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I
Va trebui să se revie la marile istorii universale, inspirate de aceleaşi concepţii filozofice şi din care
se despTind aceleaşi concluzii. E desigur una din cele mai
mari nevoi ale timpului şi una din cele mai grabnice. 1n
radicalismul cotropitor al epocii noastre, uşor cucerită de
sofismul îndrăzneţ, de străduinţele unei false originalităţi
de analogii înşelătoare, se va impune curînd frîul experienţei
istorice, căci ea este singura forţă care poate să împiedice
ruina totală a tradiţiilor, prăbuşirea unui echilibru social şi
politic absolut necesar umanităţii.
l\'u e vorba de a reabilita aici vechea concepţie, definitiv
condamnată, de: magistra '1itae, a unor societăţi trăind
sub direcţia istoricilor moralişti, in stare să dea soluţii
tuturor greutăţilor momentului, să dezlege problemele cele
mai grele ale unei ere noi. Contemporanii nostri, ca si cei
care vor veni după noi, vor ţine samă. tn primul rînd, •dacă
nu exclusiv, de propriile lor interese şi vor ceda numai
sugestiilor poruncitoare ale sentimentelor lor. Nu este nimic
de făcut în acest domeniu şi încercările pline de cele mai
bune intentii nu duc la un rezultat.
Dar trebuie păstrat civilizaţiilor moderne acel simţ istoric, care este o parte, o foarte mare parte din bunul simţ
uman. Trebuie să li se procure mijlocul de a reacţiona contra
tendinţelor unui simplism primejdios, care ar fi în stare
dintr-un moment în altul să schimbe chiar bazele vietii
sociale, fără să-şi dea sama de forţele pe care le distruge şi
pe care nu le va putea înlocui prin altele. ln sfirşit, trebuie
pusă faţă in faţă, mulţămită învăţămintelor istoriei, conceptia unui organism sănătos cu cea, aşa de vătămătoare, a transformărilor anorganice, mecanice, care sînt totdeauna cu
0
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putinţă şi

care dau, din nenorocire, aproape totdeauna acerezultate.
Este deci absolut necesar a da istorie universală, in chipul
cel mai larg, membrilor societăţii noastre; şi nu o istorie
universală „erudită", o înşirare de fapte şi date sau o istorie
universală de caracter impersonal, înţepenită în „obiectivitatea" ei nefolositoare. Provocată de către nevoile vitale ale
mediului nostru, ea trebuie să aibă vioiciunea, căldura, caracterul practic, ha chiar polemic, al operelor care vor să
inl'luenţeze, să mcnţinfi sau să prefacă.
bacă nu vom da-o noi, al~ii, de speţa inferioară a vulgarizat·Jrilor, vor da-o fără spirit istoric şi fără nici un simţ al
responsabilităţilor, unei lumi dornice să o capete.
Este oare această istorie cu putinţă? Numărul lucrărilor
de amănunt, şi acum foarte mare; şi care creşte mereu şi
repede, o îngăduie?
Dacă ar trebui să se cunoască toată această informaţie,
noi am răspunde fără îndoială: nu. Dar nu este de loc cazul.
Istoria universală nu este un corpus masiv de incidente istorice, biografii, studii cronologice, de dezvoltări naţionale;
la pleacă de la izvoare şi de la izvoare caracteristice, pentru
a avea legătura necesară cu realităţile omeneşti în propriul
eor mediu; ea a.dună ceea ce interesează pe istoric cu privire
la scopul pe oare şi l-a propus şi la concepţia care-i însufleţeşte opera şi, în sfirşit ea verifică, cu ajutorul lucrărilor
de a doua mină, bazate pe o muncă, pe o analiză critică
ce i-ar fi co. neputinţă de refăcut, informaţ,iile pc care se vor
sprijini raţionamentele sale, a căror sinteză, al căror sistem
formează îndreptăţirea existenţei sale.
leaşi

II
ln această mare lucrare, asa de folositoare
ist:bda evului mediu trebuie să ocupe o pa~te întinsă.
'
Dar ea nu poate să fie cea admisă acum o sută de ani
în epoca unui Schlozer şi unui Gatterer, cind se impus~
necesitatea împărţirilor permanente ale istoriei universale.
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Greşeala este vădită în chiar numele care a fost dat atunci
acestei epoci de o mic de ani, care conţine cel din urmă timp
al Romei imperiale şi începutul Romei papilor, invaziile
acelor popoare, germani, slavi, turanieni, care nu erau
cîteodată decît popoarele noi, creatorii viitorului, apoi cele
dintii organizat-ii regale, întreg fastul Bizanţ.ului în Orient,
al Germaniei continentale, peninsulare şi insulare în Occident, progresul arab şi expansiunea cuceritoare a raselor
turceşti, şi înainte de toate luptele pricinuite şi întreţinute
de ideea romană în stat, în biserică şi în civilizaţ.ia umană.
ln aceastrl concepţie ea ar fi numai un „ev mediu", adică
o epocă de tranziţie, incapabilă de a trage ca însăşi contururile unei noi organizaţii a omenirii, de a hotărî principiile unui nou spirit uman. Nu: este o individualitate care
se iveşte, se afirmă şi dispare încet înaintea altor idei
11,i altor forţ,e, nu fără a lăsa cu toate acestea în gîndul
;wstru, în sentimentele, în instituţiile noastre, chiar în
cele care au primit mai des pecetea Romei, urme adinci şi
care vor persista chiar dincolo de schimbările îndrăzneţe
ale t_impnlui nostru. Căci evul mediu, acest intermezzo
hibrid şi dispreţuit nu trăieşte oare încă pe pămîntul Angliei,
fără să împiedice în nici un fel, frlră să jeneze cîtus,i de puţin
dezvoltarea liberă şi energici"'\ a uneia din naţiunile care conduc aceastălaltă epocă în care trăimi1
Aceste prejudecăţi de antipatie faţă de veacurile întunecate, faţă de societrtţile fanatice, faţă de anarhia feudală şi
,,copilăria" unei arte „naive" erau atunci destul de naturale.
Timp de trei secole se trăise, s-a voit să se trăiască numai
din antichitate, aşa cum o înţelegeau umaniştii timpului,
antichitate romană mai ales, antichitate greacă trtlmăcită,
ca la Plutarh si la Polibiu, după scrnpulele de moraHi
privată şi moraiă publică, de patriotism, în sensul latin, pe
care „evul mediu" nu le cunoscuse, căci ele nu corespundeau
principiilor existenţei sale chiar. Se ura în accasl[1 lume a
secolului al XVIII-lea, flămîndă de libertate, visînd celă!i
libere 1 nădăjduind eroi şi mari fapte republicane, această
rasă a unui Odoacru şi a unui Attila, distrugători ai imperiului, rasa unui Clovis şi a unui Carol cel Marc convertind
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prin lovituri de sabie, cea a regilor

„pioşi"

şi „sfinţi",

îngenuncheaţi in faţa altarelor „superstiţiei", acele armate
de cruciaţi mergînd să tulbure în Orient civilizaţiile înfloritoare, pentru că ele concepeau pe Dumnezeu în alt chip,
acele bande de baroni care tăiau negustorului drumurile şi
care făceau din sărmanul ţăran nutritorul şi victima lor.
Universităţile chiar, îndopate cu scolastică, nefolositoare
ca ştiinţă şi vătămătoare pentru societatea pe care o conducea, toată arta acestei epoci şi toată literatura, aspre sau
naive, şovăitoare în idei nedesăvîrşite ca stil, se cuprindeau
tn mod natural in această dezaprobare. Trebuie învierea
acelui ordo romanus, pentru ca să se termine cu aceste bolbo-

roseli ale spiritului, cu âceste neorînduieli ale legăturilor
sociale.
Gînditorii veacului al XVIII-iea nu credeau să le fi rămas
ceva din acele timpuri de stare pe loc sau îndelungate dibuiri
întunerec dureroase pentru spiritul uman. Ei se simţeau
elevii şi voiau, nădăjduiau să fie rivalii celor vechi, pentru
a duce mai departe opera lor, pentru a reda omenirii o fericire pierdută de prea mult timp. Monarhia absolută va face
loc republicilor de cetăţeni, clasele se vor topi in egalitate,
morala fraternităţii va înlocui prosternările şi îngenuncherile
înaintea lui Dumnezeu şi a acelora pe care el i-a ales dintre
dinşii pentru a fi bogaţi, nobili şi puternici. Chiar cele trei
secole ale epocii moderne nu puteau fi considerate decît ca
o pregătire pentru ora apropiată a triumfului definitiv;
tot ceea ce nu intra în această notiune erau resturi ale acestui
ev mediu urît - decădere romană şi preludiul noros al
unei epoci noi de fericire omenească.
Cind naţiunile ieşiră cu totul înarmate din revoluţia universală învinsă în esenţa ei umanitară, internaţională, prin
însăşi victoria ei, trebui totuşi să li se caute drepturi, şi
tn acest scop patrioţi entuziaşti scotociră izvoarele acelui
negru trecut de decădere şi de dispreţ. Se avură in vedere în
curtnd cronicile, analele, legile, documentele, monedele acelor
timpuri, cind din turnul Babel al imperiului roman, pe care
voiau să-l reconstruiască cu_ orice preţ, roiră popoarele, vO?bind fiecare limba sa. Istoriile naţionale întovărăşesc pre-

in
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tatindeni

renaşterile naţionale şi

le

favorizează

în mod

esenţial.

Evul mediu - numele fu păstrat - există de acum înainte
numai ca reunirea mai mult sau mai puţin îndemînatică
a acestor istorii naţionale, lipite împreună. Cu toate acestea
nu existase conştiinţă naţională, literatură naţională, organizare naţională în limitele strict etnografice ale statelorpopoare. Nu se dorea atunci acea izolare, care seamănă cu
părăsirea marilor amintiri şi a ambiţiilor înalte. A fi tu
însuţi, hotărit, părea prea puţin pentru toţi aceşti oameni
care voiau să continue Roma. Şi ar fi fost chiar ceva nele:
giuit, căci s-ar fi sfîşiat unitatea bisericii, ca veşmintele lui
Hristos murind pe cruce. Nu are a face, trebuia descoperit
şi urmărit geniul naţional în formarea complicată a acestui
vechi te_ren ! Şi după ce au fost puse să defileze astfel drapelele tuturor naţiunilor, s-a crezut că s-a asistat la marele
spectacol plin de mişcare al înseşi civilizaţiei omeneşti, în
acel timp de schimbări vizibile şi de catastrofe răsunătoare.
Chiar cînd acest entuziasm slăbi, sist€mul fu păstrat. O
nouă fază, tot aşa de romantică, punea cel mai mare preţ pe
tot ce era originalitate naivă, sentimentalitate dezordonată,
violenţă crudă. Dar evul mediu tocmai prezenta la fiecare
pagină a analelor sale spectacole bogate în culori, interesante
în ce priveşte conturul. Se pasionară deci pentru această
exhibiţie, extraordinară de îndrăzneală, sfinţenie, nebunie,
cruzime. Şi s-a ajuns a se crede că violenta imagine împestriţată cu toate aceste fapte puţin obişnuite, de un caracter
straniu, formează chiar evul mediu.
Legiunea erudiţilor se apucase acum de lucru în şcolile
speciale destinate a pregăti pe bibliotecari şi arhivişti, în
seminariile universităţilor, analizînd cu răbdare, cu dragoste
cronicile şi documentele. Pentru ca asemenea operă să fie
îndeplinită erau necesare cun~tinţe profunde; uşa fu închisă
diletanţilor, amatorilor, coloriştilor stilului, şi chiar
bunilor anticari, fanatici pentru conacele şi clopotniţele
lor. ln lumea aceasta nouă evul mediu fu apreciat cu uşa
înehisă, din cauza greutăţilor care trebuiau învinse pentru
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a fi iniţii,t în toate seprrtele sale. A fost frumosul timp el durează incă - a I arhiviştilor - paJ.eografi, al oneşti
lor „Forscher" care, in~rijind fiecare un colţ al grădinii,
negau existenţa întinsu.lui peisaj, a marii lumi vegetale,
din care şi aceia făceau parte neapărat. Erau de ajuns studiile medievale; istoria evului mediu nu mai putea fi întreprinsă fără a ridica protestări sau a pricinui cel puţin o
inălţare din umeri.
şi

III
Şi cu toate acestea nu există o epocă în care
diversitatea aparenţelor să acopere un fond aşa de unitar
ca acest ev mediu, care trebuie să trăiască prin esenţa sa,
diferită de a celorlalte epoci din dezvoltarea umană, prin
originalitatea sa bine hotărîtă.
Antichitatea, care e studiată, iubilă şi imitaHt mai ales,
a fost de fapt ultimul termen, bine situat, al unei lupte
îndelungate între ierocraţii, ale regilor, ale preot ilor în
Orient, şi între „umanităţile" bazinului l\lediteranei orientale, al unni conflict mai întins încă între ceUi.ţi, dintre
care fiecare hâ avea Olimpul său divin RÎ istoria sa umană.
Orbis roman11l ca o concepţ,ie unic:t şi ete;nă se desfăcu încet,
cu greutate, cu preţul a lungi sacrificii, care încep cu primele
războaie între civilizaţiile născînde, ascunzindu-se în dosul
zidurilor protectoare, al căror acces este interzis străinului.
Cu toate acestea, o dată atins acest mare rezultat, o dată
unitatea umană descoperită şi recunoscută, nu era forţă
capabilă să o distrugă. Blindu] anarhism frăţesc al creştinis
mului originar nu dnră mai mult decît entuziasmul provoetttor al miutiri]or, simpatia „trădătorilor" pentru barbari.
A doua zi după negările înverşunate din Ci"itas Dei, în
care cu toate acestea tresare de mai multe ori mîndria romană, patriotismul cetăteanului si corn,tiinta superioară a
literatului, noua religie,· cu toat~ mist~rel; ei, dorinţ,a ei
de singurătate, dragostea ei pentru sărăcie, se supu~ea condi-
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ţiilor

de viaţii ri'mană. Ea învinse imperiul substituindu-i-se

în locu ind~~-1 ~i perpelliîndu-1 în acelaşi timp.

'
. Barbaru, cu tradiţiile lor sacre, cu regii lor de origine divmă, cu limbile lor nesigure, puteau ei să reziste mai mult
decît opera J.u i Hristos şi a apostolilor la acest farmec cuceritor? Desigur, nu. Astfel întreaga I.or actiYitate polilică,
în tot cursul acestei epoci este consacrata restabilirii acestui
imperiu roman pe care Odoacru nu socotea să-l în!ocuiaslă
prin regalitatea lui rău definită, care nu era măcar teritorială,
rămînîn<l încă pur germanică, în legătură cu soldaţii
clanului său, pe care-l conducea la război. Tcodoric imită la
Roma pe predecesorii săi de altă rasă şi, în afară de încăpă
ţînarea sa ariană, nimic nu arătă din parte-i sentimente de
antagonism contra învinşilor, contra populaţiei, cucerită
şi dominată de către ai săi. Clovis se mîndri de a fi rec1mosc11t şi numit patriciu de către acest împărat al Orientului,
mult mai puternic decît el, avînd la dispoziţie mari forţe
organizate, care se considera ca stăpînul legitim al imperiului
întreg şi care dăduse lui Teodoric delegaţia de a întreprinde
ră1.boiul în Italia.
De la Constantinopol, de la acest Bizanţ. născind, se inspirii chiar lnsu)e!e Britanice, şi aceasta este de asemenea motivul simpatiilor lui Beda Venerabilul pentru limba greacă
şi tradiţ.iile religioase ale Orientului. Dacă ar fi putut să
domine la Roma, longobarzii ar fi reluat desigur opera lui
Teodoric, a doua zi după victoria asupra soldaţilor imperiului de la Constantinopol.
Din partea lor, francii sacrificară totul pentru a ajm1ge
la strălucirea imperială a marelui lor rege Carol, aclamat
Cezar, la Roma chiar, de către acea mulţime ai cărei stră
moşi hotărîser-ă cu privire la tronul vechilor împăraţi. Dar
se exagerează rolul lui dacă se abate către Aachen toată
i ;toria timpului. Noul împărat de Apus are scrupule de
conştiinţă cînd e vorba de drepturile unui imperiu răspicat
mai legitim decît această nouă creaţie imperială, datorită
intereselor papei, ameninţat de către alţi barbari. El respectă amintirea lui Constantin cel Mare, şi ezită atunci cînd
porneşte, peste Jongobarzii şi saxonii învinşi, către moşte-
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nirea sa. Prin Veneţia ca

şi

prin Pancnia, de la care

îndepăr

te~ză pe avari, el se îndreaptă către acea lume orientală, a
leg:tirniLăţii bizantine, unde Irina şi fiul ei Nichifor, în
ceartă intre dînşii, deţin puterea. Puţin a trebuit ca ac.ele
planuri de a reface unitatea imperiului să nu devie o realitate. Numai atunci Carol ar fi putut crede îndeplinită opera

sa de resta.urare.
După plecarea goţilor, Orientul, la rîndul său, a avut candidaţi barbari la coroana romană. Cu palatele şi băile sale
din piatră, cu Curtea sa formată în mare parte din romani,
cu încercările sale de a ciştiga populaţia de dincolo de Dunăre
şi din insula Sirmium, Attila, care-şi conduce oştile în
Galia şi pe drumul Romei, are o vagă înfăţişare de Cezar
hidos şi dezgustător. Bulgarilor, amestecaţi cu locuitorii
slavo-romani ai acestei provincii şi rău lustruiţi de civilizaţia greacă, le vine în minte să proclame împărat, la sfîrşi
tul unei expediţii contra Constantinopolului, pe „regele"
lor Simion. Ei de asemenea venerează Bizanţul şi încearcă
să-l imite, să-l reproducă.
Plecînd de la Carol cel Mare, rasa germană va încerca să
facă din noul imperiu creat de către franci o realitate durabilă. 1n Orient acelaşi rol revine bulgarilor, care creează
după ţlll'atul lui Simion pe cel al lui Samuil, susţinut de
albanezi şi Viahi, pe urmă pe cel al lui Ioniţă, el însuşi de
rasă vlahă.

Tot ceea ce se petrece în Europa şi în regiunile vecine ale
Asiei, pină la califatul arabilor, care părăseşte repede
caracterul său patriarhal, burnusul şi sacul de <iurmale al
primilor urmaşi ai Profetului pentru a încălţa brodechinii
imperiali, poate fi clasat sub această rubrică a luptelor
pentru restabilirea imperiului. Este adevărata unitate a
istoriei evului mediu. Ea nu trebuie să înceapă deci prin
analiza germenilor de naţiune, care nu se vor dezvolta declt
peste citeva sute de ani, ceea ce aparţine istoriei moderne,
care se ocupă de regalităţile moderne, ci să urmărească bine
aceste lupte nesftrşite, această continuă încordare a tuturor
popoarelor pentru a avea imperiul, singurul imperiu.
12
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IV
Nu trebuie făcută o excepţie nici chiar
pentru dezvoltarea Bisericii. Numai cealaltă formă, mai
degrabă un reYers al perpetuităţii romane apare şi se menţine
în prima linie. Pînă tîrziu de tot, papa nu se manifestă ca
stăpînitor decît în momentele cînd imperiul însuşi nu există
sau se arată neputincios de a-şi îndeplini datoria; în epoca
lombardă, şi in timpul neînţeleg~rilor dintre urmaşii Jui
Carol _cel Mare şi al desfacerii moştenirii lui. Şi, cum la Constantinopol exista mereu împăratul, şeful religios nu va fi
decît umilul lui capelan, numit şi scos după voinţa stăpinului.
Cind, după spaima anului o mie, a sfîrşitului lumii, izbucneşte cearta pentru investitură intre papa, care locuieşte la
Roma, şi împăratul roman, care de obicei nu apare acolo
decit o singură dată, nu este vorba de puteri de aceeaşi esenţă,
ci de înfăţişare diferită şi de interese contrarii. Spiritu)
nou de la Cluny e cel care suflă asupra lumii: el ar Yrea bucuros s-o transforme, dar numai pentru a da unităţii necesare,
de nelipsit, un caracter de idealism superior.
Şi această tendinţă de unitate nu se opreşte la marginile
acelui Occident care, a produs-o în mănăstirile sale din
Franţa: ea caută să atingă şi să domine Orientul, prin mercenarii din Scandinavia tocmiţi la Constantinopole, prin
negustorii din Amalfi, Pisa, Genova, Veneţia, avind contoarele lor în întreg Răsăritul, prin normanzii celor Două
Sicilii, care vor Albania, insulele Ionice, drumul către Bizanţ şi, în sfîrşit, prin cruciadele de atîtea ori reluate pînă
ce un împărat latin fu ales şi aşezat la Constantinopole,
care ajunse astfel, pentru ortodocşi, eretică şi duşmană timp
de o jumătate de veac. Inocenţiu al Iii-lea considera pe Balduin şi pe Henric ca pe vasalii săi, tot aşa după cum concepea
coroana Apusului ca pe cea mai de seamă feudă a sa. Bizanţul fusese atacat pentru a i se distruge spiritul separatist
în folosul unităţii romane, incarnată în biserică, pentru că
imperiul, cea dintîi incarnaţie a acestei tendinţe fatale,
13
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d[tduse - trebuie să o spunem - faliment. Dar împăraţii
latini din Constuntinopol se simţiră în curînd, în prima fo1ie,
urmaşi ai bazileis-ilor ale căror haine şi pompă o copiarii.
Ei se luar[t la ceartă cu biserica aceea care le dăduse aceasti"t
coroană a Orientului şi în acelaşi timp se văzură respinşi de
către vechii supuşi ai Comnenilor, care le prefe1ă pe bulgarii
ortodocşi şi pe noul împărat al acestora, binecuvîntat şi el
de Sfîntul Părinte, dar rămas un schismatic încăpăţinat,
campionul opoziţiei religioase greceşti.
Aceasta însemna o prăbuşire totală a tuturor nădejdilor,
a tuturor iluziilor, născute prin acţiunea energică şi încrezătoare a papilor-împăraţi, moştenitori ei înşişi ai orbis-ului
Cezarilor. Şi, cînd Paleologii vor readuce Ia Constantinopol
ortodoxia şi elenismul, ei vor fi părăsit în exilul lor din Asia
zdreanţa imperial,1, tot aşa ca şi nevoia unei ortodoxii intransigente: ei negociază cu Roma la consiliul din Lyon şi nu mai
văd, cu toate că sînt împăraţi, în provinciile lor micşorate
şi ameninţate <lecit o Rhomais, un stat grec aproape naţional.

V
Numai în această epocă începe decăderea
teoriei politice a evului mediu. Acum trebuie mmărită o
altă dezvoltare, aceea a germenilor unei lumi noi. Ei nu
înfăţ.işează o altă concepţie, care ar fi fost pusă voit în locul
celei care dispărea, ci numai o ordine de lucruri inferioară,
care se impune cîtva timp din simplu oportunism.
Expunerea istoricului viitor va porni deci de la cele dintîi
formaţiuni locale, datorite asociaţiilor defensive din timpul
invaziun ilor, apoi părăsirii de către puterea regală a drepturilor ele guYernămînt, pe care Roma veche Ic-a păstrat
totdeauna cu gelozie, drepturi de primă stăpînire asupra
teritoriilor cucerite de către armata năvălitoare. El va vedea
în crearea sau învierea unităţilor politice orăşeneşti un proces
asemănător. O întreagă ierarhie ele feude aminteşte istoria
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noi'o,r aş~zări pe pămînt roman; ea mărturiseşte car-a.eterul
ideal ist al acestei epoci, cînd dreptul este adesea principalul
factc r. Dar toate aceste vieţi autonome rurale şi urbane,
sortite prin chiar faptul acesta să se topească în formaţiuni
mai puternice şi mai trainice, sînt elementele acelei realitâţi
teritoriale care va fi semnul deosebitor al epocii ce se va
deschide în curînd.
Conflictul dintre papi't şi împărat va înceta după Frederic
al Ii-lea. On alt conflict s-a deschis: între descendentii lui
Frederic şi regalitatea francezii, care - nu fără o put~rnică
amintirea imperiului şi tendinţa puternică de a-i lua locul aşază pc un membru al ei în regatul de Neapole, unde Conrad
va muri şi Conradin va fi dus la supliciu, pe urmă intre
regalitatea franceză care va reţine pe papă Ia Avignon şi
ambitia tenace a Sf. Scaun, între fragmentele papalităţii
sfîşiatc de Marca Schismă şi suverarii care caută a-şi crea
biserici de stat corespunzătoare stăpînirii lor şi în sfîrşit
între cruciada din ultimul timp şi turcii, noua regalitate a
Balcanilor, tot aşa ca între Bizanţ,ul devenit grecesc şi concurentii lui tot mai mult slavi: bulgarii si sîrbii.
Pretutindeni noua viată modernă se' afirmă si cîstigă
victoria. în curînd nu va' lipsi decît intcrven irea 'răzb~aie
lor, ca acela de o sută de ani, care au misiunea de a stabili
hotarele acestor teritorii regale, pentru ca evul mediu să
fie definitiv sfişiat.
Să păstreze de la un capăt la altul unitat ca naturafi't şi
absolut necesară, care poate să stăpîneasci'1 foarte bine haosul
faptelor, virtejul influenţelor, să trateze în acelaşi timp
despre romani şi despre barbari, despre Occident şi despre
Orient, să urmărească de asemenea toate legăturile acestei
jumătăţi de lume europeană, cu mişcările mililare şi politice ale Asiei vecine, să supuie în sfîrşit dezordinea faptelor
feudalităţ.ii principiilor superioare, - idealismul ierarhiei,
realismul dominaţ.iei - , dar să recunoască în acelaşi timp
caracterul oportunist, provizoriu al acestei organizaţii de
apărare, prezervativă, ca şi, de asemenea, cea a oraşelor,
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acesta trebuie să fie programul aceluia care va îndrăzni
- şi va trebui iă indralznească - a scrie istoria celor o mie
de ani ai evului mediu.
Acest program poate fi rezumat în două cuvinte, împrumutate chiar de la poporul care realiză noţiunea politică pe care
o arată: ordo romanus 1 •
Genefflfităţi

p.125 -

cu privire la studiile istorice,

:Bucureşti,

1944 1

136.

1 [Adaug că urmărirea formaţiunilor libere, nestli.pîn1te de imperiu,
neocupate de barbari, a romanii lor, e azi pentru mine încă una din
principalele linii ale istoriei evului mediu; 1933.]
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PREFAŢĂ LA ,,ESSAI DE SYNTHESE
DE L'HISTOIRE DE L'HUMANITE"

După ce a pl'edat istol'ia timp de treizeci de
ani, după ce a scl'is istoria poporului său, pe aceea a imperiului bizantin, a imperiului otoman, autorul acestei cărţi
crede eă nu depăşeşte limitele discreţiei prezentînd, mai
fntîi în lucrări i:,olate, în româneşte, apoi în această prelu,crare în limba franceză, un sistem. Sistemul acesta nu are o
mare originalitate, dar cred că prezintă laturi utile, pe care
voi încerca să le scot în relief.
Este bine că, după toate experienţele făcute încă de la
începutul secolului al XIX-iea asupra izvoarelor, considerate mai ales sub raportul filozofic şi cronologic, s-a ajuns
a se fixa pînă şi cele mai mici detalii ale istoriei universale,
pînă şi cele ce sînt mai mult sau mai puţin de prisos, în
afară de tezele de licenţă şi de doctorat, care, dată fiind
nevoia de a găsi un subiect nou, pot merge pînă foarte departe
tn domeniul detaliilor, care pentru autor nu sînt cu totul
inutile, dar care nu intră decît într-o foarte mică măsură in
sinteza istorică. Cred însă că, după ce s-a isprăvit această
despoiere a izvoarelor şi această interpretare filologică,
această stabilire precisă a tuturor faptelor care pot intra în
istorie, fapte interesante sau nu pentru o sinteză, şi ţinta
trebuie să fie totdeauna o sinteză, cred că e altceva de făcut.
E mai întîi această sinteză însăşi, şi pentru a o realiza,
toţi specialiştii, ferindu-se de primejdiile pe care le oferă
orice generalizare, cu nesfîrşita varietate a informaţiilor bibliografice şi cu verificarea, foarte grea, a fiecărui punot,
sint datori să-şi aducă partea şi altfel decît prin prezentarea
detaliilor.
1n această sinteză cred că trebuie să se tină seama de anumite elemente, care ar fi următoarele:
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ln primul rînd nu ai totdeauna izvoarele pe care ai dori să
le ai. Sînt puncte foart1• importante asupra cărora izvoarele
lipsesc cu desăvîrşire. Informaţiile date de izvoare tind către
un scop care nu e totdeauna scopul epocii noastre, şi cu atit
mai puţin al operei la care lucrăm. Sint detalii care aveau
foarte multă importanţă pentru epoca în care s-au dat ~i
care pentru epoca noastră nu mai au decît foarte puţină.
Fiecare despoiere a izvoarelor Iasă deoparte un număr foarte
mare de fapte cu care nu ai ce face, pe care nu le poţi folosi,
iar pentru ceea ce e esenţial în concepţia noastră izYoarcle
nu aduc deseori nimic. Trebuie să ne dăm seama că, nu numai
pentru epocile mai vechi, dar chiar pentru secolul al XVJIIlea, pentru începutul celui de-al XIX-lea, sînt nesfirşit de
multe informaţii diplomatice, militare, politice 1 care din
ce în ce ne interesează oarecum mai puţin şi că în felul
în care concepem astăzi studiile istorice este ceYa care ne
interesează mult mai mult, chiar pentru Yia[a maselor, privită în elementele ei materiale, şi aceea e : psihologia acestor
mase. Şi din psihologia majorilăţii unei naţiuni, influenţată
mai mult sau mai puţin de personalităţile superioare, se naşte
istoria acelei natiuni.
Dar de cele mai multe ori tocmai informaţiile asupra acestei vieţ,i morale a majorităţii unei naţ.iuni lipsesc. Pe dinaintea noastră se deapănă toate accidentele care formează
biografia individualităţilor dominante, dar aceasta nu e de
ajuns, şi atunci pentru a avea ceea ce dorim, pentru a reda
aspectul general al vieţii unei epoci, trebuie căutat aiurea
decît în izvoare.
Aceasta poate părea absurd. ln afară de izvoare unde ne
putem adresa? ce putem găsi? Un răspuns la aceasta se
poate da.
Evenimentele istorice nu sint decît foarte rareori noi:
dacă le privim mai puţ.în superficial, vedem că se repetă.
Sociologia o ştie de mult şi ea crede că o ştie atit de bine,
incit se dispensează, nu spun totdeauna, dar în multe cazuri,
de a cunoaşte istoria, pe temeiul căreia lucrează. Este foarte
uşor să faci o sinteză pe baza unor elemente care nu au intrat
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niciodată

