servo se junxerit denuntiante 

et ancilla facta fuerit ex senatusconsulto Claudiano. 

Cf. Gai 3, 84 şi 91. - | 

30. 5. 0. Th ad Senat. cons. Claud (V—12) 

5 Gai 1, 79. Sed ad.alios Latinos pertinets dul] proprios populos 

roprias ivi habebant e: erant peregr:n ] a 

> Se pi oitor, Nancitor in XI nactus erit praenderit. 

Item in foedere Latino: PECUNIAM QUIS N ANCITUR HABETO, et: SI QUID 

PIGXORIS NASCISCITUR SIBI HABETO: .. .
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tinae: coloniae, spre. a-i deosebi de coloniile pe cari le cresză 
mai târgdii Romanii 5. Gaius dice-despre aceşti Latini: gui 
proprios populus propiasgue civitates habebant et -erant pere- 
grinorum, numhero?). .Ceea-ce caracteris6ză pe aceşti. Latini . 
este că aveaii commercium 5) cu Romanii. Aceşti Latini pe-. 
regrină nu interesză dreptul roman, mat mult decât atât. 

-Când însă s'a întemplat că un cizis. Romanus să' ma: 
numită un serv, nu în formele legale, vindicta, censu, sat 
testamento, sati ca cel manumis în forma legală să nu fi avut 
etatea, de 30 de ani cerută, sclavul eliberat nu devenia li: 
bertinus, ci căpăta .o situaţie echivocă : el. avea, dreptul .de 
commercium numai în Roma şi. nimic mal mult, textele gic 
în „libertate merabat. Fiind-că, situaţia acestui serv manumis 
era, egală cu a Latinului peregrin, ela fost numit Latinust). 
Sub Latinus, în dreptul roman, nu în istoria romană, trebue 
dar să înţelegem pe locuitorul Romei care, fiind odată sclav, 
a fost manumis, fie inainte dea -fi împlinit versta de 30 
de ani, fie cu lipsa unei formalităţi, fie din causă că manu- 
misorul n'a avut calitatea, de civis Romanus Quiritium pentru 
ca cei manumişi de el să devină libertini. 
Ş De şi acești Latini atit avut commereium, el totuşi n'a 

„Putut face un testament, fiind-că le lipsia calitatea, “de ce- 
tăţân. roman, aceştia numai. putând institui un heres şi face 

„un testament. Nefiind cetăţeni, ei n'aii avut dreptul'de vot, . 
“dreptul de a fi aleşi magistrați. Clodius a cerut ca servi qui 
în libertate merabantur să aibă dreptul de vot în triburi 5 

" dar n'a reuşit; in cererea sa. Ei erai consideraţi "ca, streini. 
Avem dar până, acum două. categorii: de Latini.. 

4 

  

D Fest. v, Priscae Latinae coloniae appellatas sunt, ut distip- 
guerent a novis quae postea a populo dabantur. . | 
___ “Fest, v, Prisci Latini proprie appellati sunt hi, qui .priusquam conderetur Roma fuerunt. - E 

Dionys IX, 59. 
2) Gai ], 79. 
3 Fest. v. nancitor. , , | 

Ă “ Gai 1, 17 Nam in cujus persona tria haee concurrunt, ut - major sit annorum triginta, et.ex jure Quiritium domini, et justa ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testa- mento, is civis Romanus îţ; sin vero aliquid eorum i inus erit. 5) Cic. Pro. MIL. XII: y q deerit, Latinus erit
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$ 92. Latini coloniarii. 

O a treia categorie de Latini ai fost cei numiţi Latini 

coloniarii. Aceştia erati cetăţeni Romani şi cetăţeni Latini 

duși din Roma şi din cetăţile latine în vre-un municipii şi 

stabiliţi acolo în vederea, intereselor .politice sai strategice 

„ale Statului roman 1). Cetăţenii Romani sai Latini duşi în 

colonie, formaii acolo o mică cetate guasi. effigies parvae si- 

mulacrague populi vomani?); ei exercitaii drepturile lor de 

vot și de a'şi alege magistrați în' colonie; prin acesta, însă 

cetăţenii romani suferiai o capitis diminutio media şi nu mal 

puteaii exercita aceleaşi drepturi şi în Roma. Ei aii fost numiţi 

Latini fiind-că n'aveaii în Roma exerciţiul drepturilor de su/- 

fragium et honores. Insă aceşti Latini se deosibiaii de Latini 

peregrini ca şi de Latinii Romei prin faptul că eraii cetăţeni 

Romani. In adevăr, prin capitis diminutio media nu se schimba 

şi status” familiae, iar cetăţenul Roman dus în colonie își 

păstra în gintea sait în agnaţiunea din care făcea parte, drep- 

turile sale succesorali. El putea -deci- face testament Şi suc- 

cede- în Roma, unui agnat. Nu tot ast-fel ai stat lucrurile 

cu tovarăşi! lor Latinii coloniari veniţi în colonie din. ora- 

şele latine afară de Roma, Aceștia credând că sunt egali cu 

tovarăşiă lor din Roma, S'aii numit cetăţeni Romani; senatul 

însă, a declarat că nu sunt Romani 3), .Se vorbesce aci de 

o led -Licinia Mucia de civibus regundis *) din 659 a. u. €. 

care ar fi 'intervenit spre a regula cestiunea,; nouă însă nu 

ne place a crede că aci a putut interveni o lege, legile tre- 

Duind să fie rogate în Roma și să fie obligatorii pentru Romani; 

e deci maf exact Livius care vorbesce de un senatus consult?). 

Latini-coloniarii se deosebiaii deci de cele-Valte două 

feluri de Latin! prin faptul că erai cetăţeni Romani; în pu: 

terea acester calităţi a lor, et ai putut fi instituiţă heres 

„înti”un testament, ai putut fi tutori în Roma, drepturi ce 

dovedesc că agnaţiunea n'a fost ruptă ŞI că o capilis dimi- 

nutio media nu aducă cu sine şi o capitis diminulio manima. 

, 

2) Sic. Flac ed. Lachm. p. 185; Serv. Aen. I. 12. 

2) Geil. XVI. 13; Dionys II, 16; VU, 18. 
3 Liv, XXXV, 19. . 

4 Ascon. în Corn. ap. Orell: II, p. 67. 

%) Liv, Lc. ie
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| ş 93. Latini iuniani. 

Al patrulea fel de Latini ai fost așa, dişii Latini Iu- 
niani, Despre aceşti Latini se dice că'aii fost creaţi printr'o 
lex Iunia!), despre care însă, nu se scie când a fost făcută. 
Fiind-că după noi caracterul legei constă, în convenţia celora 
cari 0 votză, obligându-i pe aceștia numai, noi nu putem 
să admitem că Latinii dişi luniani ai fost creață printr'o 
legs, de şi Ulpian şi Guius vorbesc de o lex Iunia *). în chipul 
cel mai categoric, ast-fel că ar putea să resulte că ei ai cu- 
noscut chiar acâstă lege. : 

„Care e însă deosebirea între un Latinus Tunianus și un 
alt Latinus fără nici un adaos, un Latin din Roma, căci de 
aceştia vorbim? O deosebire s'ar găsi cu grei şi scriitorii 
Sunt unanim! pentru a declara Latini Iuniani pe aceia cari ai 
fost manumiși fără formele legali, fâră competinţă saii când 
manumisul n'a avut, etatea cerută 5). Cu tâte acestea există, 
0 deosebire care justifică o nouă clasare şi explică chiar dece 
acești Latini âii fost numiţi Iuniani. | 

In adevăr, nefiina cetăţeni Romani, Latinii n'a putut 
avea, dreptul de vot; cu atât mai puţin ai putut ei, Latinii, 
avea acest drept, cu cât ai existat cetăţeni chiar fâră dreptul 
de vot. Cu tâte acestea cercetând istoria Romei, găsim un 
caz curios, care a pus pe gânduri pe învăţaţi şi pe istorică; - 
anume în anul 542 a. u. c. vedem că Latinii ati votati). 

- Sa vorbit de un schimb de voturi între Romani şi Latini 5); 
ne întrebăm, la ce şi de ce ar vota, Latinil peregrini în Roma, 
când Romanii trimiși în colonii ai perdut; acest drept? Dacă 
ati votat deci Latinil în Roma, atunci de sigur aceștia ati 
trebuit să fie Latinil' Romei şi nu alţi Latini. De aceşti La- 
tiny însă, scim cu siguranţă că n'aii votat, în primul loc 
fiind-că ai fost consideraţi ca, sclavi, cât timp nai fast. ma- 
numiși în una din formele legali şi în condițunile cerute, şi 

  

1) Gai 1, 32. Latini Iuniani anpelantur: Latini ideo, quia, adsi- mulati sunt Latinis coloniariis; Iuniani ideo quia per legem Iuniam 
libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse. III, 56. Cf. 
Dosith fragm. $ 6 ($ 8). E 

„2 Ulp. fragm. XX, 14—15. Gai 1, 23, 
3) Gai 1, 17, 44; Ulp. 1, 6, 10, 12, 16; Cic. Top. II, 10. tell 4) Liv. Să â o nestibus datis, bibuni populi-summoverunt; - Siteilaque allata est, ut sortirentur, ubi Latini suffrapiu . d Puchta Inst. $ 61, nota 2, S mn ferrenb
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în al doilea loc fiind-că Clodius a cerut -mai târdii pentru 
ei dreptul ca să voteze în triburi !). Ast-fel fiind, siliți sun- 
tem ca să admitem un al patrulea fel de Latini şi anume: 
Latină cu dreptul de vot, Latin! cari au existat încă înainte 
de 542 a.u.c. : a . 

” Fiinâ-că nu admitem că Latinii Iuniani ai putut 
creaţi prin lege; fiind-că în nici un chip nu se vede cum ei 
S'ar fi putut nasce; de aceea credem că unui decret al se- 
natului aii trebuit să datorescă Latinii Iuniani existenţa lor. 
Şi de Gre-ce acestă, disposiţie e veche, dinainte de 542 a. u,c., 
noi admitem că un senatusconsultum, sai senatus decretim 
dinainte de acest an a. putut să'i creeze. Senatul a putut 
să creeze Latini, fiind-că în Senat eraii cei 156 patres su- 
verani, cari ai putut crea o categorie de Gmeni cu. drepturi - 

aprâpe cetățenesci, a 
Cercetând deci istoria romană .a anilor ce preced anul 

542 găsim, că în anul 540 a. u. c.-comandantul în r&sboiul 
cu Beneventum, al trupelor romane; anume . Tiberius Sem- 
pronius Gracchus, face cunoscut voluntarilor (volones) din 

armata sa, că prin mijlocirea consulului Marcus Marcellus- 

Sa obținut de la Patres un senatusconsultum care-l dă lui, 

comandantului de armată de la Beheventum Tiberius Sem- 

pronius Gracchus, dreptul de a declara liberi pe aceşti %0- 

dones (voluntari), cară nu erai decât sclavi înarmaţi, sai a-i 

menţine în sclavie 2). In puterea acestui drept dar, pe-care 
, 

  

1) Cic. pro Mil, XII, 33. Se pote ca el să fi cerut acest Şrept 

chiar pentru Latini Iuniani carl votau în deosebi. Liv. 4 Dum: ha: 
2) Liv, XXIV, 14, 2—10. Legiones magna exparte volonum nă” 

bebat, qui jam alterum annum libertatem tacite mereri quam Pomul 
lare palam, maluerunt. Senserat tamen hibernis ogrodiens asset pu 
in agmine esse quaerentium, „en unquam liberi milita id mernis- 
Seripseratque senatui, non tara quid desiderarent, quam 4! neque ad 
sent: „bona fortique opera eorum se ad eam diem n în doessez De 
exemplum justi militis quicquam iis, praeter liberta o esse, Itaque 

„eo permissum ipsi erat, faceret, quod e republica duceroi tempus ve- 
prius quam cum hoste rnanum consereret,  pronuntia tero die signis 
nisset iis libertatis, quam diu sperassent, potundae. Poste insidiarum 
collatis dimicaturum puro ac patenti campo, ubi sine Stulisset eum 

__metu vera virtuti geri res posset. Qui caput ' hostis i în eum servili 
se extemplo liberum jussurum esse qui 10co cessisse anu esse: li- 
supplicio animadversurum. Suam .cuique fortunam in gt Marcellum 
bertatis auctorem iis non se fore solum, sed consulem eorum sibi 

„et universos patres; quos consultos ab se de. liberta recatavit. 
permisisse. Litteras'inde consulis ac senatusconsultum re
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i-l dă senatus consultul, el promite că va declara liberi pe 
cei dintre volones, cari se vor purta cu bravură şi” cari în 
vor aduce câte un cap de inimic. - .. | 

In lupta ce a urmat la Beneventum, aceşti sclavi în- 
“armaţi S'au purtat cu bravură .şi comandantul. Tib. Sempr. 
Gracchus, mulţumit de ei, i-a adunat şi i-a declarat liberi !). 
Livius. ice că ai fost în totul vreo 4000... 

Iată deci un senatusconsultum care elibereză, de-odată . 
4000 de sclavi. Devenit-ai însă aceştia cetăţeni ? E sigur că 

„NU, fiind-că chipurile vindicta, censu şi testamento eraii sin- 
gurele moduri civile de a crea cetăţeni şi apoi nu vor fi 
având .nici 30 de ani voluntarii. 

"Ce situaţie aii avut deci aceşti sclavi eliberaţi? Cetă- 
„teni n'ai putut fi, dar nică cu Latinii ei nu'pot fi identifi- 

caţi, de Gre-ce alta e situaţia juridică a Latinului și alta 
trebue să fie a celui eliberat printr'un senatusconsultunm. 
Cel dintâii e sclav de drept, care chiar fiind liber, adecă /- 
bertinus, datorâză manumisorului stii operae officiales ete., 
pe când cel din urmă nu este sclav de drept, ci e de drept 
liber şi nu datoresce nimănul nici operae, nici reverentia. 

Situaţia deci a acestor 'Latini a fost numai asemă&nă- 
tOre cu cea a celor-Valţi Latini, fără a fi identică cu densa, 
fiind-că aci a venit Statul şi a eliberat pe volones; ea n'a 
fost identică, însă nică: cu cea a Latinilor coloniari, -fiind-că 
ai trăit. în Roma. EI au ocupat dar un loe mijlocii între 

„Latini şi Latini coloniarii. . 
Faptul că Statul i-a eliberat, le-a dat dreptul, sat 

mai curend le-a impus datoria de a vota—votul fiind după, 
noi o promisiune de supunere şi ascultare la legi şi magi- 
Sstraţi— onoruri însă ei n'aii putut avea, fiind-că, nu erai ce- 
tățeni Romani, n'aveaii acâstă calitate. 

De unde aii căpătat însă aceşti Latini numele de Iu- | 
niani ? ŞI acesta ne-o arată istoria . în chip destul de clar, 
ast-fel ca să nu mai rămână nici o îndoială. Iată istoricul: . 

“ In urma simţitârei perderi 'suferite de la Anibal la, 
Canne, Romanii se preparară din noii de luptă. EI. înmor- 
mentară, de viii pe vestala Opimia care greşise, iar vestala 
Floronia, care greşise asemenea se sinucise. Pe. Lucius Canti- 

  

, 5 Liv. XXIV, 16, 6—i2. Quod ad volones attineret. „Omnes, ait, malle laudatos a se, dignos indignosque, quam quemquam €o die castigatum esse. Quod bonum, faustum, felixque reipublicae ip- sisque esset, omnes eos liberos esse jubere“, a 

Ă a



  
„Tunius, et Ti. Sempronius magister equitum, 

— 283 — : 

lius, scriitor la pontifex mazimus, care avu relaţiuni neper- 
mise cu Floronia, îl bătu pontificele suprem în for cu vergi, 
până cal ucise. Se cercetară apoi cărţile sibiline, şi Quintus 

* Fabius Pictor a fost trimis la Delphi: pentru a consulta, 
" oraculul asupra mijlocului cum se pote pune capăt neno- 

rocirej. . .. 
Se făcură jertfe extraordinare, între cari se înmormin- 

tară de viii un Gall şi o Gallă, un Grec şi o Grecă, alusiuni 
la luarea Romei de către Gall şi la luarea, Troiei de către 
Greci, Roma aflându-se într'un pericol analog, deşi atari jertfe 
nu erai în spiritul religiunei romane 1). 

După ce se împăcară ast-fel deii, un decret al sena- 

tului a creat dictator pe Marcus Iunius Pera?); acesta a 

numit magister equitum pe 'Tiberius Sempronius Gracchus, 

despre care am vorbit mai sus, şi care a declarat liber pe 

volones. 
Acest dictator, după ce înroiă tineri de 17 ani, orga- 

_nisă patru legiuni; dar mai lipsindu-i încă Gmeni liberi, a 

înarmat; 8000 de tineri sclavi, cu consimţimântul lor; .pe 

acestia, i-a preferit chiar prisonierilor, pe: cari îi putea res- 

cumpăra chiar mai eftin de la inamic 5). Acesta sa întem-, 

plat în anul 539 a. u. c. Dintre acești 8000, vre-o 4000 

ali fost. declaraţi liberi în urma; bătăliei de la Beneventum 

și fiind-că cel care i-a înrolat a fost 'diotatorul Marcus Junius 

Pera, ei au fost numiţi Latini Luniani, după numele. dicta- 

torului care a făcut inovaţia de a inrola pe sclavi şi cărei . 

inovaţiuni aceştia aii datorat libertatea: lor. 

Aceşti Latini, adică Iuniani, a putut deveni cives re 

mani, îndeplinind una din diferitele condițiuni, cari prin mul 

ţimea lor, dovedesc. vechimea, acestor Latini 4). Până cân 

tate patrum dictus M. 

delectu edicto, juniores 

etextatos, scribunt. Item ad 

formula accipiendos, mittunt 

2 Liv, XXII, 57, 2—5. -. 
2) Liv. XXU, 57, 8. Dictator ex auctori 

ab annis septendecim, et .quosdam pra 
socios Latinumque nomen ad milites ex 
eee ace eee eee eee, : ctinies singzulos, 

Octo millia juvenum validorum ex servitiis, prius şciscitan j Ss 

vellentne militare empta publice arnfaverunt. Hic miles magis pla 

cuit, quum pretio minore redimendi captivos copia fiere = 

3 Liv. XXII, 57, 10—12. . “ a , 

9 Ulp. fa. Tit” IIL. Gai [, 28 urm. Paul S- E. Il» 9, 1-8, „Ulp 
XAVI, 8. La Ulpian, II, 1, unde stă scris vulgo guae e de , 

trebue să se citescă textul corupt ast-fel: vulgo quaesi a
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wati devenit cives, situaţia lor, afară de datoria de a vota, 
s'a asemănat mult cu a celor-/'alță Latini, a fost înferidră 
Latinilor coloniari, căci nefiind cetăţeni. n'aă putut; face te- 
stament nici f tutori ; a fost superioră celor-V'alţă Latini,. 
căci puteai dobândi prin testament. 

Pentru regularea situaţiei celor-V'alţi Latini, s'a: făcut 
în 757 a. u. c. 0 lege numită, după consulii cari aii rogat'0, 

„dex Aelia Sentia. * |



  

CAP. II i 

DOMINIUM 
  

| SECŢIA 1. | 

DOMINIUM EX JURE QUIRITIUM 

Ş$ 94. Hereditatea. 

Ne-am ocupat până acum de pers6na, de civis,: în ra- 

porturile sale cu familia şi cu cetatea; ne-a mai rămas un 

raport şi acesta, e raportul cetăţenului cu averea, Asupra 

averei, cetăţânul roman avea dreptul cunoscut sub numele 

de dominium, care era de două feluri şi anume: era domi- 

nium ex jure Quiritium, CAnd averea era considerată ca fă- 

când parte din averea Statului roman, precum erai lucrurile 

numite res mancipi !) şi era dominium în bonis, când acestă. 

avere nu era, considerată ca averea Statului roman, ci era 

liberă de ori-ce legătură cu Statul, ast-fel că o putea do- 

bândi şi cel ce nu -era civis romanus optimo jure, precum 

erai plebei si Latinil Iuniani. In acestă secţiune a lucrării 

n6stre, în care ne ocupăm de drephul civil public, vom trata 

numai despre dominium ex jure Quiritium şi de: chipurile 

cum acest dominium se dobândesce. Di 

Prin nascerea cul-va în familia romană, el capăta ca- 

litateu, de civis și stă în potestatea părintelui săi, până, când 

acesta sai îl emancip6ză sait m6re. Prin emancipare, fiul devine 

homo sui juris, iar legăturile civile, cari îl uniau cu părin- 

  

”) Cf. aupra,
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tele săi de familie, se rup; el devine şef.de familie, pater, 
şi cu atare are potestatea care cuprinde în sine înperium 
mamncipium şi dominium, puteri, pe cari nu' le-a avut când 
ma fost pater familias sai homo sui juris. Când însă, cel 
născut într'o familie n'a eşit dintr'insa prin. emancipare, el 
ma putut deveni homo sui juris decât atunci când a murit 
părintele de familie în al cărui potestate se afla. Fiind-că. 
însă familia, în dreptul civil, cuprindea legătura agnaţilor 
împreună cu averea lor, ceea-ce se numia familia communi 
jure, de aceea nu puteai deveni sui juris toţi fiii unul pă- 

___rinte: de familie. Dacă ar fi alt-fel, adecă dacă, toţi fiii ar 
„deveni sui juris, fie-care fii minor ar deveni şeful unei fa- 

milii independente, agnaţiunea s'ar rupe sai n'ar avea nici 
un rost. De aceea trebue să admitem că atunci când mâre 
un pater familias îl succede fiul săi mai mare numai, ca 
herede legitim, 'saii heredele instituit prin testamenţ. In lipsa 
acestora urmeză” agnatul cel mai apropiat, şi când nici agnat 
nu este, gentilil; în tot cazul însă urmeză numai unul, care » 
devine .singur homo :sui juris, unul singur dobândesce împe- 
rin, mancipium şi. dominium în familia sa civilă, cel-l'alţi 
cari ai fost in puterea părintescă a defunctului cad în pu- 
terea .părintâscă a noului pater. Dacă succesorul e minor, se 
institue ca tutor agnatul proxim. 

Succesiunea, ast-fel. privită nu e deci o moştenire de 
avere, ci o succesiune în drepturile celui defunct. In adevăr, 
familia, civilă cuprindea în sina mai mulţe familii firescă, 
fie-care cu pecunia sa, fie-care cu servii săi; de drept, însă, 
aceste familii, dacă nau fost emancipate, erai dependinte 
de pater familias al familiei civile, averile lor erai numai : 
nisce peculii. Murind acesta, noul pater căpăta t6te dreptu- 
rile defunctului asupra persânelor şi averilor acelora cari 
formaii familia civilă communi juris. Tote aceste drepturi, în 

„cari sunt cuprinse şi sacrele, pater familias fiind şi şeful re- 
ligios, se numiai hereditas. a a 

Vorbind despre testamentum calatis comitiis şi despre - 
testamentum în procinclu, "am qis, că aceste testamente nu 
conţineau o disposiţie asupra averei defunctului, ci numai 
o instituţie de feres sau de tutor, cari începeaii să existe 
din momentul când ai fost instituiţi, adecă existaii de drept 
încă pe timpul vieţii testatorului!). De aceea când a muriţ. . 

1) Fest. v. Heres $-7. 1. 2, 19.
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un pater, fiul său, care încă pe timpul. vieţei tatălui era. 
considerat guasi dominus!), sait heredele instituit prin testa-: 
ment, agnatul cel mai apropiat în fine, saii gentilul, n'a, in- 
trat în succesiunea unei averi, ci a continuat drepturile şi 
datoriile pe cari le avea;defunctul ca şef de familie în cetate. 
Intrebarea. însă ce nasce aci este: de vreme-ce şeful de ginte 
succeda în drepturile .ginţii in care se cuprindeaii t6te drep- 

turile diferitelor familii civile precum şi sacrele, în ce drep- 
turi a mal putut succede un pater al unei familii civile? 

Şi apoi pe ce se baza. dreptul 'de a institui un feres, când 

Singur șeful de ginte a obţinut cele două juguri cu sarcina 

de a le transmite heredelui nu însă şi şeful de familie? Ad- 

miţând totuși un drept succesoral, în ce. formă sa putut; 

institui acest heres? La acâsta, respundem: . i 

- Cu legea celor XII table s'a instituit familia ca. uni- 

tâte constitutivă a Statului, „acâstă familie.a: avut sa- 
erele sale private de care trebuia .să îngrijescă succesorul. 

E adevărat că atari familii, dacă ai fost patriciane, ait putut. 

încă face parte din ginţi, ele insă aii putut fi şi indepen- 

dente în urma facultăţii ce ai: avut de a exercita acţiunea, - 

fanmiliae erciscundae. Ai putut apoi există familii ale căror. 

şefi ai fost emancipaţă, deci rupţi. din legătura civilă a ginţii 

din care firesce făceaii parte. Aceste familii ai avut sclavi 

şi libertini; şefit acestor familii ai fost patres, domini, pa- 

troni şi prin urmare aii avut drepturi speciale ale lor, cari 

trebuiaii transmise unul heres. Acesta, însă n'o puteail face, 

- pentru că nefiind şefi de ginte nu puteai veni în curia ho: 

stilia pentru a face testamentum calatis comitiis; maveaii he- 

redium în Stat, adecă cele două juguri date cetăţ6nului pen-. 

tru a fi transmise, deci m'ai putut institui un heres. Resultă 

de aci că S'aii sefil de familie aii făcut testament calatis co- 

mitiis în curii si ati instituit un heres, care concură Cu he- 

redele instituit de şeful de ginte, la heredium, săi ai trebuit 

să m6ră infestat, | 3 
Nici una însă din aceste consecinţe nu pare verisimilă, | 

căci cel emancipat perdea drepturile sale gentilice şi prin 

urmare nu putea să intre în comitia calata.; intestat iar nu 

putea să moră, fiind-că la Romani a muri intestat era o 

ruşine, şi. nu se -poate admite că Romanii nu s'a gândit la . 

urm chip pentru a face posibil testamentul şi -pentru cel .ce 

  

-% Li11. D. 98, 2. Gai II, 157. Coll. leg. mos: XVI, 3, 6. 

]
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nu era şef de ginte, care și el avea ceva de transmis—sa- 
crele. In adevăr, pe lângă testamentum calatis comitiis—care 
se vede că a avut de scop un interes de ordine publică, ce 
interesa întrega cetate—mai exista li Romani încă un fel 
de testament numit; festamentum per mancipationem. Acest 
testament era un negotium per : aes et libram încheeat între vii. 