în critica pers0nală a celui ce înalţă frnn.cBsele
construetii de idei care sînt sin Lezcle.
Deci J'~ptcle se repetă. Sînt nume care se schimbă, accidente care diferă, dar în fond este acelaşi eYenimEnt, aceHsi
situaţie. Pămîntul însuşi, care nu se schimbă, detnmin'i'\.
situaţ.ii care de la un veac la altul, deseori la răstimp de
mai multe Yeacuri, corespund perfect între ele. Există în
elementele temeinice ale rasei atribute care dau aceeaşi
interpretare unor situaţii ale căror motive se aseamănă.
Dacă nu ar fi decît pămîntul şi rasa şi elementele esenţiale
prin care se manifestă fiinţa omenească în anumite condiţji,
ar trebui tot uşi recunoscută această corespondenţă a situaţi
ilor şi a manifestărilor istorice, a elementelor, să zicem
statice şi dinamice, ale istoriei. Şi dacă aceste elemente
lipsesc pentrn o epocă, pentru un teritoriu, penhu o naţiune
pentru un grup de fapte, de acţiuni umane, trebuie să le cauţi
aiurea, deseori la o mare depărtare în timp. Dar pentru a
recunoaşte faptul corespunzător trebuie să cunoşti în primul
rînd mai mult sau mai puţin istoria întreagă, pentru di:
a nu da o interpretare oarecare este foarte neplăcut, dar a
da o interpretare greşită, pentru că ai folosit o corespondenţă
care nu există, este înci't mai rău.
ln al doilea rînd nu numai că faptul poate fi completat
şi în afară de izvoarele în st1·1nsă legătură cu <linsul, dar e
si altceva de adăugat la ceea ce ne dau izvoarele de-a dreptul:
acea manifestare, totdeauna egală, a raţiunii omeneşti
şi a faptelor care decurg dint,r-însa, chiar in împrejurări
care nu se aseamănă în toate elementele lor.
Şi apoi e foarte uşor să vorbeşti de locuri pe care nu le-ai
văzut niciodată, stt explici ceea ce au fftent popoare cu care
niciodată nu ai intrat în contact, să indici migraţiuni pe
drumuri care nu au existat niciodată şi pe care tu însuţi
niciodată nu le-ai cercetat. Ajungi a scrie în felul acesta
capitole de istorie care se prezintă foarLe bine în ceea ce priveste stilul si care sînt foarte interesante chiar în afară de
stii, dar pentru oricine cunoaşte locurile, cunoaşte rasa,
·cunoaşte drumurile, cunoaşte realitatea lucrurilor, aceste
sinteze nu pot fi perfecte. Cred prin urmare ert primul lucru

e
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care trebuie cunoscut înainte de a vorbi despre un fapt sau
despre un grup de fapte istorice, este întreaga realitate
actuală care corespunde cu aceea a trecutului care intră
in compoziţia acestui eveniment.
Se cere o experienţă umană, dar această experienţă umană
nu e de un singur fel. Ea nu se referă numai la pămînt, la
rasă, la drumuri etc. Ea se referă în acelaşi timp la practica
chiar a vieţii omeneşti şi a vieţii politice in general. Sint
persoane care cred că pot vorbi despre cele mai grele probleme
psihologice, înainte de a fi făcut primul pas tn această viaţă
politică, despre fapte economice fără a fi fost amestecate
vreodată într-o mare dramă economică, despre fapte sociale
fără a fi avut vreodată sentimentul că fac parte dintr-o
anumită clasă, fără a fi simţit vreodată vibrînd în sufletul
lor aspiraţiile acelei clase.
Cred, aşadar, că dacă istoria trebuie să înceapă a fi cunoscută la o anumită vîrstă, pentru a te încumeta să faci
interpretări se cere mai întîi să cunoşti bine viaţa, pentru
că dacă nu plăteşti uneori prin suferinţă, dacă nu dobîndeşti
prin muncă ceea ce propui ca explicaţie pentru evenimentele
trecutului, rişti să dai doar o schiţ.ă atunci cînd e vorba de
a prezenta cu totul altceva: realitatea trecutului, cu trăsă
turile şi culorile ei.
Dacă

am ajuns să tratez in felul acesta„ mai intii istoria
a rasei mele, apoi istoria întregului Orient creştin, a
Orientului musulman mai pe urmă, şi în sfîrşit istoria universală aceasta se datoreşte şi caracterului cu totul decsebit
al studiilor mele despre români. Poţi vorbi despre istoria
Franţei fără a cunoaşte altceva, in afară de imediata vecinătate şi de contactul direct cu Franţa, şi cînd spun: Franţa,
înţeleg în acelaşi timp şi influenţa exercitată de către naţiunea franceză asupra diferitelor teritorii şi asupra diferitelor natiuni.
Dar p~ntru a studia istoria românilor trebuie să crmosti
mai întîi nu numai istoria tuturor vecinilor lor, ci ş.i istoria
lntregii jumătăţi orientale a Europei, şi cum asupra acestei
Europe orientale s-au exercitat la diferite epoci toate cu,.
ţării şi
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rentele de civilizaţie ale 0Jcidentului cum Orientul acesta
a trăit de la un anumit moment cu' traditii cu idei noi
' Occident '
care începînd de la anumite date i-au venit din
eşti dwator_să sţu?iezi ţn acelaş~ timp o largă parte, o întreagă
latura a 1stor1e1 Occ1dentulm. Aşa. -că pentt'u a da o bună
relatare a istoriei acestei naţiuni care cuprinde, cred ceva
mai mult de treisprezece milioane de oameni, treb~ie să
cunoşti în acelasi timp istoria multor nai iuni si a multor
teritorii.
'
'
'
A~oi mai e şi altceva: izvoarele privitoare la istoria românilor sînt foarte puţine; sînt epoci întregi în care ele lipses~ aproape cu desăvîrşire. Mărturia mai veche nu caută
niciodată să scoată în relief fapte chiar din istoria românească; abia din intîmplare dacă se vorbeşte de această
naţiune. Sint secole în care nu se pomeneşte despre români,
Persoane care ar gîndi filologic ar spune: ,,Dacă nu e măr
turia scrisă, înseamnă că nu sînt români". Existenţa noastră
însăşi ar fi să sufere lacune, pentru că dacă nu ai un document pentru a dovedi că în cutare moment existai, înseamnă
că nu existai. Dacă e absurd să tratezi în felul acesta o biografie, e tot atît de absurd să tratezi în acelaşi fel istoria
unei natiuni.
Am f~st nevoit deci să caut si aiurea decît în izvoarele
directe pentru a da o expunere n~întreruptă a istoriei românilor. A trebuit să trec prin această metodă şi să o fac să
intre în sistemul meu. Şi în sfîrşit pentru a găsi interpretarea necesară, şi uneori chiar informaţia însăşi, am fost
silit să recurg la viaţa aceasta populară, care are un mare
avantaj. Viaţa populară adună în adincurile ci, adesea de
nepătruns, elemente luate din viaţa istorică, e!emente care
nu sînt fosile, care se păstrează vii în formele obişnuite,
tradiţionale, şi în cazul meu anumit, atunci cînd izvoarele
nu aduceau informaţii asupra vieţii claselor dominante,
trebuia să te afunzi tn adincurile acestei vieţi populare
pentru a găsi elementele suplimentare necesare pentru a
da această expunere neîntreruptă a istoriei unui popor.
Am ajuns astfel, datorită acestor cerinţe ale pri~elor
studii de istorie privitoare la naţiunea mea, să întrebuinţez

.
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acest sistem, şi cind Le-ai obi~nuil cu un sistem, încetul cu
încetul capeţi curajul de a-l aplica ~i altor subiecte. L-am
aplicat la istoria Bizanţului, l-am aplicat la istoria imperiului otoman, pe care a trebuit să o refac, şi pe urmă la
istoria g~nerală, cuprinzînd şi pe aceea a Occidentului.
ln acest sens încerc să dau această sinteză, ale cărei rezultate, ca orice rezultate ale unei sinteze, sînt supuse criticii •
• Generalităţi cu privire la studiile istorice,

Bucureşti,
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19H, p. 1~9,_;

GlJVINTA RE LA DESCHIDEREA
STITUTULUI PENTRU STUDIUL
TORIEI UNIVERSALE

INIS-

(1 aprilie 1937)

r
Întemeierea acestui Institut, pe care o da' torez bunei voin•e
a ministrului educatiei
nationale
)
'
,
' vechiul
meu prieten, doctorul Angelescu, nu aparţine acelor creaţii
care nu corespund unor necesităţi incontestabile ale ştiinţ.ei
şi ale culturii şi care reprezintă desigur balaslul cel mai
împovărător şi uneori mai periculos pentru o societate.
El nu este în intenţia mea nici un mijloc de a putea continua
cu o faţ,adă publică după plecarea la vîrsla obişnuită pe
care n-ar trebui s-o înhlture nici o lege, de pe catedra uniYel'Sitară, a unei activităţi care se poate cheltui tot aşa de
liine prin conferinţe, prin cursuri publice de caracter liber
şi prin acea ocupaţie ştiinţifică de fiecare zi, cu plăcerea
d'Jscoperirilor ne~ontJnite, care este frtră îndoialrt nu numai
una din marile plăceri ale vieţii, dar şi însuşi rostul adevărat al cui este deprins din cea mai fragedă ,·lrslă să cugete.
Deci nici o operă persJnală şi nici un zadarnic sacrificiu,
atît de modest în cazul a0csta, pentru bugetul, CL'rut înainte
de toate în alte domenii, al stalului român.
El nu reprezintă nici imitarea unei forme străine. La
L~ipzig există de multă vreme, ca o creaţie a neuitatului
meu profesor, tndrumător şi ocrotitor în ce priveşte mani-·
fe3tarea mea in străinătate, şi mai ales in GPrmania, Karl
L1mprecht, un astfel de institut, al cărui sens este foarte
larg, dar aş putea zice în alt domeniu, chiar într-un domeniu
cu totul deosebit, acela numai de a veririca teoriile la care
fo3tul mJU profesor ajunsese cu gindirea lui filozofică, aproape
m3tafizic(1 si 1rnntru care se căuta în dezvoltarea tuturm·
'
popoarelor,' pînă
şi la poporul japonez, elementul de sprijin
pentru teorii foarte interesante, dar care, ca toate teoriile
de acest fel, au rămas legate de personalitatea care a ajunii
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la dtnsele, f ă.ră să poată fa.ce parte din bunul general al
al gîndirii omeneşti.
Nu este vorba nici de o continuare a unui seminar universitar, care din cauza condiţiilor vieţii mele, din cauza
unei activităti destul de împrăştiate, corespunzînd unor
cerinţe pe care nu le-am putut tnlătura şi, iarăşi, din cauza
unei producţii personale care m-a atras necontenit pe drumuri noi, n-a fost un obiect de căpetenie ca pentru un OnciuJ,
al activităţii mele de profesor de universitate.
Nu este prin urmare nici un seminar prelungit, care să-mi
aducă elevi intre studenţii înscrişi la Universitate, în afară
de ceea ce tinerii sint chemati să facă sub acela care îmi va
ur,na în cuprinsu] însuşi al Universităţii.
Cred că în fe:ul acesta am înlăturat toate părerile false
care ar putea fi în legă.tură cu acest Institut, a cărui alcă
tuire, adaug, este deocamdată foarte simplă, fiind mai mult
adunarea unui număr restrîns de cercetători de bune speranţe,
în jurul unei biblioteci de peste 50 OOO de volume, a cărei
adunare, din puţinii bani pe care i-am avut la dispoziţie,
reprezintă o adevărată epopee de silinţe şi un şir de înfrinări,
menite să asigure ţării acest tezaur, care prin bunăvoinţa
statului român va fi aşezat în sfîrşit în condiţii mai asigură
toare şi mai capabile de a permite cercetătorilor un lucru
liniştit şi plăcut, în condiţii mai igienice decît în casa fără
soare, unde mi-am mîncat mai mult de un sfert de veac.
Adevăratul scop este acela pe care în aceste cîteva cuvinte
înţeleg să-l comunic ministrului întemeietor, colegilor care
au binevoit să fie de faţă, confraţilor de la secţia istorică a
Academiei Române şi acelora care poartă un interes acestor
l'robleme care, trebuie s-o spun şi aici, sint de cel mai mare
interes pentru luminarea chestiunilor actuale în d-0meniul
legătnri10l' dintre state şi dintre popoare, fără a mai v0rbi
de to,t. ce pE>ate rexulta din asemenea studii pentru formaţia
însăşi a unei vieţi morale, mai bine orientată şi mai sănă
toasă decît cea pe care ganeraţia mea o vede astăzi lăsată în
prada tuturor ispitelor şi supusă tiraniei tuturor rătăcirilor.
. Pentru a mă face înţeles mai bine, să mi se îng5.duie să
recurg la experienţa mea proprie, care este lungă, şi mi se
ştiinţei şi
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spune din ce în ce mai mult că este prea lungă pentru anumite ambiţii pe co.re nu le pc>t satisface şi pentru anumite
pretenţii pe care nu le pot distruge. lncepînd cu literatura
de care nu m-am desfăcut niciodată şi nu înţeleg a mă desface vreodată, căutind şi astăzi a-i da o direcţie, împotriva
curentelor stricătoare şi a jocului nestatornic cu cuvinte
fără inţeles, am fost trimis acum treizeci şi opt de ani în
străinătate pentru studii de filologie clasică, de limba greacă,
deşi preferam să mă ocup de atrăgătoarea lume a ideilor
într-un domeniu filozofic oarecare, fără să fi cerut ministerului schimbarea sensului bursei Iosif Niculescu, de care
m-am folosit.
N-aş putea spune exact cum s-a făcut că am trecut la
studiile istorice de care mă apropiasem prin mici cercetări
de istorie literară şi prin consideraţii generale asupra trecutului nostru.
Am găsit la Şcoala de înalte studii din Paris - mi se
ceruse să asist şi la lecţiile şi conferinţele altor zece institute,
ceea ce ar fi însemnat să-mi petrec toată vremea în tramvaiele
si autobuzele din Paris - o şcoală de erudiţie după cel mai
strict sistem german din anii 1870-1890, Sorbona nereprezentînd altceva decît cursuri pentru examen sau frumoase
manifestaţii de talent literar şi retoric.
Cu multă greutate, spiritul meu, care tindea spre alte
orizonturi şi era deprins cu o libertate absolută, spiritu]
acesta nerăbdător a trebuit să se supună acelei dure discipline
a cercetărilor metodice de amănunte, foarte potrivite pentru
minţile încete, dar chinuitoare pentru cele mai iuţi, pe care totuşi un Carducci le socotea ca o necesitate chiar pentru formaţia literară a cuiva, fixînd hotare şi tăind drumuri sigure.
Fără a uita aplecările mele literare şi urmărind şi mai departe explicaţii, în marginile pe care le puteau avea atunci
cunoştinţele mele, am dat un şir de lucrări după tipul care
mi se impusese şi dincolo de care nu îndrăzneau a se manifesta decit reprezentanţii unei şcoli învechite şi demodate,
socotită ca beletristică.
·
Şcoala pe care o urmasem era însă o şcoală de istorie universală, dacă nu în ce priveşte spiritul, cel puţin sub rapor-
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tul orientării. Astfel, cînd, întors în ţară, cea mai firească
aplecare ş-i cea mai i~perioas~ datorie faţă _de poporul românesc m-au dus să atmg subiecte care privesc dezvoltarea
noastră istorică, le-am aşezat în cadrul de istorie universală. Este, de altfel, şi singurul lor merit şi aceasta mi-a
perJilis nu o dată să înnoiesc felul de a vedea o parte din istoria noastră, cu singura părere de rău că oamenii care nu
s-au uitat ca mine jur împrejur, n-au putut face în generaţia mai nouă acelaşi lucru, cum este cazul astăzi pentru
cutare carte apărută sub cel mai înalt patronaj şi care
nu este altceYa decît reeditarea punctului de vedere .de la
1860-1870.
Dar atît necesităţile catedrei de istorie universală pe care
o ocup încă, pe cît şi o curiozitate pe care nimic n-a putut-o
împiedica şi obosi, m-au fă?ut să mă a:,;nestec în toate domeniile istorice, de la eventmentele contemporane pînă Ia
cele dintîimanifestări de civilizaţie, în timpurile preistorice.
Fără să mă las încîntat de teorii ca ale lui Lamprecht,
care sînt de fapt un fel de metaistorie, precum metafizica
este faţă de fizică, am ajuns la explicaţii din ce în ce mai
largi, impunîndu-mi-se de la o bucată de vreme necesitatea
absolută de a nu cugeta altfel decît pe linii care ar străbate
toată dezrnltarea omenirii, alcătuindu-se în modul acesta
sisteme de felul aceluia pe care l-am prezentat în cartea mea
franceză Essai desynthese de l'histoire de l'hnmanitc, pe care,
după ce voi putea isprăvi o istorie a românilor, ajunsă la
jumătate pentru partea cea mai grea a cercetărilor, am intenţia s-o prefac într-o mare istorie universală în româneşte,
reprezentînd punctul de vedere la care am ajuns în cercetarea şi pregătirea deosebitelor probleme.
Trebuie sft spun cft, îndată ce am ajuns la această concepţie, interesul şi simpatia ce mi se arătau în străinătate au
scăzut simţitor. S-a întîmplat chiar că am primit din partea
unora dintre tineri, dar nu numai din partea lor, si critici
de o mare asprime, pe care le consider ca nedrept;, ca tot
ceea ce Yine de la neînţelegerea punctului de plecare şi ţintei
urmi."tritc de un autor. ~-au văzut repetiţii unde nu era nici
una, obscuritate acolo unde era lumina pe care am voit-o
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ş,i pe care cred că am realizat-o, un fel greşit de a compune,
care pentru cutare tînăr francez înfăţişează „ceva mai putin
dccît embrionar" şi care nu este altceva decît rezultatul
ultim al unei lungi ~i uneori chinuitoare cugetări asupra
legăturilor dinti·e faptele· şi gindurile omeneşti de pretutindeni şi din toate timpurile.
Rezumîndu-mă, începusem cu obişnuita istoriografie şi
am ajuns, în această concepţie de unitate absolută a vietii
omeneşti, în orice margine de spaţiu şi de timp, la ceva ca're
mi se pare nou şi pe care l-am intitulat cu un cuvînt care
n-a fost intrebuinţat pînă acum şi care poate multă vreme
după moartea mea ar putea să se înscrie in vocabularul curent
al cerce~ărilor: ,, istoriologie".
Istoriologia trebuie desfăcută foarte neted de acea metaistorie de care am vorbit mai sus, şi de tendinţa, întrupată
într-o îndrăzneaţă şi frumoasă operă a altui învăţător al
meu, Xenopol, de a supune faptele istorice la legi care nu
se pot stabili, nu se pot verifica şi, într-o concepţie cuminte,
trebuie să cedeze locul la altceva, anume Ia similitudini,
la paralelisme, la repetiţii istorice, elementele însesi din
care se alcătuieşte istoriologia de care vorbesc.
•
Mai ales în timpul din urmă, aici, în ţ.ară, ideile mele au
răzbătut în destul de mare măsură si în anii din urmă am
avut un număr de elevi care, deşi spiritul lor este disputat
de lecţii făcute în alt sens şi care trimit la ce este mai uscat
în domeniul erudiţiei înguste, se arată preocupaţi în studiile
lor de aceste legături cu istoria universală.
Cu aceşti tineri, dar, cum eu cred şi în pregătirea personală a diletanţilor, uneori nepreţuiţi, care aduc rezultatul
cercetărilor lor şi al unei experienţe a vieţii în domeniul
politic şi social care este absolut necesari'l şi care, doritori
de a şti necontenit, se poate întîmpla să dea lucruri mai
trăite, mai adîncite, decît cineva care, cn toată pregătil'ea
şcolară, a ieşit abia din anii adolescenţei, şi cu aceştia .încep
activitatea acestui Institut.
Generalităţi
Bucureşti,

crt privire la studiile istorice,
194'1, p. 213-217.
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PAPI ŞI lMPĂRAŢI
I
PlNĂ _LA IUSTINIAN

Aimea am arătat - şi de mai multe ori că istoria evului mediu e, de fapt, nu o varietate de naţiuni,
căci naţiunile, in sensul modern, şi nu ln acela de entităţi
constituţionale privilegiate, nici nu existli, ci o unitate de
organizare şi mai ales de conştiinţă, iar această unitate nu
e decît termenul ultim al unei dezvoltări a societăţilor antice
pe care cu greu numai le-am putea numi cu termenul, obiş
nuit, de state. Şi, iarăşi, cu acelaşi prilej s-a atras atenţia
asupra faptului că, deşi în Apus un împărat stă lingă papă,
pentru ca apoi numai acesta să rămîie, deşi un împărat
se păstrează şi după aceea la Constantinopol - ,,pentru
Răsărit", cum se spune de obicei, această unitate pe care
toată lumea o simte necesară, şi pe care o profesează în
teorie şi cel ce o atacă mai esenţial în practică se întrupează
cu adevărat, nu in imperiu, ci în biserică, fiindcă aceasta a
păstrat toate formele imperiale cucerindu-le şi adaptindu-le
şi fiindcă în sacrul cuprins al organizării sale imperiul intră
la un loc cu atitea alte elemente politice străine de dtnsul.
ln această serie de cercetări nu este altă intenţie decît
aceea de a urmări legăturile ce există intre biserică, tot mai
mult subsumată în tradiţia monarhică papală, şi între acel
imperiu care, oriunde ar fi, are acelaşi caracter, aceeaşi
semnificaţie şi cuprinde în sine acelaşi drept.
Scaunul roman a încercat mai tîrziu - ~i a izbutit pînă la
ascuţita critică interesată a ştiinţei protestante din vremea
de tot nouă - să „dovedească", prin falsificaţia „isidoriană" şi
prin altele1, cit de veche e situaţia lui de hegemonie venind
încă de la Petru pe a cărui „piatră" Mîntuitorul a „clădit
1 Sfaturi către patriarhul de Ierusalim, în care se vorbeşte de dreptul ce i s-a dat, fără voie, de Sf. Petru, actul papei Siiivestru pentru
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biserica lui". ln realitate, la început, chiar fără a se ţinea
seamă de concurenţa împăratului prez9nt, situaţia acestui
scaun-şi aceasta indiferent de însemnătatea bisericii înseşi, care
pretutindeni creiază noua ordine de lucruri - e foarte m'.ldastă.
Roma papei nu e, de la un timp, principalul centru italian.
Cînd Augustin vine în Italia, din Africa lui, el caută orasul
Sl'intului Ambroziu, l\lilanul. lmpăraţii veacului al IV-iea
stau la Ravena, care-şi are, pe apă, relaţiile cele mai uşoare
cu noua capitală răsăriteană a lui C'.mstantin cel Mare.
Roma, s:irăeită, scăzută ca demnitate, despoiată de oameni
şi de lucruri pentru acel CJnstantinopol, n-are decit un
episcop cu mijloace puţine şi, deci, cu autoritate restrinsă.
Lucrul de căpatenie rămîne, fără vreo legătură locală şi
în afară de orice tradiţie naţională, imperiul însuşi. Cum o
spune l\Iarcellinus Comes, ele unul singur, în esenţa sa, chiar
după ce fiii cei doi ai lui Teodosiu se aşează în două capitale
deosebite, imperium unicum distinctis tamen sedibus. Diocleţian făcuse doar o împărţire mult mai hotărîtoare, mai radicală - deşi mai puţin durabilă, şi pentru că era numai întîia t3ntati vă - decît cea de la 395; pe dînsul îl lega de
Di'lcleia lui, de litoralul balcanic al Mării Adriatice şi însăşi
originea; pe de altă parte, el îndrăznise a face din Nicomedia asiatică re}edinţa unui Cesar. Constantin cel Mare
n-a făcut <lecit să revie· asupra unei orînduiri care intrase
acum în conştiinţa publică; creînd noul centru al lumii
romane, el avea curajul, pe care nu-l avuseră alţ-ii, de a face
capitala după nevoile înseşi ale imperiului, pe cind vechea
H.omă se adaptase numai cu greutate, şi pînă la un anume
punct şi la un anume moment, după aceste nevoi.
1n Apus, după această s~himbare a reşedinţei împărăteşti,
n-a fost vreo părere de rău cu atît mai puţin vreo protestare:
dacă monumentele înseşi fuseseră puse pe drum, cu atît mai
mult demnitarii, funcţionarii, familiile senatoriale. Cînd
măsura teodosiană aşeză pe Honol"iu ln Italia, a trebuit să
bisffica Armeniei, care avea nevoie de asemenea mărturii, relaţii
ale lui Anastasiu 1-iu cu episcopii germani şi burgunzi (4.00), corespondenţă cu Sl. Ioan Hrisostom.
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se caute ca din nou Capitala pentru Apus, şi împăraiul cel
s-a oprit, cum am spus, Ia Milan, la Ticinum-Pavia,
la Rwcna mai mult decît în această Romă, părăsită, sără
cită, dcslocuită. Toti se obisnuiseră cu ideea că există o singură legitimitate, 'fără v~eo legătură cu cele materiale,
aceea care dăinuia în locul unde domina dreptul roman,
unde s~ concentra concepţia politică romană.
După rtltăcirile lui Honoriu1, care face impresia că nu se
poate înrădăcina nicăiri, mai ales în urma prădăciunilor
rugilor şi ';izigoţilor la începutul veacului al V-lea, Cesarii
occidentali care urmează lui Valentinian al Iii-lea, dispă
rut înainte de vreme, printr-o crimă, sînt confirmaţi, hirotonisiţi, am zice, de „colegii" lor din Constantinopol. Astfel
face Leon pentru Maiorian, iar, dacă Libiu Sever, la 461,
cutează a-şi lua însuşi locul, cu simpla legitimare a unei
alegeri de către Senat, acelaşi Leon trimite, pentru a-l reprezenta oarecum, pe acel Antemiu, care poartă un aşa de
înfloritor nume grecesc (!167). Numele lui Olibriu, urmaşul
lui Antemiu, are acelaşi sunet elenic, şi al lui Gliceriu arată
şi el cît de mult se elenizasertl în noul lor sălaş neamurile
desfăcute din vechea Romă. Ridicat la Ravena, el e silit
de un nepot, l\Iarcellinus, să se facă episcop la Ostia. După
lulius Nepos, liber măcar în nume de asemenea infhrnnţe,
,,pononianul" Oreste, grec de nume răsăritean de provenienţă,
face împărat pe fiul săli, care se parc a fi fost pregătit din
lsagăn pentru o asemenea misiune,de vreme ce i se zisese şi
Augustus (în satira vremii, apoi, Augustulus).
Exi.lat în sud, fără să-şi dea cineva osteneala de a-l ucide
-- caz unic de împărat dispărut fă'l'ă abdicare şi s-ar putea
spune chiar fără violenţă şi rămas în viaţă, la o parte de
orice interes al contemporanilor - , cel din urmă Romulus
e înlocuit, dar numai ca putere materială, nu şi ca autoritate,
de barbarul Odoacru. Acesta e însă numai rex al soldatilor
săi, după luarea în stăpînire a Italiei ca şi înainte; nimic
teritarial măcar nu defineşte în titlu noua lui situaţie, iar
tînăr

1 Pupilul lui Stilicon, ele pe rînd soţul fiicelor acestuia, Maria
Thermantia ( Marcellinus Comes). La Ravena se pomenea palatul
lui (Liber pontifie1tm Ravennae, ln Muratori, Scriptores, I, p.6~).

şi
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la coroana Cesarilor nu s-a gîndit o singură clipă că ar putea
rîvni. El trimite la Bizanţ insemnele împărăţ,iei, recunoscînd că este pretutindeni dreptul împăratului rămas unic,
al c[,rui vicariu se considera 1 • De aceea Zenon nu crede
cîtuşi de pu!,in că inovează, că revoluţionează atunci cînd
trimite contra acestui vicariu, pe care niciodată nu-l recunoscuse formal, pe Teodoric, ,,regele" ostrogot, crescut la
Novae lingă Dunăre, oraş roman cu toatrt tabăra goţ.ilor,
învăţat apoi la Constantinopo_l şi avînd acuma o delegaţie
foJ·mală de a ocupa o parte dm -lumea romană rămasă fără
stăpîn legiuit 2 •
Scăderea Romei episcopale se vădeşte în multe chipuri.
Nu avem pentru dînsa ca pentru Ravena una măcar din
acele Vieţi de sfinţi care arată şi importanţa unei localităţ.i;
legată de trecutul păgin, ea nu putea să aspire la capitole
speciale în hagiografia timpului. Mişcări păgîne, cu care e
în legătură şi argumentaţia pasionată a Sfîntului Augustin,
în Cirita.'I Dei, se observă în clipele grele, capabile de a răs
coli sufletul însuşi al oamenilor, cum a fost asediul lui
Alaric. Venind în Italia, Augustin nu căuta, am zis, ca
principal centru creştin, Roma unui papă oarecare, ci Milanul faimosului episcop Ambroziu, înfruntătorul victorios
al lui Teodosiu. Populaţia străină se menţinea, mai mult
sau măi puţin ruinată, cu sirienii şi evreii din Trastevere,
în vechea capitală aplecată astfel la eresii orientale. Pe la
sfîrşitul veacului al V-lea încă senatorul Andromah şi alţii
se gîndeau să celebreze lupercalele străbune.
Şi aceasta poate a impus papei să ia acea atitudine de un
dogmatism imutabil, intransigent, care i-a creat importanţa,
făcînd din el rostitorul sentinţelor inapelabile. Lămuriri de
dogmă-i cereau episcopi italieni încă din veacul al IV-lea;
de la Efes i se scrie în legătură cu stabilirea zilei Paştilor.
Pe rînd au fost combătute din Roma - şi învinse - eresiilc
1 In Liber pontificJJ,,!!!. RaWJnnae uzurparea lui se arată astrei: ,,qui
regnum Ravennae ob{inebat" (1. c., p. 66).
2 ln acelaşi izvor Teodoric e „novus rex de Oriente veniens" (ibid.,
p. 67). După uciderea lui Odoacru „solus el sccurus regnavil Romanorum more" (ibid.).
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lui Novaţian, lui Corneliu, a Sabelienilor, a lui Auxenţiu
rle Milan, pantru biruirea căruia s-a cerut şi c<,ncursnl bisericii galicane (369), a }uj Iovinian, a lui Prisci .i, n (41G),
a lui Pelagiu, a lui Nestoriu, a lui Pelagian şi Celestian, a
Eutihianilor. Papa Damasus înfruntă pe Maxim Cinicul,
patriarhul de Constantinopol, care ţinea la filozofia antică 1
(380). Pe această cale se stabilesc corespondenţe cu Spania
- pe vremea lui Siricius, din cauza războiului cu Arienii.
Patriarhul de Alexandria, Ioan, va căuta un refugiu la
Roma; se corespunde cu Scaunul din Antiohia chiar. La începutul veacului al V-lea se afirmă din Roma că „bisericile
cele mai mari ale răsăritenilor în rosturile lor cele mar;.
au consultat totdeauna Scaunul roman" 2 •
·
Astfel se va putea afirma încă de la 444 primatul universal
al Sfintului Petru; în anul următor Ilario de Arles e depus
pentru că „nu se supunea Sfîntului Petru" şi-şi atribuia
primatul asupra bisericilor Galiei3 , iar la 468-83 Zenon
de Sevila e făcut vicariu in toată Spania.
Pretenţia lui Anatoliu, de la Constantinopol, de a fi recunoscut ca şef al bisericii e formal respinsă, în mijlocul tulburărilor provocate de zbuciumările lui Attila. Cînd Acaciu,
urmaşul lui Anatoliu, consacră un Patriarh de Antiohia,
Roma admite numai ca o necesitate a momentului (482),
dar ea-şi permite a consacra pe un patriarh de Alexandria.
Acaciu, ,,episcopul de Constantinopol", spune Liber pontificali,s, va fi urmărit de papa Felix al Iii-lea (483-92) pentru
eresia lui, ca şi tovarăşul in greşeală, Petru, patriarhul de
Alexandria, pentru ca, la vestea,dată de împărat, că greşitul
a făcut pocăinţă, să se trimeată doi episcopi în cercetare
la Constantinopol, in „ Grecia", adauge acelaşi izvor. La 493
se critică de papă „răminerea grecilor în a lor îndărătnicie"'.
„Philosophorum habitum non convenire incessui christiano",
scrie papa.
2
Maxi mas Orientalium eccle~ in magnis negotiis sedem semper
consuluisse romanam,
a Beato Petro non pateretur esse subiectum, ipsius quoque beati
Pctri revcrentiam verbis arrogantioribus minuendo.
' ln sua obstinations mansuros,
1
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Cînd Teodoric arianul se instalează Ia Roma aceasta
liberează po episcopul roman de o suprematie lai~ă adesea·
neplă~ut~ şi t_otdeauna P!imejdioasă, dar niimai pentru a-l
apropia ş1 mai mult de Bizanţ. Pentru ca să poată da paliul
unui episcop, se cere intii ca împăratul să-l fi recunoscut.
Dacă Scaunul galic din Arles se arată tot aşa de nesupus ca
acel din Ravena, şi unul şi altul admit sentinţele venite din
Constantinopol.
Iar, cînd lupta cu Teodoric prigonitorul e lăsată in sama
papei, pe care acel Constantinopol nu-l susţine efectiv pretenţiile părăsite pot deveni şi mai mari faţă de imperiu.
Adoptind doctrina biblică despre originea puterilor, de la
Roma se va putea scrie la 496: ,,Douăsînt puterile-prin care
lumea se cîrmuieş.t,e: autoritatea sacră a papilor şi puterea
regală, şi cu atît mai greu este rolul preoţilor, cu cît ei vor
da seama la judecata de apoi şi pentru regi. Ştii că tu atîrni
de judecata lor, iar ei trebuie să fie aduşi la voinţa ta. Cu
atît mai mult trebuie să se dea ascultare celor ce stăpînesc
acest scaun, aceluia pe care Hristos l-a lăsat în locul său şi
care este mai sus de toate, şi pe care biserica-I are de primat" 1 •
Şi, puţin după aceea, comunicind impăratului alegerea
sa, Papa Anastasiu al Ii-lea cere „ca Scaunul Sfîntului Petru
să-şi păstreze în toată biserica primaţia ce i-a fost încredinţată de domnul Dumnezeu" 2 • Episcopii din Orient sînt
invitaţi să revie Ia "piatra pe care a fost întemeiată biserica",
şi patriarhul de Constantinopol e rechemat la dreapta credinţă. De mult in legătură cu Tesalonicul, papa ajunge acum
să aibă relaţii de stăpînire sufletească şi cu Dardania, Iliricul
1 Duo sunt quibus principialiter mundus hic regitur: au'ctoritas
pontificum et regalis potestas, in quibus tanto gravius est poadus
,acerdotum quanto etiam pro ipsis regibus Domino în divino reddituri sunt ex.amine rationem ... N osti itaque ex illorum te pendere iuditio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem ... Qnanto potius sedis
illius praesuli consensus est adhibendus ... qucm Christi vox praetolit
Jniversis, quem Ecclesia veneranda confessa semper est et habet
levota primatem.
2 Ut sedes Beati Petri in universali Ecclesia assignatum sibi a
Domino Deo teneat principatum.
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„tn partea de lingă Panonia" (vicinum Pannoniae), cu cei
mai mulţi dintre traci (plures Thracum).
ln schimb, influenţe orientale se întindeau de mult asupra
acestei biserici romane. Vieţile, desigur nu contemporane,
dar aparţinînd sfîrşitului veacului al V-lea şi începutului celui
de al VI-lea, ale celor dintîi papi cuprind cu grămada
cuvinte grecesti (thymiaterium metreta, ceratee, pharacantara, ierostrata, scyplws, anaglyp/ws). Papa Zosim (417 - 9)
e grec; Hormisdas poartă un nume persan. La Ravena mult
timp arhiepiscopii fuseseră sirieni 1 • Un patriciu Agapit se
intîmpină în Roma pe aceeaşi vreme; un Dioscorns joacă
şi el un rol în cetate. De Crăciun înaintea mulţimii 2 se citeau
obişnuitele scrisori împărăteşti. Se data în cancelaria pontificală după anii regelui barbar, dar şi, mai ales, în linia
inlîi, după ai împăratului roman de RăsăriL 3 •

II
ÎNTRE TEODOIUC

ŞI

IlIZA~TI~I

Totuşi ar fi o greşeală să se creadă că între
regalitatea barbară a lui Teodoric şi politica Sfîntului Scaun
ar fi fost un antagonism voit şi persistent. Biserica romană
era, cu toată statornicia dogmei sale, prea elastică, prea
mult preocupată de situaţii reale şi de mijloace practice
pentru aceasta. Harcleuva, mama regelui germanic, coresponda cu papa, care-i vorbea şi ei de „privilegiile Sfîntului
Petru, pe care vremurile bătrîne le-au acordat prin legi
dumnezeieşti şi omeneşti 4 ; deşi „barbarii" sînt osebiţi de
romani, se ţine seamă de „hotărîrile regale" (praecepto regio).
1 A tempo re B. Apollinaris una cum islo viroomnespraedecessores
sui Syriae fuerunt; Liber pontificum Ravennae, in Muratori, Scriptores, I, p. 5G.
~ In totius congrcgationc chrislianac p lebis.
3 Ad petram super quam est fundata Ecclesia.
' Privilegia Beati Pclri que divinis humanisque legibus concessit
antiquitas.
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Şi faţă de Teodoric el însuşi se cerea doar ca „iegile-·tmp1,'ă~
ţilor

roma,ni", puse în vigoare de dînsul, să fie aplicate numai;

ţiind samă de „respectul cuvenit Sfîntului Petru"l, Căcţi

Sfîntul era stăpinul, şi locuitorii Ravenei, rebell Ia 1ncer1<i
cările de hegemonie ale Romei, invocau hotărirea imperială
că „unde e scaun împărătesc, trebuie să fie şi trupul de
apostol" şi se plîngeau că, de nu s-ar fi dus la Roma moaştele
apostolului Andrei, oraşul lor n-ar fi fosţ supus papei ro„
man 2 • .
Cînd la 498 Scaunul apostolic rămase din nou vacant,
alegătorii se împart în două 3 , unii oprindu-se asupra lui
Simah, alt cleric cu numele grecesc, iar alţii preferînd pe
Laurenţiu. Atribuindu-şi rosturi imperiale pe care nimeni
nu se gîndeşte a i le contesta, Teodoric judecă însuşi, la Ravena, procesul deschis astfel. Doi senatori cer regelui un
visitator şi se deleagă un episcop; deşi sentinţa e în favoarea
lui Simah, cearta urmează între doi exconsuli, Festus şi
Probinus, cel dintii fiind şi caput Senatus_ Autoritatea cuceritorului Italiei trebuia să isprăvească această urîtă afacere.
1n acest timp Scaunul imperial din Constantinopol era
ocupat încă de un împărat îndoielnic sub raportul credinţei.
Teodoric apare deci, el, ca apărătorul ortodoxiei, şi după
indemnul lui 4 merg la Constantinopol din nou delegaţi
pentru o cercetare religioasă; eutihianul Anastasiu îi izgo1 Certum esse cum Ieges romanorum principum quas in negotiis
l1ominum, custodiendas esse praeceperit, multo magis circa revcren·
tiam Beati Petri velle servari; Jaffc, I, p. 93,
2 Nolo tibi eum dare, quia et ubi sedes impcrialis est, expedi l et
ibi corpus esse Apostoli. Nequaquam nos romani ponlificcs sic subiugassent (Muratori, I, pp. 205-6),
3 Ex qua causa superatus est clerus et divisus est scnatus; ibid.
Cronica Ravenei (Muratori, I, p. 101) aratrt c(t Amalasunla (,,l\falasvinta") face acolo orfanatrofiul de Ia mînăstirea Sfîntului Petru. Era
şi o biserică ariană a lui Teodoric, cu inscripţia: ,,Theodoricus rcx:
banc ecclesiam a fundamentis in nomine domini nostri Ihesu Chrisli
recit" (ibid., p. 108).
' Sub consilio regis Thodorici.
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ne.şte î.»c.ă,deelar.in.d că,,lnţelege

a porunci el, nu a i se pol'llnci
jui"1, atit.l!kdine pentru care, spune biograful lui Simah,
el a meritat Bă IaOB:ră trăsn.it.
Drept-credincios, de o robustă statornicie de om mărgi
nit şi incult e i:nsă urmaşul ereticului, bă.trinul soldat Iustin, care e .supus încă de la început voinţei nepotu.lui său
Iustinian 11i„facţiunii" neastîmpărate a aces1:uia. Eutih~nismul, care mai bin.e de trei decenii procurase papil01' onoarea
de a rămîne legaţi de dogma tradiţională, va fi în lăturat.
De la început Rom.a-i trimite - lui şi împărătesei Eufemia - felicilări şi urări de restabilire a păcii prea mult
timp tulbur.a.te. Noul „arhiepiscop" consta:ctin-0pclitr;n e
lăudat pentru profesia lui de credinţă fără nici o greşeală.
Se speră in revenirea Scaunelor de Antiohia şi Alexandria,
se aşteaptă şi reluarea comuniunii cu Ierusalimu1. Legăturile
papalităţii în Orient se întind din nou asupr-a Tesaliei.
Această atitudine lcp,itimistă mai mult decit o subită sete
de prigonire ariană făcu pe Teodm ic să-şi schimbe atiludinea
faţă de o Biserică pe care pină atunci o ocrotise. Dacă el
incurajase pe Hormisdas a trimite din nou soli la Bizanţ2,
care sînt foarte bine primiţi, partizanii lui Acaciu închizîndu-se la Sfînta Sofia, dacă urmaşul lui Hormisdas, Ioan,
e însărcinat de regele got cu o nouă misiune în Orient, confiictul nu va întirzia să se producă, Ioan, cel dintîi papă
care apare pe stradele Romei celei nouă, e întimpinat stră
lucit, ,,în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel" şi „bătrî
nii grecilor" (~teres Graecoram)spun că de Constantin cel
Mare „n-au meritat părţile Greciei să primească în slavă
pe vicariul Sfîntului Petru Apostolul" 3 • Se poate zice despre
Ioan că el reprezintă faţă de .Cesarul bizantin acel nomen
romanum4 pe care înaintaşul său Leon îl reprezentase fotă
Nos iubet-e vo}umus, non nohis iuberi.
z Cum consilio regis Theodorici: Liber pontificalis.
a 1n honorem Beatorum Aposto}orum Petri et Pauli ... Non meruisse partes Greciarum Beati Pelri Apostoli vicarium suscepissc cum
gloria; Liber pontificalis.
• Liber po11tificalis.
1
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de Attila prădalnicul. Iustin se închină Sfîntului Părinte,
il „adoră": ,,bucuros că s-a învrednicit să vadă în vremea lui
pe vicari ul Sfîntului Petru în statele sale", el cere să fie
încoronat din nou, ca principe ortodox, de acesta 1 • O mare
onoare, desigur, pentru papa, dar în acest act se cuprindea
recunoaşterea faptului că biserica romană aparţine '1ieţii
politice romane, că Ioan e omul său într-o cetate care e de
drept a sa, - şi acesta era lucrul pe care puternicul rege
ostrogot nu-l putea admite cu nici un chip. Deaici,bănuind
o conspiraţie, urmărirea şi supliciul lui Boeţiu şi Simah şi
aruncarea in temniţă, la întoarcere, a papei şi a suitei lui:
Ioan muri acolo după o închisoare de nouăzeci şi opt de zile 2 •
Noul şef al bisericii romane, Felix al IV-lea, fu numit de-a
dreptul de· Teodoric, care-şi atribuia tot mai mult drepturile
imperiale, fără a îndrăzni să meargă pînă la capătul logic
al politicei sale.
1n acest moment Iustinian ia mostenirea' unchiului său
după ·o lungă pregătire care-i dăduse în mină toate puterile
şi mijloacele imperiului.
lncă o dată trebuie să se afirme că noul !mpărat, aflîndu-se el însuşi într-o situaţie nesigură, ca unul ce fusese
ridicat pe tron de o „facţiune", care era, mai mult <lecit a
lui, a soţiei lui Teodora, stăpîna unei facţiuni de circ., a
Vineţilor, avînd, apoi, de rezolvit chestia bisericească,
încă prea de curînd împăcată şi numai la suprafaţă, şi in
sfirşit, dator să apere graniţa răsăriteană împotriva perşi
lor, n-avea dispoziţia, cum n-avea putinţa, de a începe o
serie de războaie menite să restituie imperiul roman tn
vechea lui întindere. Nevoile aprovizionării capitalei sale
peste apele Mării Mediterane, care era infestată de vandalii
stabiliţi in Africa de Nord, l-au dus la o luptă decisivii cu
această regalitate barbară: apoi, cuceritor al locurilor unde
fusese Cartagioea, el a fost prins, ca şi stăpînii de odiniow-ă
0

1 Iustinus Imperator tamen gandio repletus est quia meruit
temporibus suis vi-f;arium Beati Petri Apostoli videre (în) regno ·
suo, de cuius.. manibus .:um gloria coronatus est lustinus Augustus.
2 Izvorul poate fi o viaţă de martir, a papei Ioan.
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ai acestei regiuni, într-un conflict pentru Sicilia cu puterea
care deţinea Roma, ostrogoţ,ii urmaşilor lui Teodoric, în
sfîrşit, domn al Italiei; i-a trebuit, lui care avea ambele
ţărmuri ale 1',irtrii Adriatice, şi ţărmul opus al l'.lării Tireniene, deci a disputat visigoţilor coasta răsăriteană a Peninsulei Iberice. De Galia francă, unde, cum vedem din
Grigorie de Tours, nu lipseau, pe un pămînt adînc roman,
planuri de restauraţie imperială, nu s-a atins, nu numai
pentru că era bine apărată, dar şi pentru că şi fără dînsa
apele mediteraniene îi aparţineau acuma, de la malul Anatoliei pînă la Gibraltar.
Dovada cea mai bună că el n-a avut „idealul" care de prea
multă vreme i se atribuie c şi lipsa unei armate capabile
de a întreprinde o astfel de operă marc şi grea; a trebuit să
se folosească de soldaţii pc care, într-o calitate ca a coll(lotierilor de mai tîrziu, îi strinsese Belisariu pentru ca, la
urmă, să fie cu totul la dispoziţia acestora.
Astfel, el care n-a izbutit să creeze ceva durabil, apare,
mai curînd dccît ca un marc suveran, îndeplinitor al unui
plan măiestru, ca acela sub care, prin imense silinţi ncsfîrşite pentru scopuri ce nu se puteau atinge, a început decă
derea lumii romane din Orient.
Între lucrurile pe care le-a împiedicat în dezvoltarea lor
a fost şi papalitatea ale cării. înaintări fuseseră
îil ultimele timpuri, aşa de răpezi şi care, faţă de slăbiciunea
ostrogoţilor, sub trecătoarea domnie a fiicei lui, Amalasunta,
şi a uzurpaţiei soţului ei criminal, Teodat, Deodatus, putea
foarte bine să-şi ia revanşa pentru scurta prigonire din
ultimii ani. Aristocraţia romană, cu consulii, ex-consulii
şi patricii ei, simţea o ambiţie de independenţă pe care
n-o potoliseră ex:ecuţiile orînduite de Teodoric.
La început, Iustinian, ,,dominus Imperator" pentru
redactorul, acuma contemporan, al biografiei pontificale,
e „indignat" pentru uciderea moştenitoarei goţilor de către
soţul ei. lmpăratul se consideră deci ca acela de care atîrnă
..-.eastă.0 regalit1lte' ba.rhară, eăreia-i -poate retrage delegaţia
normală

38
https://biblioteca-digitala.ro

acordată odinioară 1 • Teodat, plin de îngrijorare, roagf1 pe
noul papă (de la i:>3r)), cu numele grecesc, Agapil, să refacă

drumul la Constantinopol, care fusese fatal lui Ioan. BreYiarinl lni Liberatns spune limpede că misiunea lui era să
împiedice expediţia „romană" în Italia, eăci Teodat ameninţase că altfel va distruge pe senatori şi familiile senatorilor 2 •
E primit .,cu glorie" în cetatea împărf1tcască, şi ci î~i i11gădt1ie
a cnceta ortodoxia, care c artată cu lipsă, a patriarhult1i
Antim, omul Teodorei, adevărala stăpînitoare. It1slinian
ia apărarea ocrotitului său şi al sotiei sale, ceea cc face pe
Agapit să ex dame: ,,Eu, păcătosul, am dori l să ,. i n la
Iustinian, împăratul preacreşlin, ci act1m am gîtsil însă pe
Diocleţian; dar nu mă tem de amcninţfirile tale" 3 • Cesarnl
,,se urnile~te" la urmă şi „adoră", acccptind ca nou palr·ia1h
pe Menna. Ce s-ar fi inlîmplat pe urmă nu se poale şti, cftti
papa-şi isprăveşte zilele la Constantinopol (536).
Ca răspuns la această a doua manircsLaţie pentru Bizanţ,
la acest „iredentism" al papalilăţii, 'fcodat impune pe Silveriu, fiul papei llormisdas, ca un „tiran" ce este, cu sila,
,,fără deliberaţ.ie de decrct" 4 • Pedeapsa mort ii subile îl ajunge,
1 Atalaric arc pr monedele salr, ca şi Tcodoric, chipul Cezarului
bizantin; DiPhl, .T11~<ti11icn et la C,:,•ilisation by::;antine, p. 137. Trasimund Vandalul pare st1 inrăp~eze pe Hristos intre dou:1 cruci (ibid.,
p. 135). f:li monedelr lui Teodat şi Vitigc au pe Iustinian (ibitl., pp.

138-9). Cf. B,1 llctin de ['Institut pour l'etude de l' Europe s,ui-orirntale, 1919, p. 2t, şi nota 1. Monede vandale cu acelaşi chip, D iehl o. c.,
pp.173-~. Cf. şi pp. 183-'•, 191. GQroana din moneda lui Tcodat e
imperială, deci nu-l poate împodobi pe el. Monede gotice cu efigia lui

Anastasiu ( !) ibid., pp. 198-9.
2 M:igne, Patrologia latina, LXVIII, col. 1059: ,,nisi egissent apud
imperatorem ul destinatum exercitum suum de Italia submovcrct."
3 Ego quidam peccator ad Iustinianum chrislianissimum venire
desideravi; nune au tern Diocletianum inveni, qui tamen minas tuas
non pertimesco; Liber pontificalis.
, Sine deliberatione dccreti; ibid. - Datina era ca după alegere,
de cler şi popor, să se subscrie actul (,,subscribere in eum"), iar apoi
şeful Statului „întărea decretul" (,,decretum confirmare").
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ca odinioară pe Anastasiu. Vitige, - în pronunţarea italiană, care iricepe a se desemna: Guitigis - , ii ia lacul. Soţ
al fiicei Amalasunt.ei, el intră în ordinea legitimă a succesiunii gotice; de la început pătrunde cu sila-o Ravena.
,,Indignarea" nouă a lui Iustinian arată însă că la Constantinopol titlul său nu fusese recunoscut, şi încă o dată se aminteşte în Liber pontificalis că Amalasunta însăşi fusese „Fecomandată", commendata, după obiceiul germanic, împăra
tului, care avea deci şi din punctul de vedere al barbarilor
un drept asupra Italiei; Vitige era „fără voia" lui1 • Deci
Belisariu - Velisarius, cum se rostea la greci, în acelaşi
izvor, - căpălă ordin „de a libera toată Italia din captivitatea goţilor" 2 • Aceste cuvinte de la cineva care trăia în
acea vreme au o valoare deosebită pentru a prinde sensul
însuşi al evanimentelor. lntr-un atac energic, generalul
,,roman" ia Neapole, fără a cruţa pe nimeni şi nimic: preoţi,
călugări, călugăriţe, biserici 3 • ,,Pentru numele roman",
„pro nomine romano"\ Italia fusese redobîndită de acela pe
care în acel moment cei liberaţi de dînsul îl numeau, recunoscători, ,,patriciul venerabil". La Roma, papa Silveriu
ii primeşte cu bucurie (benigne) 5 •
Dar, din Ravena, unde se refugiase, regele gonit reYine
în primăvară. Bănuieli cad asupra lui Silveriu că ar fi fost
prielnic acestei întoarceri ofensive; se descopăr pretinse
scrisori ale lui către Vitige, chemîndu-_l la po:.ţile Romei 6 •
Teodor-a, temuta Augustă, intervine: ea află prilej să-şi
răzbune pentru scoaterea lui Antim. Papa e somat să-l rcslabilească, să vină însuşi la Constantinopol. Antonina, prietena Teodorei şi soţia lui Belisariu, ia asupră-şi cercetarea
celui învinuit. Fiul ei, Fotie, îl face, cu jurămînt, să vie la
Contra votum domini Iustiniani Augusti; Liber pontificalis.
Ut liberaret omnem ltaliam a captivitate Gothorum; ibid.
1 Nec ecc!esiis pepercit praedando; ibid.
'Şi mai jos: nomen romanum; ibid.
1 Data e arătată precis, şi prin i ndicţia bizantină.
• Liberatus, l. c., p.1039: ,,intentabat ei caJumniam quasi Gothls
scripsisset ut Romam intrarcnL".
1

t
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palat. Cronica romană înfăţişează plastic scena: ,,Patricia
Antonina stătea în pat, şi Belisariu se afla la picioarele ei ...
«,,Zi, doamne Silveriu papa, ce ţi-am făcut ţie şi romanilor
de ai vrut să ne dai în mîinile goţilor? 1 >>". Iodată papa e
arastat de un subdiacon „regionariu" al „regiunii" intîia;
e depus, readus în star.e de simplu călugăr, pentru a fi trimis
la Patara (Licia), apoi ln insulele Ponţii, in Pontias (Palmaria), lingă coasta Italiei, unde a murit de foame,.moarte
de martir 2 •
Vigiliu, contra-candidatu] agreat de Teodora şi apoi
urmaşul lui Silveriu, e ales, din ordinul lui Belizariu, omul
stăpînilor, şi doar „frica de romani" (timor Romanorum)
de-I va împiedica de la aceast.a. Vitige prins e adus de un
„magister militum" ,,la Belisariu şi la dînsul" 3 • Chiti:r de la
început ei se îndreaptă către acel Antim de Constantinopol,
originea vrajbei, şi către patriarhul de Alexandria pentru a
li spune că a făcut pe placul aceleia pe care o numeşte „glorioasa doamnă şi fiică a sa patricia Antonina", că a recunoscut cum că punctul de vedere monofisit, admis şi susţinut
de Teodora, e cel adevărat. Arhiepiscopului de Arles îi scrie
că nu poate să-i dea paliul fără voia împăratului. Bănuit
insă că ·şi el s-ar putea înţelege cu goţii', e chemat la Constantinopol ca· să condamne, după dorinţa lui Iustinian şi a
soţiei sale, domini filii nostri et clementissimi principis,
eresia „celor trei capitole" 5 şi a excomunica pe Menna penlru
a-l absolvi numai după cererea Teodorei (550-2).
1 ~e pigriteris ad nos venire aut certe revoca A'1thimum in Jocum
suum ... Antonina patricia iacebat in Iecto, et Vilisarius sedebat ad
podes eius ... ,,Dic, domine Si!veriPapa, quid fecimus tibi et Romanis
ut tu velis nos in manus Gothorum tradere?"; ibid.
2 Et sustentavit eum pane tribulationis et aqua augusliae. Qui
dcficiens mortuus est, et confessor Cactus est; ibid.
3 Adduxit ad Vilisarium et ad Vigilium, Romam; ibid.
1 Victor Tunnunensis.
6 Propoziţiile admise de Teodor de Mopsuest, Teodor de Tir şi
lbas de Edesa.
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Aee!'l drum tncepe cu adînci umilinţe. lJn ofiţer bizantin,
Antemiu, Yine să-l ridice, ~i populaţia romană prezinli't o
plîngere în scris contra lui. Era „tocmai ziua lui de naştere
şi făcea daruri poporului 1 ". Cînd si"t se urce pe corabia care-l
aştepta în apele Tibrului, el vorbeşte mulţimii, care răs
pundP amin, iar apoi, la plecare, aruncă după el cu pietre
şi he(P, insnltîndu-1 şi urindn-i cele mai rele: ,,rău ai făcut
romanilor, rău să afli unde Yei merge" 2 • Totuşi din Catania
el prwte trimite locţiit.orii săi la Roma 3 •
in Constantinopol, se si"'trnlă cu Iustinian, ,,şi începură a
plîngc, inr poporul acela eînta psalmi înaintea lui pînft la
biscl'il'a Sfintei Sofii". Discuţiile, care dmează doi ani, îl
pun arle„ea in cea mai marc primejdie. lrnpăratul şi Trndorn
li i•ar ea. Dior-leţian şi Eleutheria; e pălmuit, înYrnuit ca
ucig-a~; rel'11~iindn-se in biserica Sfintei Eufemii, se prinde
de st ilpii a Ilarului .. ,Şi Teodora Augusta făcu să i se puie
fun ia-n gît şi să fie tras prin tot oraşul pînă seara"4, cînd
închis în temnită, unde i se dă numai pîine şi apă, ai lui
fiind trimişi la munca minelor.
in aePst timp Totila5 capătă coroana goţilor, şi el sileşte
prin foame pc romani să se predea. Toată noaptea sună
trirnhi!nle; a doua zi, poporul fiind ascuns prin biserici,
el intră pc poarta Sl'întului PaYel; dar s-a arătnt hlîn<l,

e

l:rat enim nalalis eius dies, munera traden~ popu Io; Liber pontificali.,. !';,i aic-i avem data exactă.
" Dat a OJ'al iont, reSJ}Ondit omnis populus amen, et mola est na vis.
Videnles Romani quod movisset navis in qua sedebat Vigilius, tune
corpil populu~ iactare posl eum lapidos, fustes, cacabos et dicere:
famcs lua trcum, morlalitas tecum; male fecisti Romanis, male invenias ubi vadis; ibid.
~ Ad euslo<liendum Lateranis ct gubernandum clerum; ibid.
4 Fecilque ThPoclora Augusta mitti funem in co]lum eius ot trahi
per toLam eivitali·m usque ad vesperum; ibid.
5 Hrduarn, qni Tolila nunoupabatur; ibid. Pe monede: Badivila
rex; Diehl, l.c., pp. 191-2.
1
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„ca un tată cu fiii săi" 1 • Peste puţ.în însă piere într-o ultimă
luptă de sacrificiu pentru poporul său. Se cere atunci, de
popor, întoarcerea lui Vigiliu, care e însă la c-apălul puterilor sale; moare la Siracusa, pe cale. Iar Narses, biruitorul goţil_or, instalează pe urmaşul lui, Pelagiu, care străbate
!\orna. ln procesie, de la Sf. Pancreaţiu la Sfintul Petru.
îngrijindu-se de Italia prădată, el declară că anatemizează
pc oricine a călcat - ca Vigiliu - sau va călca oricît de
puţin hotăririle sinodului din Chalcedon. Dar, deşi supus
ordinelor lui Narses, reclamă pentru sine drept ul de a convoca sinoade generale; fără „autoritatea" lui nici o deciziune
nu e valabilă 2 • Veneţia, Istria, Milanul sînt silile a reintra
în vechile legături cu Sfintul Scaun. Concursul agrn \ ilor
bisericii îl Ya reclama în tot ce priveşte pe un ckri( 3 •
Totuşi opera de cucerire bizantină izbutise a n1pi, de fapt,
orice independenţ,ă Sfîntului Scaun, precum jignite şi
păgub.ise aristocra\ia romană, trezită din nou 1a ambiţii .
politice, şi nemulţămise adînc populaţia, care se bucura
odată de pacea lui Teodoric, făcînd-o să vad."i in orice ostaş
şi dregător al lui Iustinian un „grec", un stri1in, 1111 du~man.
S3 adăugia sentimentul de umilinţ,ă al Romei, capitală a
goţ.ilor, care rec:1dea în situaţia unui oraş de provincie,
şi caracterul antipatic al administraţiei bizantine, apăsă
toare şi netrebnică.
1

1 Tola cnim noctc recit buccina clangi usque dum cunctus populus
fugeret, aut per ecclcsias se celarent, ne gladio Romani vitam
finirent; Ingressus aulem rex habitavit cum Romanis quasi pater
cum filiis; Liber pontificalis.
2 Eadem causa non Iicere ulii particularem synodum convocare,
sed, quot iens aliqua de universali synodo aliquibus dubitatio nascetur,
ad recipendam rationem hi, aut sponte ad apostolicam sedem conveniant, aut, si forte obstinati et contumaces exliterint, aut attrahi ad
salulem cos necesse esse aut sccundum canones per saeculares oprimi
JlOtestatcs.
3 Ne hoc soia militaris manus sine ullo ecclesiac adminiculo facere
videatur.
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III
SFlNTUL SCAUN, BIZANŢULŞI LONGOBARZII

O veche legendă1 face ca opera îndeplinită
tn mare parte de Narses să fie distrusă, într-un ceas de nemulţumire, la rechemarea lui din teritoriul italirn, tot de
dînsul. Mulţămită actului de trădare al bătrînului eunuc
longobarzii ar fi intrat în peninsulă.
De fapt, explicaţia noii cuceriri prin acest act al lui Narses se ge.seşte într-unul singur din manuscriptele care ne-au
păstrat Liber Pontificalis, biografiile, acum contemporane,
ale papilor. După ce se arată cum s-a ţesut intriga contra lui,
care n-ar fi voit să plece, să adauge acolo, la plecarea-i din
Roma în Campania: ,,şi a scris neamului longobarzilor să
vie şi să ieie in stăpînire Italia" 2 • Dimpotrivă, în textul
comun se pomeneste de intervenţia papei pe lingă vicariul
imperial, pe cînd 'se afla la Neapole: el mai intreabă·odată
ce rău a făcut romanilor, şi Ioan al Iii-lea asigură că mai
curînd pleacă el decî-t să iasă din Italia apărătorul ei.
Narses revine cu papa ca să moară însă după scurtă vreme 3 •
Izvorul capital pentru istoria papalităţii arată însă ceea
ce se ştie şi de aiurea, ceea ce adusese şi va aduce catastrofa
dominaţiei bizantine şi aiurea, în Dacia, în Siria, de exemplu,
la cea dintîi înfăţişare a cetelor năvălitoare de barbari:
adînca nemulţumire a populaţiei aproape întregi cu sistemul
de stoarcere fiscală şi de înlănţuire a oricării iniţiative, de
conservatism imutabil in stricte forme chinuitoare, care
deosebeşte administraţia „romană" a răsăritenilor. lntoate
aceste locuri a fost un adevărat plebiscit pentru barbari. Se
1 O întâlnim şi în Cronica de la ~fonte Cassjno: ,,Alter Iudas
effectuss".
ii Et scripsit genti Longobardorum ut venirent et possiderent ltaliam; ibid.
. a Dic, sanctissime Papa, quid male feci Romanis? Vadam ad
pedes eius qui me misit ut cognoscat omnis Italia quomodo totis viribus laboravi pro ea ... Citius ego va dam quam tu de hac terra egressus
fuisses; ibid.
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spune tn biografia papei Ioan că „romanii, îndemnaţi de
au r~cut pe noul împărat Iustinian şi pe soţia lui, Sofia,
nepoata şi urmaşa la putere a Teodorei, să recheme pe omul
indispensabil apărării Italiei, şi se explică această pîră
prin aplecarea lor de a „servi mai bucuros goţilor dccît
romanilor" 1 • Sau se înlătură guvernatorul, spun aceşti romani sătui de dinsul, sau vor trece la barbari 2 • Iar Narses
se apără: ,,dacă am făcut rău romanilor, rău să mă găsească" 8 •
Longobarzii nu erau, tn acest moment, la 568, necunoscuţi
Italiei. Marcellinus Comes înseamnă la 552 că Belisariu a
bătut pe goţi cu ajutorul acestui nou neam german ic. Înainte
de apariţia lor sub Alboin cuceritorul, se pomen.esc heruli
năvălind, cu un rege Sindualf, şi Narses îl ucide pc acesta,
„subjugînd tot neamul herulilor 4 ". Soţia lui Albo in apare
după uciderea lui „cu mulţime de gepizi" - ea însăşi fiind
fiica regelui lor, ucis de soţul ei viitor - ,,şi de longobarzi" 5 •
Şi acelaşi izvor notează că: ,,in zilele acelea s-a stîrn it neamul
avarilor6, de a ajuns în Panonia". Aici se aflau însă gepizii
gotici, cu acea ramură desfăcută din mijlocul lor care sînt
longobarzii, ,,bărboşii"': trecerea în Italia a unora şi a celorură",

1 După

ce se constată

liniştea

Italiei scăpate de noii barbari (,,era t

ergo tota Italia gaudens"): ,,Tune Romam, invidia ducti, suggestionem

fecerunt Iustino et Sophiae, quia expedierat Romanis Gotl1is servire
quam Graecis"; ibid.
2 Aut certe nos genlibus deserviemus; ibid.
3 Si male feci Romanis, male inveniam.
Cronica Ravenei (l. c., p. 108) îl laudă: .,Vicit duosreges Gothorum et duces Francorum iugulavit gladio. Sub islius praesul is temporihus abundantia fuit magna et ordinatio in populo ltaliae". A
împodobit şi mînăstirile. Dar a plecat cu a11erea Italiei, .,cum diviliis
ltaliae". Mai departe: gessit multas victorias in Italia in arnwlatione omnium Romanorum" (p. 12ft).

Et omnem gentem Herulorum sibi subiugavit; Liber pontificali~.
Cum multitudine Gebedorum et Longobardorum; Cronica Ravenei, p. 125.
8 In diebus illis excitata est gens Avarorum: in Pannonia devcnti
sunt (ibid., p. 123).
7 cr. Zeuss, Die Deutschen und ih~e Nachbarstămme,
4

6
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lalţi, care se impuseri'1 ca număr şi ca Yaloare, e deci o simplă
consecinţă a deslocuirii care se produsese în regiunile panonice de mişcarea, venind despre Răs[1rit, a maselor uraloaltaice, refăcute sub numele nou de aYari. Spre sfîrşitul
veacului, de pe urma aceleiaşi mişcări, slavii, gens Sla11orum,
ajung prin Istria la porţile Italiei.
Sfintul scaun pare a fi pretins, de la început, împăratului

din 'Constantinopol să ia o hotărîre limpede şi definitiYă
în cc priYeşte pc longobarzi, combălîndu-i cu forţe noui't sau
rccunoscîndu-i de „federaţi", iar pe regele lor ca Yicariu în
ltalia, cum se făcuse şi cu alţi barbari mai înainte. Orice
ajutor lipsi însă, chiar şi acela de proYizii, in mijlocul unei
foamete ci.1mplite, care ajută esenţial întinderea şi consolidarea longobarzilor, o ceLate predindu-sc după altă celate 1 •
Ioan şi Benedict se strecurase1ă pe Scaunul Sfîntului Petru
în cele mai grele împrejurări, părăsi\i de oficialitatea bizantină şi priviţi rău, ba chiar ataca!i uneori violent, prigoniţi
de populaţ.ia romană, care, avînd sentimentele pe care leam constatat, căuta înţelegerea cu barbarii cei noi, ca una
care, în generaţia precedentă, trăise foarte bine cu barbarii cei vechi. în mijlocul asediului Homei de longobarzi
e ales, astfel, la 577, Pelagiu, al cărui tată purta numele
gotic de Vinigild, şi ordinarea lui - caz unic pînă atunci
- He face, din neputinţa comunica\ iilor materiale, fără
aprobarea din partea împăratului 2 •
Noul ales trimite la Constantinopol pe notariul llonoratus şi pe episcopul Sebastian, şi anume, după însuşi mărlu
risirea sa, ,,mai ales pentru că părţile romane păreau a fi
lăsate fără nici un sprijin şi exarhul ni scrie că nu poate
găsi pentru noi nici un leac"; altfel „oastea preaticălosului

1 „Eodcm temporc gens Longobardorum invasit omnem ltaliam
simulque famcs nimia, ul etiam multiludo cas_trorum se tradidisset
Longobard is ut trmperare possent inopiam famis". Pe urrnft numai
Iustin trimite griu din Egipt, ,,et sic miserlus rst Deus Ilaliae"
(Liber pontificalis).
~ Ordinat ur absque iussione principis, ro quod Longobardi obşi.
dcrent civitatcm rornanarn; ibid.
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ncam" 1 va îneca ultima insulă de stăpînire imperială rămasă
în Italia, ultimul colţ unde exarhul şi hartulariul Smaragd,
urmaşul grec al armeanului Narses, lupta „pentrn fericirea
îm păratilor crestin i" 2 •
•
ln ac~ste împ;ejurări fu ales papă cu de-a sila un călugăr
care, trăgîndu-se din marea familie Anicia, reprezinta
spirilul, combativ încă, al aristocraţiei senatoriale: Grigorie.
Biserica, spune el, era ca „o corabie veche şi foarte striRoma se afla în cea mai mare nevoie; soldaţii neplătiţi
se răsculaseră, cîţiva Teodosiaci rămînînd numai în serviciu ;
dregătorii, iudices, nu înfă~işau pentru papă <lecit încă un
ahu;,; 3 • ,,Oraşele", spune el, ,,sint dărîmate", castelele sfărîr,~<l
te, bisericile în ruine: nici un plugar nu mai locuieş·te în
sălaşurile lui" 4 ; mulţimea se refugia în insule mai ferite;
milanezii se grămădeau pe litoralul Liguriei; Sardinia, s11b
ducele şi juzii ei, părea că se ridică la însemnătate prin
îmbulzeala fugarilor; Neapole era în primejdie să cadă;
din Corsica locuitorii căutau un adăpost în Sicilia devenilă
longobardă; Ariulf, ducele de Spoleto, înainta victorios.
I se părea lui Grigorie că e mai curînd episcop al longobarzilor decît al romanilor 5 • Lipsa totală de ajutor e adusă înainte cu mustrare lui Ioan patriciu şi questor, c;i.re reprezenla
pe împăratul l\lauriciu, ale cărui recomandaţii, spune papa
Îl'onic, samănă cu ale cui ar voi „să prefacă o maimuţă într-un
cată";