Să vedem cum se făcea, acest testument, pentru ca 
apoi săi dăm raţiunile juridice şi să explicăm punctul ce 
ne interes6ză, n 

Iată cum se făcea acest testament: 
Se aduceaii -cinci cetăţeni. majori cu un 'libripens. In 

presenţa acestora, cel ce voia să facă testamentul, vindea fa- 
milia şi pecunia sa, unei alte pers6ne; acâstă persână se numia 
familae emwtor, din pricină că cumpăra familia și pecunia, 
testatorelui 1) saii antestatus. Acesta, dicea: Familiam pecu- 

" niamque tuam em0?). Prin aceste cuvinte el a luat în stăpâ- 
nirea sa5) farmnilia şi pecunia, celuia care voia să facă testament, 
Cu acesta el nu' căpăta vre-un jus Quiritium asupra familiel 
și averei şi deşi familiae emptor şi-a însuşit famiiia şi pecunia, 
ce] ce i le da, era. încă dominus ex între Quiritium usupra, lor, 
putând dispune de drept de dânsele. | | 
„După ce s'a îndeplinit acest prim act al afacerei, adecă, 
emptio, familiae emptor trecea la al doilea act în mancipio 
accipere 1), ceea-ce se făcea ast-fel: Fuamiliae emptor dicea :. 
mandatela tua în tutela custodelaque mea quo tu jure testa- 
mentum facere possis secundhun legem publicam, hoc aere ahe- 

- neague libra esto mihi empta5). Adecă după ce şl-a, însuşit 
familia, şi pecunia: tutorelui, el declară că ia sub custodia şi 

  

D) Gai 1], 102—104. Ulp. XX, 2. | | : 
2) Textul conţine cuvintul eudo, care nu are nici un înţeles şi : 

pe care 'il înlocuesc prin emo. . Bi 
3) Fest ep. v. Emere quod nunc est mercatri, antiqui accipiebant 

pro sumere, - 
1) Textele: ca posedăm de afaceri per aes et 'libram conţin for- 

mula emit mancipioque accepit. C. IL. L. INI, p. 941, 987,959, adecă două 
acte, emere şi mancipio accipere. | . ' 

5) Acest text a fost citit in diferite chipuri. Uni! citesc: Fa 
miliam pecuniamgue tuam endo mandatam (1) tutelam custodelamque mean 
recipio eague quo tu iure, etc. Puchta (III $ 306) citesce: familiam .pe- 
cuniamgue tuam endo mandatela, tutela custodelaque mea ex iure  Quiri- 
tim esse aio caque quo tu iure, etc, Lachmann citesce: familia pecu- 
„niagua tua endo mandatelam tutelam custodelamgue meam, quo tu iure, 
etc. Husche citesce: familiam pecuniamque tuam endo mandatela tutela 
custodelaque mea ex iure Quiritium esse aio quo tu iure, etc. Boeking 
citesce: endo nandatela tutam custodelaque mea quo ta ture; etc.
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tutela sa mandatele, adecă sarcinile pe cari ur voi vestatorul 

st le impună familiei şi pecuniei sale, pentru casă potă 

face un testament conform legei publice." e - 

Aşa dar nu acestă afacere, acest negotium' per aes ct 

livram, constituia testu mentul, ci el. forma. numai un mijloc 

pentru ca un testament legal si se pâtă face, precum 0 

arată chiar textul formulei când qice: guo tu jure testamentun, 

facere possis secundum legem publicam. Şi în adevăr, din mo- 

mentul ce o vindare între vii, o vindare publică, o vîndare 

cu puterea lucrului judecat, Sa, făcut, ea a putut să se facă, 

cu anumite condițiuni cuprinse în tabule scrise, iar între 

condițiuni putea figura aceea ca nu cumpărătorul să îndepli- 

- n&scă sarcinile impuse familiei şi pecuniei, ci o altă persână, 

şi acesta a fost heredele.. Afacerea, fiind deci o mancipaţie 

între vii şi cuprindând o instituţie de heres, testamentul per 

mancipationem s'a înfiinţat. o Ia 

Dar testamentul putea conţine afară de heredis însti- 

tulio şi alte aisposiţiuni; de aceea se obicinuia a se scrie, 

După 'ce familiae emptor, prin sarcinile ce și le-a luat in 

megolium per aes et lbram, pe care Pa, încheiat, a făcut cu 

putinţă facerea testamentului, testatorul scotea tablele, adecă 

ceea-ce numim noi uqi testament, şi dicea, : Haec ita ut în 

his tabulis cerisque. scripta sunt îta do, îta lego, îtu testor, 

itaque tos Quivites testimoniun nihi perhibetole. . Acesta, se 

numia muncupatio testament *). , : 

Asa dar cel ce nu era şef de ginte, nu putea face te. 

stament, si a trebuit ca el să facă mai întăl O afacere între 

vii per ces et librami. cu un cîvis, ca acesta să ia sub prive- 

gherea sa executarea voinţei testatorelui, de unde vine şi nu: 

mele de antestatus, şi numai din convenţia între vii eşia un 

heres fără de care un testament nu. se pote concepe. Nev oia 

intervenirei unei terţe persâne, adecă a cumpărătorului fam 

liei, se explică prin împrejurarea că ori-ce stipulatio post 

mortem era nulă şi. fără putere 2, iar 0, afacere între tată 

şi fii nu putea să aibă efect, de re-ce nu putea un pater 

înce afaceri cu cei ce se aflaii în potestatea lui, - 

| Libertatea de a testa fiind ubsolută ȘI testatorul pu- 

tEnd institui prin testamentul săi ca heres pe oricine a vrut, 

3 Gai 11, 224. Ulp. XI, 14. Cic. do înv. II, 50. L. 120. D. 50, 16: 

L. 53 eod 
| 

iai 11, 181 IV. 6. Pau SR. III, 
2 Gai 117, 100. II, 292, 277, 184. Ulp. XIV, R. 1 

6, 560 Ga ÎI” 117, 110, 168, 137, L. 12 $ 7. D- 17 1. L. 18 od 

! 19 
Pi 4PDIŢI.
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se putea, întâmpla ca heredele legitim, adecă filius, sai ag- 
natul cel mal apropiat, sai eventual gentilul, să vină în con- 
curenţă, cu un /eres testamentar şi că în loc de un heressă 
fie doui de odată, unul în puterea dreptului săi legitim, altul 
în puterea instituirei sale. Pentru a se preîntempina acest 
conflict, s'a impus testatorului, care instituia un. Peres, altul 
decât pe filius, pe agnatul cel mai apropiat saii pe gentilul, 
obligaţia de a exhereda pe succesorul săi legitim nominatim; 
pentru ca acestă exheredare însă să nu. profite celor-l'alță 
fii, agnaţi saii gentili, şi ca, conflictul să nu se repete, i s'a 
pus obligaţia de a exhereda pe cei-Valţă inter ceteros!1). Cu 
chipul acesta voinţa. testatorului a fost clar şi legal expri- 
mată, fiul, consângenii şi gentilii, ai fost înlăturați de la 
succesiune prin voinţa testatorului, şi în locul lor a venit 
un heres extrancus pe care l'a înfiinţat testatorul prin voinţa 
sa. Pentru că voinţa testatorului-putea fi schimbăci6să, am- 
bulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum ezi- 
tum 2) iar hotărârea lui trebuind să nu pâtă fi discutată, 
certum consilium debet esse testantis 3), de aceea se cerea o 
formă, care să nu permită nici o îndoială şi să nu dea idee 
despre vre-o şovăire; acestă formă a fost- cea imperatiă, 
Numai în forma imperativă se putea institui un herest). 

O consecinţă a acestor cerinţi legale pentru existenţa 
testamentului, este ruperea lui prin nascerea, unui postumus*); - 
căci cel ce s'a născut după facerea testamentului, sai după 
mortea testatorelui, neexistând încă de drept, n'a putut fi 
nici instituit, nici exheredat 6), cea-cea pus în umbră voinţa 
clară a testatorului; de aceea testamentul a fost nul şi 
succesiunea legitimă şi-a recăpătat puterea ei. Deabia târdiii 
s'a permis instituirea şi desmoştenirea postumului 7), atunci 
când hereditatea a, încetat de afi ceea-ce a fost, —o succesiune 
în drepturi—și a devenit ceea-ce este o moştenire de avere. 

  

') Gai III, 127, 128 urm. Ulp. XXII, 20. 
2) L. 4. D. 34,4. . | 
:) Uip. XXII, 4. i 
+) Gai II, 117. Soliemnis autem institutio haec est: TITIUs HERES ESTO; sed etilla jam comprobata videtur: TITIUM HEREDEA ESSE JUBEO; at illa non est comprobata: TITIUA HEREDEM ESSE voLu; sed "et illae a plerisque improbatae sunt: TITIUM UEREDEM INSTITUO, item HEREDEM FACI. , | 
2 Cic, de orat. 1, 57. : î: ” | 

) Gai 11, 142—144. Ulp.: XXII, 14—21. XX 1 
Ş 1. D. 2, 2. P XXUI, 2 urm. .L, 23 

1.3 $ 9. D. 98,2, |



  

— 291 .— - 

_$ 95. Succesiunea la emancipaţi şi manumişi. 

Cu privire la succesiunea celor emancipaţi şi a celor 
manumiși din servitute, domnesce o mare confusie chiar la 

jurisconsulţii Romani, cari confundă pe liberți. cu libertini, 

necum lu jurisconsulţii de mai târdiii, cari pe lângă acesta 

mai confundă hereditatea, adecă succesiunea în drepturile 

publice ale cui-va, cu bonorum possessio. Dacă voim să avem 

deci o privire clară în dreptul de succesiune — succesiunea 

legitimă a, celor emancipaţi şi a celor manumişi—trebue să . 

deosebim mai întâi hereditatea, de bonorum possessio şi apoi 

pe liberti de libertini. a | 

Cand muria un libertus, adecă un emancipat, ereditatea 

lui—după Ulpian— trecea la cel care la emancipat, în cazul 

când ma lăsat un suus heres, adecă un fiii; când însă a lăsat, 

un fiii, i-a succedat acesta). - | a 

E clar că cetăţânul libertus a fost un cetăţân ca și cel- 

Tali, care însă a eşit din agnaţiunea lut civilă. El putea, 

deci să dispună de drepturile sale, ca ork-ce alt cetățean, să 

facă testament, să institue un Jeres; când însă el na făcut 

testament și n'a instituit keres, nelăsând nică UD suis heres, 

în acest caz, cel care lă emancipat & intrat în drepturile 

lăsate de acesta, ca agnat al defunctului. „Aci nu avem a 

face cu nici o escepţie de la regulă, ci avem chiar regula, 

succesiunei legitime. | 

“Cand a murit un libertinus fără de a lăsa un sus 

heres, succesiunea lui trecea, după legea celor XII table, 

asupra patronului săi. Dacă însă a lasat. un heres sai O 

soţie în manu, succedaii 6re aceştia in locul patronului ca - 

la emancipat? Nu; fiind-că libertinul manumis na fost, aşa: 

de liber ca cutăţânul emancipat, el era dator operae officiales, 

reverentia şi obseguium, de acestea trebuia să se rescumpere 

pe sine şi pe ai săi către. patron. De aceea dacă. făcea sai 

nu făcea, testament, jumătate din averea sa trecea, la patron“). 

O deosebire exista dar. _.. - 

j x 4. Liberti intestatorum hereăi- 
5 Up. XXIX,1; XXVII, 1—4: Libertorum in um h 

tas primur ză Su0s heredes pertinet, deinde ad eos, quorur liberti sunt, 

Ibid. 5. Legitimae hereditatis jus, quod ex lege duode | 

bularum d ait, capitis minutione.amittitur. e Ş 

Se “rade că în lest capitol (XXVII) Uipian vorbesce despre li 

- dertiiar nu despre libertini şi că patronul nu are ce căta în explicările lul. 

2) Ulp. XIX, î.. IE
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$ 96. Heredes necessarii. 

Sciinţa dreptului. roman distinge mai întăi pe heredes 
legitimi de heredes testamentarii. Acâstă distincţie nu e nu- 
mai formală, ci are şi un interes de fond, fiind-că heredes 
legitimi sunt câte-odată succesori de nevoie, ca fiind legaţi 
cu defunctul prin legătura, de sânge şi prin sacre comune, 
pe când succesorii testamentari pot fi streini. De aceea ai 
mai deosebit Romanii dintre Peredes testamentarii pe extra- 
neus heres, adecă pe cel ce nu era în potestatea defunctului!). 
Deosebirea acâsta e importantă fiind-că heredele testamentar 
exirameus putea să nu accepte succesiunea. De aceea când 
prin testament se instituia un extraneus ca heres, i se putea 
acorda un timp de gândire pentru a accepta sai nu, şi în 
acest caz se dicea, că are hereditatea cum crefione saii sine 
cretione ?). Aceşti succesori se numiaii şi voluntarii. Cre- 
țiunea se făcea în chip solemn prin pronunţarea, de către 
cel ce primia succesiunea familiei: Quod me Publius TDilius 
testamento suo heredem înstibuit, eam - hereditatem adeo . cer- 
ncque 5). N'a fost însă 'tot ast-fel cu heredes legitimi. Dintre 
aceştia, heredes dişi domestici, erati mecessarii, adecă, ei tre- 
buiai să succâdă defunctului. Cu tâte acestea: s'a. făcut; şi 

„aci 0 -deosebire împărțindu-se şi aceşti heredes în heredes ne- 
cesarii şi în heredes sui et necessarii. 

Prin heredes sui et necessarii se întelegeati cei ce se aflat 
„în potestale, în manu sati în mancipiul defunctului, saii în 
dominiul acestuia +). | a | | 

“Prin heres necessarius se înţelegea, servus cum. libertate 
heres înstilulus5). . 

„> Deosebirea era într'aceea că sui et necessarii at putut 
să se abţină de a succede, pe când necessarii n'a avut acest 
drept$); E 

"% Gai II, 162. 
ur a Gai 11, 167, Ulp. XXII, XXII, 28—30. Varro 1.1. VII, 89; | “ 

2) Gai IL. 165—168 urm. Ulp. II, 27—28, e a : $ Gai 11,'155—160. Sui autem et necessarii heredes sunt velut filius filiave, nepos nsptisve 'ex filio, deinceps ceteri qui modo în po- testate morientis fuerunt. E - 
5 Gai-II, 153—155. Necessarius heres est servus cum libertate heres institutus, ideo sic appellatus, quia sive velit sive nolit, omni modo "post mortem testatoris protinus liber et heres est, Uip. XXII, 24. . 

* Ulp. XXII, 42. Gai II, 161,
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$ 97. Legate şi fideicomisse. 

Testamentul per mancipationem ca. negolium per. aes 

e! libram între vii, a, avut efectul tuturor acestor afaceri şi 

anume că cei ce-le făceaii eraii confessi şi. decă erai consi- 

deraţi pro judecati. Ac6stă putere executorie a testamentului 

nu privia numa! instituţia de Peres făcută verbis imperativis 

ci tâte disposiţiile făcute verbis imperativis în testament şi 

cari disposiţii se numiaii legate). -. , 
- In ce privesce aceste legate, ideea, generală admisă de 

toţi jurisconsulţii este, că ele eraii nisce forme, în care testa- 

torul făcea liberalităţile sale înainte de a muri.. Acestă pă- 

rere este neverisimilă, fiind-că pentru liberalităţă existau fi- 

deicomisele şi donationes mortis causa. Testamentul apoi fiind 

de ordine publică 2), liberalităţile nu se prea pot pricepe prin 

el; dar şi împrejurarea că Romanii ar fi născocit felurite 

chipuri de a, face dărniciile lor, nu prea pote ţine loc, când 

vorhesci de o instituţie de drept, care nu se pote concepe 

decât ca un raport necesar, ceea ce nu este şi nu pote fi 

o liberalităţe. Noi nu credem dar că legatele sunt producţiuni 

de ale capriciilor. patricianilor sau fantesii de ale juriscon- 

sulţilor Romei, :şi suntem mai înclinață a. crede, că necesi- 

tăţile vieţii reale, ale raporturilor dintre cetăţeni, ai produs 

aceste instituţiuni, ca pe tâte cele-Valte ale dreptului roman. 

Legatele ne par nouă mai curând a fi fost formele prin 

cari se regulaii afaceri pendinte între testator și terţe per- 

s6ne pe timpul când testamentul se făcâa. Ceea-ce ne .face 

a admite acâstă părere, e următorul argument: Obligaţiunile 

având un caracter personal, e logic şi firesc ca ele să se 

“stingă odată cu mârtea obligatului. De altă parte, însă sti. 

pulațiunile post mortem fiind nule, afacerile se resirăţiali” e 

o mare nesiguranţă. De aceea s'a. instituit hereditatea, care 

exista de drept, încă pe timpul vieţei testatorelui, ast-fel 

că o obligaţie luată de .şeful de familie privia şi pe heres şi . 

vice-versa; era indiferent cine se obliga sai facea negotitun» 

pater sa filius, adecă heredele. Acâsta nu exista la Les a 

mentum per mancipationem unde ' heredele a. fost numi i 

ultimul moment saii 4 fost cunoscut de-abia după . deschi- 

derea. testamentului. , 5 
Pentru a. face valabile obligaţiunile sale pentru caz de 

mârte atunci când nu exista un heres cert sau - pentru a 

2 Gai 15 104, 924. Ulp: XXIV, Li XXIV, I. 

21,3. D981. | ă
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regula un raport de drept existent între testator şi o terță per- 
s6nă, era nevoie de testament şi de a se impune acâstă sarcină 
heredelui sait de a acorda prin testament terţei persne dreptul 
ce avea. Dacă Romanul n'a făcut testament sai n'a regulat da- 
raverile sale înainte dea muri, atunci tâte erai perdute şi 

"atârna, de la bunul plac al succesorului de a regula saii nu afa- 
cerile defunctului. De aceea ai privit Românii cu ochi forte 
răi pe cel ce muria intestat, era o Tuşina pentru.el—dic ei 
„—noi vom adăoga că a fost şi o durere pentru cel cu cari 
“el stetea, în afaceri—câna succesorul n'a vrut să țină s6mă 
de angajamentele defunctului. Romanii aveai deci obligaţiu- 
nea morală de a face testament —era şi o cestiune de credit— 
spre a regula, în viaţă fiind încă, raporturile lor pentru caz 
de mârte şi a impune heredelui lor executarea, voinţei lor. 
Acesta o făceaii ei prin legatele tesțamentelor lor, cari erai 

” concepute imperativis verbis, având caracter executorii, fiind-că 
erai făcute întrun testament per aes et libram Şi aveau şi un 
familiae emplor saii antestatus în viaţă, care observa executarea. 

Primul legat a fost legatul numit per vindicationen 1). i 
Când între testator şi o terță personă exista un aiferend 
asupra dominiului unui lucru, testatorul . acorda, terței per- 
sone dreptul de 'â revendica acest lucru înaintea instanțelor 
judecătoresci, remănând ca, justiţia, să se pronunţe dacă acel 
lucru e întradevăr al celui ce'l pretindea sai nu. Aci nu 
e vorba de o .liberalitate; legatarul per vindicationem putea. 

„sai nu putea să reclame lucrul ce era în stăpânirea here- 
delui, iar judecătorul putea să-l adjudece legatarului sai nu. 
Fără acest legat nimenea nu putea. reclama lucrul săi de la heres, chiar dacă, avea dovegi că acest. lucru e al săi 2, 
Acest drept de a revendica se putea da mai multor persâne împreună, saii mai multor persâne deodată însă fie-căreia, 
în parte asupra unuia şi aceluiași lucru 5), după cum îl dis- puta unul singur, mai mulţi împreună sai maj mulţi se- paraţi unul de altul, a | 

Legatul acesta avea dar de obiect; regularea, unor afa- ceri litigi6se în primul stadiii, în sensul că testatorul acorda celui ce ridica o pretenţiune asupra unui lucru din dominiul he- redităţii,; o acţiune în revendicare contra acestuia, o acţiune pe care, după cum am dis, cel în drept nu ov putea avea fără, legat. 
5) Gai II, 189. Ul. XXIV, 3—7. | " *) Gai II, 194, 198, 204. Possession vaut titre şi heredele avea încă un just titlu pentru lucrurile ce le avea în dre tul său iniu. 5) Gai 1], 199, Ulp. XXIV, 12. ” > Se dominiu 
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Cână însă testatorul a fost dator un lucru sait o sumă 
de bani exigibilă unei terţe persâne, sai dacă ela fost con- 
damnat deja, de justiţie a plăti sait a, da, fie că singur vroia 

ca să dea lucrul datorit saii să plătescă datoria contractului, 

el făcea un legatum per damnationem. El condamna pe he- 

redele săi de a da saii plăti, fie-că heredele poseda sait nu 

poseda lucrul, fie că a fost al săi saii nu 1). Acest legat nu 

trebuia, să-l revendice cel-în drept a se folosi de el, ciavea 

dreptul de execuţiune manus injectio damnati 2, Din pricina 

acâsta, acest legat era privit ca cel mai bun. 

Prin acest legat se regulaii datorii nelitigiose exigibile 

sati afaceri litigi6se, cari erai în ultimul stadii al procesului, 

adecă se condemnase deja testatorul de a da sai a plăti, 

Al treilea fel. de legat a fost legatul numit legatum 

sinendi modo. Acest legat avea multă asemănare cu legatul . 

per damnationem şi din acestă causă Gaius îl, pune chiar 

alături de dânsul, dicend despre e! plus quidem habet (quam) 

per vindicationem legata minus autem quam, per dammnatio- 

nem 5), Acestă 'părere e justă, căci şi acest legat era, un fel 

de legatum per damnationem de 6re-ce _testatorul obliga. şi 

condemna pe heres a lăsa pe un al treilea, să ia un obiect 

-Gre-care aflator în domeniul testatorului, cuprins în heredi: 

tate; el avea deci ceva mai mult decăt: legatum per vindi- 

cationem, însă de altă parte elavea mai puţin decât legatum 

per damnationem, fiindcă acela căruia i se da dreptul de a 

lua lucrul putea săl ia, dacă el s'a aflat în hereditate, pe 

când la legatul per damnationen se putea, ca acest lucru să, 

nu fie în hereditate. Legatul per damnationen obliga pe he: 

rede de a, da saii a face, legatul sinendi modo îl obliga de 

a suferi ca cel în drept să ia. La legatul - per damnationeni 

heredele trebuia să predea-obiectul legat, la legatul sinendi - 

modo, nu: efectul este că legatarul a avut o acțiune contra . 

pers6nei heredelui, dacă nu găsia lucrul legat '); | 

Al patrulea fel a fost legatum per praeceptioneni. Aces 

legat se făcea aceluia, care avea de luat de la testator un 

lucru care nici nu .intia în dominiul acestula ȘI deci în Suc 

cesiune, care lucru însă aflându-se totuşi în averea testatore u , 

ar fi fost cufandat cu succesiunea dacă testatorul nu l-ar îi sc 

, 

:) Gai II, 199—204.'Ulp. SSIV, 4—8. 

2 Gai II, 209, 197. Uip. SXIV, 3. 

3) Gai.11, 209—212. E 
1) Gai 11, 2185—215. |
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dintr'insa, prin legatul pe” praeceptionem prin care poruncea 
legatarului de a'și lua lucrul înainte de diviziunea averei D), 

Ceea-ce mai vorbesce în favârea, părerii -că, legatele nu 
sunt liberalităţă ci numai nisce forme în care testatorul re- 
gula afacerile sale pendinte faţă de terţe persâne către cari - 
el avea, obligaţiuni, mai este şi împrejurarea că ele cores- 
pund faselor procesului. In adevăr, legatul per vindicationem 
corespunde primei fase a procesului, reclamaţiunea, legatul 
per damnationem, corespunde fasei a doua a procesului, con- 
damnarea, legatul sinendi modo fasei a treia, execuţiunea, şi 
legatul per praeceptionenm fasei a patra liquidarea, execuţiunei. 

In ce privesce liberalităţile, ele se făceai prin fideico- 
mis. Testatorul ruga ?) pe heredele săi să dea cui-va ceva, 
iar acesta putea să se conforme voinţei testatorului sai nu, 
cel ce căpăta prin fideicomis nu câsciga nici un drept. Cu 
timpul, când afacerile per aes et libram şi-au perdut rostul 
lor, iar în moravuri a intrat deprinderea că murind cine-va, 
obligaţiunile sale trec. usupra, succesiunei, că drepturile ter- 
țielor: persâne nu se sting prin mârtea cui-va, când dreptul 
civil public s'a mai generalisat, până a nu se deosebi de 
dreptul privat, atunci legatele şi fideicomisele s'aii “confundat, 
forma imperativă a devenit de prisos. Adi avem testamente 
lipsite de ori-ce formă, cari sunt executorii fără ca să fie 
nevoie măcar ca preşedintele tribunalului să pună pe dea. 
Supra lor că în numele legei şi al Regelui declară testamentul 
executor. El e în moravuri, obligaţiunile sunt respectate şi 
fideicomisele au devenit legate. | i 

Aci terminăm cu hereditatea prin care cine-va devenea 
dominus în locul altuia, al unui complex de drepturi şi pater 
al unei agnaţiuni, şi trecem la singuratecele chipuri de a, 
dobândi dominiul lucrurilor mancipi. 

d 

$ 9S. Dobândirea dominiului ex jure Quiritium. 

, Devenind cine-va prin hereditate pater şi dominus ex jure Quiritium al drepturilor. şi deci al averei defunctului, el avea în acea avere şi res mancipi Şi es mec mancipi. 

„.2) Gai I[, 216-219. Ulp. XXIV, 65. Paul. S. R. Tur, 6,1... lea. i ai IL, 240. Uip. XXV, 1. Li: 40. D. 49, 14; 115. D, de eg. .
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Când însă voia cine-va să cumpere lucruri dela alţii, atunci 
se făcea deosebirea, între -aceste dout feluri de lucruri; căci 
pentru obţinerea lucrurilor mancipi existat formalităţi anume 
de indeplinit, prin cari numai cel care obținea aceste lucruri 
devenia dominus ex jure Quiritium. Inainte de a ne ocupa 

de chipurile cum se dobândesce dominiul ex jure Quiritium 

asupra lucrurilor mancipi să amintim încă odată cari sunt 

aceste res. mancipi. . i 
Res mancipi erai: | 

1. Praedia in italico solo tam rustica quam urbana. : 

2. Jura praediorum rusticorum.- e 

3, Servi, | 

4. Quadrupedes guae collo dorsove domanlur. 

Când vroia cine-va deci să' cumpere un imobil în Italia, 

să” dobândâscă un drept asupra imobilelor rurale, si cumpere 

un serv sai un -patruped dintre caile ce trag sai! duc călare, 

el trebuia să recurgă la mancipaţia de care ne-am ocupat 

mai sus!), dacă n'a, cumpărat acele lucruri sub corona, Sail 

nu le-a obţinut la împărţirea prădii, sai în fine nu le-a că- 

pătat prin succesiune, căci numai hereditatea, mancipalio, 

în jure cessio, usucapio, vendilio sub corona sau praedae 

“seclio, puteai. da dominium legitimum, adecă domini eX 

jure Quiritium 2). Dacă. cine-va a âvut lucrurile de mai sus 

în alt chip decât în cele şâse de mat sus, elna avut domi- 
ni legitimum asupra lor. De aci resultă că au existat la 

Romani două feluri de dominium asupra lucrurilor mancipt 

și anume dominium ex jure Quiritium, care era de drept 

civil public şi dominium Qis în bonis sat dominiul de drept 

civil privată), + a AI 
_ Ocupându-ne aci numai de dreptul civil public, ne in- 

teres6ză numa! res mancipi Şi modurile de a dobândi domi: 

nium ex jure Quirilium. . ” | 

Ş 99. Mancipatio. Sectio. 

chipul manzipatio de a dobândi 

orbit de Statul şi de dreptul 

țiunile, şiecu totul inutil 
Ne-am ocupat în special de 

ves mancipi, atuncă când am Vo! 
gentilic. Se cunosc formalităţile şi ra 

  

5 CE. supra. a _ o 

*) VârtoLR R. 11, 10. Cf. Cicero. Topica c. 9. Ulp 

*) Gai 11, 40, 41. 