Maxime parles ro_manae omni praesidio vacualae videnlur et
exarchus nullum nobis posse remedium facere scribit ... Nefandissimae
genlis exercitus.
2 „Pro felicitale christianorum principum." Biserica Aquileii şi
Istriei, pretextînd o discuţie de dogmă asupra „celor trei capitole",
dezertase la inimic.
3 Vetusta navis vehemcnlerque ·contracta ... Romanae urbis necessilas ... , seditio militum ... Non Romanorum, sed Longobardorum
episcopum Cactum esse.
• Eversns urbes, castra erula, ecclesiae d.estruclae; nullus terram
11.ostram cultor inhabitat.
•· Seren-issimus·'ffl>minus imperator fieri sit11iam Ieonem iussit. 1
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leu" 1 • Odată i s-a oferit să organizeze un complot contra regelui, ducilor, conţilor longobarzi, şi el, deşi „serv" al lui
Mauriciu şi al Constantinei, soţia sa, refuză hotărît, ca unul
,,ce se teme de· Dumnezeu", să gătească moartea cuiva2 •
De douăzeci şi opt de ani „trăim în acest oraş între săbiile
longobarzilor" 3 • Şi răutatea dregătorilor romani, lăcomia
lor făceau, cutează a o declara Grigorie, mai rău decît
săbiile bi:lr·barilor.
Ajutorul din Constantinopole hotărît că nu-l are de aştep
tat. Primejdia continuă despre slavi pe linia Dunării cerea
ca forţele imperiului să fie îndreptate în această direcţie,
unde, ocupîndu-se teritorii năpădite de aceşti barbari, se
împiedica, de altminteri, temuta înaintare a avarilor, domnii
lor. 1n Asia, din partea perşilor era aceiaşi ameninţare ca în
zilele mai rele ale lui Iustinian. Grigorie, asediat în Roma
de regele longobard Agilulf şi părăsit de cea mai mare parte a
soldaţilor împărăteşti, incapabili să se mai lupte, avea de
ales între aceste trei direcţii: să medieze pacea între barbari
şi imperiu, să încheie el însuşi o înţelegere cu dinşii sau să
recurgă la alţi ajutători din aceiaşi lume pe care ajungea
tot mai mult s-o considere în afară de imperiu şi mai presus
de imperiu.
Francii erau, de un timp, în strînse legături cu biserica
romană. Liber pontificalis arată că în tezaurul vechilor papi
se aflau daruri de la Clovis, ,,de la regele francilor Clodoveu,
creştinul". De atîtea ori pentru chestiile de dogmă care
interesau pe regii merovingieni dezlegarea se ceruse de la
Roma, izvorul autenticităţii. Vigiliu stătuse in corespondenţă
cu Teodebert, rege al Australiei, şi pe vremea lui Iustinian
afa<:erile Orientului, ca şi ale „preagloriosului rege" Childebert, fuseseră aduse înaintea arhiepiscopului de Arles;
1 Sed, quia Deum timeo, in mortem cuiuslibet hominis me immittere formido.
z In hac urbe inter Longobardorum gladios vivirnus.
3 Eius (Romani) in vos rnalitia g!adios Longobardorurn vicit, ita
ut benigniores videantur hostes qui nos interimunt quam reipublicae
indices qui nos malitia sua, rapinis atque falaciis in sagittatione
consumunt.
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Chilciebert fusese invitat să intervie pe lingă ostrogoţi în
favoarea bisericii romane. Discuţii aprinse se urmau cu Galia
în ce priveşte eresia „celor trei capitule", dar această bogată
provincie era considerată ca sorgintea de unde se putea reface
biserica prădată, pe care imprejw-ările o sileau, după suferinţele atîtor războaie, să caute „in insulele sau locw-ile
străine" cele de nevoie pentru a se îngriji de clerul şi de săracii
ei1 • De aici veneau ba~i, solidi Galliarum, şi haine. Biserica
avea proprietăţi de pi1mint 1n Galia. Dacă, în ultimii ani,
năvălirea francilor lui Leutariu şi Bucelin adusese pe aceşti
barbari catolici, al căror şef se mîndrea de mult cu titlul
de patriciu roman, într-o situaţie de duşmănie cu Bizantul
Biserica romană nu adoptase intru toate atitudinea ofici~li~
tăţii militare şi civile. Şi, dacă, pe la 558-60, Papa menţiona,
într-o scrisoare către patriciul Valerian, alături de „tiranul Totila", stăpîn pe Istria şi Veneţia, prădăciunile france 1
Pelagiu al Ii-lea, adresîndu se către episcopul de Autun,
declara că regii ortodocşiaifrancilor sînt,ca din prevederea
lui Dumnezeu, ,,vecini sau ajutători ai oraşului Romei şi al
întregii I talii", şi-i îndemna, prin această mijlocire, ,,să se
grăbească a se despărţi de prietenia şi legătura longobarzilor"3. Astfel de cereri însă veneau înainte de vremea cînd
li se putea da urmare. Apariţia regelui franc Hildebert contra
longobardului Autharis fu un simplu incident şi întoarcerea
lui în 590, aduse numai trecătoarea ocupaţie a Milanului
şi a Veronei chiar.
·
Vizigoţii din Spania fuseseră multă vreme arieni. Dar
tocmai în acest timp regele Recared, trecînd la catolicism,
0

1 Tanta egestas el nuditas in civitate ista est, ut sine dolore el
angustia cordis nostri homines qnos, honeste loco natos, idoneos noveramus, non possimus adspicere •.. Romana Ecclesia post continuam
XXV et eo amplius amnorum vastationem beUicam in Italiae regionibus accidentem ... , non aliunde nisi de peregrinis insulis aut locis
clero pauperibusque, etai non sufficiens·, vel exiguum tamen stipendium consequitur,
11 Francis cuucta vastantibus.
3 Huic urbi vei universae ltaliae Cinitimos adiutoresque ... ah
amicitia et coniunclione ... Langobardorum ... se segregare Cestinent.
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devenea şi el un „glorisissimus rex", ca şi vecinii săi franci.
Opoziţia faţă de ocupaţia bizantină de pe coastă făcea ca
Jucrurile să se oprească la asemenea acte de civilitate simplă.
Pe cînd Spania revenea astfel la dreapta credinţă, contra
arianismului tradiţional la stăpînii ei, Anglia păgînă intra
şi ea în sinul bisericii. Călugărul Augustin, din mînăstirea
fundată de papa însuşi, era trimes anume pentru aci st scop
al convertirii unui popor cunoscut pînă atunci numai indirect,
prin franci, ori în persoana sclavilor ce se vindeau pe pieţele
Romei 1 • Recomandaţii către regii franci Teodoric şi Teodebert, către toţi şefii bisericii Galiei, către .Arigiu patriciu 12 ,
îl întovărăşeau în calea lui lungă şi periculoasă. ln curînd
se primea vestea că el a botezat peste 10 OOO de angli (597).
Se vor crea zece episcopate în cucerirea curajosului misionar.
Cutare episcop franc căpăta paliul pentru ajutoare date
converti torului. Regina Berta, regele Etelbert erau felicitaţi
pentru marea ispravă îndeplinită, şi acesta din urmă sfă
tuit să caute a fi un nou Constantin.
Singura cale de urmat însă în circumstanţele grozave era
înţelegerea cu longobarzii, cu sau fără voia împăratului din
Răsărit.

La început, cuceritorii se arătaseră intransigenţi. Autharis
oprise a se boteza catolic copiii războinicilor săi. Regina
Tcodelinda, care primise crezul roman, se desfăcu de biserică
pe chestia, încă foarte vie, a „celor trei capitole" (593).
Dar, doi a.ni mai tîrziu, Grigorie lua hotărÎl'ea de a cern
împăratului să negocieze pacea între regele Agilulf şi patriciul bizantin, ori să i se îngăduie lui însuşi a încheia o
pace specială şi locală. Mauriciu se plîngea, peste puţin,
că papa a vorbit de „prostia" ce a făcut lăsîndu-se înşelat
de barbari, dar Grigoric obiecta că, mai la urmă, ,.p1·ost",
fatuus, este şi el pentru că a consimţit a primi o sit 11a(ie aşa
de teribilă. 1n Tuscia, la Perugia, primejdia longobardă
cere, necontenit, puţinele puteri militare l'ămasc în Italia,
iar Ungă zidurile Romei asediate cetăţenii fără apărare sînt
1 Aceşti

apar
1

tineri de 17-18 ani, care se cumpărau pentru
in corespondenţa cu episcopul de Arlcs.
Patricius Galliae.
şi
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mînăstiri,

traşi,

ca nişte cîini (,,more canum"), cu funîa de gît şi du~i
spre vînzare în pieţele de sclavi ale ţării franci1or 1 • l\la imu 1t it
nădejde e în milostivirea lui Isus care ar veni asupra noastri'i
decît în dreptatea împăratului - şi iarăşi se înşirau suferin.
ţele unei populaţii nenorocite. Omiliile lui Ezechiil înlocuiau
săbiile soldaplor imperiali. ,,Borna arde goală de apărători'·,
se spune la capătul unei nouă tinguiri penlru care se eăuta:;e
tot ceea ce relorita lui Donat ana mai impresionunt 2 •
Către sfîrşitul vea_cului prădăciunile longobarzilor,. eare
dispuneau acum şi de o flotă, atinseseră şi Sardinia; dupi't
ce la 593 căpălase o declaraţie de convertire, după ce autorizase pe episcopul de Ravena sit negocieze cu Agilulf (;l)G),
atacat şi de avari în Friul, Grigorie izbuteşte să în(heie llll
armistiţiu, nu fără greutate în ce priveşte căpătarea juriimintelor de asigurare (600-1). La 603, Teodelinda, impii.cată, boteza pe fiul ei, Adelvaid, în legea catolică, şi papa-i
trimitea o cruce sfinţită şi o Ernnghelie. La o pace adevăraii't
şi durabilă nu ajunge însă acela care păstra toate relaţiile
lui cu Orientul, adăpostind pe cutare patriarh pribeag de
Antiohia, întreţinînd corespondenţă m-mată cu exarhul
Africei, trimipnd pelerine din aristocraţia romană piili't
la Muntele Sin ai şi îndemnînd pe mitropolitul Armeniei. Asemenea legături îi sînt necesare şi pentru roslul lui în Balcani, unde menţine sub ascultare Scaunul din Salona şi nu
îngăduie a i se răpi drepturile asupra mitropoliei de la Prima
Iustiniana. Pentru el, ,,regii barbari sînt domni peste robi,
iar împăratul romanilor peste oameni liberi3 ".
1 Plus de venientis Icsu miscricordia quam de imperatoris mi litia
praesumere ... Ecce cuncta in Europac partibus barbarorum iuri sunt
tradita, distructae urbes, evcrsa castra, depopulatae provinciae,
nullus terram cultor inhabitat, sacviunt ct dominanlur quotidic in
neccm fidelium cultores idolorum, etc.
2 Ubique luctus aspicimus, undique genitus audimus, destructae
urbes, eversa sunt castra, depopulati agri, in solitudincm terra redacta
est. Nullus in agris incola, pene nullus in urbibus habitator remansit,
et tamen ipsae parvac generis humani reliquiae adhuc quelidie ct
sine cessatione feruntur.
s Reges gentium domini servorum sunt, Imperator ycro Roma•
norum dominus liberorum (a. 601),
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Dar el rămine ineredinţat că e stăpînul lumii în ol'di11ea
duhovnicească. "Nu ştiu ce episcop nu i-ar fi supos1 ". A
recunoaşte pe „episcopul" de Constantinopol ca ecumenic
„ar fi a pierde, admiţînd acest ticălos cuvlnt, credinţa
tnsăşi" 2 • Nu numai ierarhia, dar şi tradiţia grecească~r pare

a fi inferioară celei romane; ,,textele scrise latinei,te sînt
mult mai bune decît cele greceşti, pentru că. ale neastre nu
cuprind înşelăciuni" , spune el contelui Narses 3 • Dacă la
Constantinopol nu mai există un bun traducător din latineşte4", Eusebiu nu se mai află în „arhivele", tn „hibliofecile" Romei. Scrisori greceşti se mai primesc aici, dar papa
declară că nu cunoaşte această limbă 5 , că nici n-ar avea,
deci, nevoie de dînsa. Grecitatea era să traducă mai tîrziu
scrisele lui Grigorie „Dialogul"; el însuşi nu se gîndea,
scriind, la dînsa, ci la lumea lui apuseană, cu caracterul
latin din ce in ce mai osebit, cu cunoştinţa culturală mai
caracterizată, pe vremea cînd citaţiile din Vi:rgiliu :răsar
în Cronica episcopilor de Ravena.

IV
PAPALITATEA l~ PACE CU LO)IBARZII
ŞI 1N ATlR~ARE DE BIZAl\Ţ

ln trecătoarea păstorire a lui Sabinian
(604-5 ), bunele relaţii cu lombarzii, acuma catolici, d~i nesupuşi osîndelor ce ating pe eretici, se menţin, pe cînd Constantinopolul e prins în convulsiile tiraniei criminale a lui
Nescio quis ei episcopus subiectus non sit (a. 598).
In islo scelesto vocabulo consentire nihi} est aliud quam fidem
perdere.
3 Romani codices multo veriores sunt graecis, quia nos nostro
sicut non acumine, ita nec imposturas habemus.
• Hodie in constantinopolitana civitate qui de latine in graecum
dictata bene transrerant, non sunt.
6 Nec graece novisse, nec aliquod opus aliquando graece conacrip sisse.
1

2
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Foca, ucigaşul lui Mauriciu. ln exarhat, patriciul, un eunuc
ca Nar~~s, se _pro~l8:mă îm_părat şie ucis in calea spre Roma,
capul fundu-1 tr1m1s la B1~anţ. Foca e bucuros să primească
în situaţia sa, pe solii laici ai lui Agilulf şi să încheie pac~
cu el 1 ; trimişii împărăteşti apar la Ravena. Cronica Ravenei afirmă chiar că, pentru a ciştiga şi-pe papa Bonifaciu,
împăratul i-a recunoscut calitatea de şef al bisericii universale2, renunţînd la drepturile patriarhului său; i se cedează
şi Penteonul, rezervat pînă atunci dregătoriilor civile.
Dar biserica a căzut de acum cu totul in sfera de influenţă
a Bizanţului, deşi ea-şi întinde tot mai mult autoritatea ln
Anglia lui Etelwald, lui Eadbald, lui Edvin de Northumberland. Cit priveşte Bizanţul, restaurator al drepturilor
sale în Orient, prin sabia lui Heracliu, in Apusul, cu totul
neglijat, el oferă numai scandalul şi primejdia şefilor de
provincie revoltată. Loviturile longobarde sub regele Rotaris, în Toscana şi aiurea, nu serviră la nimic.
Sub papa Deodat (615-8), patriciul Eleuteriu răzbună
uciderea exarhului Ioan; după ce a venit Ia Roma şi a cucerit
Neapole, el omoară pe „tiran". lntors la Ravena, pacifică
ostaşii, elementul de nelinişte al timpului, dindu-le plata3 •
Eleuteriu, la rîndu) lui, va ridica, insă, sub Heracliu, steagul
răscoalei, va deveni şi el antarta, rebel, pentru a cădea ucis
lingă Roma de soldaţii din Ravena. lnainte de alegerea
papei Severin (c. 639), urmaşul lui Eleuteriu, Isaac, ,,patriciu şi exarh al Italiei, împreună cu subalternul său, hartulariul Mauriciu, şef al trupelor neplătite, şi cu întreaga
plebe romană, ,,de la copil la bătrin" - a puero usque ad
Paul Diaconul, IV, XXXVI.
Aliquantis annis quieta !uit Italia ... Post ulan le Beato Iloniiacio
Papa, statuit ul Romana Rcclesia omnium eccle&iaxum e.t caput esset
el sedes, quod antea constantinopolitana. Ecclesia prima vocaretur;
Cronica citată. Liber pontificalis: Hic obtinuiapud Phocam principem
ut sedes apostolica Beati Petri. Apostoli caput esse omnium Ecclesiarum, id est Ecclesia Romana, quia Ecclesia constantinopolitana
primamse omniurn ecclesiarum scribebat. - Tot aşa şi în Paul Diaconul.
a Data roga rniiitibus, pax tacta est in tota Italia.
1

2

53
https://biblioteca-digitala.ro

sene,n - , înlăturind pe judecători (iudices), pătrunde în
cuprinsul Lateranulni şi-l pradă, trimiţînd parte din cele
căpătate astfel la Heracliu. Motivele mai de aproape ale
acestei confiscări jefuitoare nu le cunoaştem: era vorba însă
de lupta clerului roman contra Ecthesei bizantine.
După ce aceasta fu retrasă de împăratul murind, Scaunul
papal continuă lupta contra „tipului" impus de Constantin
al Ii-lea, papă fiind totuşi un grec, Teodor, fiul patriarhului de Ierusalim. Acum e rîndul lui l\Iauriciu ca să se răscoale
(intarti:;are) contra lui Isaac, şi castelele din jurul Romei îi
fac jurămînt; i se supun „toţi judecătorii sau oastea romană".
Donus, magistrul miliţiei şi sachelariu, îl prinde, şi răscu
latul e tăiat în marginea oraşului. ,,Şi, văzînd Isaac capul
lui Mauriciu, s-a bucurat", orînduind ca el să fie expus în
circul Ravenei. În moartea peste puţină vn me a lui Isaac
însusi, biograful papilor ·vede pedearsa lui Dumnezeu.
In' acest timp exarhii au toată înfăţişarea unor stăpîni.
Isaac intervine pentru a sprijini la tronul longobard pe
Adalavald, cel botezat catolic, împotriva lui Ariovald, susţinut, şi contra papei, de episcopii transpadani. Făcînd a
se confirma de fiecare împărat privilegiile Sfintului Scaun1,
guvernatorii bizantini dispun după voie de sprijinul Romei.
Exarhul Teodor Caliopa vine „ca să cîrmuiască toată Italia" 2 ,
spune biograful papei Teodor. Constantinopolul e pentru
romani „oraşul împ:lrătesc", ,,regia civitas"; împăratul e
domnul legitim, princeps.
ln schimb, biserica romană somează, sub acelaşi papă
grec, pe patriarhul „cetăţii împărăteşti" să părăsească eresia
monotelită, şi el cere împăratului ca patriarhul Pyrrhus
să fie trimis spre cercetare la Roma lui, unde se va aduna
un sinod anume. Vinovatul se umileste înaintea papei şi,
revenind la eresie, e osîndit în adunar~; urmaşul lui, Pavel,
are aceiaşi soartă. Trimeşii bizantini, apocrisiarii, sînt opriţi
de a sluji liturgia în „Casa Placidiei". un sinod de o sută
cinci episcopi, chemat de Martin 1-iu, afuriseşte toate rătă1 „Serenissimi principes", scrie papa, ,,hactenus omnes innovaverunt cuncta privilegia Sedis apostolicae".
2 Ad regendam totam ltaJiam.
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cirile Orientului în bloc, şi deciziile sînt comunic-ale, şi in
greceşte, împăratului. Episcopul de Filadelfia, Ioan, p
trimis ca vicariu în Orient, cu dreptul de a consacra; la
649, se intervine în patriarhat ele de Ierusalim, Antiohia,
Alexandria, ca şi în episcopatul de Tesalonic.
Împăratul nu va lăsa, fireşte, rebeliunea Hiră pedPapsii.
E cel dintîi conflict cu imperiul, legitim, unic şi etern, î11
acest veac al VII-iea, în care, cu toată prezenţa longoharzi lor,
Bizanţul porunceşte în Italia neocupată de barbari, ea în
zilele lui Iustinian. Exarhul Olimpiu, trimes şi el ,.pcntrn
a administra toată Italia" - formula se repetă fă111 Hchimbare, - caută să impuie lipul. Ca prin minune scapr, Mart în
de arma spătarului grec, care voia să-l sllăpungă la Iii mghiP.
După pacea făcută cu papa, el moare de boală, în sud, unde
luptă cu un nou duşman al imperiului, mai periculos <lecit
longobar·zii, saracinii, stăpîni, ca vandalii odinioară, ai
Mării Mediterane: Teodor Caliopa, rennind, va duce îns[t pc
Martin la Constantinopol. 1n fruntea trupelor din Havcna
el intră în Roma, depune pe papă, sub învinuirea complicităţii cu saracinii, îl suie pe o corabie şi, prin Naxos unde
stă cîtva timp, îl trece la „cetatea cea mare a romanilor" 1 •
Aici, susţinut de popor, papa declară că, ,,viu sau mort,
apări't credinţa"; el respinge învinuirea legăturii cu saracinii,
cărora le-ar fi dat şi bani. E excomunicat, aruncat în temniţ.a
ucigaşilor. De aici e expediat în Cherson2, unde ,,vin rareori
mici corăbii din părple Romanici spre a se înloarce cn sare" 3 :
acolo va muri ca martir.
Dar rezistenţ.a mmează. Petru, căruia biograful papei
Eugeniu (654-7) îi recunoaşte calitatea de „patriarh constantinopolitan", e oprit în pretenţiile sale de apariţia
formală a cuiva care a ajuns mai tare şi decît Sfînt ul Părinte,
„poporul" din Roma, cu iudices şi osta~ii săi în frunte, care
.Magna urbs Romanorum.
Im Iocum qui dicitur Cersone.
3 Nayiculae quae raro veni unt de partibus Romaniae ut sale onustae recedanL. Cf. Kleinclausr., L'Empire carolingien, Paris, 1902,
p. 87 (şi dupJ scrisorile papei).
1

2
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trec, ca o
toriale.

clasă conducătoare,

in locul vechilor familii sena-

Urmaşul lui, Vitalian (-672), e mai supus. El cere confirobişnuită la Constantinopol, ,,preacucernicilor împă
raţi"1 Constant şi Constantin, şi capătă întărirea privilegi-

marea

ilor. ln curînd el era să vadă pe Constant 1-iu î.n Italia, în
Roma lui însăşi, potrivit cu·noul plan de a fixa, pentru marea
luptă cu saracinii, centrul de greutate al imperiului în Sicilia.

Primirea „principelui" în Roma sa a fost strălucită: parcă
n-ar mai fi fost longobarzi în peninsulă. Prin A~ena, împă
ratul venise la Tarent, de unde trece la Benevent şi Neapole.
ln ziua de 5 iulie se face intrarea lui solemnă în Capitala
de odinioară a lumii antice, restituită astfel în drepturile
sale politice. Papa-i iese înainte la şase mile de zidurile
Romei şi-l întovărăşeşte la Sfîntul Petru. 1n zilele următoare
el străbate străzile „cu oastea lui"; el duce în procesiune
pal_iul de aur, adus cu sine; el vizitează Lateranul 2 • După
douăsprezece zile pleca, nu fără să ieie arama ce putuse afla
in oraş. Aşezat în Siracusa, de unde încearcă a răpi ducelui
longobard din sudul Italiei provincia lui, el reintroduce
aspra fiscalitate bizantină, care stîrnea pretutindeni nemulţumirile populare 3 • Va fi ucis în baie, punîndu-se capăt
astfel unei lungi stăpîniri căreia nu-i lipsise nici ambiţia,
nici îndrăzneala marilor hotărîri 4 •
Pe urma lui vechea serie de răscoale, de „intartisări"
urmează. Un anume Mezzetius încearcă, ajutat de unii ,,judecători", şi e ucis, pe cînd saracinii pradă Sicilia şi duc la
Alexandria arama îngrămădită acolo de împăratul asasinat.
Totuşi legătura cu Constantinopolul e mai strînsă decît
oricînd: Agathon, care păstoreşte de la 678, era un grec din
Sicilia. Cînd un a secreti.s imperial îi aduce din partea treimii
de pe tronul „roman", Constantin, Heracliu şi Tiberiu, ordi1 Responsales suas cum synodica, iuxta consuetudinern, in regiam
urhem, apud piissimos principes, significans de ordinati.one sua.
a Et lavit se et ibidem traxit in Basilica I ulii.
a Diagrapha seu capita atque naulicationem.
' V. şi Paul Diaconul, cartea a V-a.
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nul de a veni la „oraşul împărătesc" pentru un mare şi definitiv sinod, menit a restabili unitatea bisericii, el îşi trimite
măcar Bolii, care sînt aduşi de la Casa Placidiei la biserica
Maicii Domnului din Blancherne pe cai împodobiţi ( cabali
&trati). ln fiinţa lui Gheorghe patriarhul de Constantinopol
şi a lui :M:acarie de Antiohia se ţine vestitul sinod in Trullo,
c-11 o sută cincizeci di:! mitropoliţi,în care Macarie pierde
partida şie exilat la Roma, fiind înlocuit cu un sicilian, şi
dogma romană e admisă de Gheorghe însuşi. Astfel, spune
Liber pontificalis, ,,cu ajutorul lui Dumnezeu au fost unite
sfintele biserici ale lui Dumnezeu" 1 • Episcopul de Porto
făcu - ceea ce nu se pomenise de două veacuri aproape serviciul divin în latineşte înaintea împăraţilor, ,,pentru ca
toţi intr-un glas să strige în ziua aceia intru lauda şi pentru
biruinţa preacucernicilor împăraţi, cu vorbe latine" (680) 2 •
Se hotărîse cu acest prilej necesitatea confirmării la Constantinopol a oricărui nou papă 3 • Urma~ul lui Agathon e
tot un sicilian, ştiind greceşte, Leon al Ii-lea. Numai sub
Benedict al Ii-lea se cruţă trimiterea la împăratul a actelor
de alegere 4 • Dar şi mai departe Roma primeşte papi care nu
11înt italieni: Ioan al V-lea (68f>-6) e din Antiohia, Conon,
care-i urmează pe un an de zile, vine din tema asiatică a
tracesilor 5 şi a fost crescut în Sicilia; clerul roman voise pe
un arhipreot, oastea (exercitus) pe altul, Teodot, care ~
primit şi de „toţi judecătorii şi de şefii armatei" 6 • Conotl
e aprobat de exarhul Teodor, şi el trimite pentru adminis.
trarea patrimoniului din Sicilia pe cineva care nemulţumeşte
Deo auxiliante unitare sunt Sanctae Dei Ecclesiae.
Ut omnes unanimiter in laudes et victorias piissimorum imperatorum eo die Iatius vocibus acclamarent; Liber pontificalis.
3 Non debeat ordinari qui electus fuerit nisi prius decretum gene.
rate introducatur in regiam urbem secundum antiquam consuetidinem.
' Ut persona qui electus fuerit ad Sedem apostolicam e vesligio
absque iarditate pontifex ordinetur.
• Ex parte tracesio.
• Omnes iudices cum primatibus exercitus,
1

2
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popula! ia. Roma e a~ministrată de „judecătorii" lui Ioan,
,,glo1·iosul exarh nou 1 •
.
Tatăl lui Sergiu (687-701) era din Palerrno, dar şi de
data aceasta Roma, cu prganizatia ci locală, se împotriveşte,
ridicînd înainte şi pe vechiul candidat Teodor şi pe unul non,
arhidiaconul Pascal; totuşi pentru Sergiu se cîştigă ,,căpe
teniile judecătorilor, oastea romană (exercitus romanae
militiae)'· ~i clerul. Pentru întărirea lui se amanetează coroanp)e apostolilor: exarhul Ioan Platys alergase în grabă,
făr(t a putea fi înlimpinat de oaste cu steagurile 2 •
l'n non sinod, chemat la Constantinopol, de împărah1l
lnsl inian Rinolmetul, introducînd puncte noi de dog-mă,
aprobate şi de trimeşii lui Sergiu, acesta refuză recunoaşte
rea lor. Astfel, fără b(tnuielile de trădare invocate prnhu
asemenea lovituri contra unui Silveriu sau unui Martin
în cele două secole precedente, pretospatariul Zaharia e
trimis si"i ridice din Roma pe clericul neascultător, care mai
crndpa 6t ortodoxia se poate întări aiurea decît în „regia
urhs".
Dar acum conştiinţa de putere a italienilor acrescnt aşa
de mult, încît ea nu mai îngăduie asemenea silnicii. Pentru
întlia oară puterii i se opune put ~re. ,,Mila lui Dumnezeu
prevenind şi ajntînd pe Sfîntul Petru Apostolul şi căpetenia
Apostolilor şi păstrînd biserica i-;a neciuntită s-a aţîtat
inima oştii din Ravena şi a ducalului Pentapolei şi a păr
ţilor vecine pentru a nu îngădui ca episcopul Scaunului
aposlolic să meargă în oraşul împărălesc 3 ". Pe cind Zaharia, înronjurat de soldaţii din Roma, caută ajutor la papa,
1 8uis indiribns, quos Romae ordinavit el direxit ad dispensandam civitalem.
~ l't nec ~igua, nec banda oum milil-ia romani exercitus occurrisSP.nt ei iuxta consuetudinem in compet11nti loco, nisi a prrpinquo
rornanac civitalis.
3 Sed, misericordia Dei praevenlente Beatoque Petro apostolo et
apostolorurn principe suffragante suamque Ecclesiam immutilatam
liervante, excilatum esl cor ravennatis militiae, ducatus etiam pentapolitani el cir~umquaque partium non permittere pontificem Sedia
apostolicae in re,gi am ascendere urbem,
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pe care trebuie să-l prindă, ascunzindu-se sub patnl lni,oastea romană intră pe poarta Sfîntului Petrn şi, venind la
Lateran, cere să vadă pe Sergiu. Astfel e silit să plece lrimi1ml unui împărat care el însuşi va plăti cu pierderea trenului păcatul său.
Grecul Ioan al VI-lea, noul papă (701-5), trebuie la
rindul rău să împace populaţia romană şi „oastea Italiei
întregi" care se ridicase la sosirea în Roma, cu gtnduri rele
fată de cineva neîntărit la Constantinopol, a exarhului Teofilact1. Alt grec, numit tot Ioan, primeşte însă ordinele lui
Iustinian întors din Gazaria :Mării Negre cu porniri răsbuniî.
toare. Cruntul emul al lui Phocas, care înneca şi ardea pe
rug, va pedepsi şi Ravena veşnic tulburată, făcind ca exarhul, strategul Teodor, venit din Sicilia, s:l prindă pc arhiepiscop şi pe fruntaşi şi să dea foc oraş11l11i 2 • Peste puţin capul împărătescului criminal era înfătişat de-a lungul Italiei3.
Sirienii Sisiniu şi ConsLantin se nrcaseră pc Scaunu] Sfintului Petru. A doua zi după teribila execu(ie de la Ravena,
C'.lnstantin al Ii-lea e somat să se prezinte înaintea lui
Iustinian al Ii-lea, care-şi amintea de autoritatea marelui
său omonim asupra bisericii romane. Pe cînd exarhul Ioan
Hhizokopos vine la Roma ca administrator, pronunţînd şi
osînde la moarte, papa debarcă în Sicilia, unde lecuieşte pe
strategul Teodor. Pretutindeni în cale i se dau onornri imperiale4. ln Constantinopol îi iese înainte Tiberiu, fiul împăratului, ,,cu patricienii şi cu toţ,i cei din clasa iuctyti", ca
şi patriarhul Cir. De la palat la ;casa Placid iei, Constantin
merge călăre, cu suita, purtînd pe cap camilafca, ,,aşa cum
1 Cnius a<lvenlum cognoscenles militiu totius ltaliae, tumultnose
convenit apud hanc romanam civitatem, volens prefatum exarchum
tribulare.
a Cronica episcopilor Rave11ei. Intre cei ce sufăr, lnviiţatul Ioaniciu,
meşter şi în elocvenţa greacă.
·

_a lbid.

• Toţi i,ulicts aveau ordin de a-l primi „quasi ipsum presentialite,
~~erato rem viderenC' ~ - -,,.ncifioali,).
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obişnuia

la Roma" 1 • Salutat încă la Niceia de împărat,
care se afla în Asia, papa se întîlneşte cu acesta la N icomedia, şi Iustinian sărută piciorul oaspetelui său. După
1mhrăţişare, el cuminecă din mina lui Constantin şi-i înnoieşte privilegiile. La întoarcere, ,,poporul" salută entuziast
pe acela care-l reprezentase cu atîta demnitate 2 • Iar, oind
Philippikos, socotit ca eretic, ia locul lui l_ustinian, crud,
dar cucernic, ,,tomul" lui e respins şi mulţimea - oninis
caetus romanae urbis - duce Ia Sfîntul Petru, cu o „icoană
pe care grecii o numesc flotarea", actul cuprinzînd hotăririle
celor şase sinoade ecumenice.
Din nou, cînd Philippikos vrea să-şi impuie autoritatea,
Italia se manifestă ca ireductibil duşmană oricării inovaţii
bizantine, privind lucrurile din punctul de vedere, strict
dogmatic, al şefului ei netăgăduit, peste „judecători", peste
ostaşi, peste „popor" ca şi peste clerici, care e acum papa.
Acest „popor roman" (populus romanus) refuză chipul noului împărat, banul lui; el nu sufere să-i audă numele pomenit Ia liturghie. Acel Petru care, pentru a supune Roma, ceruse şi căpătase, la Ravena, titlul nou de „duce" al ei, creindu-se astfel un „ducatus romanae urbis", ca acela, mai
vechi, al Veneţiei, nu e admis cu nici un preţ: ,,partea cea
mai mare a poporului roman au hotărît că nici decît nu primesc pe acest duce" 3 • Un alt duce, anterior, Christofor4, 11e
opune şi dă lupta „în Via Sacra, lingă palatul papei", care
el însuşi intervine. Numai căderea împăratului aduce recunoaşterea lui Petru, care vine acum în numele unui stăpl1 Pontifex autem et eius primates cum sellaribus imperialibus,
sellis et fraenis inauratis, simul et mappulis, ingressi sunt civitatem:
apostolicus p.ontifex cum caumelaugo, ut solitus est Romae procedere,
a palatio egressus, in Placidiarllll usque, ubi placitus erat, preparavit.
2 „Et omnis populus exultavit atque laetatus est". Fireşte că lustlilianapare a.ici ca un „bonus princeps" (tanta humililas boni principia),
ca un „christianissimus imperator et orthodoxus Imperator".
3 Magna pars populi romani statuerunt nullo modo hunc ducem
suscipere.
' Christophorus, qui erat dux.
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nitor ortodox. De acum înainte, sub Vasile, sub spătariul
Marin1, ,,ducatul" Romei se va menţinea.
.
Dar poate tocmai de aceasta noul papă Grigorie al II-iea
(715-31) pare a inaugura o politică longobardă, cum nimeni din predecesorii săi nu crez-useră bine şi nu îndrăzni
seră a o face.
V
CRIZA BIZANTI~A

Rolul longobarzilor în Italia, eu întinderea
lor în Toscana (ducatul de Spoleto), cu dominaţia lor parţială în sud (ducatul de Benevent), cu intrana în valurile
Mării la Reggio a calului lui Flavius Autharis, nu trebuie
să ne înşele prea mult. Între ei şi ostrogoţii lui Tccdoric,
care sînt delegaţi de singurul împărat existent, cel din
Constantinopol, care-i înfăţişează, şi în ultimele zile ale
luptei pentru Italia, chipul pe monede, este o mare deosebire. Fără a fi rămas un singur lagăr în mijlocul unei popnaţii străine, ei nu se amestecă de6ît foarte tirziu şi foarte
greu cu dinsa, iar, faţă de imperiu, pe care nu-l pot izgoni
din peninsulă, ei nu ajung niciodată la o situaţie netedă.
C'.i.t01icismul pe care-l primesc nu-i îndreptăţeşte de loc a
suplini Bizanţul în rostul de protecţie asupra Scaunului
roman. Cu toată nesiguranta, destrăbălarea, neeficacitatea
militară a exarhatului, el ~ămîne totuşi în închipuirea tuturora lucrul legiuit, necesar, indispensabil.
Pe de altă parte, pe lingă exarh la Ravena şi la Roma, pe
lingă papă în Roma însăşi, o forţă nouă, se ridică, a „soldaţilor şi a poporului", de care adesea atîrnă toate. Pe îr.cetHl se formează astfel, de la o răscoală la alta, de la o împotrivire victorioasă la altă împotrivire victorioasă, o forţă
politică permanentă, sprijinită pe tradiţii ce nu mai pot fi
uitate, ,,Roman ia", teritoriul rămas imperiului, între lon1

Marinus, imperialis spatharius, qui romanum ducatum tenebat.
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gobarzii din Nord şi anexa lor din sud, începe a se constitui ca un stat.
Papa reprezentase pînă la sfîrşitul veacului al Vii-lea
numai o autoritate universală, care nu simţise nevoia unui
teritoriu, fiindcă şi fără aceasta ei puteau să reprezinte
perpetuarea, în condiţii speciale şi alăturea de Bizanţ, a
dreptului politic roman, singurul autentic şi valabil în cugetarea timpului. Veniturile de care avea nevoie pentru întreţine rea elerului şi ajutarea săracilor îi veneau afară de
daruri şi pomeni, de la moşii pe care le avea în peninsulă
san dincolo de hotarele ei, ca în Galia. La un moment dat,
mai alPS lipsind cu totul sprijinul împărătesc real, Sfîntul
Seaun a. LrebuiL să simtă nevoia unei asigurări mai depline a
izrnnilui din care se hrăneau nevoile lui materiale.
De aiti, şi nu din vreo pornire contra Bizanţului, din
vreo conceptie politică nouă alături de longobarzi vine recunoa~lerea - căci s-a adoptat această formă pentru ca nu
cumrn ceva nou să vie prin barbari, îndatorind faţă de ei
b iseric·a - , recunoaşterea, zic, a patrimoniului Sfîntului
Ps,tru, patrimoniu pe care, de altminterea, nu-l avuseră
niciodată papii, ai căror biografi nu uită nici cel mai mic
adaus la tezaurul Sfintului tutelar.
Dupi"t ce Ioan al VI-lca avuse destulă trecere Ia longobarzi
pentru a face pe Ghisulf din Benevent, ,,dux gentis Longobar<lorum" - e o „gens", numele cu care se înseamnă de
rrgulă păginii, şi nu avem a face cu dregătorul, supus regelui să:u, al unui stat vrednic de acest nume-, să nu mai
prade C'lmpania bizantină, urmaşul lui, grecul Ioan al
VIl-lea (70'5-7), despre care se spune anume că era un om
învăţat, deprins a scormoni în acea „arhivă", în acele „bibliot~ci" de care vorbea, nu fără mîndrie, un Grigorie cel
l\larc, primeşte de la neînsemnatul rege Aripert, ai cărui
fii vor sfişia unitatea, totdeauna nesigură, a Longobardiei,
,,patrimoniul Alpilor goţieni" (,,donationem patr_imonii,
Alpium Gutiarum"), de la muntele Viso la muntele Cenisio. Era tocmai 1n momentul cînd în Constantinopol se întJrcea, cu ajutorul lui Terbel bulgarul, împăratul Iustinian
al Ii-lea, ceea ce biograful ştie şi înseamnă cu îngrijire.
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Nimic pe urmă în direcţia vreunei apropieri cu barbarii.
cumplite pentru coroană, între regii
Pertharit, care căutase m1 timp adă
post la avari, se deosebeşte prin clădiri costisitoare de biserici în Ticinul lui. Slavii sînt în Friul, bavarezii, a căror
putere creşte tot mai mult, intervin în discordiile longobarde şi instalează pe regele de cîteva săptămîn i An~prand.
ln acest timp Scaunul roman cîştigă zilnic ca putere.
Acelaşi papă Constantin care, ca un supus funcţionar bisericesc al Bizanţului, făcuse, la chemare, drumul la Constantinopol, mîngîindu-se apoi cu onorurile ce i se aduc de
Iustinian tiranul, pentru dînsul un împărat „bm," şi „dreptcredincios", are acum în atîrnarea lui RavPna, înainte şi
după întorsul arhiepiscopului, Felix, orbit de bizantini ca
pedeapsă pentru rebeliunea oraşului său. Preceptul lăsat
la moarte de episcopul Maurus „de a nu se da sub jugul romanilor căci nu vor rămînea nevătămaţ,i" 1 , e acum părăs-it
cu totul faţă de cerinţele aspre ale vremii. Milanul longobard, atîta vreme fără legătură cu papalitatea, se supune
la rîndul lui: sub Constantin, arhiepiscopul care ocupă Scaunul Sfîntului Ambrosiu se prezintă la Roma, cerînd pentru obedienţa lui biserica din Ticinum, capitala regilor
barbari.
In lumea mai de curînd cîştigată de biserică dincolo de
hotarele Italiei, regalităţile anglo-saxone sînt unite între ele
şi prin respectul faţă de Roma mîntuitoare de suflete. Pelerinajele la mormintele Apostolilor încep a se îndesi: doi
regi anglo-saxoni sînt înmormîntaţi acolo ca pelerini. Nu
peste multă vreme şi un duce bavarez, Teudo, va face acest
drum, şi Liber pontificalis înseamnă că era „cel dintîi din
acel neam" 2 caro se îndupleca la aceasta. Sub Grigorie 1-iu
Aceştia scad în lupte
ce se urmează repede.

1 „Non vos tradatis sub Romanorum iugo,.., quacumque cnim
die Romae subiugati fueritis, non eritis integri". Iar pe piatra
I11i de mor mint: ,,Hic requlescit in pace l\laurus archiepiscopus,
qui vixlt annos plurimos LXVI, qui tempo re Constantini Imperatoris
liberavit EGclesiam suam de iugo Romano.rum servitutis"; Cronica
episcopilor de Ravena.
a Primus de gente ead.em,
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încă, într-o scrisoare către episcopul de Arles, recomandîndu-se înlăLurarea simoniei, se vorbeşte de „părţile galiilor
sau Germaniei". 1n curind această Germanie va înlocui Anglia în preocupaţiile noului papă, tovarăş de călătorie în
Orient si urmas al lui Constantin, care ia, ca o declaratie
de program, nui:nele vechiului convertitor de barbari şi înfruntător al barbarilor, intitulindu-se: Grigorie al Ii-lea.
De la început, biograful său înseamnă, ca principală
misiune îndeplinită de Grigorie, predicaţia în acele părţi
germane a lui Winfried-Bonifaciu, .care, deşi plecat din lumea francă, îndeplineşte peste Rin opera pe care Augustin
o îndeplinise sub cellalt Grigorie in Britania Mare: ,,Acesta,
prin Bonifaciu episcopul, a predicat în Germania cuvîntul
mîntuirii şi a convertit, prin ·învăţătura luminii, la Hristos
acel neam care stătea în întuneric 1".
Sprijinit pe bunele relaţii cu longobarzii ca şi pe acelea
cu Odo, ,,ducele de Aquitania", cu ducele de Anstrasia, Carol Martei, patriciu roman şi el şi vrednic de a fi numit
„excellentissimus filius", papa recomandă pe emisarul său
şi „gastalzilor" regelui barbar din Italia şi „ducelui Carol",
şi, amintind credinţa în creştinism a turingienilor şi a saxonilor, care apucaseră a fi supuşi coroanei merovingienilor,
- ,,vechii saxoni" 2 - , el ii defineşte astfel misiunea: ,,va
predica popoarelor din neamul Germaniei şi la deosebite
seminţii care locuiesc pe malul de Răsărit al Rinului şi
oare sînt menţinute în rătăcirea păgînităţii ori au fost împiedicate pînă acum de întunecimile neştiinţei" 3 • La 732
papa Grigorie al Iii-lea, luînd măsuri contra preoţilor ce
sacrifică lui „Iupiter" şi se hrănesc din carnea jertfelor,
contra prezicătorilor, vrăjitorilor, ,,au gurilor", care cercetează izvoarele, constată existenţa unor episcopate la Re1 Hic in Germania, per Bonifacium episcopum, verbum salutis
praedicavit et gente illam sedentem in tenebris doctrina Iucis convertit
ad Christum.
1 Populus Franciae Altsaxonum.
3 Ad predicandum plebibus Germaniae gentis ac diversis in orientali Riberia fluviis parte consistentibus, gentilitatis more detentis,
vei adhuc ignorantiae ob!5curilatibus praepedltis,
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gansburg, Spira, Constanţa, Pettau, Strasbourg ( Argentinum J. Totodală ducele bavarez Odilo (,,01 ile'") ajută să se
întemeieze trei episcopate noi în cuprinsul posesiunilor sale.
O întreagă oaste de misionari, plecînd de la Colonia, atribuită ca rezidenţă lui Bonifaci11, străbăteau acuma ţinulu
rilc odală păginc 1 •
Faţă de acest marc scormonitor de energii, noul rege longobard, tînărul Liutprand, fiul lui Ansprand, care e ocupat
să înlăture uzurpaţia bavareză şi anarhia ducilor, nu putea
face altceva decît să întărească „donaţ;ia patrimoniului Alpilor Goţieni" 2 • Cronicarul veneţ,îan Dandolo arată că în
această donaţie se cuprindeau şi oraşele Genova, Tortona,
Savona şi mănăstirea Bobbio 3 • ln schimb, se creiază pentru
episcopatele longobarde un patriarhat, recunoscut Ia Roma,
la Aquileia 4 • Aceasta nu înseamnă nici acuma o aliant[t:
cînd Liut.prand atacă oraşul Como, papa încearcă a-i împiedica şi, neizbutind, aduce contra lombarzilor pc ducele bizantin din Neapole, care-i distruge, cu gastaldul lor cu tot.
lmprejurările-i susţineau autoritatea. O mare primPjdie
păgină loveşte din toate părţile creştinătatea: la Alexandru
flota bizantină a lui Anaslasiu, silit în curîn<l să se retragă
în folosul rivalului său, pretendentul Teodosiu, se l11pEL cu
arabii_. A}ţi J,agareni", cei din _Spa~i~, atacă s11~ul Franei?i,
unde-1 raspmge Odo de Aqu1tama". Conslanlmopolul msusi e asediat de corăbiile arabe.
Liutprand caulă să întrebuinţeze acest intl'regn în Bizanţ..
De fapt, el, codificatorul legilor poporului săn 6 , esle, prin
aceasta chiar, cel dintii rege in adeYăratul înţeles al cuvînUnii, nccunoscînd bine Jimba latină, rosteau formula botezului
,,Baplizo te in nomine patria et filia et spirilus saneli".
2 Donalioncm patriomonii Alpium Gotziarum.
:i Muratori, XII. col. 13:!. Cf. Gfriirer, By::,1111 tin i81·hc Gcs('hi,·htcn,
I, Uraz 1872, p. '19 şi urm.
1

i1şa:

4

Ibid.

Ar fi căwt 75 OOO de saracini şi abia 1 500 de nr,;;lini, ,,ul ciusdcm Eudonis, Francorum ducis, missa pontif ici epislola conlinel'',
6 O încercare o făcuse înainte de dlnsul Hol.aris (Paul Diaconul,
IV, XLIV).
5

0
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lului, acel care înţelege să rămîie unde se află şi caută şi
mijloacele pentru aceasta. Ca să fie asigurat în Ticin, să nu
aibă necontenit în faţă ameninţarea flotei bizantine, care,
de un veac şi mai bine, ţine blocată Italia, el simte nevoia
de a stăpîni Ravena.
Cronica episcopilor fostei capitale a lui Honoriu arată
cum oraşul a fost căpătat prin trădare, un cetăţean deschizind poarta - se întrebuinţează termenul grecesc pila (cf.
la Ragusa Porta Pile) - prin care intră aceşti barbari,
care-şi dădeau toată silinţa ca să apară altfel de cum fmeseră
înaintaşii lor. Flota Siciliei alergase sub„strategul" bizantin1, dar „grecii", ,,pelasgii", sînt bătuţi, minuni amestec indu-se pentru a hotărî soarta acestei mari încercări.
Cînd ei fug, cetăţenii, care nu uitaseră prigonirea cumplită
din zilele lui Iustinian Rinotmetul, îi urmăresc cu vasele
lor, care poartă şi ele nume greceşti în acest oraş cu caracterul oriental aşa de pronunţat, eymbae, corabae (corăbii) 2 •
lntrucît se amestecaseră vecinii si rivalii venetieni nu se
spune aici, dar ceva mai departe· se arată că R'avena „era
supărată de longobarzi şi de veneţieni" 3 •
Atacul întîi nu fusese datorit regelui însuşi, ci numai ducelui de Spoleto, Foroald, care va fi în curînd silit de un rival să intre în mînăstire, iar Liutprand face să se restituie
cetatea „romanilor"'· Numai pe urmă, după cîţiva ani, Ravena ar fi fost ocupată de rege 5 •
Era atunci la Constantinopol noul împărat Leon, restauratorul? Desigur că da. lncepuse el prigonirea icoanelor
pentru a lovi în· mînăstirile care deţineau acolo, cum nu
era cazul în Italia, terenuri imense şi ai căror călugări reCronica-i spune „ministrategus".
Povestirea se face după martori oculari: ,,sicul a narranlibus
audivi".
3 A Langoln.rdi~ e' Yenelicis; ibid.
4 Per haec
t ·.npora Faroaldus, Spolct inorum duel or, Classem,
Ravcnnatium civitatem, invasit, scd iussu regis Liutprandi eadem
Rmnanis reddita est; Paul Diaconul, VI, XLIV.
5 Ea tempore rex Liatprandus Ravennam obsedit, Classem invasit,
alquc destruxit; ibid., XLIX. Ar fi fost în 726.
1

2
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prezentau un continuu element de agitaţie în luple 1 e politice, ca, mai Urziu, dervişii în împărăţia otomtnă? ~imic
nu ne ajută să fixăm şi în acest pun( t ( r.:,nolcgia.
Oricum, cînd ducele Vasile, hartulariul Iordan şi subdiaconul Ioan zis Lurion pregătesc asasinarrn papei, cu complicitatea celui care avea atunci „ducatul roman", cînd pe
urmă exarhul Pavel caută să scape prin aceleaşi mijloace
de Grigorie al Ii-lea, motivul nu trebuie căutat, credem,
niei în alianţa cu longobarzii, neexistentă, nici în iconoclasm, care, dacă trebuie să admitem şirul evenimentul
aşa cum se dă in Liber pontificalis, nu se declarase încă.
Era, probabil, o măsură contra acelui şef al bisericii romane,
care se instalase fără aprobare împărătească.
„Romanii" se hotărtsc însă pentru acela în care vedeau
tot mai mult pe şeful lor firesc. Iordan e ucis, ca şi subdiaconul; Vasile e silit să intre-n minăstire. ln zadar încearcă,
după Pavel, un alt spătariu să înlăture pe Grigorie. lnaintea soldaţilor de la Ravena se ridică, nu numai acei romani, dar şi longobarzii, ,,la puntea salarie", la Spoleto
si aiurea1 . E vorba însă numai de o actiune a ducilor deprinşi a lucra independent, şi de nimic aita. Cum e sigur că
papa n-a avut nimic a face în cucerirea Ravenei, tot aşa de
sigur e că regele din Pavia nu s-a mişcat pentru ocrotirea
pontificelui roman. Mişcarea era înainte de toate romană,
şi oastea din Ravena recuperată, ca şi veneţienii, nu se
mişcă.

Numai după înlăturarea încercărilor de a se prinde papa,
biografia lui înseamnă începutul la Constantinopol al
iconoclasmului pe care Roma era să-l respingă cu atita statornicie faţă de dogmă şi cu atîta folos pentru dînsa. Dar
de o ruptură pe aoeastă temă nu poate fi I/Orba încă.
Pentru el se declară, înarmîndu-se în contra împăratului
ca in contra unui duşman, cei din Pentapolea, veneţienii etc.
Se aleg pretutindeni duci în Italia şi, cunoscîn<lu-se păcă1 Sed, rnotis Roma.nis atque undiqu~ Longobardis pro defensione
pontificis in salario ponte, Spoletini atque l1inc inde ducrs Longobardorum, circumdantes Romanorum fini'~, hec praf'pP<Ji„runt; Liber
ponl1'{ic11/i.,.
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toşania împăraltdui, toată

Italia ajunse _la părerea să-şi
la Conslanllnopol1.
lncercările ducelui de Neapole, care piere împreună c11
fiu 1, ale dueeln i Petru, care e gonit, ale patriciului Pau],
din Ravena, care-şi pierde viaţa, nu izbutiseră. Abia scapă
patriciul Eulihiu eunucul, fost exarh, trimis acuma de Leon,
la Neapole. Atunci, numai atunci, Liutprand se hotărî să
intervie, chemat, spune Liber pontificalis, de oraşele lnseşi.
El luă cetăţile Emiliei, Bologna, care fu în zădar atacatrt
de „romani", Pentapolea, Osimo. Ravena căzu din nou în
mîinile lui Ilildebrand, nepotul lui Liutprand, şi ale ducelui de Vicenza. Noua confirmare a donaţiei ar fi legat
pentru momcn l pe şeful încoronat al barbarilor cu „apără
torul bisericilor", papa. Biografia lui Grigorie stăruie îndelung asupra înţelegerii. l\ru se'poate spune însă î11deaj1111s
ctt acţinnea conwnâ nu e între rege şi papâ, ci între longobarzi,
ca populaţie catolicâ ori chiar sub ducii lor, şi între această
nouă putere politict'i şi teritorialii pe care ajunseră a o prefera
propriului lor rege. Planul de a se alege noul împărat de toată
Italia - termen nou - e îndreptat şi contra regelui, ba chiar
contra regalităţii lui şi, în fond, el nu se deosebeşte decît prin
concursul popular longobard de atîtea lncerciiri ale „antarţi
lor" anteriori. îndată după aceasta se şi ridică în Toscana
aleagă

un

împărc1t şi să-l du~ă

Contra Imp~ratorcm quasi contra hoslcm ( Orcgorius) se armay i t ...
Omnes Pentapolcnses atque Vcnetiarum excrcilus ... _diccntes nunquam se in eiusd,1m Pontificis condescendcre nccc, sed pro eius rnagis
dcfcnsione viriliter decertare ... Omnes ubique in Italia duces elegerunt. .. Cognila vcro Imperatoris nequilia, omnis Italia consilium
iniit ut sibi eligcrent lmperatorem et Constontinopolim ducercnt
Qui [Longobardi] rescripsit detcstandam viri dolosilatem dcspicicntes,
una se quasi fralres fidei catena constrixerunt Romani atque Longobardi, desiderantcs cuncti mortem pro defensiome Ponlificis sustinerc
gloriosam, nunquam illum passuri perfcre molestiam, profide vcra
et christianorum certantem salute ... ( Ponlifex) ne desisterenl ab
amore vei fide Romani lmperatoris ammoncbat. cr. Paul Diaconu,
VI, XLIX: Omnis quoque Ravennac exercitus vel Venetiarum, talibus
iussis uno animo restiterunt, et, nisi eos prohibu isset pontifex, I mpcralorem super se constiluere fuissrnt aggressi.
1
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un Tibr,riu PclaLius, ,,care încerca si:i uzmpc !mpă1i:iţia romană" ( qni sibi rr,gnum romani lmperaloris 11s11rparc co,uibatur) şi pe care dezaprobarea papei îl face a fi ucis. Toată
,nişcarea păstrea:ii un caracter religios fârii, a se clt'ilina loaiali.mm! faţă de imperiu.
Totuşi la 700 acelaşi papă făcea ca Orso, ducele de Veneţia, la care se refugiase Eutihiu, să-l restituie în Ravena.
Cetei papa nu inţelegea să se strămute chestia pc terenul politic, căpătîndu-şi un stăpîn, fc1ră drepturi, în f•ecinătatea lui
însuşi. Acest loaialism nu-l admitea îns<l exarlwl, preocupat
de problema religioasă, in care papa era duşmanirl. Astfel pe
neaşteptate o înţelegere între exarhul, gata să cedeze în
unele puncte pentru a-şi căpăta în barbar un aliat şi înlrc
regele, care nu putea să ierte papei izgonirea dinlr-o cucerire aşa de mult timp dorită.
·
Alianţa are pentru Liut.prand - biografia pouLificnlă a
spune explicit -·, scopul de a supune pe duci, ceea ce a şi
fost scopul principal al politicei regelui creator al unilă\ii
101:g)barde: pe cel de Spoleto ca şi pe cel de DencYent, aliaţ.ii
papei, în numele lor însuşi ca şi al popnlapei pecareoreprezentau. Din partea lui, cxarhul nea să aducă pc Grigoric
!a situaţia de funcponar religios al imperiului pe care o
avnse Constantin şi, pentru că în rebeliunea lui, ,,Roma",
„juckcălorii" şi „ostaşii" de acolo susţinuse1ă pe apărătorul
localismului cit şi pe al catolicismului, el vrea să aibă Roma,
~ii. restabilească aee~t „ducat roman" atirnînd de Ravena
lui, c;are se pare a fi dispărut ln ultimul timp 1 •
Partea întii se şi pune în aplicare: regele merg<' la Spolelo
~i supune pc •luce. El se prezintă apoi la Roma, dar nu înaintează mai departe decîL „Cimpul lui Neron". O inţclegrre
cn papa intervine, şi regele depune înaintea moaştelor SfJntului Petru ca semn de reverenţă mantia, sabia şi alte arme,
1 l~o vero t,•mporc Batyd1ius patricius el Liut.prandus rex inierenl, consilium ndarium ut, congregalis exercitibus, rex subliceret
duces spoletanurn et. heneventanum et exarchus Roman est. quae pridem de pf)nliFieis pm·sona iussus fucrat, impleret; J,ibcr pontificolis,
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şi chiar coroana
să s,· facă vasalul Sfîntului
nerezolvată: în orice caz, nici un

o cruce de argint
aceasta

lui de aur1 . Voia el prin
Scaun? Lăsăm problema
alt rege ge1m&nic nu fă

cuse daruri asa de semnificative.
Papa rămîne însă un credincios al politicei de aderrnţă
romană. Îndată el şi primeşte pe Eutihiu în Roma, dar nim:c nu arată că ar fi încercat măcar a inova aici. Răscoala
lui Tiberiu Petasius, în acele părţi spoletane pe care Liutprand credea că le-a supus, aduce o nouă intervenţie a papei
în s'c)nsul vechii ordini de lucruri.
Dar C'.mstantinopolu.l nu iartă 2 • El proclamă făţiş eresia
si: frescele preţioase dispăruseră sub o pătură de var. lremed iabilul se intîmplase.
Pe la 729 Grigorie scrie lui Leon, mustrîndu-1 că, în ciuda
sfaturilor patriarhului de Constantinopol, Gherman, a luat
asLfel de măsuri. ,,Ştii", se spune în cutezătoarea misivă,
„că dogmele Sfintei bis!)rici nu sînt ale împăraţilor, ci ale
papilor; de aceia în fruntea bisericilor sînt puşi pontificii,
oprindu-se de la afacerile politice; deci şi împăraţii să se
opreasoă de la cele bisericeşti şi să se îngrijească de cele care
li sînt încredinţate 3 ". Un sinod ecumenic e cu neputinţă.
,,Regii Apusului", care-i primeau cu atîta evlavie scrisorile,
le aruncă acuma. Şi pornirii de indignare contra ereziei celei nouă i se atribuie înaintarea „longobarzilor şi sarmaţi
lor (sic) şi altora care locuiesc spre miazănoapte", prădarea
Decapolei, ocuparea Ravenei, aşezîndu-se pretutindeni ducii lor; Roma şi alte „scaune împărăteşti" (sedes regias) sînt
în aceiaşi primejdie. El, papa însuşi, nu se teme nici dacă va
fi depărtat: ,,mă voi retrage la douăzeci şi patru de skdii în
Mrntum, armilausiam, balteum, Sjlatam atque ensem deauratnm, nccnon coronam auream et crucern argenteam; ibid.
2 Et nec sic Romanis plenam graliam largitus et imperator.
3 S~is san~ta eccle3iae dogma ta non imperatorum esse, sed fJOntificum; idcirco ecclesiis praepositi sunt pontifices, a reipublicae negotii~ abstinentes, et imperatores ergo similiter ah ecclesiasticis abstineant et quae sibi commissa sunt capessant ... Longobardi et Sarmatae
( = Sclavi) caeterique qui ad septentrioncm habitant.
1
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regiunea Campaniei; Lu n-ai decit să mergi atunci şi să
umbli după vînt1 ".
Răspunsul împăratului e mîndru şi inlrasigcnt: ,,Sînt
împărat şi preot". Grigorie afirmă, in schimb, că, ,,precum
pontificele n-are puterea de a căta îr.lăuntrul palatului şi
de a da demnităţile regale, aşa nici împăratul n-are dreptul de a căta înlăuntrul bisericilor şi de a să-vîrşi alegerile
în cler, nici de a consacra ori de-a administra simbole]e
Sfintelor Taine, ba nici de a participa la ele fă1ă opera preotului a. Prigonirea cu oastea urmează, pe cînd Leon însuşi
caută a înlocui bisericile cu cîntece de citară, de flaute, etc.,
şi cu poveşti. Papa, ocupat de botezul păgînilor, e, de altfel,
gata să treacă în „regiunile extreme ale Apusului" 2 •
Sub noul papă, un sirian care şi el ia numele de Grigorie
pentru ca să arăte că se va urma aceeaşi politică, occidentală, localâ, italiană, dar fără ruptură c11, Bizanţul; strategul
Siciliei opteşte scrisorile pe care „toată Italia" - cuncta
generaliter - le trimite împăratului, la care, de altminterea, se pre::.entaserâ solii noului papă, care, veniţi pentru
notificarea alegerii, nu îndrăznise a-şi îndeplini restul misiunii. Un sinod la Roma adună pe episcopii Apusului, J Hesperia care se iveşte în Liber pontificalis, îndată după
apariţia acelei ltalii statornice în opoziţia ei unitară. E
acuma un „ducatus romanus", dar, pe cît se pare, deosebit
de exarhat şi, după mărturia biografului pontifical, opus
acelui „ducat de Spoleto", care e reunit cu Coroana lcmbardă. Există o „sfîntă republică" şi „o armată de Dumne_
1 Ad quatuor et viginti stadia secedat in regionem Campaniae
romanus pontifex: turn tu vade, ventos persequere.
2 Im,nrator sum et s:i.cerdos ... Quemadmodum pontifex introspicicndi in p:ilatium po-testatem non habet ac dignitates regias defercndi,
sic neque Imp~rator in ecclesias introspiciendi et electiones in clero
paragendi, neque con:.~crandi vei symbola sanclorum sacramentorum
admini,tra11do, s~d neq,te participandi absque opera sacerdoturn ...
Pers?queris nos ac tyrannice vexas militari carnalique manu ... Otiosi
s:.!rmones, 1111gai>, eilharae, crcpitaru!n, tibiae d tricae ... , ad fabuhs.
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iubilă" 1 unde erau numai împăratii. Oyra s<'pariirii de
Bi::.anţ, pe care ambii papi încercaseru a o impiedica, se gră
be.~te de la sinr, prin forţa lucrurilor.
Şi această lume nouă -îşi caută aliaţii. Grigoric al Iii-lea
face un arhiepiscop la Viennc în Galia. Şi, întrebuinţînd

zcn

ambiţia majordomilor
duşmănii ale francilor

de acolo, el îşi aminteşte de vechile
contra lui Grimoald, cînd o armată
francă fusese distrusă lingă Alpi, şi izbuteşte a strica relaţii
nouă aşa de intime între cele două regalităţi barbare wcine,
incit Pipin, fiul lui Carol Martel, e trimis la Curtea longobardă pentru a fi introdus prin tăierea părului în rîndul răz
boinicilor şi Liutprand aleargă în ajutorul lui Carol Martel
în noua luptă cu saracinii spanioli după luarea oraşului
Arles 2 •
O scrisoare a papei mustră pc Carol l\lartel că s-a încrezut
în regii longobarzi Liutprand şi Hilprand, - care încercaseră a exploata contra intereselor romane dceadrnţa exarhatului - si-i amintcste că înainte îi trimisese .. cheile confesiunii Sîînlului Pe'tru" 3 •
,,
A interpreta aceasta ca un act de supunere ri Sfîutului
Scaun ar fi o mare greşeală. Pilituri din aceste l,rnţuri se
trimiteau odată la Constantinopol. Pe de altă partr, aceasta
se făcuse cu un scop anumit, la un anume moment, ,,ad rogum". E adevărat că în Cronica lui Frcdegariu se vorbeşte
de consulatul roman oferit lui Carol, - mcn\iunea, confuză, unită cu ideia desfacerii Romei de B:zanţ, nu se întîlneşte în alte izvoare france, care cunosc numai acest din
urmă fapt 4 • Un singur manuscript din J,ibPr pontificalis
1 In compaginc sanctae rcipublicaic alque in coqlorl' Chrisli
dilccti excrc:ilus romani.
2 Paul Diaconul, VI, LIII-IY.
3 Claves confessionis Bcati Pctri vobis ad :W regem dircximus.
4
Fredegariu: ,,ut a partibus Impcratoris reccderct el romanum
consulatum pracfato principi Carolo sancirel". cr. Analele de la l\Ioissac: ,,s~se. popul ns romanus, rrlic to Imprr:11 orc Graecornm et dominatione, ad praedicti principis defcnsionem ct invictam cius clemcnliam
convertere cum volui::;scnt".
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pomeneşte solia 1. ln orice caz, nimic nn se schimbase prin

aceasta în sitllaţia de drl'pt a papalită{ii; nrt se putea intenmâcar aceasta.

ţiona

în legătură cu noua ordine romană e ales Zaharia (7/i2),
grec, fiul lui Polihronie. ,,Populns romanus" e acela care a
decis, şi ducele său, al „înLregii oştiri romane", fostul patriciu despărţit de Bizanţ, Ştefan 2 • între aliaţii noului papă
e şi lumea ducală longobardă, în luptă cu regele. Repr.ezentantul ei, Trasimund, rebel contra lui Liutprand, bătut,
fuge la Roma. Romanii îl primesc, şi, cu toate că regele
atacă „ducatul roman" şi ocupă patru cetăţi, nu vreau să
deie pe Trasimund, care, cu ajutorul lor, poate intra în Spoleto şi cîştiga biruinţa. Ajungîndu-se la o împăcare cu Liutprand, la o întrevedere chiar în hotarul ducatului spoletan,
papa, rămas, în ce-l prh1eşte pe dînsul, prieten legăturii cu
imperiul, roagă pe rege să nu atace din nou Ravena, izbutind a face ca oraşul să fie împărţit între cele două puteri.
1n acest moment, i se cere de către Pipin să răspundă dacă
rasa degenerată a Merovingienilor poate fi înlocuită cu familia însăşi a lui Carol l\fartel.
Era în legăt11ri't cu ()echile întrebâri relati()e la dogmă pc
care Mero()ingienii le fâcuseră la Roma autenticităţii; regalitatea fiind sacră, era firesc ca nimic să nu se decidă asupra ei
fără o asl'menea consultare: cu imperiul singur era altceYa,
fiindcă
cării

el avea autenticitatea sa proprie, superioară orialteia. Şiyapa aprobă, creînd pentru înltia oară o dinas-

tie prin

sentinţa

Scaunului roman.