„XIX, 9, 11, 3—7.
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ca să revenim asupra lor. De 'observat e aci numai că 
legea celor XII table a confirmat!) afacerile per aes et 
libramm, prin cari transigeai ginţile' între sine, şi pentru fa- 
milie prin legea care suna: Cum nezum faciet mancipiunque, 
uti lingua nuncupassit îta jus esto). In adevăr, familia ve- 
nind în locul ginţii, transacţiunile: ai trebuit să se înmul- 
țescă, iar posibilitatea ca şefii acestor familii s% transigă, 
a trebuit să se dea, printr'o lege. Așa, dar dacă, sine-va vroia, 
să vindă o res mancipi altuia, el trebuia să recurgă la man- 
cipaţie, când cumpărătorul a fost civis romanus Quiritium, 
altul nică nu putea dobândi dominium ex jure -Quiritium, 
Cel ce cumpăra însa lucrul fără formalitatea numită man- 
cipatio, fie că a fost; civis fie ci n'a fost, atunci el căpăta, 
lucrul, însă dominiul ex jure Quiritium îl avea tot acela care 
a vindut?) acel lucru, - | 

Lucrurile mancipi, pe cari Romanii le luai de la duş- 
mani, ei le împărţiaii pe la cetăţeni sub hasta sai le vin- 
deait sub corona, ceea-ce se numia praedae sectio, şi cu 
chipul acesta .cel ce le căpăta obținea dominiul ex jure Qui- 
vitium asupra lort). - 

N 

-$ 100. In jure cessio. 

Dată fiind mancipaţiunea pentru trecerea lucrurilor. 
mancipi de la un proprietar la altul, jurisconsulţii se întrebă, 
la ce a mai servit şi formalitatea numită în jure cessio. In 
adevăr, e grei de explicat cum de s'ai putut crea două in- 
stituţiuni diferite pentru acelaş scop. Se susţine că in jure 
cessio ar fi fost o formalitate mui uşâră. Lucrul acesta e 
exact, fiindcă la acesta formalitate nu era nevoe de libri- pens şi de cinci martori, ci numai de părtă şi de pretor; 
dar Gaius ne spune că pe timpul lui, mancipaţia era mail frecuentă 5), ceea:ce ne dă ideea că în alte împrejurări era nevoe de mancipaţie, şi in altele de în jure cessio. Se mai dice că în jure cessio era o formalitate * mai generală prin care se transmitea proprietatea şi a lucrurilor mancipi şi 

  

-) Ip: in Vat. îragm- 50, fie. de orat, I, 137, ) Fest, v. nuncupata. Gai I, 119; II, 104. Varro 1. . VI, 60. 2 Gai 11,41, 88, 166. Ulp. XIX, 20; XXII, $, a *) Cic, de inv. 1, 45. Gell. XIII, 24. 5, Gai 11, 95. DE



— 299 — 

a celor nec mancipi 1). Şi acesta e exact, dar printr'acesta 
nu se explică necesitatea care a produs acâstă instituţie. 

Inainte de a ne spune noi-părerea, să arătăm cum se 
făcea în jure cessio. | cc 

Inaintea, pretorului veniaii cel care ceda un lucru sai 
un drept care era al săi?), împreună cu pers6na căreia se 
ceda, dreptul sai lucrul. Acesta ţinend lucrul sait sclavul dicea.: 
Haune ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio şi după cea. 
revendicat lucrul, pretorul sai presidele provinciei întreba 
pe proprietar dacă contra revendică; dacă acesta nega sai 
tăceu, pretorul, magistratul, adjudeca lucrul, sclavul celuia 
care-l revendica 5) și acesta a obţinut dominium ex jure Qui- 
vitium asupra lucrului +). e i | : , 

Acestă formalitate este veche, fiind-că a existat încă 

înainte de cele XII table, iar acâstă legiuire a confirmat'o 5); 
prin'urmare nu.dorul -de a simplifica formalitatea grea a 

mancipaţieă a, făcut pe Romani să născocâscă în jure cessio. 

După noi, ea afost o legisactio prin care se. cedaii drepturi 
şi lucruri nec mancipi şi mancipi, însă nu numai de cătră cires” 

Romani optimo jure ci -şi de cătră toţă acela cari au avut cont- 

mercium, precum aii fost plebeii şi Latinii. Fiind ast-fel, se 

“putea “întâmpla un cas în care un plebei să vindă, unui 

cetățân Roman Quirit un serv, un boi, un cal, 0 res mancipt 

“ 6re-care, în acest cas el nu putea veni înaintea libripen- 

dului, mancipaţia fiind un negotium cizile guirit, în care păr- 

țile după ce le-aii încheiat, erai confessi. Latinul sai ple- 

beul neputând să participe la el, nevoit a fost ca să cedeze 

în jure lucrul săi mancipi. Intemplându-se ca cel care cum- 

păra lucrul să fie Roman Quirit, acesta căpăta, asupra lu- 

crului mancipi un dominium ex jure. Quiritium, din causa, ca- 

litiţii sale de civis Romanus Quiritium, precum şi din causa, 

„_ însuşirei lucrului, care era. o res mancipi, adecă un lucru 

care aparţinea, poporului. . o 
În jure sa putut ceda, şi hereditatea, însă înainte de 

acceptarea ei6). După acceptare însă, nemai existând eredi- - 

  

N 

IE PN , =) Isid. Orig, 25. . 
3 Gai II, i Ulp. XIX, 9—11. Gai 1, 168; II, 29—30; 11, 96. 

Gell. V, 19. - “ , 

1) Varro R. R. II, 10. Cic. Top. ce. V- 
5) Fragm. Vat. 50... : “ 
€ Ulp. XIX, 12 urm. Gai 17, 34-87,
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tatea şi nemai deosebindu-se : dreptul de succesiune de po- 
sesiunea lucrurilor -din causa confusiunei făcuţe între here- 
ditate şi averea acceptantului, s'aii putut; ceda în jure numai 
singuratecele lucruri). - , 

Y. 
$ 101. Usucapio. 

Prin usucapio se înţelege de obiceiii căpătarea dreptu- 
lui de proprietate asupra unui lucru, după o posesiune ne- 

„ întreruptă de unul sai de doui ani alucrului. Acâstă concapție 
a usucapiunei e greşită, fiind-că mai întăi usucapiunea, în- 
cape numai la res mancipi nu şi la res nec mancipi. Intre: 
barea e apoi, de ce o res mancipi să devină proprietatea 
cui-va deabia după o posesiune de un an sati de doui ani, 
pe când o res nec mancipi?) nică nu pot fi usucapiate; aceste 
lucruri nici n'aveai nevoie de a fi usucapiate, fiind-că o-dată 
vindute ele într'aă imediat în dominiul cump&ratorului. 

La res mancipi se putea întâmpla ca să fie vin: 
dute și predate altuia, iar cel care le-a primit să nu 
devină dominus ex jure Quiritium.- al lor. Gaius o dice clar: Si tibi: rem -mancipi. negue * mancipavero, negue în 
jure cessero, sed. tantum tradidero în Donis ' guidem tuis 
ea res efficitur, ex jure  Quiritium vero mea, Dermanebit, 
donec tu eam usucapias, seu vel enim: împleta usucapione, proinde pleno incipit, id est, et în bonis et ex jure Quiritium 
ua res esse, ac si ea tibi mancipata, vel în jure cessa esset?). 
Din aceste vorbe ale lui Gaius resultă, că usucapiunsa nu: avea ds scop căpătarea, dreptului de: dominium după o po- sesiune de un an şi de dour ani, ci este vorbă de dobindirea 
proprietăţii civile. publice, a dominiului ex jure Quiretiumt); acâsta se întâmpla atunci. când un cetăţen roman a cum- 
perat 0 res mancipi nu „în formele civile. Prin pr&darea lucrului cumpsratorul obținea dominium în bonis, ela că: pătat dar îndată proprietatea, civilă privată, însă nu şi cea : publică. Pentru. a.0 căpăta şi pe acâsta el trebuia să posâdă, un fundus cumpărat doui ani, iar cele-l-alte res mancipi numai un an în bonis3). 

  

Up. XIX. 14; Gai. 11, 36, 2 Gai. [i ă6. 
=) Gai. II, 41. 

! ! ) Gai. II, 40; Varro R. R. [I, 10, 4; Theoph. ad $4,1,1,5. 5) Gai, ÎL, 40, 41; 1. 56; Cielo pe aec. XIX! 51; Gai. 11, 39, 54, 204; Ulp. SIX, g * 9Pr2 23 pro Caec, XIX, îi;  
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„Deci usucapiunea nu dedea proprietatea după posesiu- 
nea de un an sait doui a unui lucru, ci dedea, numai domni: 
nium ex jure Quirilium; usucapiunea: îl făcea pe posesor 
manceps al lucrului respectiv dacă el a fost civis optino jure, . 
lucrul fiind o res snancipi, faţă de Stat, Cel care poseda un lucru 
în bonis acela eru considerat in dreptul civil privat ca, ade- 

- v&ratul proprietar al lucrului!); dominium ex jure Quiritium 
insă a fost numai un drept politic strâns legat cu întregă 
constituţie a cetăţei, care drept în ultimul timp a ajuns 
neînțeles, până când Justinian dându-și s6ma de inutilitatea, 
lui, a dat constituţia de nude jure Quiritium tollendo, în urma 
căreia nu s'a mai făcut în dominium deosebirea, ast-fel ca 
unul să aibă un lucru în bonis, cel-l-alt acelaş lucru în jure 
Quritium?). , | 

A putut fi usucapiată hereditatea) ca, drepturi“), n'a 

putut fi usucapiate lucrurile mancipi furate sai zi pos- 
sessae5). 

$ 102. Servituţile. 

Când dou sau mal-mulie praedia, fie ele urbana, fie ele ru- 

stica sunt ast-fel aşedate încât dominiul asupra unuia dintr'Ensele 

nu pâte fi exercitat în tâtă plenitudinea sa, din causa dreptu- 

lui de dominium al altora asupra celor-l-alte saii al unuia din 

cele-l-alte praedia învecinate aşa că una sai mai malte din- 

tr'ânsele ar exercita cum am zice o tiranie asupra, acelui imo- 

bil, atunci dreptul roman impune acestor praedia, sarcini, 

cari fac posibil . exerciţiul dominiului asupra acelui imobil. 

Aceste sarcini sati numit servituți. Pentru ca o servitute 

dar să existe, e nevoe de două praedia şi de un raport fi- 

resc astfel între densele că un imobil are fol6se asupra 

„celuilalt, iar pentru egalarea, cărora, cel ce are fol6se 

este supus la, o sarcină. După acestă, concepțiune, servitu- 

țiie sar înţelege numai între praedia şi ar fi servilutes. 

rerum, nu şi între praedia şi persone pentru & da, serzitules . 

Dersonarum, 0 divisiune a servituţilor pe care o- găsim la 

i i. LL, 88; III, 166; Ulp. XIX, 20. _ PR 

2 Da C, 7 25; Gai. In; Ulp, IXII, 8; Gai. 1, 167. 

„3) Gai, II, 52—855; Cic, ad Att.1, 5. 
4) Seneca. Do benef.. VI, 5. . | 

5) Gai. 11, 45; Gel, XVII, 7. . . Ia
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Marcian. In ce ne privesce, noi. nu putem admite acâstă 
divisiune, fiind că serviţuţile sunt prin natura lor perpetue?) 
şi ele perd acest caracter când servesc persnelor, iar nu 
imobilului vecin persânele nefiind perpetue. Servitutea, con: 

"stă în pati şi în non facere”), iar atunci când dal spre usul, 
„sau spre usufructul perpetuii un lucru, nu mal poţi dice 
că e aci un pati saii un non facere a dominiului unui prae- 
diu, ci e vorba de o desmembrare şi o alienare. |. 

Servituţile în dreptul roman sunt dar de două feluri 
după cum sunt şi imobilele; ele sunt servitartes- praediorum 
vusticorum şi sersitules praediorum urbanorumt). Dreptul ro- 
man a declarat numai cele d'intăi ca res mancipi nu şi pe 
cele de al doilea5). Causa este, că. numai cele d'intăt ai 
putut fi declarate de utilitate publică nu şi cele de al doul- 
lea. In adevăr, când enumerăm servituţile praediorum ru- 
sticorum cari sunt: a) itineris, -b) actus, c) viae şi d) aquae 
ductus) vedem că sunt tocmai casurile ce pot interesa, co- 
munităţi ; erai deci de ordine publică ear nu de ordine privată. 
In adevăr teritoriul roman în afară de lucrurile sacrae, sanctae 
saii religiosae cari nu aparţineaii nimenui, aparţinea unuia sad 
celui-l-alt dintre Romani. Statul ca atare nu avea nimic. Fiind 
ast-fel, era cu neputinţă stabilirea de cât de comunicaţie. 
De aceea în înteresul utilității publice, Romanii aii impus 
praedia rustica cu servitută, declarându-le pe aceste servi- 
tuți ca res mancipi şi stabilind şi dimensiunile acestor căi 
prin legi.?) i | 

In ce privesce servituţile. praeliorusn urbanoruni, cari 
sunt adevăratele servituţi de adi, adecă: servitus 'oneris fe- 
rendi, altius tollendi aut non tollendi, stilicidii, tigui, îmmi- 
tendi, ete. ele ai putut fi stabilite şi prin convenţii între 
părţi în formele potrivite; acesta nu aduce atingere concep- 
ţiei ce avem despre dânsele. 

____ Pentru a termina acestă parte privitâre la dreptul 
civil public, trebue să mai adăogăm că, cestiunile litigi6se cu 

p 

  

$1,1.5,3, . E 
? Varro, 1. |. VI, 2; L, 1, pr. D. 3,3; L. 8, eod..L. 7, eod.  
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privire la acest jus proprium civium Romanorum se judecau 
de tribunalul centumviral!). 3 

„SECŢIA II. a 
„DOMINIUM IN BONIS 

$ 103. Dreptul civil privat. 

Din causa naturei lucrurilor, unele fiind res mancipi 
iar altele 7es nec mancipi, precum şi din causa calităţii per- 
s6nei ce avea, în stăpănire unul sai cel-l-alt fel din aceste 
lucruri, dominiul roman a fost-de două feluri și anume, de 
natură publică, dominium ex jure Quiritium şi de natură pri- 
vată, dominium în bonis. Cea-ce deosebim la aceste două feluri 
de dominia este auctoritas, o însuşire pe care o aveai atât 
cetățânul roman optimo jure contra streinilor, adversus hos- 

“tem aeterna. auctoritas, cât şi lucrurile numite mancipi. 
Când un asemenea cetăţen a cumpărat deci de la un strein 
un lucru de natura lucrurilor mancipi, care lucru t-a fost, 
cedat în jure, el a obţinut auctoritas asupra lui; dacă însă 
el a dobândit fără forinele civile un lucru mancipi de la ori 
şi cine el a devenit dominus in bonis al acelui lucru man 

cipi. De abia după o posesie de un an pentru orice res 
mancipi, sai de dout ani.pentru fundus în Italico solo, care 
posesie s'a numit asus auctoritas?) sai usucapio, el a deve- 

nit dominus ex jure Quiritium, adecă dominus de. drept pu- 

1) Cic, de orat. I, 38. Nam volitare in foro, haerere in jure ac 

praetorum tribunalibus, judicia privata magnarum rerum obire, in 

quibus sâepe non de facto, sed de aequitate ac jure certetur, jactare 

se in causis centumviralibus in quibus usucapionum, tutelarum, gen- 

tilitatum, agnationum, alluvionum, circumiuvionum, nexorum, manci- 

piorum, parietum, luminum, stilicidiorum, "testamentorum ruptorum - 

aut ratorum, ceterarumque. rerum innumerabilium jura versentur, 

quum omnino, quid suum, quid alisnum, quare denique civis aut pe: 

regrinus, servus aut liber quispiam sit, ignoret insignis et impu 

entiae. - . 

2) Cie. Top. C. 4. Pro Caec. 19; de harusp..resp. 7, 

2
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plic; până atunci el a, fost, precum am dis, dominus în „Donis, 
sau dominus de drept privat, - 
Aşa dar la dobândirea 'dominiului asupra lucrurilor, 

trebuesc cercetate două lucruri şi anume: . 
a) Dacă acel care dobândesce lucrul este cetăţen romane 

„jure Quiritium, sau dacă, este cetiiţen roman fără de a fier 
jure Quiritium, 

b) Dacă lucrul este o res „mancipi sai O res nec 
mancipi. 

Când cetăţânul Roman era, civis ex jure  Quiritiuna el 
putea fi şi dominus ex jure Quiritium şi al lucrurilor man: 
cipi precum a fost şi al lucrurilor nec 7mancipi, pe cari le-a 
dobândit în dominiul s&ii; când însă n'a fost cizis ex jure 
Quaritium, ci pur și simplu civis romanus, el n'a putut fi do- 
2MiNUS ex jure Quiritium nică al lucrurilor mancipi. In schimb, ai 
avut aceştia dominium în bonis: asupra tuturor Jacrurilor 
pe cari le-ai dobândit.— O deosebire practică, între dominium 
ex jure Quiritium şi. dominium în bonis n'a, existat; a exi- 
stat numai o deosebire de ordine politică care cu "timpul | 
a dispărut. Ea a stat, precum um 'v&dut'o, în legătură, de 
o parte cu divisiunea, poporului roman. în patrician şi ple- 
bei, şi de alta cu divisiunea lucrurilor în res mancipi Şi res 
mec! mancipi. Lucrurile nec mamcipi însă se dobândiaii în chip 
natural fâră formalităţile gresie ale afacerilor per aes et li- - 
bram etc, | 

Pentru înlesnirea studiului cum se dobândesc aceste 
lucruri jurisconsulţii le-au împărţit în diferite clase după 
natura lor. 

Să trecem la divisiunea lucrurilor nec mancipi. 

E 104. Divisiunea lucrurilor. 

Jurisconsulții romani aii împărţit mai. întăi Jucrurile 
în două categorii şi anume în res quae în nostro patrimonio 
sunt, adecă Jucruri susceptibile de a fi în dominiul cui-va,: 
şi res guae extra nostro patrimonio habentur, - sai lucruri, 
cari nu pot fi în dominiul nimenui,!) 

  

9) Gai. 111. |  
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Cele d'intăi, adecă res guae în nostro patrimonio sunt, 
se împart în ves în commercio şi în res extra comimevcium!), 
adecă în “lucruri ce trec din mână în mână şi pot forma 
obiectul unui negoţ, şi in lucruri, cari deşi se află în patri- 
moniul nostru, deşi sunt prin natura lor susceptibile de a 
trece din mână în mână, totuşi sunt scâse din comercii. 

Cele de al douilea, adecă res guae extra nostro patrimonio 
habentur sunt sai res ivini juris?) precum erail res sacrae5) 
şi res religiosdet), sai res humani juris5),: precum eraii lu- 
crurile dise sanctae, cari, deşi puteai fi în commnercio şi deci 
în patrimoniul. cul-va, eraii totuși scâse din comerciii şi erai 
considerate ca gquodammmodo. divini juris$). 

Lucrurile mai puteau fi apoi res omnibus conmunes?), 
res universitatis?—adecă a cetăţii ca atare în timpurile de 
mai târdii—şși res pullias?). | 

, Cu privire la natura lucrurilor ele: au fost res corpo- 
rules și res incorporules. | : Pa 

Tote aceste împărțiri ale lucrurilor sunt numai nisce 
clasificațiuni metodice, cum am dice, însă aprope fără nici 
un interes juridic. Adevăratul, interes juridic îl are numai 
împărţirea, lucrurilor în res mancipi şi res nec mancipi, fiind- 
„că modul de dobândire a proprietăţii le deosebesce. , 

Ne am ocupat în secţia precedentă de dobândirea domi- 
niului ex jure Quiritiunz, - adecă a, lucrurilor mancipi; acum 
trebue să trecem la dobândirea dominiului lucrurilor ec mancipi. 

$ 105. Dobândirea dominiului în bonis. 

Dacă, dominium ex jure Quiritium se -dobândia prin 

mancipalio, in. jure cessio, hereditas, praedae sectio, venditio 
——— 

  

3) Le . D. » IL. 34, $1 eod.- | 

1.3 : Gat ao Li pr.B. As, I. 8 eod.; |. 9 $38,8 + eod. 
.3, $17 D. 49, 16. , 

3 Gai. 11, 4,5; L. 9, pr: aşi 2 D.1,8;.L. ult. D: 36,4 Fest. 
Y. sacer mons, 'sacratae leges. Cic. de harusp. resp:-VI, 12. L. 1 cod 

4) Gai. 11, 4, 6; L.6, 84,$5 D. 8; Le 2, D-11,î; Ie soc: 
Pest. v. religiosus ; Pest, ep. v. fulguritum. | 

5) Textele din nota 3, , 3 
% Gai. II. 8; Macrob. III, 3; ved! mai sus nota 2 al; 

1 9 AL 9, D.1,8; L. 4eod.; 5 D.18, 1; Lt bv 
„9; D. 5 ; DL. 112 eod. . , , 

d cai Ip î 6. $ 1, D.1;8; L.1,$ 22, D. 41, 2; L:2, eod-; 
L$3 0.104: 2 | 

9L.1,pr.D.1,8; D.83, $3, D-41,2.. 

azi 20
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sub corona şi usucapio avend. o rațiune civilă ca motiv, 
adecă o causă care stă în lezătură cu întrâga organisație 
socială. a Statului roman, dominiul în bonis, - adecă, proprie- 
tatea privată se dobândia prin lege, adjudecatie, tradiţie sat 
ocupaţie!) adecă aveati o rațiune naturală ca motiv, a 
causă ce nu stă în legătură directă cu organisaţia Statului, 
ci era dictată de rațiune ca potrivită în împrejurările date. 

In ce privesce chipurile de u dobândi dominiul prin lege, 
avem texte care ne arată anume casurile în cari cine-va pu: 
tea. deveni dominus în. virtutea unei disposiţii legale, ele 
aparţin timpului decăderei dreptului ca. ştiinţă. Aceste ca: 
suri erau urmâtorele: cadaucaum, ereptitium şi legatum per vin- 
dicationem?). A ap Me 

” Primele două casuri s'a ivit târdii, nu în timpu: 
rile republicei când n'a fost cu- putinţă nici o părăsire de 
averi şi nici luarea averei unuia declarat îndignus. Nu se pote 
înţelege apoi dobândirea lege a dominiului la legatun per 
vindicationem, de cât atunci când acest legat a devenit un 
legat în sensul de aq al cuvintului. In ce privesce ereplo- 
rium Şi caducum legea Papia Poppea este aceia. care de- 
clară averile caduca, şi ereptoria de dominia ale noului lor po- 

„sesor. La legatul per vindicationem, Ulpian se:referă la cele 
„XII table; trebue însă să ne îndoim de exactitatea arătăril 

lui Ulpian, „de Gre-ce Ulpian nu ne-explică, dece numai le- 
gatul acesta şi nu şi cele-l-alte legate dedeaii lege. dominiul. 
__- Cu privire la dobândirea dominiului prin adjudecaţie, 
cestiunea e de domeniul teoriei pure. Astă-aY este clar că - 
atunci când există litigiu asupra dominiului unui lucru, ju: 
stiţia sesisată trebue să recunoscă pe un dominus ; la Romani 
lucrurile se petreceait alt-fel şi anume, din momentul ce un li- 
tigii asupra unui lucru s'a îviţ şi Statul, fie că a fost sesi- 
sat, fie că a făcut'o prin autoritatea sa, a intervenit, lucrul acela 
n'a mal aparţinut nici uneia dintre părţi ci Statului însuşi — 
efectul judecății a, fost deci. că Statul n'a recunoscut un 
dominus ci a dat lucrul în dominiul cui Va adjudecat.) „Al treilea fel de a dobândi dominiul lucrurilor, a fost tradiţiunea, Când un dominus al unuj lucru mancipi sai 
nec-mancip: a predat lucrul săi altuia, efectul acestei tra- 

  

„5 Vip. Fram. XIX, 2.- “ 
2) Ulp. XIX, 17. | 
3 Uip. XIX, 16; Gai. IV, £9, 42; ss-1, 4, 17 

X  
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diţiuni a fost dobândirea Gominiului în bonis a acestui lucru 
de către acela care a primit. Condiţia principală a fost 
numai, ca cel care preda lucrul să fie dominus în bonisal a- 
cestui lucru. Cu tâte acestea jurisconsulţii clasică vorbesc de 
casuri în cari un non dominus preda, un. lucru şi totuși cel : 

„cel căpăta devenia dominus, precum e casul cu emanetul şi 
precum e casul cu fundul dotal 'pe care-l preda: un “non 
dominus 1), | ie . _ : 

Al patrulea fel de a dobândi lucrurile în bonis, e ocu- 
paţiunea.-Cel ce îşi însuşia un lucru'ce nu aparţinea nimă&- - 
nu), 0 res nullius, devenia dominus al acestui lucru. - : | 

Ca res nullius erai considerate omnia guae terra, mari, 
colo capiuntur?), fiind permise. venatio, piscatio şi ucupium 
pe proprietăţi streine; fiarele, peseii mărilor şi- paserile ce 
sboră, fiind considerate ca, res nullius?). : 

In afară de aceste feluri, dominiul în bonis se mai do- 
bândia şi alluvione, prin insula în flumine nata, prin alveus | 
derelictus, cari se considerau ca accesiuni la, dominium, când 
acesta n'a fost un ager limitatus, ci un ager arcifinius avend 
ca hotar un flumen publicum *). . ” , 

"Sunt apoi ale stăpânului, produsele naturale : şi 'orga- | 
nice ale lucrurilor cari sunt îh dominiu, afară de casul 
când fiind de bună, credinţă a fi dominus al unui lucru, se - 
dovedesce totuşi că un altul e dominus; în acestă impreju- 
rare dominul adevărat perde fructele, iar “cel de bună-cre. . 
dinţă se folosesce de ele ca de dominiul săi). o 

* În fine, se mal pâte dobândi dominiul lucrurilor prin- 
tro lungă posesie a lor, afară, bine-inţeles, de casurile când 
acele lucruri ai fost furate sai 2i possessae 5), | 

i . . . - . 