La aceasta-I aduce alt factor decît voinţa sa ori a romanilor, poate chiar decît ambiţia acestor carolingieni. Bonifaciu, care consolidase cucerirea sa germană şi cu aj11torul
1 A episcopului Anastasiu şi a preutului Sergiu. ,,Parlibus Franciae Carolo, sagacissime viro, qu tune regnum regebat Franco rum ... ,
postulandum ad pracfatum Carolum ut cos a tanta oppressionc Longobardorum libcrenl".
~ ,,Quondam patricius el <lux, vei omnis exercitus romanus". Mai
departe: ,,rlur:alus romanu;;", ,,habilo consilia cum Romanis",
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lui Pipin, al fratelui său Carloman, !şi întinsese, din noua
sa reşedinţă de la Colonia, puterea şi asupra Galiei: îl vedem cerind de la papă trei palii pentru trei arhiepiscopi
franci si acuzind pe Zaharia de simonie fiindcă acordase
numai ~nul. Propaganda a cucerit Carintia slavă, care se
uneşte prin hotărîre papală cu episcopatul de Salzburg.
Interesul papei era să creeze o nouă putere sprijinită pe
Hesperia, creştinată sau dominată de dînsul, pe un nou
,,populus christianus", credincios vechilor dogme, intrasig,mt faţă de ereziile Bizanţului.
Cu longobarzii se încheiase un armistiţiu de douăzeci de
ani. Căci lupta între duci începuse: Hildebrand, nepotul
lui Liutprand, mm t în mijlocul întreprinderilor sale, e înlocuit de ducele Friulului, Ratchis, şi, cînd acesta atacă
Perugia, mustrările papei îl fac să intre în călugărie, ca şi
Carloman fratele lui Pipin, Aistulf, fratele lui Ratchis, ia
însă Pentapolea şi Ravena (751-2), fără a se atinge deocamdată de Roma, faţă de care se pre:.intă ca urmaşul legiuit
al exarhilor.
Papa a rămas încă acelaşi partizan al Bizanţului. Deşi a
pace cu Aistulf, noul rege longobard, care cere romanilor un tribut de un solid de aur pe cap, anual, Ştefan al
Ii-lea, un Roman, trimite soli la Bizanţ, cu îndemn de întoarcere la ortodoxie pentru noul împărat Constantin, dar
şi pentru a-l determina la intervenţia personală în peninsulă ca să libereze „toată Italia" de muşcăturile fiului rău
făcut

tătii"1.

in schimb împăratul îi cere papei, prin silenţiariul Ioan,
pe Aistulf a-şi părăsi cucerirea. Cînd noua pace de
patruzeci de ani a fost ruptă, rîndul francilor în Italia avenit: chestia exarhatului va fi adusă înaintea lor, de toţi.
să tacă

1 Ut cum exercitu ad tuendas has Italiae partes modis ornnibus
adveniat et de morsibus filli imquitatis romanarn urbem vei cunctam
Italiam liberei. Cf. Liber pontificalis: ,,1t1, iu:rta quad ei saepius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Ita I iar partns modis omnibus advcDiat".
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Aistulf pare a fi văzut, în sfirşit, că papa e duşmanul cel
mare al întnmeierii unei L'Jngobard ii care s ar fi deosebit
de cea veche prin aceea că, în Ioc să fie exilată în nord,la
Ticinum, ~-ar fi sprijinit pe ţinuturile ce formau exarhatul
şi ar fi căutat cîndva în Roma capitala sa firească, cor.tinuînd astfel vechea Goţie a lui TeLdoric. El ameninţă pe Şte
fan al Ii-lea, care, în lipsă de altă armă, face să se plimbe
în procesiune o veche icoană răsăriteană, de rare e I ipit
tratatul, călcat abia patruzeci de zile după înthei rea lui.

ln

acelaşi timp, denunţă la Bizanţ că el, pi-:pa, urmăreş'e a

se substitui exarhului, ocupind „Ravena şi Cc tăţile ce se! ţin
de dînsa" 1 •
ln acest moment se face chemarea parei în Franţa de
Pipin, pentru încoronare. Episcopul de l\J( tz şi cîţiva tovarăşi îndeplinesc misiunea. ldeia lui Bonifaciu, care consacrase el pe Pepin, trebuie să fi fost aceia de a se crea pentru
int1ia oară o monarhie creştină, fără caracter naţicnal, pusă
in ser1,1icinl operei de misiune pe care o începuse şi o ccntinuă
el. Papa î,să pregătise terenul prin cererile rcrelate către

noul rege pentru liberarea Italiei, părăsită de îmrărat şi
amei;inţală de Aistulf. lncă din 753, Pipin drckresc fcrrral
printr-un trimis al său, că e gatl la orice vo:nţă a Sf:ntuh.i
Scaun.
Ce sens era să aibă această călătorie, o înţnlesese de la
început longobardul, care, pentru a îngădui lui Ştefan să
treacă prin statele lui, îi ceru formal să ru vorbească de
Ravena. Liber pontificalis pretinde că, fără ş ;Yăire, această
cerere ar fi fost refuzată; aşa trebuia să se prezir.te urmaşi
lor atitudinea, într-un ceas aşa de hotărîtor, a ş:cfului bisericii romane. De fapt, ea ştia bine să facă toate concesiile
necesare, atunci ca şi mai-nainte 2 •
Ca odată împăraţii bizantini, Pi pin primeşte strălucit pe
sacrul său oaspete. Carol, fiul mai mare al regelui, ii iese
1 Eunhm sanctissimum Papam esse properatum ob recipiendam
Ravennatium urbem et civitates ei pertinentes; Liber pontificalis.
2 Cronica epis3opilor de Ravena spune: ,,postulans (Papa) tutamina atqu~ pne,idia ad expellendos Longobartlos a Romanorum
finibus, quia .\i,tulphus rrx ILaliam acritcr opprimcrel.
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tna into, drtpă eticheta ritsăritcanci. U rmcază apoi adorarea:
Pipin se coboară de pc cal şi „îngenunche cu smerenie mare"
(cnrn nu.gna hurnilitate prostratus). Pl'in acest act - ca si
prin simplul act al driwrnlui pe care-l face spre] dînsul papa,
care n-a ieşit vreodată din Italia declt pe poarta care duce la
Ri:.1J.nţ - substitnirea regelui franc în dr<'plurile imperiale
începe. Corespondenţa pontificală spune că la acest prilej
SteJan a căpătat făgăduiala do a i se da „deosebite cetăti si
teritorii ale provinciei Halia" 1 , iar biografia pontificală
precizează: a fost vorba de a se conceda, ,,după placul lui,
exarhatul Ravenei şi drepturile sau posesiunile Rcpubl icei"
(romane) 2 • Credem că această făgădllinţii era în funcţiune
de acea dnblă imgcre cu sfintul mir, asemenea cu care este - ,
afară de un caz spaniol, în teocraţ.ia vizigotă, - un singur
r:i·empl11, al împăratului l11stin, care desăvîrşea caracterul,
rn toll!l non de acuma, al lui Pipin, devenit, dnpli datina biblicri a lni Saul ,ms de marele preot Sanrnil, reprezentantul
autori~al al biseriâi, care nn mai putea face nimânui această
onoare.
Faptul cel marc în istoria papalităţii, cel mai însemnat
fapt nou în istoria întreagă a evului mediu se îndeplinise
din aspiraţiile de separatism ale Romei, ale „Hal ici într<'gi",
ale „ Hesperiei", din nevoile situaţiei papilor, al căror loaialism fusese pus la suprema încercare, şi din creaţiunea, prin
rezultatele predicii neobosite a lui Bonifaciu, a unei nouă
creştinătăţi, făNt nici o legillură cu trecutul, fi'in'i, nici o dependenţă de Bi:.anţ, care acum îşi cerea şeful, monarhul, iar
mai tîr::.iii împăratul.
La întoarcere, Ştefan vizitează Ravena, unde slujeşte;
primit rău de episcopul Sergiu, îl cheamă la Roma şi-l supune judecăţ,ii. Aistulf, care înţ,elesese ce schimbare adusese
în situaţia lui ci:Uătoria papei la franci, face ca şi odinioară
Liutprand: el vizitează mormintele Apostolilor, aducînd <laDiversae civitates ac territoria ltaliae provindae.
Ut illi plar:itum ruerit, ex:urd1atu:n Ravcnnae eL fieipublicae
iura seu loca.
1

2
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ruri 1 • La Ravena noul slăpin dăruieşte „hlamida sa z11gră
vită cu aur" 2 şi începe a clădi o biserică nouă.
Papa, după îndemnul lui Bonifaciu3, a creal ins:1 o regalitate nouă, care e a SJ'intului Petru, ea bisericii romane, e
a lui. Regele din Galia e penlru Srintul Scaun 1111 „fiu duhovnicesc", un spirilalis compatcr. Roma laicii i-a aprobat
holărirea, acea Romă, respublica Romanorum 4 , liberă a-şi
alege „judecălorii" şi în numele căreia Ştefan a creat patricii pe cei doi fii ai lui Pipin; în călătoria sa, Ştefan al Ii-lea
a fost inconjnra t de „ fruntaşii oştirii" (militiae optimates).
Episcopatul italian stă grupat întreg în jurul lui. La 756
el poate scrie în numele „episcopilor, preoţ,ilor, diaconilor",
ca şi în al „ducilor, cartulariilor", conţilor tribunensi şi a
întregului popor (unirersus populus) şi oaste a romanilor".
Cit prive~le Bizanţ,ul, sfîşiat de chestia, absorbantă, - re:
l igioasă, politică şi socială - , a iconoclasmului, el nu poate
protesta împotriva actului care se îndeplinise şi ale cărui
consecinţi materiale, în dauna imperiului, erau să iasă la
iveală, de altminterea, mai tîrziu numai. Deocamdată noul
împărat Conslantin caută şi el să cîştige prietenia regelui
franc, după ce acesta căpătase consacrarea bisericească, de
un caracter atit de revolutionar: o solie bizantină se înfă
ţişează in acel depărtat Apus, aducînd ca dar o orgă, un organmn.
L0ngobarzi i încercară o lovitură, ridicînd împotriva lui
Pipin ca pretendent pe călugărul Carloman: el e închis însă
în mînăstire şi „după cîteva zile" 5 piere de o moarte misterioasă. îndată Aistulf e somat să cedeze exarhatul în mîinile
papei, continuatorul, prin credinţa faţâ de dogmă, al imperiuŞi cronica pom:!1ită cx:plic:1: quia tcmpus cum non adiuvabat.
Chlamidem ex auro picla!'n, qua erat indutus.
3 Tot !ni trebui să i se atribuie inehinarea Jx1varezului Tassilo
tin vassiulico se commcndantes per manus), cu jurii.mint. pc „moaştele.
mucenicilor" Dionisie, Ru,;ticu5, Elcutherius, Gcrmanus, l\Iarlin,
îndatorindu-se ~i cutre fiii lui Pipin (."Ina lele Sf. Batin).
4 Cind Aistulf nu C'.)dca·~rt cetăţile, se spune că n-a dat „noe unius
palmi terrae spalium Bea to Petro vrl reipublicac Romanorum".
5
Post aliquanlos dics; Liber I'oniificalis.

1
2
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lui, r:rrrc ,tu poate fi cl<-cU imntahil ortodox. E datoria lui s-o
o irJ.cBrcare paşnili:i, trupe~e fl'[Ille apar în Italia de Nord, silind pe longobard să şe rel'rgieze la Pavia,
care e asediată. Atunci Aistulf se pleacă, ,lînd ostatici, fără să putem şti exact ce a făgăduit. Dar, indată ce adversarul temut pleacă, ostaşii regelui atacă teritoriul roman,
asediind cincizeci şi cinci de zile Roma însăşi. Va fi în zad:u însă, el va trebui să cedeze: ducii lui nu-l susţin; populaţia încă mai puţin.
Imperiul crede însă că momentul a venit ca să-şi afirme
drepturile. Ioan Silenţiariul se îmbarcă pentru o misiune
la fr:mci şi, la Marsilia, el caută să reţie solul pe care papa-I
trimisese cu el la Pipin. ln tabăra de la Pavia ei cer biruitcrului ca împăratul să fie restituit în drepturile sale italiene. Pipin ştie însă că datcria lui, ineluctabilă, e alta:
cheile cetăţiloi; italiene, încn din ţ 2.te lui, sunt date fără
zăbavă creatcrului puterii sale. Era reînnoirea dcnaţiei
longobarde? Poate, dar era mult mai mult decît atîta.
Aistulf, rămas credincios religiei sale, dacă nu şefului ei,
moare cu prilejul unui peleripaj ("encratio), trăsnit, ccm
nu uită să însemne Liber pontificalis. Ducele de Spoleto,
de „Tuscia", Desideriu, fără vreun drept dinast:c 1 - şi oarecare cGnsideraţii dinastice se impuseseră şi la kngobarzi - ,
uzurpă puterea împotriva lui Ratchis, care-şi părăseşte
mină3tirea Sfîntului Scaun i se cere sprijinul de către Desideriu şi, cu învoirea delegatului lui Pipin, el se acordă,
luptători franci întovărăşindu-se cu partidul lui Desiderin. Pentru întîia oară, după ce Ratchis călugărule
înlăturat prin presiunea morală a papei, un rEge longobard
e încoronat, cu binecu"întarea - per manus Beati Petri -,
în prez~nţa lui Folrad, fidelul lui Pipin, considerat astfel
ca suzeran 2 după datina germană, deşi nu cu inter"rnţia personalâ a papei. Ducatul de Spoleto, Beneventul sînt sub
ocre,tirea _Scaunului roman. în schimb el capătă cetăţile
patrimoniului: Faenza, Imola, Ferrara, Osimo, Ancona,
ftH ă şi, după

1 (Juidam dux Longobardorum, qui ab eodrm ,wryuissimo Aistulplio Tusciae in µartibus erat directus; ibid.
2 .\islulf drvrnisr tributar al francilor.
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Umano, Bellagno, ,,ducatul Ferrarei" întreg, şi creiază
astfel un teritoriu politic pentru a sa „respublica", pentru
„poporul lui Dumnezeu", domini ca plebs supusă lui de-a
dreptul, ca unuia de o samă cu îngerii, coangelicus. Din
aceeaşi „dominica plebs" printr-o legătură de autoritate,
face parte însă, dacă Desideriu e suspect ca orice longobard,
Pipin el însuşi.
Acest ocrotitor chemat, obligat e însă departe. ,,Poporul
roman", acela hotărăşte pentru moment. Aceasta s-a şi vă
zut la moartea lui Ştefan.
P,1Pl

ŞI

IMP.-1.RAŢI, Bucureşti, 1921, p. 5-59
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BEDA

Pcl'sonalitatea reprezenlativă despre care
e vorba aici a fost cel mai învăţat om din apusul Europei
în decursul veacurilor al Vii-lea şi al VIII-lea (672-735).
Bcda, zis Venerabilul, nu c un om de pe continentul european, ci din acel colţ retras de lume, care încă de pc vremea aceea ajunsese, prin mişcările de populaţie germană
de pe la G00, o Anglie. Era el însuşi, în această ţară cu veche bază etnică bretonă, un anglo-saxon de sînge, şi chiar,
cum se va veden, principalul reprezentant al nationalilă\ii
anglo-saxone în această nouă patrie. Căci, de fapt, acest
om, care rezumă rasa lui în culmea triumfului ei politic,
religios şi cultural, este cel dintîi dintre barbnri r3re poate
fi mîndl'll, nu de regele său, nu de armata acestui rrge, nu
de cuceririle care au fost îndeplinite sub steagmi1e şi în nuinele lui, ci de însăsi nationalitatea sa. Pentru întîia oară
în evul mediu, si de~i în '111me, căci antichitatra n-a cunosc1tt acest scntim'ent, se vede o mîndric de rasi'i, in afal'ă de
stat, aproape cu ignorarea şi dispreţ,uirca statului. Esle cel
din tî i scrii tor care prezin Lă, în dezvoltarea literaturilor
medievale, un exponent naţional.
Cn anglo saxon, şi nu un englez, căci na\ia engleză se
va forma după şi prin năvălirea normandă din 1066, ca
popor mixt, mai ales în cc priveşte sufletul. Bcda a fost,
de la început pînă la sfirşit, de cînd a prins condeiul în mină
şi a exprimat un gind al său pînă ce oboselile l-au sfirşit
~n cea mai blindă dintre suferinţi, vorbind aproape şi în
clipa din urmă cu ucenicii săi, un simplu, călugăr în mănăs
tirea lui de la Jarrow, lingă Durham. Nici n-a dorit să fie
altceva <lecit un căl11găr. Ambiţii episcopale ori alte riY•
niri i-au fost cu totul străine. Chilia lui, c·m-tca lui, condeiul
lui, rugăciunea lui, în acestea se rezumă toată viata lui Beda.
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Un om care n-are biografie fiindcă n-a n11t. Înaintaşi ai
lui, pregăLire pentru ruperea legăturilor lui cn lumea nici
nu există. Biografia lui, chiar pentru cine ar dori să-i dea
mai mull spaţiu, nu se poate scrie. Cărtile lui, spiritul care
se desface din ele, acesta este Beda.
Scrisele lui sînL mulle. întîi lucrări imitate după ale
sfintului Ieronim, adică explicaţii ale Sfintei Scripuri.
Interpr'.'larra Vechiului Testament a fost în acea epocă un
lucru care a tentat multă lume, cedind şi nevoii de a da
acestor pagini aspre şi crude o interpretare potrivită cu
morala nouă a altor timpuri, de a introduce puţin din blînda
suflare evanghelică în norii aceia de fum, ridicaţi de pe
jertfe singeroase, care sînt partea ebraică, exclusiv îngust
şi crud ebraică, a Bibliei.
În afară de aceasta Beda a scris istoria mănăstirii sale, a
redactat vieţi de sfin!,i. Viaţa sfîntului Felix, compusă în
versuri <le Paulin, el a prefăcut-o în proză. A tradus slab el însuşi o spune - din grereşte viaţa sfîntulni Anastasiu.
A ~lcătuiL un mai·lirologiu. Ca şi Boeţiu, a scris şi cărţi de
slimtă.

• Ce' ne interesează aici e însă numai istoria Angliei de la
inceput pină în Limpmile sale, carte alcătuită după iz\'oarc,
cu o prefa~ă, dedicată unuia din regii anglo saxoni.
E o sinceră mărturisire, căci, după însăşi spusa lui, ,,descrie lucrurile care s-au înlîmplat în adevăr şi care sînt ,-rcdnice de laudă şi care pot să fie spre folosul citilorului" 1 •
EI spune vorbind de crezi i: ,,a dispărut tendinţa acelora despre care vorbesc, dar, cu toate acestea, ca isLoric, nu se
poate să nu mă ocup de acesle lucruri înlimplate şi să nu
studiez aliLudinea morală a cuiva fată de mi~carea din care
a făcut parte".
·
'
Cineva care cugetă în felul acesta despre isloric, naLural
că va căuta să se informeze bine. Si în adeYăr că Beda s-a
şi io format din belşug. Tr:"iia pe ;re mea acena, pentru a-l
lămuri şi indrepl.a, un abale Albin, care era el ins uşi ucc1 Pentru latina lui IJ:jda citaţiile originalului se impun mai pu\in
dedt pentru frumo:1sele texte clasice ale celo1· dintii părinţi medievali. Le 7 i I,'tstun d1:ci la o parte pentru u~urinţa 1.:ilirii.
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nirul arhiepisropului Teodor şi al aha_telui Adrian, persofoarte însemnate prin predicatrn lor şi transformă
rile aduse de dînsa. Fără acestia Beda n-ar fi scris niciodată
opera sa şi nici cultura înfăţişată într-însa n-ar fi existat.
Se poate zice că toată pai tca în care Beda tratează despre
cei doi iniţiatori - partea de căpetsnie în concepţia lui e luată .din povestirea urmaşului lor încă în viaţă. Şi deoarece el admite legături între anglo saxoni şi Scaunul roman
încă de pe vremea papei Grigorie Dialogul, a trimis pe
cineva - extraordinar lucru în acest secol! - tocmai la
Roma ca să caute documente; de aici pretinde că i s-au adus
scrisorile care s-ar fi schimbat între papă şi creştinii din
insulă. Dacă aceste acte, care-i folosesc aşa de mult pentru
teza lui - originea romană a bisericii anglo saxone - sint
sau ba autentice, e neapărat, altă ·chestie. A întrebuinţat,
în afară de aceasta, fel de fel de opere sacre şi profane. Citise
pe sfîntul Vasile, pe Cesar, De bello gallico; cunoştea pe
Eutropiu, pe sfîntul Augustin, pe sfîntul Prosper de Aquitania, pe Gildas, jăluitorul pieirii bretone ( De excidio Britanniae liber querulus).
Căci acest om foarte învăţat, care riscă etimologii, explică anume termeni germanici şi face jocuri de cuvinte,
simte nevoia de a prezenta opera sa în forma în care asemenea opere se prezintă-n antichitatea clasică.
Va face întîi cadrul geografic, arătînd ce au fost şi sînt
insulele britanice. După paginile de introducere, urmează
antichităţile din Britania-Mare, timpurile romane, întrucît
putea să le ştie cineva pe la anul 700, pentru ca pe urmă să
intre în însuşi miezul lucrării sale, adică viaţa bisericească
a Angliei sub raportul legăturilor religioase.
ln cartea aceasta, ca şi în celelalte, Beda e, fireşte, ca şi
scriitorii analizaţi pînă acuma, un umil servitor al lui Dumnezeu, care atribuie divinităţii tot ce e bun în om, care e
gata să primească pedeapsa ceruri lor pentru tot ce se amestecă rău în viaţă. Trăieşte şi el în lumea plină şi pentru dinsul de evenimente supranaturale şi aşteaptă glorioasa linişte
a celor de după moarte. În pagini care sînt un fel de prevestire a Infernului şi Paradisului lui Dante, el povesteşte ce
a găsit un om oarecare dintre ai săi dincolo de temutul ho-

nalităţi
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tar pe care trebuia siî-l trecem. Coborîndu-se spre iad, acel
o-m a văzut intîi fiinţe cuprinse de gheţurile cele straşnice,
care se repezeau în foc, pentru ca de acolo să fie aruncate
din nou spre gheţuri. Apoi dintr-un git de cuptor ieşea necontenit _un foc straşnic cu mirc_s 11:lăbuşitor, şi strigătele
necontemte ale acelora care se chmu1au înlăuntru arătau că
în adevăr acolo este locul celor mai mari suferinţi omeneşti.
După ce încetează suferinţa, în lumi mai fericite, sint livezi admirabile, în care oameni îmbrăcaţi în alb se plimbă.
Dar raiul este mai departl'l, căci aici stau numai aceia pentru care ne rugăm încă. ln locul fără samăn de unde se înalţă
cîntări de slavă dintre florile cele mai frumoase, cu miresmele cele mai dulci, acolo este raiul.
Beda nu rîvnea deeît să ajungă la mijloc, în cîmpiile
care încep a înflori pentru aceia a căror desăvîrşire sufletească nu e dusă pină la capăt. Se înfăţişează totdeauna ca
un rob al lui Hristos şi ca un smerit preot. În sufletul lui
- am spus - nu e nici o ambiţie. 1n casa lui n-are n1c1 o
avere. lnainte de a muri, lasă ccenicilor săi doar, într-o
cutiuţă,piper, tămîie şi cîteva cărţi de rugăciune. Ultimele
lui cuvinte cuprind aceeaşi nesăţioasă aspiraţie către confundarea cu Dumnezeu, care reprezintă ultima expresie a silinţilor sufleteşti din acest timp. ,,Cupio dissclvi et csse cum
Christo", ,,doresc să mă împrăştiu şi să fiu cu Hristos''.
Totuşi, în această liniştită, senină şi împăcată cu sine
cugetare a lui se amestecă elemente de critică faţă de societatea contimporană. Observă ironic că era odată o vreme
cînd oamenii vieţuiau aşa cum învăţau pe alţii. Altă dată
pomeneşte că pe vremea aceea ei nu trăiau pentru mîncare,
ori că preoţii erau primiţ.i pretutindeni ca robi ai lui Dumnezeu, fiindcă întreaga lor viaţă era întrebuinţată pentru
răspîndirea credinţei. ,,Atunci n-aveau bogăţii oamenii decit cu de-a sila". Cutare regină de odinioară nu suferea hainele
de in şi băile calde, ci petrecea toată vremea în biserică;
mînca o dată pe zi, şi, murind de dureri de gît, a recunoscut
că i se cuvenea, fiindcă purtase prea multe lanţuri scumpe
în jurul aceluia-şi gît. li pare rău după vremea cînd episcopul trăia cu clerul său şi abatele stătea împreună cu călu
gării. Vorbind de mănăstirile de femei eare an fost pedep-
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site cu foc, el arală cum căsuţele acelea, făcute pentru rugă
ciuni şi pcnLru cetire, se prefăcuseră în lăcaşuri de petrecere şi c[tlngăriţele ţeseau haine subţiri şi împodobite „şi
aceasLa în marc parte din cauza unui lucru care se cheamă
prietenia hărbaplor de afară". Dar spiritul lui rămîne blînd
şi natura sfi11l[t îl face a uita de fatalele neajunsuri ale
omului.
in prcfata geografică pomenită găseşti, în ade,ăr, încinUitoare tablouri. ,,Sint aşa de frumoase, de limpezi, de lucide, nopţile de vară la noi, încît te întrebi dacă a rămas
ceva din lumina serii sau mijeşte cea dintîi lumină a diminet,ii". ,,În Irlanda", adaugă el, ,,iarna este umedă şi caldă,
asa incit nici n-are nevoie cineva să taie fin vara penlni
iarnă, nici să deie adăpost vitelor". Şi, între poeziile lui
răzleţe, avem o bucată delicioasă, dialogul dintre iarnă şi
primăvară: ,,Zăbavnica iarnă, toldeauna gata să doarmă",
spune: ,,Să nu vie cucul, căci acela aduce munca la cîmp; el
trezeşte repaosul, el împrăştie li_niştea iubită, ~l tulbură
tot pe pămînt şi pe apă. Iar eu, iarna, am bogăţie, eu am
veselie, mese întinse, eu am liniştea dulce şi ţin foc în sobă".
Şi primăvara, de dincolo: ,,Doresc să vie cucul mieu, pasă
rea cea mai iubită: reniat cuculus, mihi carissima aris. Vie
cucul, păstorului dulce prieten, şi pretutindeni să izbucnească pe dealurile noastre din nou ierburile 'nalte, şi ramuri
verzi să dea umbră celor obosiţi şi să vie caprele cu _ugerul
plin în staul, şi pretutindeni să vie dulcea iubire, oaspele
foarte plăcut tuturora".
Faţă de auloritătile consliluite, am zice noi, faţă de puterile lumii îşi poate cineva închipui care e atitudinea lui
Beda. Ea este condiţionată de actele regilor, şi de ale acelora ~are poruncesc alături cu <linşii, în raport cu morala
creştmă. Regele bun, regele care nu se luptă, care iartă,
care se jertfeşte, regele gata de moarte, acela este stăpîni
torul iubit de Beda. Linguşiri asemănătoare cu acelea pc
care Casiodor le îndreaptă către Teodoric, toată acea retorică îngenuncheată a italianului, gata să sărute haina stă
pînitorului întocmai ca robii din Stambul mai tirziu poala
sultanului, sînl cu totul necunoscute acestui îndrăzneţ spi-
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rit liber, acestui călugăr în care trăieşte un oslaş, cu tcatA
nobleţa şi vitejia lui. Ponsteşle ru indignare faplele regilor păgini, cari refuz;l să primească pe răspînditorii crPdinţei creştine, cărora nu li înţeleg rostul, şi cari, la împărţirea
nafurii. strigă să li se 11Pa şi lor, c11 toate că nu sînL creştini,
amcnin(înd pe apostoli că-i arun<ă di11colo dP grani[ă,<lară
nu vor. Laudă pe regii aceia pe vremea cărora era aşa de
mare liniştea, incit o femeie cu un copil în_brate putea să
mearg[t dP la un capăt la altul al regatului. ln tablouri frumoase ni se înfăţişează rPgi de felul lui OsYald, care şedea
la masă şi, cînd la poartă i se înfăţi~au săracii, îşi întrerupea ospăţul, lua bucatele lui simple şi le împărţea evanghelic flămînzilor de pe pragul lui, care nu se nrnl!ămeste însă
cu atîta, ci, superior acelui rege francez care fura din casă
de la el Inermi ca să le împartă celor lipsi\i de avere şi,
sim(ind cum i se taie podoabele scumpe de pe îmbrăcămin
tea lui, de cutare hoţ sărac, îl lasă să facă, superior zic, acelui rege, însuşi Os,·ald sfarmă în bucă\i talerele scumpe de
argint şi împarte fragmentele lor la cerşetori. Alunei, de
lîngă <linsul, un cleric cu cuvîntul făcător de minuni spune:
,,Mina aceasta să nu putrezească niciodată". ~i, în adeYăr,
el cade în lupta cn duşmanul, tot trupul lui se taie în bură(i,
dar mina rămînP întreagă, neatins5, moaşl C' ale regPlui
sfînt şi bun. Îi plac regii rai-i înaintPa unni episcop cad în
genun~hi, pocăindu-se l)indeă intraseră în casa unui excomunicat, pe care-l iubeau. 1i plac regii cari călătorpsc la Roma,
cari rămîn acolo, cari se fac călugări, pe ale cărnr morminte
figurează modeste nume cre~t ineşti: ,,căl11găr11l Petru, care
a fost cîn<lva rege al Angliei". li plac regii invăţaţi în scripturi cari sprijină numai creşlinisnrnl, aceia cari sînt mai
mult- episcopi decît domni, precum se bucură că, ,,în vremea
noastră, mai curînd se face cineva călugăr <lecit ostaş".
Un David, aşa trebuie să fie şefnl încoronat al anglo saxonilor.
Să venim acum la sensul operei lui Bc<la. Ce a vrut
el cu această carte şi cum se oglindeşte - peste ce a vrut să
spuie şi peste tot ce vrea să ascundă, adeYărnl in co priveşte
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cca mai veche

viată

din Britania Marr în epoca arg1o sa-

xonă?

Ce se observă întîi la Beda este, cum spt ne im de la început, marea lui iubire pentru Anglia sa şi popornl conccFut
de dinsul ca unic, cu toată împărţirea politică, accid1 ntală,
în şapte regate, care locuia în această ţară. E t;n „naţicna
list" de la începutul secolului al VIII-lea, o savantă cugetare cuminte, care, fără nici un interes personal, înţelege că
totuşi temelia lucrurilor omeneşti se reduce, în ce priveşte
pe oameni şi aspiraţiile lor, mai mari decît dînşii, la iubirea
unei bucăţi de pămînt şi a fraţilor cari trăiesc pe bucata
aceia de pămfot. A scris el însuşi versuri în limba anglo saxonă. Şi un biograf al lui, care-i povesteşte moartea, spune:
„şi în limba noastră anglică a alcătuit poezii", repreiducind
chiar unele din ele ca următoarea: ,,înainte de sfîrsitul firesc nimeni nu poate fi socotit înţelept şi prin urmare trebuie să se aştepte vremea aceia ca să se hotărască rostul
ultim al unei vieţi omeneşti". A tradus pentru credincicşii
cari nu ştiau latineşte Evanghelia sfîntulu i Ioan. Vorbeşte
de legile regelui Ethelred aşternute în limba pcpcrului şi
ni înfăţişează într-un frumos capitol pe călugărul pcet în
limba naţională, Cedmon, care a scris cu talentul pe care
Dumnezeu i-l dase cînd graţia Lui s-a coborît asupr-ă-i.
lngrijea de caii mănăstirii şi cînta; căkgării ceilalţi s-au
minunat cînd au văzut cum acest om dispreţuit, fără nici
o învăţătură, cîntă aşa de frumcs lucruri neauzite pînă
atunci, şi el a mărturisit atunci bi11ecuvîntarea de care fusese atins. ,,Ar fi bine", urmează povestire a. ,,să se reproducă
astfel de cîntece ale lui, dar cîntecele, aricit de bine ar fi
alcătuite, nu se pot preface dintr-o limbă în altă limbă
fără stricarea frumuseţii lor şi a demnitdţii cuprinse într-însele". ,,Şi alţii au luat model de la <linsul", încheie Beda,
„şi de aici înainte s-au tot făcut poeme religioase în neamul
anglilor".
Anglia lui el o ştia că n-a fost de la început aşa sub rapor_tul naţional. Mai ştia că pămîntul acesta al Britaniei :Mari,
ca şi insula vecină a Irlandei şi alte insule mai mici, din
împrejurimi, a cuprins altă rasă cindva. Cctisc cart(a lui
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Gildas despre pieirea acestei rase. Rasa aceia n-o iubea. Şi,
cum face de obicei un om care nu iubeşte, el atribuie celui
urit sentimentele pe care el ins uşi_ le are faţă de <linsul. Nu
ne .iubesc celţii, zice el, bretonji creştini şi-au ascuns creş
tinismul de noi; faţă de anglo saxoni ei n-au avut decî l
dispreţ.

Se crede că anglo saxonii au fost chemaţi de indigeni,
dar, oricum, nu ca să rămîie. Ei ar fi venit sub Hengist şi
Horsa, a căror existenţă este astăzi pe dreptate contEstată,
fiind persoane legendare, iz;vorîte din poezia populară, Cl:m
le dovedesc şi numele. Oricum, coloniştii războinici, ,,chemaţi" provizoriu, au rămas aici şi s-au luptat multă vreme
cu rasa indigenă. Această rasă plină de poezie, de o nemăr-.
ginită credinţă în lucrurile misterioase, de o evlavie adîncă
şi nelămurită încă pentru noi faţă de ascunsurile naturii,
rasa druizilor, filozofii din pădurile sfinte, pe care cucerirea
i-a desfiinţat foarte răpede, n-a fost în stare să se apere de
fr;ul greu, aruncat cu mină tare, al năvălitorilor. Era dar
imposibil ca în veacul al Vii-lea şi reprezentanţii rasei să
iubeascft pc aceia care se stabiliseră pe partea cea mai largă
şi cea mai înflori to are de pe pămîntul lor. De aceea şi Beda-i
urăşte, cum am spus, şi la fiecare pas îi denunţă.
Căci bretonii nu dispăruseră politiceşte cu totul. lncă
după 500 anume şefi ai lor se foloseau de discordia dintre
anglo saxoni, se ridicau împotriva cutărui rege, se luptau
cu el, îl biruiau, îl ucideau. De cite ori apare cite unul din
aceştia, Beda înseamnă „tirania" bntonă, ,,cruzimEa'\ bretonă. Cuvintele cele mai aspre din vocabularul său latin
servesc ca să critice pe ultimii din rasa indigenă, cînd se
revoltă împotriva rasei cuceritoare. Toate favorurile talentului său si toată binecuvîntarea chemării sale sfinte le revarsă, exclusiv, asupra ang lilor săi.
Dar din mediul acesta breton s-a ridicat la un anume
moment o înaltă învăţătură. ln Irlanda s-au întemeiat mă
năstiri foarte simple, pe care Beda le zugrăve~te pios, mă
năstiri făcute din lemn şi acoperite cu papură, cu totul d~?·
sebite de clădirile mai tîrziu ale englezilor, <le modă
mană, din piatră sau cărămidă. În mănăst irilc aceslca,

ro-
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ijşezate, prin locuri singnratice, unflori în insule, se grămă
deau călugări care duceau o viap potrivilt't cu ~irnpurile
apostolice. După Tebaida de nisip a Egiptului era a iei o
Tebaidă de neguri. Ossian n-a existat niciodată: numele lui
a slujit doar talentului lui Macpherson pcnlni a scrie lucruri frumoase, dar, dacă ar fi existat lumea lui Ossian, ea
ar fi sămănat cu tablourile acestei vieli mona8Lice. Trăiau
sub un abate: ,,abbas", şi accs La era cc i mai venerabil t i Llu
penLru irlandezii din evul mediu. Era ca un rege, un reprezentant al lui Dumnezeu pe pămint. Cu tot,ii formau asl fl'l
o societate de sfinţi, o „ insulă a fericiţilor".
Cum s-a ajuns ca în mănăstirile irlandeze să pălr-undă o
asa. de curată stiintă a limbii latine, .o asa de largt't culLură,
· a~easta o înţeiegem numai cînd ne dăm s~ma de dezvoltarea
pe care o luase comerţul graţie căilor rămase libere, pe mare,
în nacurile al VI-lea sial Vii-lea. Cu toate acestea rămîne
şi o parte misterioasă'. Monahii aceştia awau mari bibliotPci, tradiţii şcolare vechi: se trimetca din Anglia, ca să
învete la ei, copii care stăteau timp îndel11ngat, primind
ştiinţa cărţilor şi învăţături morale prin care se întorceau
transformati. Erau asa de vestite lăcasurile acestea irlandeze, încît 'din Galia 'însăşi, care nu se poate zice că, şi pe
vremea merovingienilor, era o ţară inculttt, Ycnea cineva
ca să îngenunche ca un umil ucenic pe pragul de pămînt al
chiliilor irlandeze.
Lui Beda nu-i plac nici irlandezii, al\i bretoni. Nu-i
poatP condamna, nu-i poate critica; erau creştini aşa de
buni, nişte înYăţători aşa de gen_eroşi, incit nu puteau să
fie Lrataţi ca un şef sălbatic de luptători, care Yarsă sîngele
sacru al regelui anglo saxon. Dar el insinuează împotriva
lor. Viata lor totusi nu era canonică. Trăiau ca înainte de
sfin[ii părinţi, ca în evanghelie. Noi am zice: cu atît mai
bine, cuvîntul fiind mai presus şi decît autoritatea, datina,
legea. Şi călugării aveau şi un alt păcat: nu serbau Paştile
în aceeasi zi cu ceilalti, urmînd rilul sfintului Ioan, sinu
al sfîntl;lui Petru. '
'
Obiceiul lor trecuse şi în Britania l\fare. De două ori într-un an se sc>rbau Paşti le în acelaşi regat, dacă, să zicem, re-
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gclc era creştin de doctrină r~mnnă, papală, iar regina de doctrină irlandeză, scotă, hiberniană. Chestia aceasta a Paşti
lor joa'.că un rol foarte marc la Becla, calculatorul, matematicul epocii sale. Şi el o rezolvă în sensul roman, deşi cu alte

argumente decît acel rege anglo saxon, care convocase un
sinod pentru împăcare şi aderen\ ilor sfintului Ioan le-a pus
întrebarea urmi:'ttoare: dacă acestuia i-a spus Hristos; că
,,tu eşti piatră şi pe această piatră voi clădi biserica mea",
adăugînd: Dar, cînd mă voi d~ce, pe lumea cealaltă, sfîntul Petru nelăsîndu-mă să intru, îmi va deschide poarta
sfîntul Ioan i'
Dar pe lîngă forma aceasta de cre1tinism vechi, importat,
vine în Britania Mare si influenta crestină din Galia merovingienilor. Era un rn'.are avînt către sfinţenie în Galia
aceasta. Se aflau si acolo mănăstiri înfloritoare. Beda însusi
ne spune că anurri.e regi îşi trimeteau fetele ca să înveţe
morala crei;;tină, ha ca să si rămîie în lăcasurile din Galia,
la Chelles,' la Andilly, care au cuprins Jn destul de mare
număr şi din aceste principese anglo saxone.
Prin Galia se f(tcu şi legătura insulelor britanice cu Roma.
Regele Pipin însuşi a fost un mare ocrotitor al acestor călu
gări care plecau din Anglia: un Wilibrod, un Winfrid şi
alţii, ca să predice la frisoni şi la germanii păgîni de dincolo
de margenile stalului franc. Şi Beda spune lucrul acesta cu
recunoştinţii.. Pomenind de autoritatea adevărat regală a
lui Pipin îl nume~te „prea-gloriosul duce al francilor". Ba,
la un moment dat, recunoaşte şi „imperiul francilor". A
avut legături personale cu Scaunul din Arles.
Precum se vede, era un curent puternic şi din această
parte. Nici aceasta însă nu-i place lui Beda. Nu pentru că
ar fi fost şi aici încă un curent celtic, Galia fiind germanizată şi, înainte de toate, romanizată, ci pentru că independenţa insulară a Marii Britanii ar fi fost atinsă în dezvoltarea ei istorică dacă s-ar fi atribuit înrîuririlor venite din
Galia un rosL hotărîtor în ce privcşle primirea creştinis
mului.
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Atunci, fiindcă vedea numai religia creştină, dar a rămas
lui anglo - saxon, el trebuia să aducă de altundeva acest crestinism. II va aduce de-a dreptul din Roma.
Si vrea să-l aducă din vremuri foarte vechi. De aici indoiala
~e se naşte şi in ce priveşte autenticitatea corespondenţ.ei
papei Grigorie Dialogul cu regele din Kent. E foarte cunoscută povestirea lui: papa ar fi văzut cîndva pe o piaţă din
Roma nişte robi cum nu mai întîlnise: albi, cu părul blond,
foarte frumoşi. I-a întrebat ce sînt. - Sîntem angli. - Angli, prin urmare angeli (îngeri). Din ce ţară sînteţi? - Din
Deira. - ,,De ira"? Deci sînt chemat să vă scot din această
„mînie a lui Dumnezeu". Oamenii de atunci gustau foarte
mult aceste apropiEri verbale.
Se hotărăşte ca papa să trimeată pe un evangelizator.
Alege pe Augustin, călugăr benedictin din Bari. l\lisionarul,
sosind pe acele coaste reci, întîlneşte pe regele Ethelbert,
care avea de soţie o creştină, francă, Bertha. Ii anunţă că a
venit să predice o religie nouă. Regele se temea însă grozav
de vrăji. Nu-şi poate închipui cineva puterea pe care o exercită vraja in ţerile acestea nordice, de întuneric, de furtuni,
de ceaţă. Ethelbert declară că nu va sta sub un acoperămînt
cu străinul, fiindcă acesta-I vrăjeşte. S-au întîln it în aer
liber, şi barbarul a auzit Crezul. Ne ţinem, a spus el, de
multă vreme de altă religie, totuşi religia voastră nu ne
este necunoscută. Dar creştinismul apusean ştia să răzbată.
Sădit pe un colţ de coastă, el pătrunse Jncetul cu încetul,
pină ce a trecut din bisericuţa celui clintii ceas la marea
biserică de la Canterbury.
Acesta ar fi şi cel dintîi sîmhure al unităţii naţionale
anglo saxone, după expunerea lui Beda, care vrea el, în patoată viaţa

triotismul său, acest lucru. La început ar fi fost o unitate religioasâ pentru ca pe urmă să vie şi unitatea politică. Şi expune
cită greutate papa a cucerit pe aceşti regi, unul cite unul,
distanţe de atîtea decenii, şi de cite ori, după moartea
cutărui rege atras la creştinism, a venit alt rege, păgîn,
de cite ori din cutare colţ rămas necredincios, s-a stîrnit o
puternică reacţiune, care a măturat toate urmele religiei

cu
la

celei

nouă.
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Pllate însă eă şi Scau!~u.lui _roman tf trebu_ia un singur regP-,
gc1ta să plece genunchn 1namtea sfmtulm Petru.
Dar predicaţ.ia a mers tot înainte. Cutare apostol format
în aceastrt scoală a pătruns prin regiuni depărtate ca in
Nort.humbeiland, unde regelui Edwin, şi el soţ de c;estină
i se face propaganda creştină de apostolul religiei celei noi
în aceleaşi împrejurări în care s-a făcut această propagandă
lui Clovis Francul. Regele era în război, şi-i trebuiau aliati.
I se părea lui că zeii cei vechi slăbesc, se clatină şi în loc~l
lor voia un zeu puternic, în stare să deschidă porţiie biruinţei. - Dacă-mi merge bine, spune el, îmi botez fata - avea
o fată - ; dacă-mi merge şi mai bine, ne botezăm şi noi.
Văzînd că Hristos se ţine tare faţă de zeul păgin, el convoacă
un sinod de înţelepţi. Este - întreabă numai el - bună
sau ba religia aceasta? Şi un înţe'.ept răspunde: ,,Asa mi se
pare, rege, că viaţa oamenilor acestora de pe păli-iînt în
comparaţie cu timpul care ne este necunoscut, este ca şi c~m
stînd tu la cină cu vitejii şi dregătorii tăi pe vreme de brumă'
şi aprinzînd focul din mijlocul căminului, şi cald fiind î~
odaie, pe cînd afară se înfurie pretutindE.ni vîrtejurile ploilor de iarnă ori ale zăpezilor, o pasăre zb:Jară iute prin odaie,
si intrînd pe o uşă, iesp îndată pe alta. În acea vreme chiar
cit este înăuntru, ea nu se atinge de vremea rece. lnsă, după
ce într-o clipă a străbătut acest prea mic spaţ.iu senin, îndată,
intrînd din nou în iarnă, piere din ochii tăi. Aşa această viaţă
a oamenilor o clipă apare. Cît de puţin însă ştim măcsr ce
urmează si ce a fost înainte! Deci, dacă această ncuă învătă
tură aduc'e ceva mai sigur, pe drept ea trebuie să fie urmată".
Iar preotul hătrîn, care servise o viaţă întreigă zei'.or, nu voi
să lase nimănui altuia dreptul de a-i distruge.
Totuşi, cu predicaţia aceasta asiduă în toate colţuri'.e,
biserica nu era -pe deplin organizată. Şi atunci iată că se
trimete la Roma, în a doua jumătate a veacului al Vii-lea,
pe la 660, de doi regi, dintre care unul e energicul Oswin,
o misiune pentru a se aduce un arhiepiscop. Acum ne găsim
în plină autenticitate. Teodor din Tars şi un Hadrian din
Nisida trec astfel, cu greu, prin Galia, unde erau bănuiţi
că au scopuri politice în Anglia, aducînd cu dînşii o înYăţă91
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lură înaltă:

de metrică, de astronomie, ,le aritmetică şi, în
timp, o cunoştinţă perfectă a limbilor latin,1 şi greacă.
Cultura anglo saxonă pleacă din acest moment. Şi împreună cu cultura pleacă şi un sentiment de unitate. Biserica
fiind unitaru, alcătuită sub un arhiepiscop, şi stalul trebuia
să se modeleze unitar, după forma care a căpătat-o biserica.
Acesta este actul cel mai mare din istoria Angliei. Încep
timpuri cu totul deosebite de trecut. Teodo1· ţine sinoade.
La unul din ele asistă regi <lin Northumberland, <lin Mercia,
din Kent, din Estanglia. Teodor se intitulează .,din graţia
lui Dumnezeu arhiepiscop al Angliei şi al cctiiţii Canterbury". Impune sinodul ca mijloc de guvernare al statului,
cere din Roma, de la papa Agalhon, cinti'trc\i, şi·i se trimete
Ioan arhicantorul. Cind regii se iau la luptă, el interYine şi
le impune pacea. Şapte episcopi stau în jurul lui şi-I ajută
sii hirotonisească. Cînd moar(!, la 6~)2, el lasă o altă Anglie,
în ordinea culturală ca Hi în ordinea politică. Cîl i au venit
pe mmii, I-nu imitat făr'ă să-l poală ajungP.
·
ace!aşi

În a<leY{u· esle o altă Anglic. E interesant să se ,·adă în
documentele anglo saxone din această vreme cum se respecta
cuviinţa grecească, ,,pelasgică", precum zice Bc<la, pînă şi
în formele de slil ale documentelor bizant inc. C:lc i primiseră
totodală şi iubirea către unitatea politică rnnrnnă informa
Bizanţului. La fiecare moment Beda spune cine era împărat
la Constantinopol, căci acum depărtata c\nglie se indreaptă
în ordinea politică după schimhările de stăpinirc întimplale
ia capătul lumii răsăritene. Un rege se numeşte astfel „basileus", - titlul împăraţilor din Bizant. Cutare alt rege îşi
zice „monardrns" (sic), tot dnpă datina orientală. Şi episcopii, găsind numele lor prea banal, il prefac de-şi zic „catascopus". Unul din ei confundă, cum confundau vlădicii noştri
din Ardeal rostul arhidiaconului, arhimandritului cu al
mitropolitului sau şi arhimitropolilului, episcopul cu „arliimandritui". Şi toată forma actelor engleze in accsl timp este
a cancelariei bizantine. O deplin,'i. transformare culturală,
si acwstă transformare culturală, factor esential al curenteior care vivifiră istoria uninrsală, \'a ana' o influenti'i.Si
•
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asupra culturii carolingienilor, con trihuind poate să deştepte
în mintea regilor franci din secolul al VIII-lea ambiţiile
imperiale pe care le-au căpi:Hal şi din Homa, dar poale şi
pe aceastălallă cak.
Prin ceea ce cnprin<le, ca şi prin ceea Cf' pregăteşte acea
culturr1 anglo saxonă, carlea dr eăpetcnic a lui Beda, eere e
expresia ei sinoptică, merită si'\ fie aşcztitii între „cărţile
reprosenlati,·c ale omenirii".
Ctir/i repre::,entativc ln "iafa omenirii, yoJ. 1, Bucureşti, 1921,

p, H:!-1.:,i.
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_____..__

·-----------------------FRANŢA

CRl!CL\TELOR

Nu se poate spune în<leajuns cît de mare a
fost influenţa cruciatelor asupra dezvoltării poporului fran.
cez.
Pînă la această ispravă coqiună a „ francezilor", Cesta
Dei per Francos, spun cronicarii încălziţi de un superior
entuziasm, fiecare localitate, dar mai ales fiecare teritoriu,
„cetate", episcopat, comitat sau ducat, după toate aspectele
sale, trăise deosebit. Călătoriile erau puţine; negoţul cel
mare, făcut, mai mult. de străini, evrei şi orientali, nu
contribuia la cunoaşterea reciprocă şi la conştiinţa pe care
o putea produce. Locale, teritoriale erau şi bîlciurile, tîrgurile de sărbătoare (foire din fcria: cf. bîlci însuşi, din ung.
bucsz'i, pelcrinagiu; nedeie de la slav. nedelie, duminică), a
căror înflorire e, de altminteri, tîrzie. Şcoli centrale, care să
adune u_cenici de pretutindeni, lipseau.
Dar continuele călătorii spre Locurile Sfinte făceau pe fiecare să străbată ţinutul altora. lncă înainte de cruciate ele
a man un caracter impunător, prinzînd societatea întreagă.
Glabcr scrie despre dînsele, impresionat de măreţia fenomenului; care era produs de groaza anului o mie, anul pieirii
care se apropie, precum urmează: ,,Pc vremea aceea începură
aproape toţi cei care din Italia şi din Galia doreau să
mPargă la mormînhil Domnului în Jer.usalim a părăsi
drumul obişnuit, care era pe marc, şi a-şi lua calea prin
ace~tc regi uni (per huius rcgionis patriam). Din lumea
toat."t a început să curgă la mormînlul l\lintuitorului în
Ierusalim atita lume, cîlă nu putea nădăjdui p·înă atunci nimeni. Căci întii porniră oameni din poporul de jos, apoi de
cPi Ll1' mijloc şi la urmă şi cei mai mari rrgi şi conţi şi prinţi ..•
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Erau şi multe femei, cu lume mai săracă. Cei mai
doreau să m'3ară înainte de a se întoarce acasă" 1 •

mulţi

Cruciatele, izbucnind la 1096, nu făcură decît să întărească
această mişcare. Oamenii ajunseră a-şi cunoaşte ţara, a-şi
da seama că în cuprinsul ei se vorbeşte aceeaşi limbă ori
dialecte asemănătoare, că Sudul însuşi, de alt grai, e pe
acelaşi mare teritoriu ge::>grafic, are aceleaşi interese şi întrebuintează totusi o limbă de a-ceeasi esentă.

Pe' de altă parte, se rnnoscu Bizanţul, cu formele lui romane
perfect păstrate, cu ordinea lui imperială neatinsă, cu centralismul lui covîrşitor şi civilizaţia lui întreagă. Cei întorşi
de acolo ajunseră a-şi face altă idee despre un rege şi despre
supuşii săi. Şi, în acelaşi timp, ei aduceau cu dînşii, după
decăq_erea artelor a-casă la ei, o concepţie superioară·a arhitecturii măcar, care pe atunci reînnoieşte tipul vechi al basilicei
şi-i adauge ornamente sculpturale, în care se recunoaşte
uşor acelaşi spirit de sinteză orientală care a împodobit
vestitele stofe pe care le trimitea Bizanţul în Apus şi care
acopereau în viaţă şi după moarte trupurile celor mari şi
bogaţi. A fost şi la începutul evului mediu o renaştere porni Lă din Bizant.
Şi lupta cu păgînii a mai produs un mare rezultat sufletesc, factor esenţial pentru dezvoltarea poporului frflncez.
1n avîntul acestor războaie pentru credinţă cîntecu1 epic în
limba vulgară s-a trezit. El unea, în poeme pe care lumea le
admiră şi astăzi şi care şi-au aflat cea mai frumoasă formă,
a lor ceva mai tîrziu (Gestes Garin, Girart de Vienne, Aimery
Tune· tem~oris coeperunt paene universi qui de Italia et Galiis
ad S~pulcrum Domi:i.i IIierosolymi3 ire cupiebant, consuetum iter,
quod erat per Iretum maris, omittere atque per huius regionis pa triam
transitum habere ... Ex universo orbe tam innumerabilis multitudo
coapit confluere ad Sepulcrum Salvatoris Hierosolymis, quantum
nullus homiaum prius sperare poterat: primitus enim ordo inferioris
plebis, deinde vero mJdiocres, posthaec permaximi quiquo r_eges et
comites ac praesules ... Mulieres multae, cum pauperibus ... Pluribus
enim erat mentis desiderium mori priusquam ad propria reverlcrentur.
Pp. 616 1 680,
1
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de Sarbonnf', Guill11wnc d'Ora11gc), vechile lra<litii <le luptă
ale Sudului cu necredincioşii de dincolo de munţ,i, amintirea
venerată a lui Carol cel l\Iare si căldura de entuziasm a campaniilor în Siria1 • Eroii, meridionali tn cea mai mare parle,
vin din altă lume naţ,ională şi, trecînd în nord, se transformă,
un fenomen asemănător cu acela care a adus din sudul sirbesc în nordul noslru figurile eroice care în Balcani purtau
numclP şel'ilor slavi legendari, duşmani ai turcilor.
Cunşliin\a neccsiL{lţii unei puleri centrale bine şi ideal
organizate străbătea societatea înainte de a-şi găsi teoreticienii. llcla\iile de comerţ,, mult mai largi, care ieşiră din
acele mişcări, transforinînd, de fapt, toată Yia{a economică
a evului mediu, cereau şi ele o garantic.
Deocamdată îns[t regele nu Ina şi nu pulea lua nici o iniţiali,·ă. Regii francezi din Yeacul al Xii-lea, pînă la Filip August, vor fi numai nişte teoreticieni ai rrg.alităţii, cu oareeare
lendinţc spre absolutism, dar care se supun unor cerinţe ale
socictătii, care ea îi cere, îi aduce cu sila la o nouă datorie.
,intr-~devi'.tr este o mişcare foarte serioasă, care în unele
împrejurări poate să provoace cu mijloace mici rezultate
mari. Ea aparţine însă bisericii şi fenomenului religios cu
consecinte economice si sociale pe care ea l-a provocat si
1-a cond~rn. P11lcm spune, inlr-o formulă, că biserica este
aceea care creează nat,iunea franceză i-i natiunea franceză
este aceea care creiazi regalitalea.
'
'
Oricine se apropie de iz,·oarelc pentru secolul al Xii-lea
trebuie să constate o foarte marc deosebire fată de secolul
precedent. Acesta, am văzut, este epoca marilo; feude, care,
insă, nu cuprind în ele cHusi de putin ideea de opozitie
necontenită, sprijinită pc cin~ ştie cc' principiu separatist,
împotriva autorităţii regale. Regele se găseste bine cu acesti
feudali, şi aceşti feudatari, afară de cazul du'celui Noî·mandiei
cînd ajunge a fi ~i rege al Angliei, se găsesc foarte bine cu
persoana 1·cgală, la care recurg în anume momente si de care
sînt legaţi sub anume raporturi.
'
Pe, larg, in a noastră Istoric 11, literaturilor romanice, pe care
spcrtun a putea s-o tipftrim in curind,
1
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Acesti mari feudatari exislă fără îndoială si în secolul cel
nou; îi întîlneşte cineva aproape la fiecare' pas iR paginile
izvoarelor. Lucruri foarte însemnate sînt in<leplinite prin
acţiunea acestor puternici, pc care regii ii comandă numai în
anume expediţii, de mare însemnătate pentru toată viaţa
franceză, ori îi convoacă pentru a căpăta de la dînsii anume
sfaturi.
'
Dacă Champagne s-a împărţ.it în două - ramnra de căpo
tenie, stingindu-se la 1125, iar cealaltă, cea de Blois, care
dădu şi un rege Angliei, un şef de cruciată, pc Ştefan de Blois
(ţ1154) -, dacă Vermandois trece la Hugo de Franţa şj,
apoi, definitiv, la Flandra, dacă multe comitate mărunte
s-au contopit prin căsătorii, în schimb Flandra, Normandia,
Aquitania, rămin ca formidabile puteri politice. Chiar atnpci
~înd regele Ludovic al Vii-lea, fiul lui Ln<lo,ic al VI-lea,
se căsătoreste, cu solemnitate extraordinari't si cu un sentiment geneial al însemnătăţ,ii acestui act, l~înd pe Alicnor, fiica lui Gulielm, ducele Aquitaniei, pentru ca, după
cruciată să se despartă şi stt se mărite cu llenric, regele
Angliei, el se numeşte doar, alita vreme cil este soţul Alienorei, şi „duce al AquiLaniei". Prin urmare regele Franc iei
însemna una, şi ducele de Aquitania alta. Sînt două teritorii
reunite, aşa cum era, aiurea, reunită Normandia cu Anglia
in titlul regelui englez, fără ca pentru aceasta Normandia
să facă parte din regatul englez 1 • Sint doi termeni, care stau
alături şi nu se pot adiţiona.
Dar, in afară <le Normandia şi de Aquilania, care sint
neconfundabile cu autoritatea regelui Franciei, existau o
sumedenie de feude care intîmplător s-ar putea_ reuni, în
anume forme durabile, cu autoritatea regală. lnsă nu-şi
poate ascunde cineva un lucru: că aceste feude mari, care
există, şi se manifestă, şi hotărăsc în anume momente, nii
mai sînt lucrurile de căpetenie în viaţa locală. Separatismui'
politic francez, care nu e un separatism de opoziţie, nici de
r('voltă, ci unul de necesitate, acceptat de toată lumea, şi
de regele insuşi, care aşteaptă dezvoltarea unui fenomen
„Northm:1nia quae est pars Galliae", spune cronicarul; Sugcr,
ed. Migne, p. 1232.
1
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organic în curs de progres şi nu încearcă a-i face violentă
grăbind lucrurile sau smulgînd prin albia lor obiceiuri normale, anumite, elementlll cel nou în separatism este format
de castele. Natural, nu fiecare în parte: pentru aceasta erau
prea multe şi prea slabe, dar castelele laolaltă sînt acelea
care domină întreaga viaţă politică a veacului al Xi-lea.
Izvoarele Yorbesc la fiecare pas de <linsele, descriu, arată
cum se întemeiază. Cutare alege un loc potrivit, lîngă un
drum frecventat, favorabil pentru acţii:rni militam; pe
acela îl întăreşte cu palisade, ridică în mijloc o dîlmă, o
motte şi clădeşte pe <linsa un castel asemenea cu o casă din
părţile n-0astre şi din Balcani; clădiri secundare ii stau la
aripi 1 •
·
Elementele castelului sînt indicate de izvoare cu o curiozitate care arată că aceste clădiri din veacul al Xii-lea sînt
totuşi un lucru nou, că în veacul precedent ele n'u existau,
că numai generaţia aceasta nouă, care se ridică după anul
1100, se găseşte înaintea noului element de viaţă politică
ce este castelul. De unde s-a luat însă modelul castelului?
De la castelul roman, spune arheologia curentă. Dar acest
castel era cunoscut şi în Apus, fără întrerupere. El n-are,
în orice caz, decît un sens militar. Sensul de autoncmie judiciară, politică trebuie căutat aiurea.
Şi atunci răsar în minte acele castele din Siria, semănate
ici şi colo, între duşmani şi în mijlocul pustiului, avînd
numai o legătură nominală cu regatul de Ierusalim, cu ducatul de Antiohia, cu comitatul de Tripoli. Acolo autonomia
se impunea, şi ea trebuia să fie asigurată prin toate mijlcacele. Sistemul s-a părut comod şi pentru împrejurărEe
din Apus, şi el a fost strămutat deci acolo.
Castelul formează o individualitate politică, el este ereditar, este o „hereditaria militiae possessio": fiii şi urmaşii îl
moştenesc. E nu numai o organizaţie militară, ci are şi un
roet politic deosebit, şi am adăuga că şi sub raportul judiciar
este un efoment deosebit or. N iei o lege generală nu se în.tind-e
1 V. un castel tipic din această epocă în Caumont, Manual d'archeologie Cf. Sng?r, p. 1293: ,,mota, scilicet turris lignea superior
Y. şi p. 1298.
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asupra tuturor locuit,:>rilor castelelor, ci fiecare dintre dînsii
prin provocare la duel, prin lex duelli1, pentru vreo socoteală
personală sau de pămint sau politică, isi creiază el justitia
lui proprie. Prin urmare zidurile acestea ale castelului iiu
cuprind numai o mică arm.ată 2 , o forţă politică independenL-ă
şi ereditară, dar cuprind şi o justiţie individualizată personală, fără tradiţie, fără teorie ţii fără îndreptăţire faţă de
nimeni.
Şi regele însuşi acceptă această lege a duelalui. Într-un
moment, în lupta împotriYa ducelui Normandiei, se propune,
de ambele armate, ca, în loc să se bată ele, să se încerce
regele Angliei cu regele Franciei, ca în Iliada, şi singura
obiecţie pe care regele o înfăţişează este că locul, un pod
şubred, ar fi nepotrivit.
De jur împrejurul oast.elului se întind domeniile care
aparţin castelanului în calitate de proprietar, cum am zice
astăzi, şi care în acelaşi timp îi furnizează şi soldaţii, rJ.zboinicii. De obicei se crede că în luptele castelanilor se întrebuinţează forţe militare de caracter nobil. Izvoarele oontemporane arată că toţi ţăranii din raza de inrîurire şi de ameninţare, de terorizare, a castelului, erau siliţ,i - şi de la o bacată
de vreme sila se preface în obicei, în do.tină - să meargă
sub ordinele seniorului. De altminterea regele însuşi n-avea
trupe care să se deosebească de ale unui senior, ci numai cete
de casnici şi doar, în plus, cîteva maşini de război rudimentare, ,,mangunele" 3 • Şi în luptele pe care regele, în calitate
de vecin cu un caste lan, el care e şi posesor de mai multe
castele, le poartă, se întîmplă foarte deseori ca el să fie
biruit. Cu toate silinţele lui Suger, abatele de la Saint Denis,
prietenul din copilărie şi sfeLnicul lui Ludovic al Vii-lea,
iar mai tîrziu regentul Franciei în cursul expediţiei pe care
Ludovic o face în Orient, de a masca lucrurile, înfringerea
regelui, care s-a lovit de zidurile unui castel şi n-a fost in
stare să-l ia, esLe evidentă. In această cronică regele e făcut
Ibid., p. 1282.
.,~.1.tivi terrae i~t:;olae·' sl.au la dispoiiţia castelanului; p. 1286=1 „Fuwlib;ilare"; ibid., p. l:!88, Pentru .,curialcs", ,,domestici"
ai rc~clui, p. 12,'J.
1

2
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să vorbească dl' cutare turn care i-a răpit liniRtea si l-a îmbă.
trînit 1 •
'
'
· Cu toate silinţele lui, de jur împrejur îi stau, în clădirile
lor de piatră, oameni a căror micime sub raportul autorităţii este evidentă, dar a căror putere sub raportul concret
este foarte simţită pentru rege. Stau toţi aceştia care-i sfidează autoritatea, care-i taie drumurile, care împiEdică orice
circulaţie liberă în provincia regală.
Ni se spune, de exemplu, că regele nu putea să meargă pînă
la Dreux, localitate foarte apropiată de centrul provinciei
sale, fără să se lovească de aceşti castelani pe care nu era
in stare să-i înlăture decît numai cu silinţe de ani inde:ungaţi..
Cronica priveşte ca un moment glorios în cariera regală
acela cînd el izbuteşte a înlătura acest ghimpe din rnîna chiar
regalităţii, care era micul senior din wcinătatca capitalei
sale.
Să aducem încă un caz: Odo, micul senior de la Corbeil,
un castel de ling[t Paris, credea că el ar putea depeni rege şi,
în momentul cind se pregătea de expediţie şi altcineva voie.
să-l încingă cu sabia, el spune soţiei sale; nu, trebuie să mă
încingi tu, pentru că plec castelan şi mă Yoi întoarce rege.
Prin urmare în înfrîngerile necontenite ale regalităţii, măr
ginită la un teritoriu aşa de mic, dispunînd de mijloace aşa
de puţine, se poate naşte Ia unul '.mai îndrăzneţ şi mai încre~ător, cum era Odo de Corbeil, şi părerea că regalitatrn însăşi
poate fi căpătată de castelanul care ştie să reziste aţ1tcrităţii
regale şi s-o umilească 2 •

a

Dar cine ar crede că asemenea castele se găsesc numai pe
teritoriul regelui, care e slab şi pe teritoriul altora nu, s-ar
înşela foarte mult. 1n orice proYincie feudală e tot nşa. Tot
aşa în Aquitania, în Flandra, in Anjou, în Normand:a chiar;
numai cît, dintre toţi fcudatarii, este unul în stare, prin
situaţia lui cu tolul particulară, să zdrobească pe aceşti
1 „Turris cuius de\·cxalione pene consenui, cuius dolo el fraudu,enta nequilia nunrpiam pacem IJOnam et quictem !tabere potui";

J'·
··

126-'i.
2

lbid., p. 1297. _:__ O a.rrnaUi regală de 700 de oameni abia, p. 1261.
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stăpînitori de castele. Şi acesta dă exemplul r('grlui,
ii învaţă ce ar puLea să facă el însuşi împotriYa

acesta
acestor
microscopice individualităp poliLice, care, însă, prin numărul lor şi prin situaţia regalităţii faţ,ă de dînsele, izbuteau
să aibă la dispoziţia lor întreaga viaţă politică a regatului.
Acel singur feudal care poate începe acţiunea împotriva
fărîmiţării extreme in care ajunsese secolul al Xii-lea francez în ce priveşte puterea politică, este ducele Normandiei,
ajuns rege al Angliei. El, în Anglia, are subsidii din partea
oraşelor înfloritoare; acolo, în Anglia, e cuceritor, toate
baronatele care se găsesc în insulă nu sînt anterioare intervenţiei sale militare, ci el le-a acordat, el, care, ca duce al
Normandiei, a biruit la llastings, a dărîmat statul anglosaxon, şi din pămîntul care intrase în posesiunea sa şi a dinastiei sale, a făcut, sub raportul politic, ce voia. A dat moşii
credincioşilor, i-a ţinut mai nrnlt sau mai puţin în jmul lui,
a fost totdeauna in stare să-i conducă şi, dacă nu yoiau să
fie conduş1, să-i lovească, să-i distrugă. El arc, prin urmare,
în afară de împrejurările particulare ale Franciei, care sînt
aceleaşi şi pentru rege şi pentrn oricare dintre fcud,atari,
împrejurări particulare dincolo de strimtoare, în Anglia.
Ele acel cc poate întreţinea o armată permanentă, care nu
e redusă la contingentele gratuite, datorite autorilăţ.ii sale;
el poate să întrebuinţeze constrîngerea, fiind, la începutul
unei ordini politice, creatorul şi dominatorul acesteia; el
poate scoate unei ţări întregi, cind doreşte şi cum doreşte,
toate mijloacele ei pentru a le arunca în luptele pc care le
provoacă ambiţiile şi planurile sale.
1n privinţ.a aceasta avem mărturii de cel mai mare interes
in Suger. El ni spune cum Henric de Anglia a distrus aproape
toate turnurile şi toate castelele foarte puternice ale Nonnan.diei, sau a introdus în ele pe ai săi şi le-a îngrijit din propria
sa vistierie 1 • Prin urmare este Yorba sau de prefacerea acestor
castele în mijloc de stăpinire al lui sau de totala lor înlătu
rare.
1 „Fcrc omncs turrcs et quaccumquc fortis,ima castra Norlhrnanniae aut ever~um iri fecit, suos intrudens ct de proprio acraris 1Hocu•
rans aut, si dirutae cssent, propriae voluntati subrugavil"; p. 1282.
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Am spus însă că regele nu se loveşte numai de această autonomie a castelelor, pe care adeseori nu le poate răpune şi
pe care, cînd le răpune, el consideră aceasta ca un act esenţial
al stăpînirii sale, înaintea căruia cronicarii stau în uimire
şi zugrăvesc lupta dintre cîteva sute de oameni aşa cum
zugrăveşte Polibiu sau Titu-Liviu una din marile lupte
ale Romei, dar şi că autoritatea regală, dacă ar tinde să
meargă mai departe, s-ar lovi - nu mai vorbim de biserică,
de loc dispusă să cedeze 'terenul, dar de •;iaţa locală, foarte
puternică pe această vreme. Aşa-numitul pagus, sau aşa
numitele partes1 , care nu înseamnă decît oraş, sau oraşul
cu satele din jurul său, teritoriul acesta, deci, îşi păstra o
autonomie şi putinţa de acţiune politică şi militară proprie,
care se poate urmări foarte bine în cursul acestor domnii de
închipuită concentrare care sînt ale lui Ludovic al VI-lea
şi Ludovic al Vii-lea. Oraşe ca Limoges, Bourges, Parisul
însuşi, C_hartres, Blois, pot să organizeze, cu înconjurimea
lor împreună, adevărate oştiri, cuprinzînd pedestrime şi
cavalerie 2 ; ele pot să încheie alianţe.
Vechea cetate galică, prin urmare, trăieşte, acea cetate
care se întilneşte sub alîtea raporturi la originea vieţii
franceze de mai tîrziu.
Cetatea aceasta continuă să aibă episcopi de care ascultă,
sanctuare în jurul cărora se grămădesc toate speranţele şi
de unde pornesc toate îndemnurile, relicvii ocrotitoare, asemenea cu divinităţile sau puterile miraculoase ale oraşului
antichitătii 3 •