$ 106. Specificaţia. | 

Cana cine-va, prelucrând o materie streină, a făcut 
* dintr'Ensa sieşi un lucru noii, se nasce întrebarea, cul apar- 

) $ 40.1. 2, 1; $42 eod.; $1 1. 2, 8; L. 20, pr..D. 41, 1;.L 
3l pr. cod. is iba , 

a Gai 60. e ecă 
Ş 12. 1. 2, 1; S 18, eva. | 

9 9 18209 73,1; LI6. Da. 
SS 35, 36. 1.9,1...:. a 
9521,9,6.
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ţine noul lucru, dominului materiei, sait celuia care a prefă- 
cut materia; Sc6la sabiniană a jurisconsulţilor Romani vroia 
ca lucrul să aparţină stăpânului materiei; jurisconsulţii însă, 

- din şcola Proculiană erai de părere. că obiectul aparţine lu- 
crătorului care a. prefăcut materia dând dominului acesteia, 
o condictio furtiva 1). Justinian a, venit cu o media sententia?) 
pe care a adoptat-o şi codul civil3). Aceste din urmă păreri 
aii numai o valbre practică; în ce privesce însă punctul 
teoretic, noi stăm astă-di încă așa precum am'stat pe timpul 
Proculianilor şi al Sabinianilor, de drece nu scim de ce am 
da unuia sau celui-l'alt din doui proprietatea, care după tote 
dreptăţile apariine amândurora, adecă şi proprietarului ma: 
teriei şi lucrătorului. In ce ne privesce, noi suntem de ur- - 
măt6rea părere: i 
„O substanţă în sine nu există pentru sensurile nâstre; 

ceea-ce ne face ca să luăm ceva ca substanţă, ca materie, 
e forma sub care substanţa se presintă.: Acestă materie apoi 
nu are valore, decât atunci când, fie prin munca, fie prin 
inteligenţa omului, ea pote deveni proprietatea, sa individuală. 
Resultă de aci, că substanţa, materia, cedză formei şi: că 
val6rea nu stă în materie, ci în forma ei. Cestiunea specifi- 
„caţiei se pune atunci între dou forme, şi întrebarea e: Care 
formă, cedeză, forma nouă celei vechi saii forma, veche celei 
noul? Nu încape îndoială că de fapt forma veche a cedat 

"celei noui, fiind-că a încetat dea exista şi prin urmare noul 
proprietar e singurui propristar al lucrului. - | 

Până aci suntem deci în perfectă înţelegere cu Procu- 
lianil. Insă, val6rea veche, trebue re ș'o pârdă proprietarul ve: 
chiă, şi nu este dânsa cuprinsă în cea nouă? E evident că 
e cuprinsă, de 6re-ce fără forma, veche a lucrului, substanța 
neexistând ca val6re, noul lucru n'ar exista ;.. de aceea, are 
ŞI proprietarul vechii un drept în însuşi noul lucru. Fiind 
însă că noua formă, a absorbit pe cea veche, ast-fel că ea 
nu 'reese din forma. nouă dată obiectului, iar causa acestei 
schimbări şi disposiţii “fiind persâna proprietarului - noului 
obiect, vechiul proprietar are o actio personală contra, noului 
proprietar, pentru val6rea materiei. sale; prefacerea formei - 

2) $ 95. [. 2, 
1) Gai II, 79; L. 7, $7; D.41,1. 

17 
- 3) Cod. Nap. art. 565—577,  
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fiind causa perderei proprietăţii şi prefacerea, fiind “ceva ce 
privesce persâna iar nu lucrul. | ' 

Acesta, se pâte spune, bine-înţeles, atuhci când schim: * 

barea, formei, specificaţia, se face în bună credinţă că noul 

proprietar e dominus al materiei; când însă acesta e de rea 

credință, nu încape îndoială că în acest cas avem aface cu - 

un delict, cc 2



"CARTEA 1... 
JUS PRAETORUM ET PRUDENTIUM | 

| CAB LC | 

JUS HONORARIUM 

| o SBCAIA 1 | 

GENERALITĂȚI . 
———— 

$ 107. Natura dreptului pretorian. . 

Am. v&dut în cursul acestei lucrări,. că Statul şi dreptul sai născut prin convenţiuni încheiate între suverani, con: venţiuni puse sub protecţia sacrelor. Acest drept fundamental „ Prin care de odată s'a-creat Statul şi o stare de drept, s'a „numit fas. Roma s'a guvernat mult timp .prin acest drept —numit drept divin, dar pe care noi Pam numit dreptul. 'gentilic—şi anume până la legea celor XII table, care lege, organisând Statul roman în luntrul  organisaţiei gentilice, a dat acestuia o basă nouă, familia, şi un noi drept. Acest noii „- drept n'a mai stat numai sub protecţia, sacrelor, ca dreptul numit fas, ci a avut o Sancţiune mai positivă, şi mai reală, „pe aceea a celor 136 de patrescari aveati auctoritas şi erai adevărații suverani ai Statului. Aceşti suverani de drept; şi, de fapt ai poporului şi cetăţii romane, eraii constituiți - în centumviri, şi formati. judecătorii. acestui "popor. Acum * dreptul şi-a schimbat şi numele, el nu sa mai numit fas, - drept divin cu sancţiune divină, ci jus, drept uman cu sanc- țiune umană, În fond, atât jus cât Şi fas, aveaii ceva comun  
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şi identic: aveaii convențiunea suveranilor. Statului, sai a su- 
veranilor egali în Stat, ca normă care regula raporturile 
dintre ei; şi, abstracţie făcând de sancţiune, exista o con- 
venţie care îi lega pe suverani şi pe ai lor şi care convenţie 
se numia lex. . - 

“Dar în desvoltarea sa, Statul roman nu sa oprit la 
dreptul public şi privatal celor XII table; el aavut în sinul 
săi Latini, municipes şi streini, fără arepturi publice, cară 
aveai fut commercii. în Roma, adecă dreptul pur privat de 

a face negoţ; şi împreună . cu acest drept şi facultatea de a, 
agonisi, aduna şi păstra averi." e 

Pentru aceşti streini, dreptul celor XII table, public si 

privat în același timp, era şi nepotrivit şi insuficient. Dacă 

plebeii, nefiind cives oplimo jure,—adecă. ex jure Quiritium, 

fiind că nu făceaii parte nici din Ramnes nici din Zities şi 

nici din Luceres— n'aii putut dobândi res mancipi şi dominium 

ex jure Quiritium, şi nai putut face afacerile per .aes et 

libram “iar averile lor nu aveai garanţia. cetăţânului ex jure 

Quiritium, ce se pote dice despre Latinul, municipiul sai pe-: 

regrinul cu jus commercii? Aceştia nai avut nici dreptul 

de a avea dominium în bonis şi prin urmare €i nu aveai . 

decât o posesiune de fapt; care trebuia ocrotită. . Pentru ocro- 

tirea acestei posesiuni s'a creat, preturu, 0 magistratură, | 

 deslipită de la consulat şi menită a menţine ordinea în re- 

laţiunile privitâre tocinai la posesiunea averilor. | 

In adevăr, ori-ce mutare de posesiune, fie ea. făcută cu 

sai fără voia părţilor, conţinea. în sine o modificare “a or- 

dinei de fapt. existente, asupra căreia veghia, pretorul. Prin 

urmare o mutare de posesiune n'a fost o cestiune de fapt 

care nu interesa pe magistratul public, ci era tocmai un. 

fapt, care aducea o turburare în ordinea stabilită, adecă sta, 

în legătură cu ordinea publică. Insă magistratul nu putea 

în special şi prealapil să autorize sai să interzică mutările 

de „posesiune ; de aceea pretorul a stabilit pentru sine nisce 

norme, pe cari le urma el, pentru a recunosce sau nu aceste 

mutări, și le-a expus în edictul săi, odată cu intrarea, sa în 

funcţiune, ca norme generale, după cari se va călăuzi în cazuri 

de mutări de posesiune când se va cele intervenţia sa. 

Acum s'a născut un drept noii care nu era nici fus, 
nici jus şi nici lex, care n'avea,. convenţia dintre a 

'ca bază a sa, ci era, un drept care pornia dela autori pi ! 

pretoruluj, Acest drept avea, decretul nu legea ca lea 
voința pretorului decidea aci. Insă pretorul fin ei însuş
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produsul unei convenţiuni, fiindcă se alegea, şi având mi: 
siunea de a menţine ordinea de fapt ca şi cea de drept, sta. 
bilită prin legea celor XII table şi. cele-l'alte legi în vigdre, 
el opria ork-ce turburare în posesie. şi interpreta, emenda, 
suplea și corigea legile pentru ale putea aplica în spiritul 
lor, şi altora, decât cetăţenilor optimo jure. Din pricină că 
dreptul acesta pornia de lu pretor, el a fost numit dreptul 
pretorian sai jus. honorarium. Cam acelaş sens îl are şi 
jus prudentium, fiind că nici jurisconsulţii n'aveaii să creeze 
vre-un drept, ci aveai numai să aplice legile şi să interpre.. -: 
teze spiritul lor. Nefiind aci .vorba de crearea de drept ci de 
aplicarea normelor de drept, jus dicere, acest drept al pre- 
torilor şi al jurisconsulţilor nu cuprinde instituţiuni nou de 
drept ci numai o dogmatică a ştiinţei: dreptului, 

$ 108. Pretorul, 

Din momentul în care cetatea, Romei a căpătat un ma- gistrat special . însărcinat a pronunta dreptatea între cetă- teni, şi numit lex loguens 1) cu dreptul de a emenda, suplea Şi corige dreptul civil al celor XII table Și al celor-Valte legi?) 
pentru a le face aplicabile tuturora, s'a născut în Romă o: stare de ordine şi dreptate care până la crearea acestui ma- gistrat n'a existat şi n'a putut să existe. Căci în realitate dreptul vechiă al genurilor și al ginţilor . consacra namal independența acestor formaţiuni politice, şi aplicat familiei, acâsta a devenit asemenea independentă ; judecători însă n'ail existat, şi pentru a-si revendica vre-un drept, seful familiei era nevoit să recurgă la șeful de ginte şi acesta la acţiunile legei şi la tribunalul centumviral, ceea-ce însâmnă 'că o auto- ritate centrală care să păzâscă ordinea şi să se. pronunţe în caz de litigiii, o stare de drept ca autoritate permanentă, cu un magistrat care să unâscă calitatea inherentă ork-eărui ma- gistrat — imperium pentru a păzi ordinea şi juridicțiunea pentru caz de litigiti, de turburare a, ordinei de drept-—0 ase- menea autoritate lipsia cu desăvârşire. 

Apoi de acţiunile legei se puteai folosi numai cives oplimo jure, adecă, cives, ce aveai jus Quiritiu,. plebei, La: 

1) Gic. de leg. III, 1,2; L S,D-11. . *) Gai 1,6; L.7 pr. $1.D.1. 1; 1. 9, 310, ş2,s9.0.1,2.  
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tinii nu se puteaii folosi de ele, şi nici streinii cari aveau în 
Roma jus commercii. Prin urmare transacţiunile acestora nu 
aveau putere de drept, nu erai ocrotite de legi şi nici nu 
puteai fi ocrotite de magistrați. Pentru a, se înlătura, şi acest 
neajuns, wa creat în Roma magistratura specială numită 
pretura, având masistratul noi creat, pe lângă imperiul săi 

menit u menţine ordinea, şi căderea de a, judeca pricinile |i- 

tigisse între părţi, conform cu principiile legei celor XII 

table şi în limitele. celor-l'alte legi. 
Din acestă pricină pretorul însuşi a fost considerat ca 

o lege vorbitâră, lex loguens. ” 

$ 109. Edictul. 

Spre a corespunde scopului pentru care a fost creat, 

magistratul pretor, la intrarea sa in funcţiune, a formulat 

regule generale cupă care promitea că va menţine ordinea 

şi dreptatea în cetate. Aceste regule generale el le publica 

și ele purtati numele de edicta sai luate împreună tote, 

edichum. Acestea erati nişte decrete cari se deosebiuii de ade- 

văratele decrete prin-aceea numai, că ele nu porniau de la 

voinţa, arbitrară a pretorului, ci trebuiaii să fie în concor- 

danţă cu legea fundamentală a cetăţii, cu legea celor SI 

table şi cu legile posteridre, cărora el era dator să se con- 

forme, şi contra spiritului cărora el nu putea lucra. Acestă 

împrejurare schimbă f6rte mult caracterul de decret al edic- 

tului pretorului; şi, precum legea celor XII table era, lege şi 

drâptă, deşi era mai mult o aplicare. a unor vechi conven: 

ţiuni de cât erai însăşi convenţiuni, tot, aşa era ego și 

drept edictul pretorian, de' dre-ce pretorul nu putea ecat 

să aplice legile, praetor jus dicere. Dotesi jus facere non ] 0 

test. Edictul a fost chiar numit mai târdii lex amiua, eră 

lex în sensul ce sa dat mai târzii acestui cuvânt, fiind-că 

cuprindea stipulaţiunile după care pretorul promitea a va 

judeca, pricinile conform legilor, Şi eră aunua În ip A 

torul a fost ales numai pe-un an ȘI edictul ssu numai p | 

un an a avut putere. i NR | 

Puterea chictului venea. de la voinţa magistratulei ce 

şi de la obligaţiunea ce resultă din convenţia cu e 

cetăţeni şi magistratul ce liberi ei şi-au ales, o as BUBU 

juridicţiei lui iar nicidecum de la vre-un carac ge s 

de drept ce ar avea edictul în sine.
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“Prin 'edictul stii, :pretorul promitea cetăţenilor sancţiuni 
referitâre la păstrarea, drepturilor lor câştigate, interdicâna 
călcarea 'acestor drepturi, suterdicta, şi făcând ca, să se repare 
nedreptăţile comise, dând judicia. Aceste două părţă, înter- 

„dicta şi judicia, sunt părţile principale, esenţiale ale edictului. 

  

„SECŢIA II.- | 
POSESIUNEA 

Ş 110. Caracterul Posesiunei.. 

Cetăţenii Romani cari nu era cives optimo jure, adecă 
cives Romani Quiritium,. Latinii precum şi peregrinii cari 
aveai jus commercii în Roma, neputând cei dintâi căpăta 
"dominium ex jure. Quiritiam asupra, lucrurilor mancipi, iar 
cei de-al doilea neputână căpăta nică dominium în bonis asu- - pra lucrurilor nec mancipi, ai fost! lipsiţi de ori-ce titlu de drept asupra obiectelor. pe: cari le-ati putut dobândi. Un do- 
Minus ex jure "Quiritium putea, or-când revendica lucrurile mancipi ale căror manceps a, fost de la acela care nefiind ciuis _.Romanus Quiritium le avea în bonis, şi lucrurile mec mancipi - de la posesorul lor când acest posesor. era un Latinus sa un peregrinus. i 

Instituindu-se pretura, şi pretornl în interesul ordinei, "apărând ori-ce posesiune, noul magistrat dădu prin acesta, “faptului posesiunei un caracter. de drept. Dacă posesorul ne- fiind civis n'a avut asupra lucrului s&ă nică titlul de domi- nus ex jure Quiritiun, Şi nici titlul de dominas în Donis din causa lipsei calităţii cerute la pers6nă pentru a, putea avea aceste feluri de dominium, el a căpătat, prin voinţa preto- ruluj, un titlu; căci acesta în interesul ordinei îl apăra in Posesiunea sa contra ori.cărei atingeri. Se putea. dar întempla, ca unul să aibă dominiun asupra unui lucru iar altul să fie posesorul acestui lucru 1); pretorul însă apăra pe posesor în posesiunea lucrului contra dominului acestui lucru și în- săşi posesiunea, deveni un titlu de drept... 

    

DL.1,$2.D.49 17 LS  
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Precum deci cel ce avea dominium în bonis asupra unei 
ves mancipi era adevăratul dominus al lucrului, deşi un altul 
avea, dominium ez jure Quiritium, usând -şi abusând de lu: 
crul săi, tot ast-fel putea uza şi abuza de lucrul săi pose- 
sorul, deşi în drept pâte unaltul a fost dominus al lucrului. 

Posesiunea romană a fost deci o adevărată proprie- 
tate privată ca şi dominium. . Ceea-ce - deosebia aceste pro- 
prietăţă era că. dominus poseda în puterea calităţii sale de 
civis romanus Quirilium sai civis romanus, pe când pose- 
sorul poseda "graţie voinţei pretorului, avend întru cât-va 
posesiunea acâsta un caracter de ocrotire 'de drept anuală, 
ast-fel că, în princip, stetea, orl-când în mâna cetăţii ca atare 
de a deposeda pe posesor, ceea-ce nu-se putea face faţă de 
dominus. .  - ! | - 

| Pentru ca 0 posesiune să existe de drept şi pentru ca 
pretorul să apere acestă posesiune, era de nevoie ca pose- 
sorul să întrunâscă două însuşiri şi anume: să aibă lucrul 
corporaliler şi să-l fi dobândit; animo possidendi )...Nu pu: 

tea cine-va fi posesor de arept al unui lucru când nu l-a, 

dobândit şi animo şi corpore. Când cine-va a dobândit un 

_ lucru numai corpore el nu poseda, şi isvârele vorbesc în 

“acest caz de rem tenere, naturaliter sai corporaliler ienere 

sati 'corporaliter possidere ; “din contra, când cine-va a dobândit 

un lucru numai animo, isvârele “vorbesc: de în possesstonne 

esse. In primui caz jurisconsulţii vor să arate o stare de 

fapt numai?) fără ca ea să fie de drept; în al doilea caz ci 

vor :ă% arate o stare de drept numai, fără ca ea să fie și 

-de fapt5), _ 
Când deci cine-va vroia -sâ. dobândescă - posesiunea, el 

“trebuea să. o dobândâscă şi corpore şi animo, nu numai cor- 

pore sai nu numai animo,, de, 6re-ce în aceste cazuri avea 0 

posesiune de fapt numai sai de drept numai. Resultă de 

„aci, că orf-ce transmisiune a posesiune! trebuia, să se facă 

prin părăsirea lucrului corporal şi prin voința nins amit: 

tendi *), si fiind-că o posesie colectivă nu e cu putinţă de DE 

de 6re-ce trebuia apucat deodată lucrul 5), ceea-ce nu se pu : 

iace simultan, dreptul roman nu cunoscea 0 .c j D , 

D. 41; 2. .- | 

2; pu. 192 pr. e0d.; [..94 eod. 

% 2 L. 57 pr. D. 89,9; L.9 0-6, 1,
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Cel ce poseda un lucru îl putea da în locaţiune şi-l 
„putea da ca depositum sai ca emanet!), în aceste cazuri po- 
sesorul de drept al lucrului era considerat ca proprietar, 
căci proprietas se numia- dreptul: ce rămânea posesorului 
când acesta a dat lucrul săi ca depositum sai emanst ; 
Droprietas se numia şi dreptul depositarului faţă de acela 
la care el depunea lucrul 2) la rendul său. 

„__Proprietas mai apare şi în cazul când cine-va dobân- 
desce ceva printr'un om în mancipiii. In acest caz isvârele 
sunt de acord pentru a recunâsce dominului ex jure Quiri- 
tium că a dobândit proprietas a lucrurilor dobândite de cel 
ce se afla în mancipiă ; insă era controversată cestia dacă 
dominus dobândia și posesiunea 3). 

„_ Posesiunea care ne-a preocupat; până acuma se numesce 
natitralis possessio spre a fi deosebită de cizilis possessio care 
se caracteriseză printr'aceea că cel ce posedă nu este realul 
adevăratul, titularul posesor al lucrului, ci un altul e pose- 
sorul lui de drept precum e casul cu posesiunea, dotei de 
cătră soţ%), 

$. 111. Interdietele. 
4 

Prima datorie a : magistratului însărcinat a observa ca ordinea şi dreptatea să domnâscă in cetate, a fost casă asigure tuturor locuitorilor cetăţii, fie ei cetăţeni optimo jure, fie ei plebei, Latini sai peregrini cu jus comumercii, posesiunea bunurilor lor, şi să :oprâscă ori-ce atingere a acestur bunuri din partea cui-va. Acâsta a făcut:o pretorul prin decretele” sale permanente înscrise în edict şi numite înferdicta. Prin interdicte el făcea cunoscut că opresce ori-ce turburare de posesiune, precum şi că în caz de turburare el va restitui, prin puterea, şi autoritatea ce avea, în posesiunea sa de mai nainte, pe cel turburat5). IntSmplându-se deci o turburare 

-. x 

|. 95, $1. D.13. 7; L.17$1.D.16.3 3) DL. 68, D. 49,1; L.1.6.8,1s.  * 
Gai II, 90, - i . - ) Cazurile în cari isvârele vorbesc de civilis possessio ati fost, adunate de Friedrich Carl v. Savieny şi espuse in doracea sa  Recht „des Besitzes, Ele sunt 5 la număr şi în tâte posesiunea de drept se esercită asupra unui lucru strein. (Recht des Besitzes, ed. 6, pag. 6r urm.) ” 

5) Gai IV, 139 —141.  
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de posesiune, pretorul intervenia de-a dreptul prin decrete 1) 

și restabilia lucrurile. - 
Interdictele ati fost de trei feluri şi anume: 

a) Prohibitive. 
v) Restitutorie. 
c) Exhibitorie.- | 
Prin interdicta prohibitoria se înțelegeaii acele interdicte 

“prin care pretorvl opria de a se face, ceva. Ele ai fost, de 

ordine publică. Atari interdicte ai fost cele următore: in- 

terdictul în loco sacro?), ne aliquid în loco publico 5), cr Via 

publica *) ne quid în fhumine publico 5) uti munc possidetis 5) 

quo intinere achuque privato î), utrubi s) -şi altele). Aceste 

interdicte enunţai ce opria pretorul de a se -face şi se ter- 

minat prin formula vin fieri veto. o 

Tutevdicta vestilutoria erai “acele interdicte prin . cari 

„pretorul apăra pe posesor de ori-ce turburare a posesiunei 

declarând că va restitui în "posesiune pe cel turburat, de la 

sine, prin decret şi fără altă judecată. Aceste interdicte erai 

de ordine privati; atari ai fost interdictele următâre : Quo: 

_vunm bonorumi0), qutod legatorumi!), unde vi?) quod, vi aul 

clam15) guod precario!+). Aceste interdicte ordonai celui ce 

a răpit sa luat vre-o posesiune cu de la sine putere, ca să 

o restitue şi se terminaii prin formula, restituas sai îd dlli 

restiluas. Ă , , 

Interdicta exhibitoria eraii acele interdicte prin cari pre- 

torul ordona eliberarea, persânelor libere pe cari cu de la 

sine putere le-a luat cine-va în sclăvie sai le-a secuestrat. 

  

i IV, 140. . 1) Gai IV, a Dus 

21.1 pr. D. 43,6; L.1pr. Dei L.1,$5D.U,8. 

31. „DD; 43, 8; L.1 pr. D.43, % 

973% PD Dai 8/1. 2, $ 45 cod; Lu pr. D. 48, Il... 

5) LI pr. D. 49, 13; Lil pr. D- 4314: L. î pr. D. 43, 15. 

e) Fest. v. possessio. îi 

DD. 1 pr. 2. 5 19, e LL | 

Lp D451 1 D. 43, 31; 
9) Le 1-D. 43, 19; D.1 pr. D. 48, 20; Lp Di 

L.1 pr y. 2523, [1 pr. D. 48, 2% L.1 pr. D. 43, 2 L. 1. D. 43, 

98; L. 3 pr. D. 48, 80; L.1 pr. D. 43, 82. | 
3 p 
10 L.-1 pr. D. 13 2 ” 

| 

m). 1 pr. D. 435 Di AR DR 

Ș Cic. e, Pali, 44 pr. Caec. XIX, 80. Gai IV, 155. 

13) 1. 1 pr. D..43,, 24 
1) L.1 pr. D. 48, 2. 

> -
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Aceste interdicte se referiai la pers6ne și nu la, posesiune 
şi un atare interdict a fost interdictul Quem. liberum 1). Ele 
se terminai -prin formula, exhibeas, . i 

! Interdictele privite din punct de vedere al_ "dreptului 
privat ai maj fost clasate în: înterdicta adipiscendae posses- sionis, înterdicta retinendae Possessionis şi în interdicta reci- perandae possessionis ?) ale căror nume le ârată . şi efectul sai scopul 3). . 

$ 112. Bonorum possessid liberi, -- 

Chiar imediat după, crearea preturei,- noul magistrat; al cetăţii a trebuit să-şi dea s6ma de două. împrejurări grave cari cereaii 0 grabnică intervenire din partea sa. Aceste îm- prejurări erai: IE | Ia a) Faptul că prin hereditatea civilă întrega avere a. . unui şef de familie trecea de drept numai asupra unui singur succesor, heredele, filius, rămănând - cei-l'alţi copii nedreptă: ţiti sat pendinţi de bunul plac al. fiului, adecă al acestui succesor, sai de bunul plac al testatorelui. . . | W) Faptul că plebeii, nefiind cives optimo jure, saii domini ex jure Quiritium, nu puteaii face testament, nică per mancipationem care testament se făcea, Der aes et libram trebuind autorul să fie civis: ex jure Quiritium; pentru a-l putea face. Aceşti plebei. nu puteai să: dispună de: întrega lor avere, 'fiind-că cele 7 juguri ie pământ ce se dedeai . unora dintre ei nn li-aii fost date ut heredem sequerentur, ci întregei familii, ast-fel că, fie-care membru al familiei să aibă "partea sa în acest lot. ” E „Aceste două grave inconveniente a trebuit pretorul să le înlătureze fară însă de a se atinge de principiile dreptului „Civil. Pentru a, corespunde acestei nevoi, el a, făcut edictul " numit edictum Successorium 1). 
Punctul lui de plecare a fost posesiunea, El a identificat pe toţi cetăţenii 'și locuitorii Romei cu drept de comner- zum, stabilind o normă după care va împărţi bunurile succeso- N Tale luând ca model plebea, Urmarea, acestei disposiţiuni a fost | 

  

2 L LE 2 43, 20; L 1 pr D. 43, 30. 
ai 1V, „148. L.1 1, D. 43,1; 1.2, $3eoa. 5) 1.1,$2. D. 43,17? 8 . N 4) Ulp. XXVIII, 12. Gai, IV, 34; L. 15. D. 38,9; L. 1 pr. eod. - 

+  



că precum nudam jus Quiritium a rămas aprope un cuvânt 
deşert, cuprindând drepturi politice nobiliare. ce se transmi- 
teai din ginte în ginte prin şefii şi herezii lor, prin ajutorul 
testamentului calatis comitiis, tot ast-fel a rămas aprâpe un 
cuvânt deşert cuvântul dominium care şi el la rândul. săi 
cuprindea drepturi şi sarcini ce-se transmiteaii heredelui .prin 
testamentul per 7mancipationem. Căci pretorul dedea: pose- 
siunea bunurilor tuturor copiilor, lăsând şefului de familie 
de a numi uh heres dacă voesce şi a-i da dominiul ex. jure 
Quiritium după cum era şi testatorul cizis optimo jure sai nu. 

„- Prin urmare, pe lângă testamentul care dispunea de 
dominiul bunurilor; exista lu Romani edictun succesoriun 
în virtutea. căruia pretorul împărţiă în mod uniform bunu- 
rile rămase pe urma unui locuitor. mort în Roma şi care 
avea acolo jus commercii. In acest caz se putea întâmpla 
conflict între disposiţiile tablelor testamentulni şi între dis- 
posiţiile edictului. Vom vedea cum a procedat pretorul în 

"acest caz. a . 

In cazul când cine-va a murit, pretorul, “fără de a.deo- 

sebi dacă a murit festatus saii intestatus a chemat la pose- 

siunea bunurilor pe toţi copiii decedatului, fie ei emancipață 

saii. nu, fie ei de abia concepuţi.!), dându-le posesiunea bu- 

nurilor prin edictul său; acâsta se numia bonorun possessi0 

„unde liberi. IE , 
In primul loc veniaii deci la succesiune totă aceia, cari 

erai sus sait heredes. domestici, adecă cel-ce sai aflat vre- 

odată în patria potestas a decedatului; între aceştia se afla 

şi axor în. manu ca unu care era, filiae loco. 

” Dacă acum sa 'constatat existenţa unul testament 

care împărţia averea, -pretorul se conforma: acestui testa- 

ment si bonorum possesio pe care 0 a, se numia bono? um 

: 2). Când însă prin testament sau 
Dossessio secundum, tabulas A : în 
trecut cu vederea unil copii, pretorul, în conformitate cu edic 
tul săi care dedea, posesiunea tuturor copiilor, dedea po- 

sesiunea şi celor trecuţi cu vederea; acâstă posesiune se nu 

mia bonorum possessio contra tabulas, — Se ştie că testator u | 

avea dreptul de a exhereda; de îndată însă ce nu facea, 

nu era sigur că ei vroia să exheredeze copiii sei, ŞI p 

i , a. „1,8 -%) Gai, III, 26, L. 1, $ 2. D. 38, 15; L Ș 0 | 

-D. SXVIII, 4 Tit. D. 37, 9; Ş 8. [+ a. 

său i 'aai PP: 9; 14721149, Ulp. XXIII, 6. XXVII 9 6; 

1, 3, 9. |
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li dedea prin urmare acestora posesiunea, fără de a strica 
testamentul. . E | ă 

In aceste cazuri însă se putea. lesne întâmpla ca suc- 
cesiunea să fie onerdsă; bonorum possessio era atunci cum, re 
când cel ce căpăta, succesiunea, în puterea edictului pretorian 
o păstra și era sine re, când acestă posesiune a fost reven- 
dicată de la dinsul 1) în puterea testamentului. 

Dacă, decedatul n'a lăsat copil, posesinea bunurilor unde 
liberi n'a avut loc şi conform principiilor dreptului civil le- 
gitim venia adgnalus proximus la succesiune, când-m'a fost 
testament, bine înţeles, căci dacă 'a fost venia succesorul 
testamentar şi pretorul dedea poşesiunea, secundum tabulas. 
Lipsind dar sui și lipsind un testament: prin care .se crea 
un sus pretorul chema unde legitimi?) pe toţi de același 
grad spre a li da lor posesiunea. | 

Neexistând nică legitimi pretorul chema. la posesiunea 
bunurilor znde cognati 5) şi în cazul când nici aceştia n'aii existat, pretorul.chema ande zir et uztor )—e bine înţeles că aci e vorba de vir şi or cari nu trăia în legătură ci- vilă ast-fel ca soţia să fie În manu, adecă vir şi uxor tan- tummodo, de Gre-ce uzor în manu — fiind. fihiae loco venia la bonorum possessio unde liberi, intre sui. : 

Acesta, era ordinea de snecesiune în averea unui cetăţen Roman liber. a | | 

$ 113. Bonorum possessio libertini.. 

Dacă decedatul a fost un libertinus care nu si-a res- cumpărat sarcina operilor oficiale ce le datora manumisorului său, atunci a avut şi manumisorul un drept de succesiune la bunurile decedatului5), Insă, pretorul considera, pe acesta, ca heres legilimus care venia, în al doilea loc, şi deci îl pre- feria copiii decedatului, pe sui-ucestuia. Prin'urmare şi la succe- siunea unu! Jibertinus veniati mai întâiii sui cărora li se dedea „DONOrum possessio unde liberi ; în lipsa acestora, veniaii. de drept unde legitimi.. Dar şi aci pretorul a chemat, înaintea manu- 
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misorului pe cei-l'alţă legitimi clasaţă şi numiţi decem per- 
sonae şi cari erai: pater, mater; avus, avia tam paterni 
quam materni; îtem filius, filia; nepos, neples tam ex filio 
quam ex filia; fraler, soror, size consanguinei sunt sive ute- 
rini!). Când lipsiaii aceştia succesiunea cădea: patronului?). : 
Dacă el refuza, eraii chemaţi cognati; în lipsa acestora, tan- 
quam ec familia 5), adecă un serv 6re-care al decedatului. 
Nefiind nimene, - se chema din noii patronul sait copiii ace- 
stuia cari dacă refusaii venia zir et'uzor şi apol cognati ma- 

numissoris. Sa N | 
Pe posesorii bunurilor dobândite în conformitate cu 

eclicluni successorium pretorul îi apăra prin interdictul Quorum 
bonoratm 4). . E ' . 

- $ 114. Missio in Possessionem. . 

Diferită de posesiunea, naturală saii civilă, care ne-ait 

preocupat, a fost acea posesiune pe care o dedea pretorul 

în anumite cazuri si care în realitate n'a fost o posesiune, 

ci numai o custodie. Aceste cazuit aii fost patru la număr 

și anume: a | 
a) rei servandae causa?), , 
d) legatorum servandorum gratia 5), 

c) ventris nomine*), i E 

d) damni înfecti nomine5). . - -- | 

In aceste casuri se vorbia de în -possessione esse ŞI se 

dicea de ac6stă posesiune non possidere *) sai MON possidemus 

sed magis custodiam rerum, et observantian, mobis concedit (scil 

praetor)10) sati aliud est enim possidere, longe alliud în posses. 

sione esse; denique rei servandae causa legatorum, damni înfecti 
. Sai DE 11 

non possident, sed sunt în Dossessione custodiae causa). Așa, 

)$3.1,3,9.. 
2 Ulp. XXIX, 1. 
2 Ul. XXVII, 7, E | 

L.1lpr. D. „ , a 

d T 5, D. 49; 4. Cic. pr. Quinet XIX. 
€ 1. D. 2, 4 

“D. 27, 9; L. 18, 8 8. D. 40, 4. , 
-. D. 39, 2. | 

10P$ > D. 41,2; L 27» 2. 39, 2; L. 9 D.6,1. 

D490, 4; 3,89. D412 ,- Si 

[i e îi 43, 1731. 5. D. 36, 4;.L. 7, pr. D. 39 2; L- 15, 

$ 20 od. Cic. pr. Quinet. XXVII, 84. 
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dară missio- în possessionem a pretorului nu dedea celui pus 
“în posesiune însăşi posesiunea, lucrului, ci îi dedea un titlu 
„cu un anumit” scop, arătat de pretor.în decretul prin care 
-trimitea în posesiunea lucrului. : Me 

; Deosebirea între a avea o posesiune şi cea de a fitri- 
-mis în posesiune de cătră pretor în anumite cazuri, se ex: 
„plică -uşor : posesiunea de drept fiind aprâpe ceea-ce numim 

„noi aQi proprietate, luarea ei din mâna unuia şi darea el in 
mâna altuia ar fi fost o'strigătâre nedreptate, o expropriare 
arbitrară care ar fi stat în contrazicere cu tâte principiile 
de dreptate ale pretorului,. Dar se întâmplaă cazuri în care 

„0 parte a fost nevoită de a cere garanţii de la: cealaltă, 
„garanţii justificate prin. relele disposiţiuni ale părţii adverse, 
în acest cas pretorul, cercetând prealabil lucrul, causa. cog- 

- mila, o putea da, şi o dedea: ” 
„Când bunidră era tâmă ca partea intimată să nu des- 

- fiinţeze lucrul reclamat, | 
când a dosit; 
când un legat era în. pericol; 
când era, t6mă ca averea unui copil ce trebuia -să se 

nască să nu se irosâscă; | i 
când un pericol ameninţa din negligenţa cuiva, 
cel în drept, adecă cel ce prevedea dauna ce i se va 

„nasce, cerea, pretorului punerea în posesiune.. Pretorul cer- 
ceta şi dedea decretul. . 

Acesta, era primul decret. Prin el se înfiinţa un fel de 
custodie şi se da şi o garanţie reclamantului. Posesorul le- 
gitim se bucura de deplina posesiune a, lucrului, însă abuzul 
i-a fost mărginit prin dreptul celui pus în posesiune; acestuia 
pretorul opria de a i se face violenţă prin interdictul ne vis 
fiat ei, qui în possessionem missus est ID, 

Dacă temerile se adeveriaii şi pretorul în urma primului 
decret a constatat ca, justificate aceste temeri, cum justa 
Causa esse videbilur, atunci se putea cere -si obţine un al doilea decret de punere în posesiune. De astă dată însă pre- torul nu mai ordona ut în Possessionem ' essel sai îtur ci 
Jubebat possidere?), adecă dedea chiar posesiunea reclaman- 
tului, saii până la vindarea obiectului în care a, fost pus în posesiune şi pe.care o făcea pretorul 5), saii până la termi- 
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marea, judecății, pretorul dând un judicium în acest caz!). 
În cazul când pretorul dedea. posesiunea ex secundo decreto 
se pâte vorbi de pignus praetorium 2). 

In fine, din cele expuse mai sus se vede că missio în 
possessionem nu este o expropriare a unuia în folosul altuia, 
fără judecată şi prin bunul plac al pretorului, ci este în. 
primul rând o custodie, o cauţiune şi de abia în al doilea - 
rând, după a doua punere în posesiune, ea devine un pignus, 
adecă un emanet. - ! 

  

pr. D.:39, 2. 
be 2570. 13, 7; L. 85 D. 12, a



CAP. II. 

JUS PRUDENTIUNM. 

SECŢIA 1. | 

GENERALITĂŢI | 

$ 115. Noţiunea obligaţiunei.y 

Pe lângă funcțiunea ce-o avea pretorul de a veghia cu 
mutările de posesiune să nu se facă în detrimentul ordinei 
cetăţii și în dauna, posesorilor, el- mai avea și pe aceea de 
a da putere transacţiunilor între părţi. Noi am vădut că, 
din pricină că nu erait cives optimo jure, plebeii ' şi peregrinii 
nu aveai nici o garanţie pentru transacţiunile lor, şi nici 
transacţiunile cetăţenilor, dacă nu eraă făcute în formele 
civile vechi, nu aveaii vre-o putere. Instituindu-se pretura, 
noul magistrat a declarat valabile şi cu putere legătâre pac- 
tele între părţă şi ast-fel s'a născut obligaţiunea. * . 

Obligaţiunea, nu este dar nimic alta Qecat stipulaţiunea 
dintre părţi care capăta putere de lege intre aceste părti 
şi având ca urmare acţiuni reciproce între dânsele. 

Insă pentru ca magistratul să-și potă da s6ma despre 
existența unel obligaţiuni și a dreptului la o acţiune, el. 
trebue să aibă un fapt exterior, care să-i dovedescă exis- 
tenţa, oblisaţiunei sai a acţiunel; acest; fapt exterior l-a gă- 
sit în contract sai în delict ; jurisconsulţii ai clădit apoi pe 
baza, acestui fapt, exterior teoria lor asupra contractelor. 

Prin urmare pentru ca o obligaţiune şi o acţiune să 
existe pentru pretor şi pentru jurisconsult e nevoie de: 

a) două părţi cari să stipuleze ceva între dnsele, sait 
ca una din aceste părță, prin faptul ei, să aducă daună ce- 
el-l'alte. |  
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b) o autoritate care să dea putere stipulaţiunilor, dacă 
părţile înseşi nu le pot da putere, nefiind cetăţeni; | 

c) un fapt exterior care să dovedâscă magistratului 
și jurisconsultului existenţa unei afaceri. 

$ 116. Noţiunea contractului. 

Când de pildă A a dat lui B un obiect, crdinea de 

posesiune în Stat s'a schimbat, şi pretorul putea interveni 

pentru a face pe B ca să restitue luj A lucrul pecare ella . 

iuat. De asemenea când A promite ceva lui B, transacţiunea - 

acesta e pusă sub protectia pretorului, care pâte sili pe A 

ca să dea, Jul B lucrul promis. In ambele aceste cazuri însă, 

pretorul trebue să aibă un fapt exterior care să'] învedereze. 

transacţiunea. In primul caz el il are în faptul că A dă lui 

B un lucru, faptul ării e exterior și vizibil; în al doilea 

caz" el îl are în faptul promiterel. Acestă dare-luare şi acestă 

promitere-acceptave se numesce contraci, adecă un act unde 

două părță fac, în acelaşi timp şi cu privire la acelaşi obiect, 

"două acte contrarie. In adevăr, A dă sai promite un obiect, 

B iea sai acceptă acelaşi obiect. 

Deci pentru ca un contract să existe şi deci să dea 

nascere la obligaţiuni, trebuesc: - , 

a) Să existe două părti recunoscute capabile de Stat, 

de a face convenţiuni. - LL 

b) Un fapt exterior care să manifeste 0 transacţiune. 

c) Obiectul contrzctului şi stipulaţiunile cu privire la - 

acest obiect. , | , 

_ Când una din aceste condițiuni lipsesce, nu există con- 

tract şi prin urmare nică obligaţiune. 

-Ş 117, Părţile. 

 Fiina-că obligaţiunea nu exista decât graţie putere! ce 

dedea convenţiunilor autoritatea constituită” aceste, na putu 

: 6 tâte condiţiunile între ori-cine 

Șă recunosc de, nn i 1 locului autoritatea a 
fost încheiate. Prin urmare din Capul 10 a 

“trebuit să. distingă între cei ce puteai și i 22 nu puteai 

'încheea, convențiuni și da nascere la O ipaţiuni. 

In e rând deci, ea a trebuit să facă, deosebire intre 

<etăteni Romani cu drepturi civile şi între peregrini car
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aveati numul dreptul de comercii. In ce îl privesce pe ce- 
tăţeni, aceştia aii avut -de la sine dreptul de a încheea con- 
venţiuni; însă pretorul deosebia între ei pe cei ce erai suf 

„„Juris de cel ce eraii alieni juris; apoi între sui juris el deo- 
sebia pe cei majori de cel ce se aflai sub tutelă. In ce îi 
privesce însă pe. peregrini 'cu jus commercii și pe. Latini, 
pretorul le-a aplicat normele pe cari le aplica: cetățenilor 
Romani, şi considera ca valubile actele acestora, când înde- 

„pliniati condiţiunile cerute Romanului afară de cea a calității 
„de cetăţen, Dacă cel ce a încheeat o convenţiune n'a avut 
jus commercii, dacă n'a avut vârsta; legiuită, actul încheeat 
de el a fost nul. - 

Așa dară cestiunea personei nu este o cestiune de ordine 
privată, e una de ordine publică, fiindcă stă în strânsă le- 
gătură cu însăşi existenţa, obligaţiunei; iar autoritatea care. 

„dă obligaţiunei putere, aceeaşi autoritate dă pers6nej dreptul 
„de-a încheea convenţiuni, sai nu recunâsce efectul conven- 
țiunilor, obligăţiunea, când persâna nu există după regulele 
dreptului. | a : 

$ 118. Faptul exterior. 
Posesiunea lucrurilor, în vederea acesteia se fac 'con- 

tractele, se obţine şi se perde animo et 'corpore şi nu nu-- 
mai animo saii numai corpore; deaceea când se transmite 

- posesiunea unui lucru e nevoe în primul loc de tradiția - lucru: 
lui şi înal doilea locde o înţelegere asupra acestei iradiţiuni. 
Se pote însă ca, tradiţia lucrului să fie scopul contractului,, 
adecă să formeze obiectul înțelegerei, a obligaţiunei, în acest, caz. înţelegerea precede tradiţia. _ 

In cazul când tradiţia, precede, judecătorul are un fapt exterior, un contract ; căci în acest caz o parte dă un lucru, cea-laltă parte primesce același lucru. in cazul însă când 
tradiţia trebue să urmeze, judecătorul numai are manifestaţia exteridră a contractului, de aceva el sa impus forma sub.care judecătorul recunoasce existenţa contractului. 

Faptul exterior prin care se. manifestă existența con- tractului a servit judecătorului spre a deosebi contractele între densele. El deosebia: ie 
a) Contracte reali facute prin tradiţia unu! lucru (re). b) Contracte verbali, încheeate prin anumite vorbe (verbis). 
c) Contracte literali, născute prin scripte (litteris). 

„Să ne ocupăm de fie care din aceste contracte cari re, verbis sai lilteris dedeai nascere' la obligaţiuni înainte încă."    
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de a ne ocupa de stipulaţiuni pentru casă reeasă mai bine 
faptul că caracteristica contractului este faptul exterior, 
acesta servind jurisconsulţilor la întemeerea, diviziunilor. şi 
a clasificaţiunilor a contracte. - RE ie 

SECȚIA II. | 
"CONTRACTUL SIMPLU. 

  

$ 119. Contractele reâli. 

Contractele ce se fac prin darea-luarea unui. lucru, re, 

se numesc contracte reali tocmai din acestă cuuză,. şi se 

deosebesc între ele prin scopul dâril-luării, care scop se pre- 

ciseză odată cu darea-luarea lucrului şi constitue legea păâr- 

ților: obligaţiunea ce nasce între ele faţă de pretor. . 

1. Aşa când A dă lui B un lucru şi stipuleză ca B 

să înapoieze lui A acest lucru intact şi la o dată dre-care, 

iar B primesce acestă stipulaţie, âtunci avem un contract; 

real, din care resultă pentru - B obligaţia de a înapoia la 

data fixată lucrul intact; Acest contract se numesce „Com- 

modatum. Inapoiarea lucrului intact de celce Va luat şi pri- 

“mirea înapoi a acestai lucru de cătră cel ce Va dat, după 

ce cel ce l'a luat s'a servit de dânsul, formeză obligaţiunile 

părţilor. Ele reese din darea şi luarea, lucrului şi. sunt pre-: 

cisate în stipulaţia contractului care formeză legea părților 

şi qă putere contractului. a 

“9: Cand însă A a dat lui B un lucru pe care acesta 

-la primit spre a se servi de dânsul, dar care lucru nu pote fi 

înapoiat identic acelaşi, ceea-ce se întâmplă cu lucrurile guae 

pondere, mensura sai numero constant, usul acestor lucruri con: 

stând tocmal în consumarea lor, atunci stipulația numai pote 

fi pentru înapoiarea aceluiaşi lucru identit, ci pentru inapoiarea 

unei cantităţă egale în numer, măsură, greutate și cali a e. 

 Obligaţiunile fiind aprâpe. aceleaşi ca mal sus, contractul în 

același, totuşi o diferentă, există; meaceea, acest contract a 

luat.un alt nume, el nu se mai numesce commodulum Ci so 

numesce matarum. E o deosebire care resultă din stipulaţiuni. 

Ambele aceste contracte servesc părții care iea, şi sunt 

gratuite. Când însă la commodatum se stabilesce „ul o os 

pentru cel ce dă, când la mau iarăşi se stabi eso n 

folos pentru cel ce dă, contractele acestea înceteză e 

7
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contracte simple, ele devin compuse, -şi în. alt loc ne vom 
ocupa de dânsele. 

„5. Un al treilea contract real este contractul numit | 
deposilum. In acest contract o parte dă, celei-Palte un lucru 
spre păstrare. Darea-luare se face, după stipulaţiuni, nu în 
folosul celui care iea, cu la commodatum sai mutuum, ci în 

„foiosul celui: care dă lucrul. Din acest contract se nusce obli- 
gaţiunea pentru cel cea luat lucrul de a-l înapoia fără a se 
fi servit, de el, precum se nasce „pentru cel ce dă acel lucru 
obligaţia de a-l scâte la timp. - IE 

4. In fine exista un al patrulea -contract real numit 
pignus care asemenea se nasce prin darea-luarea unui lucru. 
El se deosebesce de cele-lalte contracte reali prin faptul că 

în stipulaţia ce. se face se stabilesce pentru cel ce iu lucrul. 
un drept de a-l reţine sait chiar vinde în cazul când cel ce 
l-a dat nu s'a ţinut de o obligaţie. ce a luat. . | 

Se susține că pignus numit şi contractus pignoraticius 
s'ar fi născut din vechiul contract facut Der aes et libram 
Şi numit fiducia. Acâstă părere este :cu totul greşită; căci: 

„în primul loc trebue să se ştie că contractul numit zignus 
nu întemeează o afacere ci viue ca garanţie - în. urma unei 
afaceri încheeate, pe când prin fiducia se întemeea o afacere. 
In al doilea loc însă. trebue să ne întrebăm, de ce s'ar nasce. 
numai piguus din fiducia şi nu şi cele-Palte contracte reali 
ca depositum, commodatum Şi chiar mutuum uude o parte - încredinţâză celey-Valte un obiect: - a „.. După-nol pignus sa născut, după cum îl urată numele, 
din actio per pignoris capionem ; în vechime acâstă acţiune a legei se exercita acolo unde exista o execuţie moribus vel lege !). Căci într'adevăr, ce ulta conţine contractul nu-. mit pignus decât un inceput de execuţiune ? Ce este pig- nus în causa judicati captum, ce Pignus praetorium .dacă nu execuţiunea? Dacă s'a permis pignus în causa, judicati?), şi dacă pretorul. a permis prin edictul săi „luarea  posesiunei ca garanţie), de -ce n'am admite că şi 'particularii, după ce ai contractat un matuum, spre pildă, n'ar fi putut încheea spre siguranţă un alt contract incă şi care s'a făcut prin - darea-luarea unui lucru, pignus, ca guranţie,  printr'un con-. 
tractas pignoraticius ? a | - 
PI 

1) Gai IV, v6—98 urm. ! LL. D421; L.1. D928, 
3) L. 9% $1.D. 13,7 - 

N  
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Insă ca pignus ai putut fi date numai lucruri ce se 
pot da cu mâna, lucruri mobile. Cu timpul s'ai dat cu ga- 
ranţii şi lucruri imobile; însă pentru ă se putea acâsta tre- 
buia, o disposiţie legală, şi pretorul a dat-o în edictum sal- 

„Cianum care. apăra pe cel ce a primit un fundus ca garanţie 
în acest drept. . . a 

După acest edict,.posesorul de drept putea -să, posedă 
corpore. et. animo lucrul:săă imobil şi în acelaşi timp sa-l 
afecteze ca garanţie unui creditor!). Cel ce era apărat prin 
interdictum salvianum,. avea posiţiunea juridică. a celui pus 
în posesiune damni înfecti nomine, însă ex primo decreto ?). 

-T6te aceste patru contracte reali au ceva. comun între: 
dânsele şi anume: ele nu aii ca scop înstrăinarea obiectului 
dat şi luat şi nici un schimb; mutarea posesiunei e numai 
aparentă şi făcută pentru un timp scurt, posesorul lucrului 
remânând vecinic şi neintrerupt singurul şi legitimul lul 
posesor. i ie ! AD 

_$ 120. Contractele verbali. 

Am dis că contractele se mai pot încheia prin anumite 

vorbe pronunţate de părți, ca manifestaţie exteri6ră a con- 

venţiunej. Ac6sta se făcea în chipul următor: _ 

Una din -părţă întreba pe cea-laltă dare spondes ? sau 

facere spondes? iar cea-Paltă parte respundea, dare spondeo sai 

facere spondeo. Contractul a fost existent, când întrebarea 

şi r&spunsul. uit fost. congruente, _adecă atunci când între- 

bată o parte centum dare spondes ea a răspuns _centun 

dare spondeo 3). Acesta se numia, 8ponsio ;' ea nu înlătura 

stipulaţiunile, şi pe lângă sponsiunea care era faptul exterior 

al contractului, faptul formal, se făceau, stipulațiuni pri 

-vitâre la timp, modalitate ete. cu formaii legea. părților şi 

ituiaii: adevărata oblgaţiune. Na 

sn Ca gistrat roman, care da putere obligaţiunel nas” 

cute din contract, -pretorul a putut prescrie anume forma 

în care să se facă contractele verbali de câtr eta nil 

Romani; streinilor însă “cari aveai jus comimereii | 

  

2) Gai IV, 147; 313. 1, 4,15; Ș7 [4 6:,Cie ad. im, Sur, 

BLI8SD.20,1 
- 2 Cf. supra $ 114. 

:) Gai 111, 93—94. 
pl
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li-a putut presirie cuvintele, aceştia vorbind limbi diferite şi . 
având obiceiuri diferite; de aceeu el a consacrat întrebarea 
spondes? şi respunsul spondeo, ca pentru cetăţenii Romani, 
admit6ud ori-ce întrebare şi ori-ce răspuns congruent!) fă: 
cute de streini în ori-ce limbă?) din cari însă reeşia -mani- 
festarea exțeridră a unui contract. Peregrinii, Latinii, puteai - 

“deci întreba dabis ? şi respunde dabo; promiltis? promitto ; 
facies ? faciam şi acesta în orl-ce limbă. Pretorul chemat a 
judeca în aceste cazuri, căuta numai dacă există un con- 
tract, după voinţa părţilor şi apoi judeca obligaţiunea. 

Dacă una din parţile contractante bănuia că cea-laltă ' 
nu se va putea ţine de obligaţie 5), saii dacă “contractul n'a 
fost tocmai valabil), ea putea cere un garant. Acesta se nu- 
mia sponsor, când contractul întâi s'a, încheeat între un ce- 
tăţen şi un peregrin, iar un alt cetăţân garanta pentru pe: 
regrin, sai fidejussor sai fidepromissor 5). Acest, noii contract; 
se făcea prin întrebările: idem dari spondes? şi răspunsul: 
idem dari spondeo; fide tua esse iubes? fide tua promillis? şi 
răspunsurile: fide mea esse îubes, [ide mea promitto €), 

„8 121. Contractele literali.. 

» Contractul literal se face: prin înscrierea-.unei datorii 
întrun registru) numit codex accepti et expensi 5) şi care 

„era un fel de jurnal-cussa, Romanii având obiceiul de a ţine 
registru de veniturile şi cheltuelile lor 9, Acest registru se 
deosebia- de registrul numit adversaria 1%) 'sail. ephemeris 11), 
un felii de brouillon în care se nota afacerile dilnice cu- 
tente; acestea. devenind definitive 12) se treceaii ad aeternum. 

  

1) Gai III, 93. Fest. v. Spondere. Varro, |. ], Ci. ofr. UI 2, 103, Geil. 11, 24, IV" 20, mea În 1- Vie 68, Qi de " 2) Gai III, 92; $ 1. 1. 3.15. Theophil aq.h. 1 $ „45, 1. 2) Gai WI, 9; 1, 1, 50 Dap i în 180, D-4 ) Gai IIL; 8, 99. L. 1. ş 10, D. 44.7; L.1,$ d *) Gai III, 108, 1011172119, 156, î78i 11, Sas îl 12 eo 5) Gai III, 112, 116 ” 
*) Gai III, 1283 urm. 
3) Cic. pro Roscio 2 şi 3, $ 5—9. A *) Pseudo-Ascon.'a6. Cie. in Verr. I, 23, 60. 10) Pseudo-Ascon. |. €. - . . 13) Corn. Nep. Attic, 13. - : ! - ':) Corn. Nep. |. c, a
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în codex "accepti et expensi care arăta în ce constă averea 

Romanului 1).. E | 

, Registrul acesta se ţinea în următorul chip: pe o pa. . 

gină se înscria ca acceptum tot ce proprietarul registrului - 

a primit; pe ceu-Valtă pagină se înscria, ca, expensum, tot ce 

proprietarul registrului a dat 2, se înţelege că intrările şi 

eşirile erab definitive. Când se facea socotâla acestor. intrări 

şi eşiri, era, nevoie de-o dispungere ale aiferitelor. intrări şi 

„_eşină pentru a scâte diferenţele dintre diferitele . accepta și 

„expensa 5). - 
. 

Fiind-că registrul acesta era oglinda. mișcării averei Ro- 

manului, el era credut; intrebarea e numai, cum se născea! 

contractul, şi care a fost nevoia, instituire acestui al treilea 

fel de contract. - - - | 

Cand s'a terminat o afacere între Romani, se putea 

_ca să remână un rest datoiit de o pers6nă, dintr'o obligatie - 

născută dintrun contract real sai verbal. Obligaţia primă 

a. fost decă stânsă, contractul n'a mai existat; creditorul ne- 

putând reclama, decât pe baza contractului care prin solvirea 

fie chiar numai a une! părtă înceta de i mai exista. Deaceea cre- 

Gitorul putea sai refusa achitarea, dacă nu era integrală, sal 

sn modifice contractul. Dacă preferia să modifice contractul, el 

primia în păârte debitul solvi obligaţia, iar restul îl înseria în re- 

gistrul s&i, adecă transeria, datoria. Acelaşi lucru se întâmpla 

cu debitorul. Când contractul originar -a fost un contract real, 

transcripţiunea se numia'transcriplio a re în persona; CON- 

tractul real a încetat dea exista şi a intervenit o datorie 

personală. Când contractul a fost verbal, transcriptiunea se 

numia transcriptio a persona în persona ; contractul verbal 

personal originar a incetat și în locul lui. a venit un noi 

contract personal. Gaius ne arată că în aceste două cazuri 

„se nasce contractul ditteris +). Se presupunea, e evident, că 

fie-care Roman posedă un registru, şi pe când debitorul în- 

scria un acceptu creditorul înscria un expensuni. Acest fapt 

- al transcrierei se numia nomen facere5), adecă se da un nume 

noă, se crea, un fapt exterior, resultatului unei afaceri. In- 

  

14 Cic. pro Cluent XIV, 40 urm. Corn, Nep. |. c. _ 

2 Gai INI, 129, 180, 137. Cic. in Verr. II, 1, 23, 60. 11, 70, 170 

urm. pro Roscio I,.1. , , i . 

3) Cie. pro Roscio YV, 13 urm. L. 56 pr. D. 50, 16. 

4 Gai III, 198—130. , N . 

5) Cic. ad, Fam. VII, 23. Seneca de Benef, II, 23. II], 15; L 1- 

D. 33,1, L.52pr. D.151 - ii
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scrierea unei sumi la expensa se numia expensum ferve, în- 
„scrierea aceleeaşi sumi ca, acceptum se numia acceptum ve-. 

ferre 1). “ ! 
Transcriplio a persona în Dersonam se putea face şi 

pentru substituiri de creditori şi de debitori *); asemenea 
puteaii tigura în registrul unui Roman accepta şi exrpensa 
streine şi registrele puteai fi împrumutate pentru acest 
scop 5) 

În registre mai figurau. și așa numitele nomina arcaria; 
aceste erai: contractele reuli ca matua, cari pe lângă că 
exista de fapt prin darea-luarea lucrului, a sumei de bani 
şi dedeai nascere unei obligaţiuni, mai figurau şi in registre 
şi confirmai ast-fel ma! mult contractul şi obligaţiunea exis-: 
tentă +). i : 

Afară de contractul liferis de:care ne-am ocupat în 
„acest paragraf, mai existau la Romani aşa numitele chsro- 
grapha şi syngraphae, cari nu sunt contracte ce dai nascere 
la obligaţiuni, ci consemnarea pe hârtie ca dovadă a existenței 
unui contract încheiat şi a obligaţiunei. lu care a dat el 
nascere. 

numai de o „singura parte, adecă de debitor 5). 

tului 
Prin 
B un 

$” 122. Stipulaţiunile. 

Al treilea element necesar pentru existenţa contrac- 
pe lângă parți şi faptul exterior este. stipulaţiunea. 
faptul că A dă lui B un lucru saă că A promite lui serviciă, s'a făcut în realitate un contract; dar nu se „pote şti dacă contractul real este un conmodatum, un de- Positun, un maluum sai un pignus dacă nu se cunosc sti- pulaţiunile. - 
Fiind-că la contractul verbal centaa dare spondes spon- "Siunea coincide până la un: punct cu stipulaţiunea, juriscon- 

  

') Gai I11;.199, 184. Plin. ep. Plin N. H. II, 7. Cic. pr. Caec. VI, 17: L, 33, D. 44. 7. Cie. in verrem |. c. 

Oblig. 

2 Gai III, 130. 
2) 1.5, 58.D.13.6. | 
%) Gai [U, 131. L.7,D. 46, 2. 
5) Gai III, 134. Gneist. Die Formell. Vertriga des neuer. răm. T. 1845 p. 113. - | 

Syngraphae era dovada scrisă iscălită de ambele părţi. contractante ; chirographa se numia dovada scrisă Iscalită 
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sulții ai confundat sponsiunea cu stipulaţiunea şi resultatul 

nu pote fi decât tot confusiunea. E însă cert că alt-ceva e spon- 

siunea, alt-ceva, iar stipulaţiunea. Sponsiunea este promisiunea, 

generală care pote fi interpretată în aiferite sensuri; stipula. 

țiunea însă e precisarea promisiuneă, precisarea înțelesului, 

spiritului contractului şi a obligaţiunei ce nasce din contract. 

Spre a dovedi că, sponsiunea şi stipulaţiunea nu sunt ace- 

laşi lucru, pot servi următârele texte: Sponsalia autem dicta 

sunt a spondendo, nam moris fuit veteribus stipulari et spondere 

sibi uzores futuras!). In Gellius găsim expresiunile: stipula- 

batur ea în matrimonium duchum îri: qui ducturus erat itidem 

spondebat daturum. [n contractus stipulationum sponsionum- 

que dicebatur sponsalia 2). Se vede aci că pe lângă sponsiunea 

generală se făcea o stipulație precisă. Autorii clasică sunt 

“apoi unanimi în a explica cuvântul stipulatio. ca venind de 

la stipulum şi însemnână firmum 5). Şi în adevăr, sponsiunea 

Decem aureos primis Calendis Martiis dare spondes? Și. răs- 

punsul congruenţ : Decem aureos primis Calendis Martiis dare 

spondeo produce un contract; însă cine scie dacă din acest . 

contract ese o obligaţie pentru cel ce promite de a plăti o 

datorie de bani deja luată, sait dacă își iea obligația de a 

da la acea dată suma de mai sus ca împrumul? Acesta nu 

se scie, şi întocmai cum e nevoie de stipulaţiuni la contrac- 

tele reali, tot aşă e nevoe de stipulaţiuni la contractele ver- 

vali și literali. Stipulaţiunea e decă al treilea, element esen- 

“tial al obligaţiunei, acela care face legea părților. 

- Stipulaţiunile ce însoțesc contractul privesc a) înţelesul 

contractului, b) conâiţiunile sub cari el se face, c) diua şi 

d) modul. e 
A 

- În ce privesce ințelesul numai stipulaţiunile caracteri- 

seză contractele dacă ele sunt commodatum, muluum, depo- 

situ, Pinus, dacă e o promisiune de “împrumut, 0 pIo- 

misiune de plată, o novaţiune etc. | N 

. Condiţiunile suspendă saii anul6za, efectele contractului; * 

existenţa obligaţiunei atârnă dela realisarea lor, dacă ele se 

stipuleză. 
| “ 

ÎI 

R, L. 2. :D. 25 4 | , , 

2 Ai S: = “7 71. Obligationum firmandarum gratia stipu- 

lationes inductae sunt, quae quadam verborum soliemnitate conci- 

piuntur, et appellatae, quod per eas firmitas obligationum const 

gitur : stipulum enim veteres firmum appelaverunt. pr. I. 3% 15. Lheoph. 

ad. b.l. -
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| S2 pote stipula dies a Quo Săi dies ad guem, adecă 
termenul de când începe saii când sfârşesce oblisaţiunea. 

Modus conţine unele condițiuni proprie -unor afaceri. 
T6ts acastea constitnesc stipulațiunile contractului cari 

stipulațiuni pot fi imposibile, inutile şi chiar imorale, ori 
„Cum ar fi însă ele coustituesc legea părţilor; totuşi ele nu 
pot merge până acolo în cât să calce regulele cari intere- 
“S6ză ordinea publică. E inutil da. adogat că 'stipulaţiunea 
inutilă nu vatămă existenţa contractului, la cea imposibilă 
însă trebue a se vedea dacă ea atinge esenţa. obligaţiunei, - 

„obiectul; dăca-l atinge, obligaţiunea e nulă Şi: contractul fâră 
" efect, i E 

  

- 

| o OSECRIA IL, 
„CONTRACTUL SYNALLAGMATIC. 

  

-$ 123. Noţiunea contractului synallagmatie. 
Am stabilit că pentru ca un: contract să esiste tre- buesc. trei elemente ' şi anume: părţile, faptul exterior și stipulaţiunile cari cuprind consensul. In acâscă ordine de idei contractul dis consensual nici. nu intră, de re-ce ele mentul principal pentru existenţa contractului: după noi, „ faptul exterior, lipsesce cu totul, la contractul zis con- sensual. Este imposibil de a se concepe după noi .un contract care să nu fie: real, - adeca, făcut prin darea- luarea unui lucru, verbal, adecă făcut prin promitere şi „acceptare, sai literal adecă făcut prin înscriere întrun registru. Ceva mai mult chiar, aceste trei feluri de contracte “cuprind, prin stipulaţiunile ce le însoțesc, consensul părţi- „-lor contractante, şi e imposibil u se incheea, un contract fără » .de acest, consens. Ast-fel fiind tote contractele sunt consen- 

exterior nici nu cunâşte alt-fel de contracte. - „_Cu tâte acestea, când se judecă „mai de aprâpe afa- cerile între Gmeni, ele nu se presintă în tot-d'a-una 'ca afa- ceri simple, precum le-am v5dut când am vorbit - despre -conumodatum, mutuum, depositem Sai pignus, adecă unde "dal un lucru pentru un timp şi îl iei. îndărăt după trecerea “timpului; ele-nu se 'presintă nici aşa de 'simplu precum'o „arată contractul-verbal unde unul întrâbi dacă te obligi:a  
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:da, iar cel-alt respunde că se obligă; cea mai simplă afa- 
cere se presintă în chip complicat, ast-fel în cât vine cul-va 
greii a deosebi de ce natură este contractul încheiat, şi 
dacă mal cu s6mă în acea afacere există un contract . 
numai. a | O 

Se luăm un exemplu: . . II 
A vinde lui B o casă, sait un inel. A dă lui Bcu 

chirie o casă, o odaie. A se obligi a face ceva lul-B.- A. şi 

B se înţeleg între ei ca să lucreze impreună. pentru a câ- 

_ştiga mai mult. A r6gă pe B ca săi facă un serviciii.. In 

aparenţă aceste afaceri par simple, în realitate ele sunt insă 

complicate. Căci în cazul când A vinde lui B o: casă saii 

un inel, făcutu-sa sau nu un contract? Şi dacă -s'a făcut . 

- contractul de ce natură este el? E un contract. real, verbal 

sai literal? Jurisconsulţii găsesc că e consensuai, dar con- 

sensual e şi 7mutuum, consensual e şi commodatum; ŞI apol 

între a vinde o casă şi a da cu chirie o casă nu există - 

Gre deosebire ? Şi dacă există cum de sunt consensuale a: 

ceste contracte si mai -cu s6mă prin ce se deosebesc ele 

între dânsele ? Gre stipulaţiunile singure cari însoțesc con- 

tractele, formând legea -pârţilor. şi conţinutul obligaţiunei, 

pot ele fi confundate cu contractul însuşi, o parte cu în-. 

tregul, consecinţa, efectul, cu cauza? o e 

E evident că la vindare, la închiriere, luând aceste 

contracte ca.exemple, există o dare-luare a unui lucru, în 

“primul caz ca proprietate în al duoilea caz ca commodatum ; 

în aceste contracte există deci o res la mijloc și prin .ur- 

mare avem manifestarea. exteri6ră a contractului real. 

Când însă privim : lucrurile mai de aprâpe vedem, că la a- 

ceste contracte nu există numai o dare-luare a ama lucru, 

“ci există două dări-luări a. două. lucruri diferite. In. adevăr 

la vingare, vîngătorul dă marfa, un lucru, iar cumpărătorul 

dă preţul în bani, un- al doilea lucru; avem deci două con. 

tracte reali. Acelaşi lucru e la închiriere: proprietaru Pi 

„casa, odaia cu chirie, un lucru : “chiriaşul dă bani, pref 

„chiriei; sunt dar două dări și două luări. ontractele 

Prin urmare putem dice că acolo unde con tenis. 

“nu se -presintă sub forma simplă 7e, verbis, Sau . dpi 

avem a face. cu un alt sol de contracte, cari sun 

- : . 

văm dacă “acest fel de contracte nu sunt "cu Va te 

compuse adecă două contracte ce stau unul langă altul în. 

dependent. Aşa se. întreabă Gaius: Si: 7em țibi utende
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derim et în vicem aliam vrem utendam acceperim, quaeritui- 
an locatio-conductio contrahatur 5): Uipian spune că nu e 
locatio-conductio ?), şi în adevăr cine nu vede că aci avema - 
face cu două contracte reale independente unul. de altul 
numite commodata? Acestea se deosebesc de ucele con- 
tracte - cari. de şi două la număr se contopesc însă în unul 

“ Singur care a căpătat numele de contract syoallaginatic. 
Aşa dar prin. contract synallagmatie înţelegem conto- 

pirea, prin consimţimentul părților, a dou& contracte în- 
tr'unul singur. | 

"Dreptul Roman a cunoscut patru contracte synallag- 
matice şi auume: emtic-venditio, locatio-conductio, sorielas şi 
mandatum. | ă | 

Să ne ocupăm de fie-care din aceste contracte. 

$ 124. Emtio-venditio. 

| Lmtio-venditio e un. contract synallagmatic compus din „două contracte - reale şi anume din emtio şi din venditio, cari contracte prin consimţimântul părţilor sai contopit 
într'o singură afacere. - - - | : se 

In ce constă în adevăr acest contract? : 
A .se presintă la B şi îl iea un obiect pe care B îl dă. S'a făcut aci un contract real de. care nu ştii dacă e un commodatum, un mutaum, un depositum sait un pignus, stipulaţia va stabili de abia, acest lucru. : Insă, la stipulaţie se hotărăşte ca A să renunțe -la lucrul s&ii.. Pentru acâsta B îi dălul A o despăgubire binsscă convenită pe care Ao acceptă. Deci acum se închee -un al doilea contract real, . darea-luarea banilor. Insă darea-luarea, mărfei şi darea- . luarea, banilor termină afacerile contopindu-le.. într'una prin renunţări reciproce a părţilor una la marfă cealaltă la preţ; deci din dou contracte reali s'a făcut numai unul sin- gur numit contract synallagmatic. a „In ce priveşte numele acestui contract de emtio-ven- ditio. el vine de 'la, emere a lua sieşi 5) şi venum dare) a 

5) Gal [II—144. A 
2) L.17 $ 3, D. 19,5. 

-3) Fest. ep. v. emera quod nunc est 'mercari, antiqui accipie- bant pro sumere. « 
„___ Fest. ep v. abemito significat demito vel auferto;- emare, enim antiqui dicebant pro accipere. ” Îi 

*) Fest. ep. v. venditiones Isia, orig. V. 24, 24. . 

 



du renunțând; căci acesta 0 fac ambele “părţi, ele daii_re- 
nunţând una marfa cealaltă preţul, şi-şi ieai 'şieşi' una, 
preţul cealaltă marfa, adecă fac două acte contrare în același . 
timp cu privire la aceleaşi lucruri. 

„Acest contract cuprinde în realitate contopirea a două 
mutua ; căcă contractul rea! numit 7mutuum are tocmai ca: 
racteristica -dării ca proprietate a lucrului spre. <onsu- 
mare şi înapoiarea altuia asemenea egal în cantitate şi în 
calitate. a 

Contractul ast-fel precum lam descris este însaşi afacerea, 
viuă, cum-ea, se pretrece, şi de care trebue să-şi dea, sema, 
jurisconsultul când un conflict se iveşte; însă în practică: 
cumptrările şi vinderile se fac pe timp, prin înţelegeri, ur- 
mând. ca contractul să se execute mai târdiii. In: acest caz 
se naşte întrebarea, dacă, dând o parte-marfa, sau alta pre- 
ţul, sai în fine obligându-se verbal la executurea afacerei 
s'a încheeat într'adevăr. un contract şi .s'a născut o obliga- 
ţiune. 
i Noi credem că da, şi jurisconsulţii ai admis că con- 

tractul era perfect cum de. pretio convenerint 1). In: adevăr 

când cine-va a, luat o marfă şi s'a înţeles asupra preţului, 

el pote să nu fi dat preţul, şi afacerea e totuşi făcută, când 

proprietarul mărfei a dat'o, remănend acestuia a cere prețul; 

acelaşi lucru trebue'să-l spunem şi atunci când s'a nu- 

mă&rat preţul şi marfa trebuea să se dea mai târdiii. Cu 

timpul s'a. ajuns ca simpla înţelegere, stipulaţiunea cu pri- 

vire la vindere-cumpărare, să-ţină locul manifestării exte- 

rișre a contractului acestuia, şi ast-fel să iea jurisconsulţii 

abstracţia afacerel reale, ca contractul synallagmatic al 

vinderii-cum părării. 

Contractul de vindere-cumpărare conţine obligaţiuni 

pentru ambele părți şi anume pentru „una de a da marfa 

în. condiţiunile stipulate, pentru cea-laltă de'a număra 

nit la timp. . 

P ea oo anii “rechi, şcdlele de drept discutaii cestiunea, 

dea, se sti, dacă între părți s'a hotărit ca oa treia persână să 

fixeze preţul, contractul a fost încheeaţ. Labeo şi Cassius aă 

credut că nu. Ofilius şi Proculus însă âi credut că da ”). Nu 

vom intra în controversa, acesta; ţinem însă să observăm, 

că acestă cestiune nu atinge întru .Nimic contractul de 

vindere-cumpă&rare, e o modalitate a fixărei preţului şi în 

1) Gai TIT, 139 L. 2 pr. D. 19.2. 

2) Gai III, 140. , 

4721 
22 
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tot cadul contractul şe năștea dupe acâstă, fixare; cum de 
Dretio convenerit, trebue înţeles în acest sens, adecă al fi- 
zării preţului. Si 

Preţul apoi putea el consta, într'un obiect!) saii trebuea 
el să fie în bani? Nici acâstă controversă nu are impor- 

" tanță. din momentul în care obiectul se dă ca mmutuum; vin: 
derea-cumpărarea nefiind de cât un schimb de proprietăți. 

$ 125. Locatio-Conductio. 

“Intocmai precum sunt contopite într'unul singur două 
contracte reali pentru a, produce contractul synallagmatic, 
numit emtio-vendilio, tot ast-fel se contopesc dou& contracte 
reali pentru a produce un al doilea contract synallagmatic 
numit focatio-conductio. Insă pe când.la emtio-venditio mutauun 
intră în compunerea, celor două contracte, în contracvul 10- 
catio-conductio intră commodatum în constituirea contrac- 
tului, adecă un contract real, cel de al doilea putând fi de 
altă natură, însă tot real. | | E 

Aşa A dă lui B o casă, el nu i-o dă însă ast-fel ca 
acestă casă să: rămănă a lui B ci numai pentru ca B să. 
useze de dânsa. Avem aci un commodatum; însă, acest com- 
modatum nu este dat gratuit, căci B plătesce lui A pentru 
acest us. Prin urmare avem aci două contracte reali şi anume: 
darea, casei spre a fi locuită —acesta presupunem .că e usul 
ce se pote face cu casa—contract real numit commodatum ; 
darea pretaului chiriei, contract real numit mutam. Stipu- 
laţiunile hotărăsc ca casa, să fie înapoiată după un timp şi 
pentru acâsta banii daţi de B lui A să română-ai lui A. 
Aceste două contracte de dare şi luare s'a contopit întrun 
Singur contract în care părţile fac în acelaşi timp câte două 
acte contrare cu “privire la aceleaşi lucruri, una dând casa 
cea-laltă banii, alta luând casa cea-l'altă bani. 

Acest contract însă nu constă numai în darea cu chirie 
a unei case, el mai pâte consta şi în darea unul teren care în 
loc de-a, servi de locuinţă, să serve a se face o construcţie 
Gre-care pe el. In acest caz natura primului contract real, 
al commodatului, nu se schimbă, însă e schimbată natura 
contractului al doilea. Căci în loc ca cel ce primesce fun- 

1) Gai III. 141,
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„dul spre us, să dea bani, el dă, lacru, clădesce ceva, De- . 
- aceea contractul ucesta synallagmaţic a fost numit, locatio: 

conductio; fiind-că în el o parte e locator.şi anume cel: 
ce dă casa şi terenul, cea-l'alta conductor, fiind-că conduce. 
casa, în locul proprietarului ef, conduce lucrul ce are a face.. 
"Când deci un croitor dă unui lucrăţor stofa casă o lucreze 
în schimbul unei plăţă,.se face un contract, o afacere-.de: 
locatio-conductio în care croitorul care dă stofa e locator, 
ucrătorul care face haina, conductor. Architectul care iea un 
teren pe care să zidâscă e conductor, iar - proprietarul tere-, 
nului /ocator. - . , | EI 

Cei vechi se întrebau adesea în anumite cazuri dacă „4 

contractul încheiat, este o emtio-venditio saii o locatio conductio. 
Să luăm cazurile pe cari le găsim la Gaius:. 

_Si cum aurifice, dice Gaius, njhi convenerit ut îs €x 
auyo suo -annulos mmihi faceret certi ponderis certaeque formae, 
et acceperit verbi gratia trecenta, utrum emtio et venditio sit . 

„an locatio-conductio 1). Gaius se decide pentru emtio-venditio, 
primind o locatio-conductio în cazul când s'a dat aurfăura- 

rului, aurul necesar. E clar că acolo unde nu dai un obiect ci 
dal numai preţul, acolo există o emtio-venditio şi Gaius are . .. 
dreptate. Insă în cazul când dai şi aurul, dal şi banii pentru 

lucru faci de o dată două contracte reali; dar şi două con- - 

tracte îţi face aurfăurarul, îţi dă aurul şi-ţă execută lucrarea. . 

Si sarcinatori sarcienda vestimenta dederim, dice Gaius”), 

nulla statim mercede constitula, postea tantum daturus quanti 

inter nos convenerit, quaerilur an locatio conductio contrahutur. * 

„Că există un contract de locatio conductio aci nu în: 

cape îndoială; însă stipulaţiunea preţului lipsind, legea din- 

tre părţi hu există, obligaţia nu este precisată, deşi ea e. 

“născută în momentul când contractul s'a încheeat, şi jude: 

cătorul mare de cât a dispune 'înapoiarea hainelor fixând el 

Si gladiatoreă, mai dice Gaius 3), ea lege tibi tradiderinu 
. 

at în singulis, qui integri exzierint, pro sudore denarii, AA 

mihi darentur,. în eos vero singulos qui occisi aut debilitati 

 fuerint denarii mile, quaeritur, utrum. emiio el vendilio an 

„ docatio et conductio contrahatur; et magis placuil, eorum git 

! 

1) Gai II, 147; 2,$1.D.19,2. 
2) Gai IML, 143. cf. 82, D. 19, 5; L. 25 pr. D.19,2. 

3) Gai III, 146. ie
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întegri exierînt, -locationem et conductionem contractam videri. . 
at eorum qui occisi aut debilitati sunt, emtionem et venditio- 
nem esse, o o i | | 
„Gaius a avut reaua, inspiraţie de a alege gladiatori cari 
răniță sai ucişi nu mai plătiai nimic şi a pune preţuri ne- 
potrivite. Să schimbam şi în locul gladiatorilor să punem 
tauri şi preţuri potrivite după valdrea, lor. In acest caz tema, 
se schimbă şi e probabil că nici nu se va vorbi de vîndare 
după fapt, ci numâi deo locatio-conductio, căci pelea, şi 

„ carnea taurilor ucişi aii o valdre pe care nu.o 'ara pielea, 
_gladiatorului. Deci avem a face aci cu o locatio-conductio 
“numaj, e e 

„ B înutil dea adăoga „şi aci că locatio-conductio se putea, 
face printr'o înţelegere de mai înainte şi că contractul ju- 
risconsulţilor a luat numele săii de la afacerea, precum eâ se 
presintă în natură fiind el numai o abstracţie a afacere. 

4 

Ş 126. Societas, 

| Contractul . synallagmatic pe care: Pam numit, emtio- 
venditio s'a născut din contopirea a două contracte reale 
numite mautua, unde părţile dedeai, una banii, cea-l-alt.în 
schimb un lucru' ca, proprietăţi ale acelora, cari primiaii a- 
-ceşti bani sai acest lucru. In contractul. synallagmatic pe 
care lam numit locatio-condictio am vădut, că el se naşte 
„asemenea din două contracte. reale în care unul e un com: modatum celalt un mutuum, unde lucrul dat ca commoda- 
„dum nu devine proprietatea, aceluia - care-l: acceptă ci-l are 
numai pe timp în schimbul mutuului dat la al cărui pro- prietate renunţă cel ce-l da. | | i Din acâstă constatare se pâte "vedea, că . jurisconsulţii 
Romani. cari ait pus bazele ştiinţifice dreptului, ati urmat 
in ce privește contractele synallagmatice. cari dedenii na- scere la câte două obligaţiuni reciproce şi cari se născeaii prin contopireu a două contracte. simple într'unul numai prin consimțimentul părţilor şi prin renunţările lor, că aceşti Jurisconsuli, gicem, ati urmat sistema, stabilită la contractele reali şi care le-a, servit ca, bază în contractele synallagmatice. 
Dacă deci la emtio-venditio am avutun mattatuum, a locatio-conduc- tio un commodahum ca bază a noului contract, de cen'amaveala cele-Palte două contracte synallagmatice cari ne mai rămân un depositum la unul şi un Pignus la cel-alt ca. bază care carac- teriseză aceste două din urmă contracte synailagmatice, dintre  
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cari unul se numeşte socizțas cel-alt mandatum ? Lucrul pare 
curios, celor cari consideră contractelesynallagmatice ca con- 
tracte pur consensuale; ei greşesc însă când cred că consensul 
singur e îndestulător pentru a da nascere unui contract pe 
care dupe plac lar numi, emtio venditio, locatio conductio, so- 
cietas sai mandatum,." Contractele acestea capătă numele ce 
le aii din natura afacerei, şi numalanalisând afacerea poţă şti 
dece un contract.e o societas, un mandatum. şi nu o. locatio- 
conductio spre pildă; afacerea e. o realitate unde dat şi ei, 
ea e compusă din. contracte reali contopite. Se naște acum. 
întrebarea, care din cele două contracte reali ce ne-ai mai. 
rămas afară de mutuum şi commodatum intră în natura 
contractului numit societas, adecă, “dacă - pentru constituirea  - 
lui e nevoie de un pignus saii de un depositum. 

Sciut fiind că atunci când două .sai mai multe per- 
“s6ne constituesc o societate, fie-care dintr'6nsele depune ceva 

în comun, fie un capital, fie puterea sa de muncă. musculară 
sati nerv6să. Acestă avere pe care-c depune fie-care nu 0. 
dă ca emanet celui-Valt, şi ea formeză o avere comună a 
tuturor acelora cari ai, depus'o.. Ea nu este: depusă spre 
siguranţa, . unuia sait celui-l'alt dintre 'contrahenţă, ci e de- 

"pusă ca propriâtatea. fie-căruia spre-a folosi tuturor. In 
acest caz suma, 'sait averea, dată spre a constiţui o societate, - 
nu e 7utuam fiind-că nu e dată altei persone, pentru ace- 

lași cuvânt nu e nică commodatum şi nic pignus, ci con- 

stitue un depositumn. | , i . 

Contractul deci pe care-l numim societas se constitue 

“atunci când două pers6ne pun în comun 0 sumă de bani, 

muncă, lor, un capital, o avere in fine, ca depositum spre 

folosul fie-căruia din. el.: o | | 

x 

. 
4 

$ 127. Mandatum. | | 

patrulea contract synallagmatic 

ce prin darea, unui pignus. 

-pri „acă a ăzneţă pen: 
La prima, vedere. acestă afirmare pare îndr 

tru coatrăotul care-e considerat ca tipul contractelor con: 

sensuale ; privite insă lucrurile mai. de aprope se constată, 

că în acest contract intră contractul real numit pignus. 

- Despre mandatum se dice: obligaiio mandati consensul 

contrahentium consistit î el -pote. „Să „se, nască in diferite, 

In ce priveşte pe.al 

  

4 1) Gai, MII, 155—162, L. l- pr D.17, 1 

=
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chipuri 1) şi se deosebeşte de locatio-conductio prin gratui- 
tate ?) aşa spuneaii jurisconsulţii clasici, aşa se dice şi adi. 
„Să luam însă un exemplu: Seius dă Iul Titius un 

mandat şi îi scrie formal: mando, sai volo, saii rogo dupe 
raportul de politeţă ce există între . Seius şi 'Titius, ca a- 
cesta, să-i cumpere un cal în: anumite condițiuni. clar pre- 

„cisate. Titius însă, consimte 'saii nu consimte; el cumpără un 
"cal în condiţiunile arătate de Seius, îl păstrâză pentru sine 

saii nu cumpără de loc, sati cumpără un cal mai prost sait 
“maj bun. Există aci un mandat saii nu? Cine o pâte sci? 
probabil numai Seius, şi acâsta nu ajunge. A 

In tot casul am comite o „nedreptate faţă de Seius 
- când am interpreta faptul lui ca o execuţie a unui mandat, - 

când bietul Seius nu este dator a face atari servici! gratuite | 
nimenul şi nică chiar lui Titius, amicul său. cel. mai intim.. 

Dacă-însă Titius a dat lui Seins o sumă de bani şi 
Ia însărcinat cu cumpărarea unui cal în numite condi: 
ţiuni, atunci lucrurile se schimbă, Seius având bani streini 
trebue să refuse sai să „primâscă sarcina ce îi se impune. 
„. Așa, dar şi la mandatum trebue să 'se dea 0 res pen- "tru ca contractul să pâtă exista. Insă în-casul când însăr- 

. cinedi pe un avocat să-ți pledeze o causă, în acest cas îl „dal un mandat, dacă îi plătești mandatul' se modifică în locatio-conductio; aşa ar fi. Dar avocatului cană îi dai man- datul îl dai actele necesare, îl confiedi secretele intime ale „procesului cari consţituese ' averea; ta, acestea sunt ca şi banii daţi pentru cumpărarea calului un emanet, un pignus. pentru mandatar. Prin. urmare la contractul al patrulea synallagmatic figur6ză contractul a] patrulea real, ca unul din cele două contracte reali ce se “contopesc pentru a da . contractul. synallagmatic din care'ese două obligaţiuni, câte una, de fie-care parte contractantă. 
„„„- Că mandatul e gratuit e o eresie; obligaţiunile nu nasc din contracte desinteresate ; ast-fel fiind însăşi suma ho- norarului p6te servi ca contract întemeetor. al mandatului 
în casurile când dat un mandat pentru ridicarea unei sumi, a unui depositum sati commodalum de la alt cine-va. In acest cas mandatul s'a, îndeplinit, când %'a ridicat depositul 

  

———. 

"DL 181,2. D.17.1;L.1'S3eod. - : 2) Gai Uli, 162, L.1 84, D. il.
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sau commodatul; până când nu sa ridicat avem a face cu' 
0: locatio-conductio numai. o i 

Incheînd deci. cu contractele. synallagmatice, observăm 
că de rig6re la aceste contracte e, ca din cele două con- 
tracte care-l compun unul să fie un contract simplu real, 
cel-alt pote fi de altă natură, el pâte fi chiar compus, însă, 
aceste două contracte trebue.să, fie contopite prin consimţi- 
mântul părţilor într'unul care modifică întru cât-va natura, 
scopul contractului simplu. 

$ 128. Contractele compuse. 

In afară de contractele simple şi de cele synallagma- 
tice de cari ne-am ocupat până acum, mai există un fel 

de contracte cari fără de-a fi simple nu sunt nică synallag- 
matice adecă contracte în care două simple se contopesc . 
într'unul. Atari contracte sunt sai compuse din două con- 
tracte cari nu sunt contopite într'unul precum este con- 

tractul do ut des, do ut fucias, facio ut des, facio ut facias, 
sat sunt contracte simple făcute prin adaosul unui pact 

precum este contractul numit fenus şi. care nu este de cât 

un multam. pe lângă care se stipuleză o'dobândă. De aceste 

contracte nu putem să ne ocupăm în special, ele se gu- 

vern6ză dupe natura contractelor simple şi dupe dreptul 

“care guverngză pactele de cari ne -vom ocupa, când vom 

vorbi despre acţiuni. | _ 

Cu acâsta am terminat materia, contractelor şi deci 

trecem la, delicte. i o 

SEOPIA III. 

DELICTUL. 

$ 129. Noţiunea delietului. 

Ceea ce am dis cu privire la noţiunea contractului 

aceea o spunem şi cu privire la delict, adecă;: când B a 

luat de la A un Obiect, ordinea de posesiune în Stat s'a, 

schimbat, şi pretorul putea interveni pentru a face pe B 

7
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ca să restitue lui A lucrul pe care l'a luat. 'Trebuesc dar 
două părţi Aşi B, trebue o autoritate care să pâtă resti- 
tui starea de mal înainte, şi mai! trebue un fapt exterior 
care să dovedâscă, magistratului schimbarea ordinei de po- 
sesiune. Insă ordinea de posesiune putea fi schimbată cu 
consimiimântul părţilor, ceea ce. era, regula, de aceea pre- 
torul nu intervenia spre a, restabili ordinea, de mai înainte 

"şi o sancţiona prin neactivitatea sa. Când însă schimbarea 
ordinei de posesiune s'a făcut fără ca un contract să existe, 
adecă contra, voinţei . uneia dintre părță, atunci obligaţiunea 
restituirei există, ea însă nu se mai nasce din contract 
ci din contrarul contractului din delict. 

Delictul deci în dreptul Roman era, ori şi. ce fapt fă- 
cut de cine-va contra voinţei sai averei altuia în dauna 
acestuia. EI atingea în acelaşi timp şi pe omul privat şi 
ordinea. privată sancţionată de pretor prin edictul săi. 
Restabilirea, dreptăţii se făcea în două direcţiuni: cu privire 
la omul privat prin înapoiarea  posesiunei sait repararea ei, 
cu privire la ordinea privată printr'o pedepsă prevădută. de 
lege, adecă de edictul preţorului ), - 

Dreptul Roman a cunoscut patru delicte şi anume: 
Furtun, Rupina, Damnum înjuria datum_şi Injuria. | 

. 

" $ 180. Furtum. 

Prin furtum înţelege dreptul Roman orl-ce fapt al unei persâne care, fără scirea, şi consimţimântul "alteia, își însușesce în scop de câscig un obiect Gre-care ul acestei din 
urmă persne. Faptul e furtum nu numal în casul când 
persâna ce-şi însuşesce un lucru strein scie a] cui este acest 
lucru şi totuşi îl insuşesce, ci şi în casul când nu scie al cui este 2), - 

Romanii cunoşceaii mai multe felurt de furta şi a- nume furtum manifestum şi furtum „nec manifesta, furt 
conceptum şi furtum oblatuan. A 

Purtum manifestum a fost atunci, când cel'ce a furat a fost prins în flagranti. Dupe unii era necesar ca furul să 
fie prins asupra faptului; dupe alţii ajungea ca el să fie 

  

Gai IV,8,9. 
2) 1. 1. D. 47.9. Gai III, 195, 408,
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prins pe'locul unde s'a, comis delictul, după alţii iar ajun- 
gea ca dupe furt să fie prins încă cu obiectul furat asupra, 
lui, alţii în fine credeaii că există: un: furium manifestum 

„atâta timp. cât furul a fost vădut cu lucrul furat 1). Ori-ce 
' alt furt a fost un furtum nec manifestum. i 

Acestă explicaţie pe care ne-o dai jurisconsulţii Ro- 
mani e forte frumâsă şi simplă, ni se pare însă că ea nu 
este exactă. Dividiunea în furtum manifestum şi mec mani- 

festum e forte vechie;:ea se găsesce încă, în legea celor XII 

table, şi e imposibil ca pentru un furt prins în flagranti 

să se fi statuat pedâpsa capitală, iar pentru alt furt nu- 

mai dublul 2); şi apoi să se pedepsâscs cele-l'alte două fe- 

liuri. de furta şi anume furtum conceplum şi furtum obla- 

tum mai mult ca furtum nec manifesta, Ia . 

E evident că nu forma furtului a fost pedepsită, ci 

intenţiunea celui care a furat. In acest cas trebue să înţe- 
legem. prin furtum manifestum acţiunea cu intenţiunea Y&- 

dită de a fura, acâsta e cu atât mai adevărat cu cât furt 

era, şi în casul când luai un lucru strein fără de a sci al 

cul este. Sabinus definind furtul: qui alienum jacens laucri 

faciendi causa sustulit furti obstringitur site szit cujus sit sive 

mescit 5, scirea şi nescirea sunt cuprinse în însăşi definiţia, 

furtului. - , E - - | 

Era, vădită intenţiunea de a fura la cal ce se intro- 

ducea în casa cuiva însuşindu-şi lucruri cari nu erai ale 

lui; ea era vădită şi la sclav 4). Condiţia ca furtul să esiste 

era apucarea lucrului şi plecarea cu dâasul 5). Pedeapsa a 

fost decit aspră €). A e 
Se consideră ca furtum manifestum mal târdiă şi fur- 

tul comis lance-et licio adecă la cântar și la mesură î), 

Purtum conceptuum se numia, casul' de tăinuire, când o 

res furtiva a, fost „găsită la cine va, acela la care s'a găsit 

lucrul de furata fost considerat ca fur 5), Dacă el nu sa 

opus lă perchiziţie în casa sa,.atunci s'a admis că nu scie 

PI N N a 

:) Gai III, 183—185. 
% Gai III, 189—191. 

3) Gell. N. Atr. XI. 18, 91... 

*) Gell XI, 182 | | 

5 Geli XI, 18 -1l. , 

- Gai Itl,'189. IV-—[U. Cie pro Tull. $ 47. 

--3) Dintre tâte explicările traducerea simplă pare mal bună. 

*) Gai 111, 186. e 

. 
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dacă lucrul de furat găsit; la el a, fost o res furtiva şi dect 
nu a fost în casul furului manifest; el n'a, fost pedepsit 
cu pedepsă capitală şi cu înapoiarea, lucrului, ci trebuia să 
plătescă întreit val6rea lucrului. găsit la. dânsul. Dacă însă 
sa opus, atunci perchiziţia sa făcut. totuşi pe garanţia 
celui furat, şi găsindu-se lucrul a esistat un furtum mani- 

_-Testum şi nu un furtum conceptum 1). 
Furtum oblatum .era, în casul când - tăinuitorul a op- ţinut lucrul de furat de.la un altul de cât furul, în acest cas el n'a comis un furt. Legea totuşi îi aplică, pedâpsa fur- tului conceptum însă cu regres asupra. persânel care îi a „dat lucrul furat 2). A - 
N'a fost vădită intenţiunea de a fura acolo unde cine va şi-a însuşit un lucru strein, fie că a fost de bună credinţă când și la însuşit, credend că şi-l pote însuşi—cu în cazul de litigiii între părţi sati de convenţiuni neterminate— sai când a credut că un ogor e părăsit pentru tot-d'a-una Şi » deaceea şi l-a însuşit. In aceste cazuri furtul a fost nec ma- nifestum şi pedâpsa, era îndoitul valorii 5, 

“Cu timpul asprimea. pedepsei pentru cazul fartului ma- nifest a scădut şi a remas în quadruplum, 

$ 181. Rapina. - 

Prin -Rapina se înțelege răpirea, averei de cătră Gmeni înarmaţi. In timpurile cele vechi nu s'a făcut deosebire între furtum nec manifestum Şi rapina, acest; din urmă delict era cuprins în cel d'intăi şi pedâpsa a fost capitală; însă mai târdiu s'a simţit nevoia unei distincţiuni şi pretorul a creat acest noii delict prin edictul său. In anul răpirei, despăgu- birea era, împătrită, ork-ce reclamaţie făcută după trecerea anului cât se afla pretorul sub a cărui magistratură s'a co- mis răpirea, s'a admis ca, utilă, însă ea nu mai mergea în quadruplum, ci în simplum 4) : cc 

Şi $ 132, Damnum injura datum, 
Prin damnum injuria datum se înţelege ori-ce daună - PN 

  

:) Gai [II, 192. 
Gai III, 187. Paul S. R. 1,31, 395, 3) Gai II, 51..11Î, 190... a *) Gai UI, 209;.L. 2, $Ş 10 şi 12. D. 47,8, N
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cauzată cui-va prin vre-o nedreptate, făcută însă nu corpore 
corpori ci averei saii celor ce aparţineaii cuiva. “ 

Legea Aquilia, a dispus ca aceste daune să fie în tot- 
da una despăgubite bănesce!). - Paguba pricinuită, casu re- 
mânea nepedepsită ?). | 

= 28188 Injuria, | . 

| Prin înjuria se înţelege ori-ce delict; comis corpore cor- 
pori. Legea celor XII table-a dispus falio pentru cazul cână 
părţile nu s'ar putea împăca. Pentru un os fractum sui 
conlisum al unui om liber se plătia 300aşi; când a fost sclav 
cel rănit, taxa, era pe jumătate, adecă.. de 150 aşi:); pen- 
tra ork-ce altă înjuria, ca o palmă bunidră, tarifa a fost 

"de 25 de aşi. Cu timpul s'a schimbat şi. acestă stare de lu- 
cruri î), a ” Să 

: E de notat din tâte acestea că delictele .privitore la, 
proprietate sunt delicte de ordine privată şi că despăgubirile, 

„pedepsele se plătiaii nu Statului ci părţii lesate. Chiar la 
[urtum înanifestum se putea vinde. farul pesţe Tibru în fo: 
losul celuia în prejudiciul căruia sa comis furtul, , 

In schimb însă vedem şi rapina şi înjuria, adecă banda 
armată care răpesce şi frângerea de picire, de mâni, de 
capete, palmele trase unul altuia, ca cestiuni de ordine privată. 

Dacă în ceea-ce -privesce furtul punctul de vedere ro- 
man e superior punctului de vedere actual, furtul interesând 
nici mal mult şi nici mai puţin Statul decât contractele one: 
r6se,-în ceea-ce privesce rapina, şi injuria, punctul de vedere 
roman lasă frte mult de dorit. Banda armată care răpesce, 
spargerea de capete, sunt cestiuni 'de ordine publică. 

  

5 Li 1.:D. 9, 2. Gai II, 210 urm. L. 2. D.1. c; L. 27, $ 6 cod. 
- 2) Gai III, i 

„5 Rănirea sclavu S 

d Gai III, 220 urm. Paul S. R. -V, 4: 

Tuse. disp. IV, 2. Fest. v v. Talionis, rupitias, 

14. Plin. E. N. XVII, 1. 

in înjuria ci damnun înjuria_ datum. 

Iul pa fost tic Sei Gic, de rep. LV, 10. 
sarcito. Gell. XX, 1,
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CT SROPIA Ti 
“ QUASI CONTRACTUL ŞI: QUASI DELICTUL 

| Ş 184. Quasi contraetele.. - 

“Sunt cazuri unde prin. fapt, nu prin consimțimântul - părților sai contra voinţei lor, se stabilesc raporturi între două .pers6ne şi cari raporturi fără a: fi contracte formali 
sait delicte formali, se apropie când de contract câna de de- lict. Aceste cazuri Romanii le-ai numit quasi contracte sai quasi delicte, după cum raportul. semâna mai: mult cu con- tractul saii mal: mult cu delictul.. Aceste . raporturi dedeai şi ele nascere la obligaţiuni întocmai ca, contractele saii de- lictele şi autoritatea, în interesul menținerei ordinei de drept putea să intervină spre a restabili acâstă ordine când a fost sdruncinată, |. Ps - 

In special quasi-contractul exista, în următ6rele cazuri: „ 0) Negotiorum gestio. Acesta, era un quasi-contract, care “Şi lua existenţa în faptul că o pers6nă şi-a luat de-la sine sarcina de a, îngriji de interesele altay - persone, fără scirea acesteia, însă nu. contra, voinţei ei. Dacă o facea, cu seirea, exista un contract, .mandatul; dacă o .făcea contra vointei, exista un delict, fuertaun. Intenţia fiind de a, servi pers6na, acest quasi contract, se, pâte apropia de mandat. şi dă na- scere la obligaţiuni ultro-citroque ca ork-ce contracţ synal- lagmatic. Cel ce lucra, pentru altul se numia, negotiorum „gestor, iar acela pentru care se facea, negoţiul quasi man: dantul se numia, dominus negotiorum. Acesta este primul quasi. contract, : Da - W Un quasi-contract, există şi între tutor şi pupil. In momentul când cine-va, primesce o tutelă, se stabilesce între el: şi minor un raport care dă nascere la obligaţiuni, dar care raport nu este făcut nici prin contract şi nici prin de- lict. EI se apropie mai mult de Contract; însă fiind-că între tutor şi între. pupil un contract formai nu e. posibil şi legea - vine de se Substitue pupilului, raportul -este un quasi-con- tract care stabilesce obligaţiuni ultro-citroque. Acest . quasi- contract pare a se apropia mai mult: de un -mandat legal; a 
- însă de fapt el se apropie mai mult de o. locatio-conductio
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de. Gre-ce tutorul iea în. primire totă averea şi o conduce. 
tot timpul cât pupilul e minor.. .. . E 

c) Un al treilea quasi-contract 'exista acolo. unde prin 

natura lucrurilor, fără, ca să fie nevoie de consimţimântul : 

părților, exista o societas. Aşa, în“ cazul când un lucru su 

dăruit sat legat-la două sai mai multe persone. Faptul sta- 

bilesce obligaţiuni  ulfo-citrogue şi părţile sunt legate ca 

__printr'un contract synallagmatic. Că acest quasi-contract se 

“apropie mal mult de contractul numit societas e de prisos 

de a mai adăoga. | Da 

d) Un al patrulea quasi-contract se stabilesce între 

heres şi legatari ; căcă fâră de a fi obligat cui-va prin voinţa 

'sa, heredele se vede prin faptul altuia într'un raport, de drept 

cu legatarii. Acest raport nefiind stabilit: prin contract şi 

semănâna cu contractul este un quasi-contract. 
- e) Al cincilea şi cel din urmă quasi-contract e: acela - 

care se stabilesce între două persâne deadreptul, re. Acesta 

„ ar. fi un contract real, însă ceea-ce lipsesce e tocmai consini- 

ţimentil părţilor. Un atare caz e'solutio îndebili, când cine-va 

„ plătesce o datorie pe care nu 0 mai datoresce. În acest caz : 

se vorbesce de quasi-contract care semănă cu mutuum. 

- Ş 133. Quasi delictele. 

___ Quasidelictele se caracteriseză printraceea că 0 pel- 

s6nă, face un răi alteia fără ca să fi ţintit a-i face acest 

răă şi e prin urmare mal mult indirect: decât direct r&spun- 

dătore de dauna cauzată acestei persone. 
Dreptul roman cun6sce cinci quasi-delicte cari sunt: 

a) Judex qui litem suam. fecit. Când un judecător jurat 

chemat 'să judece într'o afacere era şi parte în cauză “şi ca 

atare el a judecat în favârea sa, el a comis un quasi-delict 

si a fost r&spundător de acâsta faţă de partea cea-l'altă-- 

a b) De effusis et dejectis. Când dintro casă s'aii aruncat 

- sai turnat ceva, pe stradă şi s'a cauzat ast-fel trecătorului 

o daună, atunci cei ai casei ai fost răspundători faţă de cel 

daunat. Era aci un quasi-delict fiind ca numai accidental și 

"făra intenţia de a face cul-va r8i, ci numai sieși bine, să 

cauzat o daună. Acest caz „de effusis et dejeclis este acel 

10048 Casus. care preocupă .pe jurisconsulţi. Justinian îl 

amintesce, $ 2 IL, +, 6,după cea tratat despre acţiunile în 

vrem quae eX legitimis ek civilis causis descendunt şi a început 

7
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să se ocupe de acţiunile pretoriene. După Justinian ar exista un Singur caz în care cel: daunat posede lucrul şi are o actio în vrem. La de efkusis et dejeclis există cazul căci stro- pindu-se hainele" cui-va prin turnarea afară a unor murdării, cel ce posede lucrul are 0 actio în rem contra. “proprietarului casei. Că acesta e acel anus casus se. dovedesce in digeste prin locul pe cure-l ocupă titlul de e/fusis et dejectis şi care e __ precis locul. care corespunde cu unus casus în instituţiuni. Aşa cartea, VI se ocupă de în rem actio, cartea, VII de usufruct, cartea VIII de servituți, cartea IX. de delicta ex lege, cartea X. de actiones miztae, In cartea IX. se află, sub titlul 8 in- clus cazul pretorian (precum e inclus în cartea VI şi actio publiciana) unde așa, disul Quasi-delict dă cazul în care po- sesorul daunat; deși posedând are actio Yem, însă pretorul îi dă pentru damnum un poenalis Judicium contra locuito- rului casei. | 
c) Ubi vulgo iter fil. Dacă, cineva pune sai suspendă un lucru pe locurile unde trece lumea, şi ast-fel se întâmplă ca, să, se causeze un damnum cul-va, cazul e un quasi-delict, d) Asemenea e quasi-delict şi deci răspunde de daune, „COUpO, nauulo. şi stabularius. hotelierul, armatorul, grăjdarul, 

. 

de furtul comis în averea, celora .cari ai încredinţat stabili- * mentelor lor averea. Nu trebue să se confunde cu contractul ce se închee cu caups, nauia şi stabularius când se incre- dinţâză în mâna acestora averea. . 
„€) Noxalis ărtio. Există, Şi un quasi-delict în cazul când un serv, fără scirea, stăpânului caus6ză cuiva un prejudiciu; în acest caz stăpânul răspunde de dauna cauzată, până la val6rea sclavului sai a animalului care a pricinuit paguba, putând să-l dea ca despăgubire. --
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CAP. II, 

PROCESUL 

N 

SECŢIA 1. | 

JUDICIUM LEGITIMUM 

$ 186. Actio şi judicium. -. 
p | 

Când un civis romanus optimo jure a suferit de la un 
alt asemenea civis vre-o nedreptate, călcându-i-se vre-un drept 
civil al său, el a avut la disposiţia sa legis actio saii facul- 
tatea de a porni cu mâna urmată contra aceluia care îl a 
cauzat nedreptatea, şi afacerea venia ast-fel înaintea tribu-. 
nalului centumviral. Când însă dreptul călcat n'a fost de 
„natura drepturilor civile cari veniai înaintea centumvirilor, 
precum ar fi drepturile ce resultă cuiva din obligaţiuni ci- 
vile resultânde ele însăşi din contracte, sait când. persâna 
care a călcat dreptul n'a fost un cîuis optimo jure, atunci 
o reparaţie a nedreptăţii sai a fost imposibilă —legis actio 
neîncăp6ud aci—saii ar fi trebuit ca cetatea să lase pe cel 

"ce n'a fost ciuis optimo jure pradă cetăţânului a tot puternic 
faţă, de cel cu drepturi mai puţin bune în cetate. 

- Şi una şi cea-V'altă din aceste două alternative ai fost 
- de o potrivă de'rele din pricină că, în primul caz transac- 

„- iunile cu cei ce aveai commercium în Roma at putui de- 
veni imposibile în cetatea acesta din lipsa de sancţiune, iar 
în al doilea s'ar fi turburat ordinea în Stat; intervenirea 

pretorului s'a impus dar în ambele cazuri, şi, după ce el a 

sancţionat ordinea prin interdictele sale, a declarat în edictul 

- său: Pacia conventa, quae neque dolo malo, neque adversus
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leges, plebiscita, senatus consulta, edicta, neque quo [raus cui eorum fiat, facia erunt, servabo 1).. Cu chipul acesta pretoru! - a sancţionat convenţiunile oneste şi făcute în limitele legilor şi a asigurat execuţia obligațiunilor. ÎN 
Resultă de aci că cel ce se simţia nedreptăţit, prin călcarea vre-unui drept ce avea dintr'o obligaţie, fie el ce- 9 “tăţen optimo jure, fie el un peregrinus chiar, însă o per- sonă care. avea commercium în Roma, avea facultatea de a, veni la pretor şi a-i cere 'ca în baza edictului săi să repare nedreptatea suferită. Acâsta facultate de a porni cu judecata contra altuia pentru a repara o “nedreptate prin mijlocirea pretorului, semănând cu legis actio, însă resultână din edictul pretorului, sa numit actio, iar activitatea pre- torului în acest cas, constând în jus dicere, s'a numit Ju dicium, - . i Se dice că acţiunile se nasc din obligaţiuni. Fiind însă că obligaţiunile înseși se nasc âin convenţiuni sai contracte „Şi ai de scop realisarea stipulaţiunilor din aceste contracte, care realisare nu se pote face, când e nevoie de realisare si- Jită, decât prin pretor, deaceea, mai curând suntem dispuși a admite că acţiunea, nu se nasce din obligaţiune, ci se nasca cu obligaţiunea, în acelaşi. timp, Şi anume că atunci când pentru una, din părţi se nasce o'obligaţiune, se nasce, graţie pretorului şi edictului săi de mai sus, pentru cea-l'altă ac- țiunea saii dreptul în virtutea căreia el putea constrânge pe cel obligat la executarea obligaţiunei. In adevăr, ori-ce obligaţie trebuină să se solve în chip firesc prin darea, facerea, prestarea, obiectului saii a lucrării câri formâză obiectul obligaţiunei, soluţiea trebuea să fie - făcută, în  formna, contractului. Spre ex. dacă între A şi B su încheiat un contract .re,. un commodahun spre pilda, în care A a dat ca conmodatum lui B un lucru „anumit, s'a născut pentru B obligaţia de a înapoia lui A acel „lucru, şi pentru A acţiunea de a cere prin “pretor înapoiarea ace- luiaşi lucru de la B.. 

„a Tot ast-fel stai lucrurile cu contractele verbis, Când între A. şi B s'a încheiat o convenţie ca A să facă ceva lui B, sa născut Prin contractul verbis . obligaţia pentru -A ca să facă munca, prev&dută în contract; iar pentru B s'a năs-. cut acţiunea de a cere prin pretor facerea. Dacă A s'a achitat 
PI IN 

d) L.7, $7..D.2, 14,
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în fapt de obligaţiu, sa, acţiunea lui B născută, verbis nu 
s'a stins, a trebuit un noii contract verbis care să solve ac- - 
ţiunea. L 

Deasemenea când s'a născut o obligaţie şi o actio, lit- 

a fost trecut în condică deşi plata a fost făcută. 
La, contractele synallagmatice lucrul a fost mai com- 

plicat dar tot acolo a eşit.- Deci acţiunea însoţia ori-ce obli- 
gaţiune, şi odată cu nascerea unei obligaţiuni din contract 
s'a născut şi acţiunea corespundătâre care era concomitentă 

"cu obligaţiunea tot din contract. 
La delicte acţiunea ca şi obligaţiunea reeşiai din edict. . . 
Pentru a se putea pronunţa, pretorul asculta părţile, 

"- stabilia obiectul litigiului şi apoi el putea trimite aceste părţi 
înaintea unul judecător care uvea misiunea de a condemna 
sai absolve sai decide singur şi face să'se execute deci- 
siunea sa. Procesul putea avea ast-fel două părţi şi a- 
nume:-0 parte care se trata înaintea pretorului şi se numia 
în jure şi o parte care se trata, înaintea judecătorului şi se 
numia în judicio. | 

Când pretorul judeca pe cetăţeni şi trimitea afacerea, 
înaintea judecătoriului, atuncea judicium se numia legitimum; 
când însă el pronunţa singur, judicium se numia, împerto con- 
tinens, fiind-că, pretorul judeca şi fondul. 

- $ 187. Impărțirea acţiunilor. 

Când o pers6nă era silită să recurgă la pretor pentru 
a îndrepta, o nedreptate, se putea întâmpla ca ea să ceră 
înapoiarea unui.lucru sai să ceră o facere, o prestare; din 

acestă pricină acţiunile ak fost de două feluri şi anume: 
ele aii fost sati actiones în rem numite şi vindicattones, când 

se revendica un lucru, 0 res, sai ai fost actiones în perso- 
nam numite şi condictiones când se cerea o facere. 

Insă în ce privesce facerea se.putea întâmpla ca să se | 
câră îndeplinireu unei prestaţiuni în întregul ei, sau numai 

a unei părţă dintrinsa; in aceste casuri, acţiunile iai alte 

nume. De aceea e bine ca să arătăm pe scurt cum erau 

numite, 

Când o persână nu ne înapoiază un lucru care e al 

nostru, acţiunea n6stră tinde la recăpătarea lucrului şi 

de aceea ea se numesce. re; vindicalio. Acâstă acţiune se 

ATI. | o 23 

„teris;-era nevoie de referre ca acceptum, ceea-ce ca expensum
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nasce din contractele reale, miutaium, commodatum, deposi-: 
„dum, Dignus ca şi din unul saii altul qin delicte. 

, Când însă A dă lui B 100 lei pentrua face o lucrare 
medeterminată, şi B primesce suma fără de a face ceva, 
A nu are contra lui B decât o acţie în rem, ea nu -pâte fi. 
o acţiune în personam propriu disă, fiind-că B nu s'a obli- 
gat formal a.face ceea-ce cere A. Obligaţia lui B constă 
deci saii în a înapoia banii, sai în a se obliga : la, facerea 
unei lucrări precise. Chemarea lui B de cătră A la pretor 
nu este deci o acţiune propriu disă şi dreptul roman o numesce 
condictio. “A châmă pe B la pretor pentru ca faţă de acesta 
să, convină la facerea, unei lucrări în schimbul sumei primite. 

Dacă se cere îndeplinirea, parţială a unei obligaţiuni . 
făcute în sensul de a fi stânsă parţial, atunci acţiunea pârtă, 
numele de praescriptio. Acâsta nu tinde la, îndeplinirea, oblr- gaţiunei. intregi, ci numai la îndeplinirea părţii al cărei dies 
a trecut. ! 

In fine numai atunci când se cere îndeplinirea integrală, “a unei obligaţiuni, atunci avem a face cu ceea-ce se numesce acţiune în adevăratul sens al cuvântului Şi acâstă acţiune | este o actio în personam. De alt-fel se pote vedea, că tâte. aceste deosebiri în acţiuni ca vindicatio, condictio, praescriplio Şi actio sunt numai deosebiri de formă ; căci în definitiv nu se concepe o acţiune când nu este îndreptată -contra unei persone şi nici nu se prea pâte concepe o deosebire de ond aci, - , 

$ 138. Fieţiunile, | 

In princip numai cetăţânul roman putea intenta o ac- | tiune. Cu tâte acestea, pretorul a trebuit să acorde acţiunea, ori-cui avea; commercium în Roma. Spre acest finit, dacă se făcea o nedreptate unui so civis; el fâcea ficțiunea, si civis hRomanus esset şi judeca pricina întocmai ca şi cum: nici n'ar avea a, face decât cu cetăţeni). 
Se putea întâmpla ca cine-va să fie capile minutus ; acesta, perd6nd drepturile sale politice nu putea, reclama, El însă nu perdea, încă prin acâsta şi drepturile sale private; de aceea pretorul îl considera, când reclama, ca şi-cum nici: 
  

') Gai IV, 37. Cic. de nat. deor, III, 30, 74,
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mar fi fost capite minutus şi. ficţiunea acâsta se numia fictio 
zescissa capite diminutione 1). S - 

“A mal fost practică ficţiunea si heres esset care făcea 
posibilă unui bonorum possessor care, precum am vădut, n'a 
fost în tot-d'a-una heres, succesiunea în averea ce i se cu- 
venea2) în virtutea, edictului pretorian. . 

O ficţiune a fost şi la aşa numita actio serviana unde 
dbonorum emptor era privit ca heres şi putea prin urmare 
să lucreze. ca, heredele- în' interesul -succesiunej 5)... 

In fine mai exista o ficţiune şi anume: pretorul ad- 
mitea că cel ce nu are încă jus Quiritium, are acest drept 
şi deci pote reclama în puterea lui dreptul ce avea). O 
asemenea, ficţiune se afla la baza aşa numitei actio publi- 
ciana, unde publicanul, reclama .un lucru mancipi. de la un 
non dominus care n'a usucapiat încă lucrul reclamat. . 

NE Tâte aceste ficțiuni steteaii în. strânsă legătură cu în- - 
săși organisaţia cetăţii şi cu drepturile publice strâns legate 

„şi ele cu drepturile private; ele aii perit atunci când acestă 

;„organisaţie s'a prefăcut şi când bazele ei ai fost uitate. 

$ 139. Excepţiunile.y 

Când părţile aii venit înaintea pretorului pentru a se 

judeca, acesta a cercetat; mai întâi dacă avea înaintea, - sa, 

un caz de judicium legitimum, adecă dacă afacerea trebuia 

trimisă înaintea unui judecător, sai dacă el însuşi trebuia 

să judece, adecă dacă avea înaintea sa un caz de judicium 

imperio continens. NR 

- In ambele cazuri dacă se ivia vre-un caz prejudicial şi 

anume asupra legitimităţii personei. care reclama, saii asupra 

cestiunei de drept însăşi, anume dacă nu cum-va afacerea 

a fost deja judecată, saii dacă era intempestivă reclamația 

ete. pretorul asculta ambele părți şi anume pe actor (recla: 

mant) în expunerea plângerei sale, pe reus (intimat) în ex- 

„punerea obiecţiunilor sale. Obiecţiunile de drept se numiau 

exceptiones la cari mai putea răspunde actorul. Acest răspuns 

) Gai IV, 38. III, 84, IV, 80,1, 186. 
3 Gai IV 34. II 32. Ulp, XXVII, 12. Gai IV, 111. 
) Gai IV, 35, III, 80. L. 4, $ 21. D. 40, 8. sa 
4 Gai IV 36, L. 1, pr. D. 6, 21; L. 7, $ IL urm. D. 6, 2-
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se numia duplica. La. acestă duplică putea . răspunde reus 

Şi răspunsul săi se numia triplica. La triplică se mai putea 

da un răspuns care se numia quadruplică, în urma căreia 

pretorul se pronunța de drept; declarând că dă, judicium sai 

respinge acţiunea. În cazul când pretorul a declarat că dă 

judicium atunci procesul a început, şi acest moment for- 

m6ză ' momentul începutului procesului cunoscut în .procesul 

civil roman sub numele de liis contestalio. . 

Deci înainte de liţis contestatio pretorul judeca punctele 

de drept, se rostia asupra excepţiunilor de drept cari ab 
fost ast-fel clasificate de pretor şi jurisconsuiţă. 

_a) Excepţiunile peremptorie sunt acelea cari se opun 

reclamantului cu scop'de a zădărnici acţiunea sa pentru 
tot-d'a-una ; ele îşi iati substanţa lor d 

din lege, cu bunidră când cererea, acţiunea, e contrară 
legilor, | | 5 

din modul în care s'a, încheiat contractul ca sila, dolul, 
Gin fapt, când cestiunea a fost judecată ?). 
D) Excepţiunile pot fi delatorie şi acesta e cazul când 

se reclamă înainte de timp sai se reclamă un tot cândtre- 
bue reclamată o parte?) etc. Asemenea, sunt excepţiuni di- 
latorii aşa numitele exceptiones litis dividuae şi rei residuae?). 

c) Mai sunt apoi excepţiunile ex persona sumpiae cari - 
dupa împrejurări apreciate de pretor sunt -saii peremptorie 
saii dilatorie 4). - 

$ 140. Representaţiunea. 

_ Se putea, intenta o acţiune în numele săi proprii sai 
în numele altuia, și se putea ca intimatul să se presinte în 
persână, sai să fie representat în proces. Insă acestă repre- 
sentare putea fi făcută în baza, legilor cari conferiaii de drept 
representarea precum e cazul cu tutorul sait cu curatorul 
minorului, cu bărbatul care represintă soţia sai tatăl:care 

2) Gai IV, 115—190. IV, 121; L. 3. D. 44,1. 
2 Gai 1V, 122-199, LD, 44,1. 

ai 2. IV, 86. IV, 131; L. 38.D.3, 3; L, 82. D. 21,2; 
L. 83, $ 42 4 d; 20 pr. eoă.; DS eod. „2; 

ai „L. 4. 8 in f.D. 44, 1; L. 19, „DD, 
3; Paul S.R.1,2, 1-3. " pe Si bn 197 5 8. D 22,
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" xepresintă pe fii; saii în baza unei convenţiuni cum e cazul 
-cu cognitori şi procuratori. E 

Despre cei dintâi n'avem să vorbim; ne vom ocupa aci 
numai de cognitori şi procuratori. o 

- Cognitores şi procuratores se deosebesc printr'aceea, că 
cognitorii sunt substituiţi chiar la proces în presenţa ad- 
versarului cerțis zerbis, pe când procuratorii aii acestă cali- 

" „tate în virtutea unui mandat). Deosebirile acestea îşi aveaii 
urmările lor, căci cognitorul era un avocat instituit în in- 
staniă şi m'avea nevoie să garanteze nimic adversarului săii, 
pe când procuratorul fiind un representant al părţii putea 
fi silit la o safisdatio dominum ratam rem habiturum2), Acestă, 
satisdatio care a; fost necesară, n'a avut nimic comun cu sa- 
isdationes judicatum solvi: saii pro praede litis et vindiciarum ; 
acestea sunt continuări ale acţiunilor legel şi se puteaii cere 
ori-cul venia în proces. | . 

$ 141. Formula. 

In cazul când pretorul a declarat că dă un judicium, 
el a trimis pe litiganță inaintea unui arbitru sai judecător, 
cu arătarea de a judeca faptul şi de a condemna sai ab: 

solve. Acâsta o făcea pretorul dând o formulă în care ex- 

punea pe scurt judecătorului obiectul litigiului dintre litiganţi 

şi îi spunea într'insa ca să judece şi să condemne sai să 

absolve. i 
Formula avea cinci părţă şi anume: 

a) Partea prin care se numia judecătorul care avea să 

judece pricina şi suna: judex esto. , 

„..d) Demonstratio, adecă, partea aceea, care expunea obiectul 

litigiului ca:. Quod Aulus Agerius Numerio Negidio hominem 

vendidit, Pa: , | , 

c) Intentio, care arăta, dorinţa reclamantului ca: si pa- 

et Numerium Negidium Aulo'Agerio sesterlium A milia dare - 

oporizre sai si paret hominem ex jure Quiritium Auli Age- 

rii esse, , , 
d) Adjudicatio, prin care se permite judecătorului de 

a aâjudeca, lucrul uneia .din părţile litigante, ceea-ce se în- 

  

“ 1) Gai IV, 82—87. i | 

2 Gai IV" 96299. L. 33 $1, L.39$1.D. 83,3; [.22$8D. 

46, 8; L.11,$7.0.442 .
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templa la communi dividundo, la finium regundorum şi suna. Quantum adjudicari oportei, judex 'Titio adjudicato. - 
€) Condemnatio este partea ceea a formulei care per- mite judecătorului de a condemna sai absolve şi suna: ju- 

dez Numerium Negidium, Aulo Agerio sestertium X mila condemna, și non paret absolve!).. 
Aceste formule pot însă fi sau în jus conceptae sat în factum conceptae?). | ” Ele sunt în jus conceptae când partea formulei numită îmtentio cuprinde cererea de a se judeca, dacă, un lucru e de drept al nostru, saii dacă trebue de drept 'să ni se facă ceva. Ele sunt în factum conceptae când punctul de drept nu e contestat şi e vorba, numai de o. restabilire de fapt. Scopul pe care-l urmăresce formula este condemnarea sait absolvirea. In acestă privinţă judecătorului i se pote indica de a condamna la o sumă hotărită (certa pecunia) - judez Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia * condemna, si non paret absolve?); sait la o sumă nehotărită (inceria pecunia) judez Numeri " Negidiuim Aulo . Agerio dumtaxat sestertium X milia condemna, si non paret absole, saii guanti ea res erit, tantaim Decuniam, judex Numerium „Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolvito %), T6te condemnările se făcea în bani5), chiar dacă era “în litigii un obiect; acesta se putea din causa! novaţiunei ce litiscontestatio aducea cu Sine. . | 
Dacă. judecătorul a judecat alt-fel decât i sa indicat, atunci a fost respundător personal de judecata dată —litemn suam  fecit 6). | . Dacă cine-va a cerut mai mult: decât a, găsit, judecă- torul că putea cere, ela perdut?) pentru că judecătorul tre- buia să, se ţină de formula precisă a pretorului; fiind for- _mula la condemnatio cu aproximaţie, el a putut condemnăa la mai puţin iar nu la mai mult %) 
Era considerată ca o plus petilio, 'adecă o cerere de „mai mult, când se cerea 'o sumă mai mare, când se cerea.. 

  

1) Gaius LV, 40—44, 
2) Gui IV, 45. 

3) Gai IV, 48—50. 
9 Gai IV, 51, . . . 1..D pă Gai IV, 48. L. 37 $ 6. D. 38,1; L.6$1.D. 4, 1; L.18$ . . 3 . 

” 

*) Gai 1V,.52. L: 15 $1.D. 5, 1; L. 6. D. 50, 13. ') Gai IV, 53, 
| 5) Gai IV, 52.
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înainte de timp etc. Jurisconsulţii aii clasificat acestă cerere 
„în patru tipuri şi anume: re, tempore, loco şi causa. | 

- Era o plus pelitio-re, când se cerea o sumă mai mare 
decât s'a datorat. | 

Era tempore, când sa cerut înainte de dies venit—de 

termin. a 
Era loco, când s'a cerut în alt loc decât se stipulase. 

Era, causa, când se cerea o specie, deşi era stipulat un 

gen, sai când debitorul avea alegerea obiectului de dat iar 

creditorul şi-o însuşia 1); Se 

  

SECŢIA. II. | 

JUDICIUM IMPERIO CONTINENS 

Ş 142. Deosebirea. 

Am vă&dut că pretorul, pentru a menţine - ordinea în 

Stat cu. privire 'la păstrarea posesiunilor, a formulat unele 

disposiţiuni pe cari le-a expus în edictul săi sub. numele de 

înterdicta. Intemplându-se vre-o turburare a posesiunej, cel 

turburat recurgea la pretor care, în puterea imperiului săi, 

judeca litigiul, fără de a, trimite afacerea înaintea unul Judex. 

Din acestă pricină judecata, acesta se numia judicium, imperio 

continens. : . . a 

În Roma sai înt”o milă departe de Roma, (în pomoeriu) 

tâte judicia erati sai legitima sai imperio continentia. Ele erai 

legitima când litigiul era asupra unui domini sai al unui 

drept de posesiune între cetăţeni. Ele erau imperio continentia 

când între cetăţeni se disputa o posesiune de fapt. .. 

In afară de Roma tâte judicia erau împerio continentia 

fiind-că,, dreptatea. se făcea numai prin autoritatea pretorului, 

părţile neavând nici un drept legitim de a intenta vre-o ao 
" tiune aci. -Ast-fel fiind, e indiferent dacă pretorul ce e ce se 

făceaii în Roma numia chiar un judex care să judece o p! icân ; 

căci ceea-ce lipsia acestul judex eră dreptul de a adjudeca dori: 

iul si acâsta tocmai deosebia judicia ce se făceaii a ar ii 

Roma de cele ce se. făceau în Roma. Acest fapt al lips 

calităţii de a adjudeca dominiul pune judicia; din provincia 

  

1) Gai 1V, 53—61.
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pe același plan cu judicia recuperatoria din Roma, unde 
pretorul 'regula în interesul ordinei o posesiune de fapt ), 

e 

$ 143. Interdictele. - ! 

Tsţe interdictele pretorului arată prin formula lor că 
ele nu aii de scop de u face dreptate între părţi ci numai 
de a garanta ordinea, 

Să luăm unele interdicte ca exemplu. 
Interdictul prohibitoriu în loco sacro sună, ast. fel: 
Im loco sacro facere, înve eum îmmiltere guid veto =), 

Scopul de a menţine ordinea publică e vizibil uci, și nu pote 
fi vorbă de a face dreptate între părță. - 

Dacă apoi pretorul prin alte disposiţiuni 5) are aerul 
de a -apăra drepturile părţilor, acâstu iarăşi nu în interesul 
părţilor se face, ci în interesul ordinei publice. 

Ceea.-ce -spunem despre interdictul prohibitoriii în loco 
sacro, o spunem şi despre. interdictul prohibitorii, ne guid 
în loco publico despre interdictul prohibitoriii în via publica 
şi despre interdictele prohibitorie ne guid în flumine publico, 
ali nunc possidelis, quo îtinere actuque privat», utrubi, uti 
hoc anno aquam etc. .* 

In adevăr, interdictul ne guid în loco publico sună: Ne 
quid în loco publico facias, înve eum locum immitas, qua 
ex re îlli damnum detur: „praeter quam quod lee, senatuscon- 
sulto, edicto, decretove principum libi concessum est: de eo 
guod, factum erit, înterdictum non dabo 3). | 

Interdictul în via publica sună: In via publica itinereve 
publico facere immitere quid, quo ea via îdve iter deterius sit 
fiet velo5). | 

Interdictul ne gquid în flumine publico sună : Ne gquid 
în flumine Dublico ripave Gjus facias, ne quid în flhumine pu- 
blico neve în ripa ejus îmmiltas, quo statio iterve navigio 
'dețerior sit fiat ) 

1) Gai 103—109. 
2). 1 pr. D. 43,6. 
î)L.lpr.D.11,8; L.1$5 D. 11,8. 
1). 2 pr. D. 43.8; conf. Li pr DB. 3, 9. 
5 L; 2520 Doom La. 45. D.43,8; L.1pr.D. 43, 1, 

, %) le 1 pr D. 43, 12 conf. L-1 $ 19, D. 43, 12; L.1 pr. D. 43, 
18; 4.1 $ Ul. D. 43,13; L.1 pr. D. 43,14; [1 pr. D. 43, 15.
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In tâte aceste interdicte se. vede că preocupaţia pre- 
torului este în primul rând interesul public, şi ordinea pu: 
pică, raporturile private însa el le subordonă interesului 
public. 

Interdictul prohibitoriă uti nunc possidelis are aerul 
de a fi un interdict care reguleză interese private; însă ju- 

decat mai de aprâpe se vede că şi el se ocupă de interesul 
public. Iată cum sună el. E - 

Uli munc possidetis eum fundum (eas aedes L. 1 pr. 

D. 43, 17) quo de agitur, quod nec vi, nec clam, nec precario 

alle” ab altero possidetis, îta (quominus ita L. 1 pr. D. 43, 
17; Gai 1V, 160) possideatis, vim fieri veto 1). 

| Cuvântul nunc spune clar că pretorul nu se ocupă de 

dreptul privat, ci de interesul ordinei publice. | 

Mai puţin clar stai lucrurile cu interdictele restitutorie. 

Aci avem a face în tot-d'a-una cu două păriă şi interesul 

privat nu se pâte tăgădui; totuşi când: judecăm lucrurile 

mai de aprâpe, se vede, că ceea-ce a îndemnat pe pretor.cu 

să, dea, aceste interdicte este iarăşi ordinea publică. Ac6stu 

se vede în interdictul: guorum bonorum unde pretorul lasă, 

la o parte punctul de dreptate şi restitue posesia celuia că- 

ruia îi a dat?o el, pretorul. Acest interdict sună: 

Quorum bonorum ex edicto: meo îlli possesio data si; . 

quod de his bonis pro herede aul pro possessore possides, pos- 

sideresve si nihil usucaphuim esset, quod qui 

„cisti, uti desineres possidere :. id, illi restituas 2 e 

Tot ast-fel stat lucrurile cu interdictul unde vi care 

sună : | E . 

Unde tu aut: familia aut procurator tuus îlluum aut fa: 

miliam aut procuratorem illius în hoc anno ti dejecisti, cum 

ille possideret, guod ejus nec vi nec clan nec “precario poss 

deret ab eo, qui eum ea possessione vi ejecit, eo îllum quaegue 

tune îbi habuit restituas 5). SR da 
Același lucru se pâte spune şi de cele-lalte interdiete 

restitutorie, ca quod legatorum î), quod oi aui clam *), guoa 

Drecario €) ca şi de interâictele erhibitorie *)- 

  

:) Fest, v. poes0sio, 
IL, l. pr. D.48,2 _ 

5) Cic, po fuallio 44. Gai IV, 184, 155. 

49|. 1 pr. D.43,3. 
*) 1.1 pr. D- 48, 24. 

) IL. 1 pr. D. 43, 20. . 

1 Ir D. 43, 29; L.1 pr. D. 43, 80. 

dem dolo malo fe-
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Find dat interesul public pretorul intervenia, de-a dreptul şi restabilia lucrurile fară de a mal înşărcina un judez cu judecarea punctului ae drept, E 

$ 144. Procedarea. 

-Pretorul nu intervenia personal spre a vedea ce sa pstrecut, ci se servia pentru acest scop de aşa numiții re- cuperatori. a | 
"Când deci s'a lucrat în contra unui edict, bunidră când s'a făcut; ceva nepermis întrun loc sacru, pers6na interesată a, nu se face, și interesată era, aci ori-ca pers6nă, alerga la pretor şi îi denunța, faptul. Pretorul trimitea pe recuperatori cari judecaii la faţa locului afacereă şi în conformitate cu -.. edietul opri de a se face în numele pretorului. Dacă se ivia vre o contestare recuperatorii raportai pretorului şi acesta dedea, înterdicta secundaria 1. 7 
La judecarea procesului interdictelor figurati două părți: denunţantul actor şi călcătorul edictului pretorian: reus. In acest, caz interdictele se numiaii simplicia, fiind-că exista an actor bine definit şi un reus asemenea bine definit. Se putea însă întâmpla ca rolurile acestea să, nu. fie tocmai bine despărțite precum era la interdictele ut; possidetis şi utrubi, | la interdictele restitutorie “în:g6rere, unde fie-care din părti era în.acăâşi timp şi actor şi reus?), de Gre-ce. pretorul se adresă, la' &imbele părţi în. edictul să 2); în acest caz in: terdictele, S& mumia duplicia. 

pd “ăfacerea înaintea pretorului, părţile puteai s% c6ră un ă it he Dacă cereaii arbitru, pretorul le dedea un asemenea, judecă: Şi afacerea se termina, ca ori-ce judecată, Dacă însă ni, 46 cerea, arbitru, partea care perdea maj plătia Şi 0 poena. 
: In tot acest proces șe.urmâză ca la judicium legitima, » adecă se da o formulă; Pretorul:însă-in loe de'a numi un Judez numia un arbitru. Săli 'rectiperaţor. | 

Ea, po” 

  

1) Gai IV, 170, 
2) Gai IV, 156-160, | ) Gai IV, 160, 

S . 4.
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$ 145. Execuţia. 

Magistraţii însărcinaţi cu execuția hotăririlor erai .re: 
cuperatorii. Pretorul ordona vîndarea, averei celui condemnat 
Ja, plată: In acest timp averea rămânea, în posesia celuia 

care o poseda însă ea era proscrisă. Acâsta dura 15 qile 

* dacă datornicul a murit, 30 dile dacă a dosit. Se putea să 

dureze mai mult sait mai puţin când cel urmărit trăia și se 

afla de faţă, depindând acesta de creditor. La termenul de 

vîndare a, averei, pretorul mai dedea un termen de 10 dile 

la vîndarea averei debitorului viii şi 5 dile la vindarea, averei 

debitorului mort, pentru ca creditorii să se adune. Aceştia 

alegeaii un magistru, apoi se vindea averea, Cel ce obținea, 

„averea prin cumpărătâre, o obținea după 20 de dile la lati- 

tantes şi după 10 dile.la, mmortui. Concursul dura 30 dile 3).. 

Cu execuţia făcută de recuperatori în numele pretorului : 

“se termină procesul. 
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