O viaţă orăşenească, în înţelesu) oamenilor de mai tîrziu
începe să apară in vremea lui Ludovic al Vii-lea şi în regiunile flamande: alături de fel de fel 'de i;i.mhiţii personale, de
cadeţi de familie care doresc o moştenire, de intriganţi politici din nobilime, se vede cum incepti a -pulsa viaţa aceasta
nouă a burgheziei. Contele de Flandra de la 1127 a fost om~
1

lbid., pp. 1375, 1_296.
I bid., p. L!:JJ: ,,carnotcnsis, blescn5is ct du.n,:msis cxercitus";
p. 1292; ,,eom nunitates patriae parochiarum", cu preoţii în frunte.
a Ci'tm1şa m1icei Domnului, ,,Oei genitricis camisia", la Chartresi
p. 131'1.
2
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rit de preposilul <le Drugcs, şi regele Francici a Lrebuil să
facă o expedit,ie pentru a pedepsi ora:ml cu îngrozitoare
suplicii: tragere pe roată şi cîte altele. ·
P1·in urmare ar crede cineva că, de vreme ce castelul domiuă şi îndrăzneşte a sta în faţă regelui şi-l umileşte, îl învinge şi-l ameninţă în exerciţiul unei puteri regale cit de restrînse, că, deci, aceaslă societate nu Ya putea fi scăpată din
dezordinea firească pe care o provoacă parlicnlarismu]
local şi tendinţa aceasta de viaţă deosebită a fiecărui co 1 ţ.
Ei bine, nu: erau influenţe mult mai puternice care trebuiau
să scape Franţa, teritoriul galic de odinioară, de relele urmări
ale parlicularismului.
Şi iată care erau anume influenţ.ele care sileau pe rege să
joace rolul pc care el îns11~i, din propriile salP. sentimente
şi ~u propriile sale mijloace, n-ar fi fost în stare să-l joace.
Intîi, este un foarte puternic element de unitate care s-a
păstrat înc-ă din nemurilc carolingiene: amintirea lui Carol
cel :\fare nu dispăruse de loc. Aproape nu e cronică care să nu
arhintcască în cuprinsul său, cu cutare sau cut are prilej, de
,·iata glorioasă, liniştită, plină de o senină cultură pe care
Loate regi1milc supuse marelui împărat o avuseră cîteva
veacuri în urmă. Alitea drepturi locale erau prin urmare în
legătură cu Carol cel Mare: cutare mînăsiire, cu lare Sooun
episcopal sau arhiepiscopul avea o tradiţie care începea din
vremea carolingiană. Cîn<l era vorba de legălm:i cu papa,
,·cclaiul irnpurat se ridica în toată aminlirea <lonatinnii pe
care o făcuse Scaunul roman, şi de la această donaţiune
porneau raporturile de acuma între Scaunul roman şi viaţa
cea nouă a Franciei. Se recunostea si în veacul al Xll-lea
că din cauza lui Carol cel Mare în autoritatea regelui Franciei se am'3stecase caracterul imperial, că regele i,tăpîneşte
şi judecă ,,irnperialiter"1, cu caract-erul acesta împărătesc.
Pentru aceia mai presus de toate gradele pe care putuse să
le atingă, în dezvoltarea sa, feudalitatea, se fixa acea „sublimi tas" pe care r0galilatea o avea mo~tenită de la Carol cel
Marr.
1

Lmperialiler in ius Lrahcrc, p. 1:30.
Rex: ct l~x ean;J,im im 11erandi accipianl ma iesto tem; p. 1:!83 •.
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Carol trăia prin prestigiul pe care o mare personalitate
istorică îl păstrează, prin influenţa pe care o exercită în legătură cu acest prestigiu veacuri întregi după dispariţia sa.
Sînt anume figuri de care nu se poate libera omenirea; este
o nobilă şi binefăcătoare obsesiune care se desface pentru
epocile următoare din faptele îndeplinite de astfel de oameni
sau din faptele care li se atribuie, pentru că ei ajung, de la
o bucată de vreme, o personalitate rezumativă. Tot ce se
petrece într-o anume epocă se strînge în amintirea numelui
lor. Precum vechea viaţă de libertate, de vitejie, de glorie
a l\foldovei se adunft st!_b numele lui Ştefan cel Mare, precum
toate drepturile de pc vremuri ale Angliei sint cuprinse în
noţ.iunca, devenită legendară, a regelui Eduard sau toată
dreptatea din bunele timpuri ale Cngariei este concentrată
în personalitatea, ajunsă fabuloasă, a lui Matiaş Corvinul,
aşa tot ce reprezenta ordinea, unitatea, garanţia socială, cultura era Carol cel l\fare. Dar poporul, în afară de tradiţiile
orale, are însă un mijloc de a păstra amintirea unei astfel de
personalităţi rxcepţionale: legenda şi cintecul. Am văzut
ce rol mare joacă vechiul Cesar în eposul francez cel nou, care
vorbeşte mulţimilor admiratoare de anume personalităţi
din epora eroică: Ro land de la Roncevaux, arhiepiscopul
Tuqfin, de anume scene: călătoria lui Carol cel Mare la Locurile Sfinte, luptele lui cu saraoinii. Tot ciohtl carolingian nu
aparţine vreunei epoci apropiate de zilele marelui împărat,
ci unui timp cu mult mai nou. Aceste frumoase povestiri
nu sînt contemporane nici cu dinastia lui Carol, nici măcar
cu cei dintîi regi capeţieni, ci şi prin singurul fapt că sînt
redactate în limba franceză, fie şi în faza ei începătoare,
ele arată epoca lor tîrzie.
E şi natural să fie aşa. Veacul al Xii-lea era, prin continuitatea expediţiilor cruciate, prin faptul că aproape nu era
feudal care să nu fi făcut drumul la Locurile Sfinte, care să
nu fi purtat lupte împotriva saracinilor, care să nu tragă cea
mai mare glorie din aceste călătorii în Orient - Robert de
Normandia e un „atlet ierosolimitan", Fulco de Anjou
ajunge rege la Ierusalim, seniorul de Puisct devine vestit
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prin participarea sa la înlîia crucială 1 - străbătut de ideile
ca şi de sentimentele ce sînt cuprinse în această bogată poezie
epică. Prin toate aceste isprăvi se lărgise orizontul spre avenţuri şi ideal, se produseseră silinţi cu mult superioare vietii
politice oh işnu i te.
•
Se formează deci atunci atmosfera Mstâ de care eposul are
nePoie si care în Peacul al X-lea sazi al Xi-lea nzi exista. Marile
personaje ale epopeii se puteau mişca în libertate; se găsise
IJlOdelul după care cîntăreţul popular putea să-şi croiască
propriile scene de război. De altminteri, însisi acesti cîntă
reţi populari nu puteau să apară decît in veacul ai'XII-lea,
care el creează necesitatea lor socială. Carol cel Mare avuse
pentru statul său „roman" marea „schola palat ii", şcoala
~entrală de cultură, la care veneau învăţaţi din toate părţile
şi care reprezenta însăşi vastitatea imperiului său. De aici
se trecuse· ia viaţa culturală mai mărginită din mînăstiri, şi
Şpoi din centrele episcopale. Cu toate că această viaţă continuă si în veacul al Xii-lea, iată că se creiază si pentru so·
c1etate'a laică un mediu potrivit culturii; un· nou mediu
cere cultura sa proprie. Acest mediu este castelul. Orice
castel trebuie să aibă din cînd în cînd vizita „joculatorului",
{din care s-a făcut „jongleur'·). Era un cîntăreţ vagabond,
9are căuta înainte de toate, şi care nu putea să caute altceva,
atmosfera aceasta, plină adeseori de atîta sursă melancolică,
venită din viaţa celor de acasă, care, ei, erau fără orizont,
fără evenimente. Deci în această viaţă, pe care trebuia să o
varieze, să o mîngîie, să o împodobească, ,,joculatorul" îşi
găsea rostul. Aducea oamenilor care vedeau doar pînă la
$traşină, cîntecc de acestea ce se pierdeau în vastitatea cerurilor Orientului; ba chiar şi oamenilor care nu văzuseră
decît încăierările eventuale între tăranii castelului vecin
si ai castelului lor, le dădea spectâcolul măreţ al luptelor
~e care marele împărat de odinioară, cu mii şi mii_de oameni,
le purtase cu întreagă imensa putere păgînă dm Răsărit.
O dată însă ce Carol cel Mare trăia în cîntecc, trebuia să
se ivească - tocmai fiindcă figura lui era aşa de frumoasă
şi acţiunea lui apărea aşa de utilă onmenilor aeesl om, pră.
1

lbid., pp. 1~87-8, 1:)03.

105
https://biblioteca-digitala.ro

daţi la fiecare pas de o nouă oaste, <lint r-un nou cast el,
dorul d~ ~-I avea în viaţa actu3:lă. Şi, astfel, nu regele mia
să $am.en~ cu Carol cel Mare, c1 societatea îl condamna pe
rege să Joace, cu slabele lui mijloace, uneori caricatural,
umilitqr p~ntru dînsul, rolul străbunului.
Fiindcă d~ Carol şi de dinastia lui, de întregul trecut do~JnaJ d~ warea luJ fig~ră,_ era legat_numel~ de franc, regele
trecea, or1u:nde aparea 1namtea altei puteri, ca reprezentantul, am zic1, al francităţii, pe cind ceilalţi nu puteau să
încapă tn această noţiune. Dacă regele pornea cu cîteva
sute de oamelli ca să atace un castel, în castelul din Puiset
sau Coury ~rau oamenii din Puisct sau Couey, iar acele
cîteva sute de ..familiari" ai rrgelui, acelea erau .francii;
el era „rex Francon1m", .,rex omnium Francorum1 ", avînd
un „exercitus Francorum". ln acele neînsemnate oştiri
improvizate se cuprindea toată tradiţiunea militară şi
Politică a FranciPi biruitoare şi stăpînitcare din vremuri.
Şi tot de la Carol cel Mare, de la amintirea luptelor lui
contra popoarelor vecine, pe care le-a biruit, le-a supus, le-8.
dominat, s-a păstrnt în acest stat cu carac-trrnl amEstecat
totuşi noţiunea superiori1ăţ,ii ~e rasă a francilor asupra
celorlalţi. Tot acestui fapt i se datoreşte ivirea conştiinţei
naţionale a poporului francez. Această conştiinţă nu vine
din prezent, ~u e smulsă timpului de faţă prin aşteptarea
unui viitor, ci ea vine pe calea tradiţiei Jlin epoca lui Carol
cel Mare. Mărturiile sînt într-adevăr foarte interesante:
împotriva du~elui Normandiei, ajuns rege a) Angliei, un
Suger nu poate să aibă o patimă puternică şi continuă;
de atîtea ori ducele regal se împacă şi se alia:,;ă cu regele
Fr.ancîei; 11 serveşte. Cu toate acestea în conştiinţa acelui
cronicar, dar şi în conştiinţa regelui care e lăudat şi ale cărui
fapte se po,estesc de către dinsul, acel duce al Normandiei,
in ~alitat~a lui de rege englez, reprezintă c~Ya străin. Căci
iata ce se spune odată, cu ocazia unui conflict intre regele
Angliei şi regele Franciei: ,,Nu e nici cuvenit, nici natural
ea francezii să fie supuşi englezilor, ci ca englezii să fie
111puşi francezilor".
1

lbid., pp. 1289.
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Şi aiurea spune Su ger: ,, Nu cred că trebuie să povestesc
anume lucruri, fiindcă mi-am pus în minte să păstrEz pentru
amintire faptele francezilor, şi nu ale englezilor". El ştie
că. Normandia ~ste o parte a Galiei; el are conştiinţa că
unirea ducatului normand cu coroana engleză nu înseamnă
o smulgere a Normandiei din cuprinsul gecgrafic fixat si
de Biserică, prin orgaqizaţia ei galicană, al Galiei unitare,
iar fiindcă şi Normandia intră în alcătuirea gecgyafică şi
bisericească a Franciei, Franţa este una, Anglia alta, Lotaringia alta. Şi, cum spune cronicarul aiurea, Franţa este
chemată a conduce toate aceste teritorii vfcine; ea este
aceia care, în orice împrejurări, trebuie să păstreze unitatea,
intiietatea: terrarum domina Francia" 1 •

Prin urmare iată un element de unitate: e!Emrntul care
vine din trecutul carolingian. Alături întîlnim altele tot
aşa de puternice. lntîi e marea influenţă a bisericii, şi prin
acea.sta înţeleg nu numai influenţa Bisuicii lccale, galicane,
ci influer,ţa superioară bisericească pe care o exercită papalitatea. Şi una şi alta au nevoie de regele Franciei. Biserica
. galicană are nevoie de regele Franci ei stăpin pe tot teritorit 1
francez, care să garanteze prin autoritatea lui politică unică
şi organizarea unitară a bisericii. I se părea că nu s-ar putea
apăra contra unor anume atacuri, unor anume tendinţe ele
încălcare decit cu o regalitate care să-i corespundă în ordinra
politică. Regalitatea trebuie să se modeleze deci după nsturile bisericii galicane, pentru ca ea însăşi să se simtă asigurată în prezentul şi viitorul ei, şi regele păstrează, ca şi
în veacul al Xi-lea, înainte de toate caracterul de mare
ocrotitor al Bisericii, ,,ecclesiarum et pauperum. detensor" 11 •
Aceasta e misiunea Jui cea dintîi. Suger nu uită săspuie
la fiecare capitol că, dacă regele a întreprins o expediţie
împotriva castelanilor neastîmpăraţi şi obraznici, n-o face
numai din interesul lui ca rege. şi n-o face în rîndul tntii
din interesu] lui ca rege, ci fiindcă aceşti seniori, în cea mai
1 CC. şi p. t:!83: ,,glorio:i.sa d. regis Franco rum libera lila le d uca tuna
Northamaniae lanquam proprium feudum recepisset".
1 lbid., p. 1'.!i2.
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mare pa1·te sălbatici, care închideau pe Ppiscopi, tăiau degetele ce purtau inelul ca să prade această podouLă, care profanau bisericile, care sărăceau bunurile episcopilor şi mănă
stirilor vecine, ale sfinţilor tutclari, s-au aLins de stăpinirea
sau de prestigiul bisericii1 .
Regele e dator să intervie fiindcă el conlinnă să fit un
,,advocatus ecclesiae" 2 •
1n privinţa aceasta desigur că trebuie făcută o comparaţie
între situaţia regelui francez, dator să intenie oriunde un
episcop era atacat, oriunde o biserică era profanată, oriunde
dreptul de stăpînire al unei mînăstirii se găsea în primejdie,
şi intre situaţia făcută de biserică la Ierusalim, după întîia
cruciată, conducătorului oştilor cuceri to art:'. Şi Gcdefroy
de Bouillon a fost numit „advocat al Bisericii Sf. l\Iormînt".
Biserica se socotea stăpînă asupra statului eare izvorîse din
crucială; statul era al ei, şi numai pentru cura nu putea să
exercite anume drepturi ale ei, să le prefacă în realităţi,
de aceea recurge la un astfel de vechil cum era Godefroy
de Bouillon. Şi, chiar cînd el a primit titlul de rt:'ge, a continuat a fi înainte ele toate, nu regele cuceririi sale, ci „advocat" al acelei biserici care ea ordonase cruciata, ca organizase expedit,ia, ea trebuia să bene-ficieze de rezultate. ln
fond, sitcaţia lui Godefroy de Bouillon nu era deosebită
de situaţia pe care Ludovic al VI-lca sau Ludovic al Vii-lea
o aveau pe însuşi teritoriul francez, care era înainte de toate
teritoriul bisericii galicane, faţă de care el nu era <lecit
un vechil.
Prin urmare biserica galicană are, fără îndoială, nevoie
de o autoritate regală cit mai întinsă, cil mai puternică;
dar şi papa din Roma are acea nevoie. Veacul al Xii-lea
înseamnă această luptă înverşunată între papalitate şi între
regalitatea germanică, care de la Otto 1-iu inainte a restalbid., p. 1305.
H')stituirc de castel „ Deo ct Sauclo Dyonysio". Regele însuşi
e Ceudalariual martirilor (,,ipsi sancti martyres clw·rs d prolcclores")
pentru aşa-zisul „cornilalus Vulcassini".
3 „ Dominus Papa, manu erigens cens,
lanquam <levol issimos
aposlooorurn filios"; ibitl., p. 1:!68,
1

2
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bilit imprriul de Apus. Împăralul cerc toate drepturile
:;i.supra episcopilor care se găsesc pe pămînturile sale; el
înţelege să li dea feudele, să continue a fi şeful real al cleri<;ilor ca şi al nobililor laici pe pămînturile sale. Şi, cum se
~tie, papalitatea, animată de mişcarea nouă de reformă din
mănăstirea franceză Cluny, se împotriveşte acestei intenţii.
lmpăratul ar vrea să facă din papă un capelan, iar papa din
împărat numai un ostaş care cu sabia lui să-i apere autoritatea. Lupta aceasta, foarte violentă, a durat timp de mai
multe secole. Papa, în lupta lui prea grea, aYea nevoie de
aliaţi, şi aliaţi naturali ai papalităţii împotriva împăra
tului german nu erau numai cetăţile din Italia, ameninţate
în autonomia lor, dar şi regalitatea aceasta, vecină, a rrgelui
Franciei. l1n şir întreg de papi au Yenit să-şi caute adăpostul
pe pămîntul francez.
S-au repetat prin mmare în veacul al Xii-lea anume scene
pe care le în lîln im în veacul al VI Ii-lea, cînd se stabilesc
legăturile între papalitate şi familia carolingiană. Pascal
caută un sprijin la regalitate şi la „biserica galicană" în
1107; Gelasiu se refugiază aici la 1H9; aici e ales Calixt,
fost arhiepiscop de Vienne şi rudă a reginei; aici apare, la
1130, papa lnocenţiu. Papa izgonit vine pe teritoriul francez; e primit cu deosebită simpatie de rege, de fiul său, cînd
acesta este unit în stăpînire; ei se prezintă înaintea papei,
i se închină la picioare, primesc binecnvintarea apostolilor,
îl întovărăşesc pe drum. Un sinod special se ţine pentru a-i
făgădui ajutor; toate mijloacele de care dispune regalitatea franceză sînt întrebuinţate în acest scop. Şi, cînd
papa izbuteşte să lege relaţii politice cu împăratul german,
simplu „rex alamanicus" sau „imperator teotonicus" pentru
. francezi, cu regele Angliei, vizitele făcute pe teritoriul francez aduc oarecare spor şi în ce priveşte prestigiul regalităţii
franceze fată de acesti vecini.
Şi astrei' de vizite nu erau, fără îndoială, fără urme în
ceea ce priveşle însăşi concepţia pe care regele Franciei
putea să o aibă despre drepturile lui şi despre autoritatea
lui. Cind papa venea la <linsul, cînd nu-i cerea numai adă1

lbid., pp. 1:!G:l ~i urm. 13:.;o ~i urm.
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post, dar ~i sprijin, şi simtea teritoriul francez sub picioarele sale, ci, învinsul, izgonitul, ce] lipsit de sprijin, prindea
puteri noi pentru luptă. Aceasta însemna că în sufletul său
recunoscător, care îşi amintea şi de tradiţia carolingiană,
trebuia să se formeze ideia că, dacă s-ar împărţi imperiul
unitar al lni Carol cel Mare, s-ar putea ca legitimitatea, ca
hinerndntnrea Sfintului Petru, ca garanţia de viitor să nu
SP g;tsp~;s(·,'\ in partea răsăriteană, germană, duşmană biseri,· ii. ci in M:N1stălalt.'1 parte, apuseană, france:i:ă, care cont i r@1 stt acnr<lP sprijinul său puternic şi loaial papalităţii.
PJpa ~i-a atrib11it totdeauna drqitul de a crea împăraţi;
el p1,fpa drci să-şi aibă încă şi alt atribut, acela de a fixa
llnde csle sălaşul cel adcYărat al acelei puteri unitare care
fuses<' ndată iu mîinile lui Carol cel Mare, care se fărimase
în ak m·maşilor săi şi pc care germanii pretindeau să.o stringă
Ul'lllll inlrpagă pentn1 teritoriul lor de dincfilo de Rin.
Şi. deoarece nu se putea prevedea sfîrşitul luptei dintre
papă şi lrnpă1·at, cel dintîi trebuia să dorească totdeauna a
ana un rege francez puternic, stăpîn pe tot teritoriul său,
dispunind de toate forţde regatului său, ca aliat pe1manent
în l11pta p-e care --o ducea împotriYa prc-tcnţiilcr iruptriale.
Prin urmare iată că şi biserica galicană, -şi papalitatea
c-a şi instinctul popular în legătură cu tradiţia lui
Carol cel :Marc, anau interes ea rrgalitaka acrastasiifie.
Dar mai era eeYa care trebuia &ă cr-ească putena rrg.elui
francrz. Şi iată anume ce: 1n luptele JW care regii Fn1.miei
le duc împotriYa castelelor, lupte &drsecri nenuccik, ei
întrebuinţează puteri din cale afar.ă de Hst.rillse. T\u se
gînde~tc niciodată marele feudatar să-~i trimită ostaşii ori
să se JiTezinte el însuşi cu tot prestigiul situaţiei sale penh'u
a servi pc Ludovic al Vii-lea în lupta purtată pentru deschiderea drumurilor sale, pentru ră.zlmnarea urilor sale şi serv~rca iuleresclor sale de familie. Cu lotul alHd este însă
atunci dn-d regele Fran-ciei e ata-c-at în însăşi a1qtoritstca sa,
in prestiginl său, în situaţia sa internaţională de unul din
acei dur;;inani de peste bot.a,rc pe care tradiţ~a 1ni Cai-ol cel
l\Iare îi araUi ca străini. :Xu se piiate spune lnde-.-ij1 ns ce
romană,
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enorm folos a adus regalităpi franceze regalitatea engleză
prin interesele ei în Normandia, prin tendinţa ci de a lărgi
eît mai mult aceste interese, prin dorinţa ei evidentă de a se
substitui ea în anume domenii regelui Franciei. O gelozie
feudală s-a ridicat pretutindeni împotriva feudalului celui
mai puternic decit toţi, care încerca să smulgă regelui drepturile lui şi să-l împiedice de a îndeplini misiunea lui. Căci
regele nu dispune numai de cîteva sute de oameni, de „palatinii" săi, de credincioşii săi, nu dispune numai de forţele
mînăstirilor, de forţele cetăţenilor şi orăşenilor de pe pămîn
turile sale, ci el dispune într-adevăr de generalitatea forţelor politice şi militare ale regatului său.Toţi feudalii aleargă
sub steagurile regale pentru ca să împiedice o stăpînire
eventuală a normanzilor asupra lor, cu atît mai mult, cu
cît feudatarii îşi dădeau seama că altfel era stăpînirea regelui, dispuind numai de forţele lor, forţe care se puteau acorda
şi se puteau retrage sau refuza, şi altfel ar fi fost stăpînirea
regelui Angliei, care, considerat ca străin, ar fi făcut să
apese mijloace mai puternice de dominaţie asupra supuşilor
săi. Regele acesta, cu bani, cu armată permanentă, cu un
baronat absolut supus ordinelor sale, ar fi fost în stare să
stabilească pe teritoriul francez cucerit o situaţie asemenea
situaţiei din Anglia lui.
Aceasta se simtea instinctiv de feudatarii francezi. Niciodată apelul pent~u lupta împotriva Angliei n-a rămas zadarnic. Şi, chiar fără de acest apel, ei de la sine s-au grupat
sub steagul Sf. Dionisie, care era steagul regilor Franciei,
în legătură cu mînăstirea unde se îngropaseră cei mai însemnaţi dintre dînşii şi cu care, cu „martirii" de acolo, cu
moaştele sfîntului de acolo, regalitatea avea, cum am mai
spus-o, ce-le mai strînse legături religioase. lată, într-una
din aceste campanii, regele este ajutat de Robert de Flandra,
de Teobald de Nevers, de ducele Burgundiei; într-altă expediţie, Foulques de Anjou aleargă în ajutorul regelui. Nu
mai vorbim de marele feudatar de Vermandois, rudă a regelui.
Arhiepiscopii şi episcopii, toată Biserica galicană se gră
besc a-i da sprijinul. Şi, la urma urmei, regele poate să
conteze şi pe contingentele populare, fiindcă în masa popu-

111
https://biblioteca-digitala.ro

lară

se sim\ea greu

apăsarea

micului senior, care lua pentru

avariţia lui, niciodată săturată, pentru poftele lui de animal
de pradă în ordinea politică, pentru mica lui Curte, pe lingă
parazitul cel mare din castel, fiind şi paraziţii mai mici
care cereau să fie săturaţi şi ei; Ţăranii erau mulţumiţi cu
stăpînirea

bisericii, care cerea numai dijma, erau mulţumiţi
cu ocrotirea regelui, care respecta drepturile bisericii şi
nu cerea nimic pe lingă aceste drepturi, pe cînd feudalitatea
aceasta de castel, această anarhică feudalitate, supărătoare
pentru rege şi pentru feudalitatea mare, era, în acelaşi timp,
zdrobitoare pentru interesele economice ale ţărănimii. Ea
lua tallia, la taille, în grîne, dijma, daruri de tot felul 1 .
Dacă regii Angliei n-ar fi atacat Franţa, poate că regii
francezi ar fi mucezit în coltul lor din Ile-de-France si nu
s-ar fi ridicat niciodată la îns~mnătatea pe care o cunoa'ştem
mai tîrziu. Această duşmănie le-a dat puteri pe care ei înşii
nu 1e nădăjduiau, şi, fiindcă atacurile engleze erau foarte
dese, s-a ajuns a se preface un exerciţiu de autoritate, de
natură mai mult ideală, într-un fenomen permanent, de
or<line politică reală.
De altminteri, fenomenul acesta îl putem vedea şi înocazie. într-un moment din anul 1'124, după o bună
primire a papei, după un sinod la Reims, în care împăratul
german a fost anatemisat, regele de dincolo de Rin, care
purla coroana împărătească, hotărăşte să pedepsească locul
unde s-a ţinut conciliul. Se iau atunci măsuri de apărare
a teritoriului francez.
Consiliul la St. Denis cu „palatinii", aducerea moaştelor
pe altar pentru a se lua astfel îndatorirea, ,,în caz cînd altă
tară ar îndrăzni să năvălească în tara francilor 2 ". Se alcă
tuieşte o imensă expedipe de apărare a Franciei întregi
(tota Francia), înaintea căreia regele de dincolo de Rin n-a
îndrăznit să-şi înceapă atacul. Fenomen foarte interesant 3 •
Şi atunci se proclamă „stăpîna pămîntului Franţa".
tr-altă

1 Suger, l. c., p. 121', şi urm.
z Si regnum aliud regnum Francorum inva<lere audeat.
a Jbid., pp. 1318-9.
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Deci şi aici conştiinţa unei naţiuni nu se produce sub
efectul amabilităţilor dulccge ale vecinilor, ci sub loviturile
acelea crude care se îndreaptă împotriva principiului însusi
de viaţă al acelei naţiuni. Cca mai mare binefacere pe care
o poate primi un popor este zguduirea de energia cuceritoare
a altui popor; aceasta creiază viaţa, care pe urmă se întreţine singură din izvorul care a fost pentru întîia oară trezit
atunci: toiagul lui Moise din Biblie,care face ca din stînca
stearpă să iasă izrnrul de viaţă este ura francă, pornită pe
distrugere, a unui popor duşman.
Atun'.::i apar contingentele tuturor provinciilor, tuturor
episcopatelor şi arhiepiscopatelor, a oraşelor tuturor regiunilor Franciei: Flandra, Aquitania, Bretania, Anjou, şi
se poate zice că niciodată, în tot decursul veacului al Xii-lea,
nu s-a uitat momentul acesta marc care fusese. Steagul
Sf. Denis nu era numai al rf'gelui, dar al întregului regat,
ca element de prezent şi ca aspiraţie de viitor.
Cu mult mai put,ină influenţă a an1t cruciata. Ludovic al
Vii-lea s-a simţit dator să conducă în persoană o cruciată.
Intreprinsă cu voia „arhiepiscopilor şi episcopilor şi cu
sfatul fruntaşilor ţ.ării, precum şi cu învoirea papei"1, ea a
fost foarte nenorocită. Primit mai bine sau mai rău la Constantinopol, el a condus foarte rău armata lui în Asia; a
întrebuinţat această expediţie mai mult ca prilej de petrecere, din care a ieşit pe urmă divorţul lui de soţia lui, de
Alienor, şi consecinţele rele sub raportul politic ale acestui
divorţ. A zăboYit foarh, nrnll în Italia de Sud, a trecut prin
Roma, unde stă o zi. În lot acest timp, regatul a fost administrat de Su ger. Se poate z icc că importanţa acest ei expediţii
din punctul de vedere al regalităţii e nul; regalitatea pierde
mai curînd prin aeeaslă cruciată nenorocită, la care, cum
am spus de la început, se raliază numai o parte foarte mică
din feudali. Şi e foarte interesant de constatat acest fapt:
feudalitatea franceză se uneşte cu regele atunci cînd e vorba
de luptă, de nevoile timpului împotriva Angliei sau împo1 Archiepiscoporum et cpiscoporum de regni oplimatum consilio,
nec sine domini Papae assensu; l. c., p. 1358,
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triva imperiului; aceiaşi feudalitate nu se slrînge de loc în
jurul regelui, nu-l duce Ia biruinţă, nu-i ridică prestigiu),
cînd e vorba de o modă devenită acum zadarnică, amestecată
cu atîtea petreceri compromiţătoare: a expediţiilor la Ierusalim. Dar regenţa îndelungată a lui Suger, care avea ca
tovarăş un castelan credincios regelui şi un alt clerie, regenţa
aceasta, care se păstră mai mulţi ani de zile şi menţinu liniştea
în regatul francez, este primită aşa de bine, incit se vede
cite un feudatar de importanţa contelui de Anjou care declară lui Suger că el este dispus să servească pe rege în orice,
stînd la indemina lui la cel mai mic semn pe eare-1 va face 1 •
Prin urmare regenţa aceasta de linişte, de ascultare, de biruinţă asupra micilor tilhari:: din castele, care, măcar în momentul cînd au văzut un abate ca regent în fruntea ţării, se
încumetau a face să revie trecutul, aceasta inseamnă un nou
şi puternic serviciu pe care biserica il aduce unităţii franceze sub rege. Se poate zice că, dacă Ludovic al Vii-lea a
lovit în autoritatea sa, în prestigiul său prin nenorocita
expediţie din Locurile Sfinte, lipsa lui din regat a adus un
mai mare serviciu în acei ciţiva ani de zile, <lecit ar fi adus
prezenţa lui.
Căci în acest timp biserica a putut să joace pentru tntîia
oară un rol pe care pînă atunci nu avuse prilej să-l joace:
rolul de a înlocui regalitatea, creîndu-i, prin acţiunea sa,
inspirată de vechi, puternice şi sacre- principii, o situaţie
la care ea însăşi nu s-ar fi putut ridica niciodată.
Istoria poporului franre;,

Bucureşti,

1919, p. 109-117,

1 Si necesse lueril, vocetis me ad servitium regis, ct certissime
hahebitis me paratum ad omnin quae volucritis ad scrvilium regis.

pp. 1365-6.
a Cocperunt latrunculi per regnum passim erumpere; ibid., p.1201,
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. STATE

ŞI

DINASTII

LUPTA ce TURCII. I. - Pl:\A LA CADEREA
GO~STA~Tl~OPOLUUJI

Papalitatea şi imperiul nu se distruseseră
de mult intre sine prin lunga lor luptă, în care foarte
adeseori se m irsese alături de principiu, în legătură cu alte
vitalităţi ce fuseseră atinse, cit cedaseră pe încetul unei încete transformări în spiritul omenirii apusene', care, după
c~ncepţia medievală, era obişnuită să nu părăsească formele
piuă la totala lor istovire, pînă la dovada, d-cplin făcută,
că nu Ii se poate inspira un suflet n iei prin adaus.ul :IM.ctorilor morali ai timpului nou.
C•Jnciliul de la Base} ajunsese a se declara formal r.ontra
papei unic, a lui Eugeniu al IV-lea, care nu putea admite
ingustarea veniturilor sale ~i încă mai puţin supunerea acţi
unii sale la controlul si re,·izia conciliilor generah•. Acel
care se considera ca si;1gurul şef îndrituit ;,i°î Bisericii lui
Hristos ehemase la Ferrara - de unde a fost slri\rnutat apoi
la Florenţa - un alt Conciliu, al S(iU, ~i mai „g,)nerai", fiindcă
era să reieie opera de Lyon, unirea cu crcşt inii.lalea răsări
teană, şi izhulise să adnc:1 la dewatcri în nc<',;l sens sub
pr,'!~i ieri tia sa pe imp;1ratnl t•Jtal ruina L a 1 C·1nsl anl inopolei
necontenit asJdiate, Jnan al VIII-lea, pe patriarhul lui,
Iosif, pc fruntaşii clerului oriental, intrl' care ţi mi{rr,polilul
moldovean Damian, şi, după dicYa luni, ,~1-olo la Florenţa
S') ineheie aclul de unire între hiscriei. eare trdrnîa să
ridice es.rnţial prcstigi11l Romei papak. ·
Pentru .,pii.rinţii de la B:tsilca" iusă PJ'a rnrba nnmai de
un „cJflventieulus", şi lwlitrirea l11r de a nH'rgP pi1!i'1 la capăt
oontra tiranului nn fu inflw•ntală dc o nd1111arr' f:;H·e era
privită ca o simplă lb110nstraţ.ir ilegalii. Siifr11i1;ţpfo unor
prelaţi franCP.Ei ca .\llemunt g;·i'i11iI"ii d.ccizin:1l'a plin:\ de
răspundc1-e, carP fă<:ea Jin Jl(,ul papă cc I.rebuia să fie ales
simplul 1lclng:1l. 1·11 puteri miirgi11ih', ul 11nl'i rrpublici
aşa
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creştine ce-şi

a,·ea Parlament.ul. Astfel, după actul de depunere din 25 mai H39 ducele de Savoia, Amedeu al VIII-Ica,
om cu multe rude şi cu atîţia prieteni, fu ales,pentru importanţa sa politică- şi aceasta excludea tocmai putinţa rolului
bisericesc, şi consimţi, se resignă mai curind, a primi întreita
coroană sub numele de Felix al V-lea. El nu era să reusească
niciodată a-şi crea legăturile necesare şi a-şi impune autoritatea.
1ntrebarea era care va fi atiludinea puterilor creştinP, a
rcgnlitătilo1· naţionale, elemPnlul viu al epocei.
Carol al Vii-lea se foloseste pentru a impune bisericii
Pragmatica de la Bourges. · În Germania, dupft moartea
împăratului Sigismund, dicta de alegere a succesor1:1lui său
se <lccl,p.ră neutră. Actul de depunere al lui Eugeniu e infirmat
de dicta de la l\laien\a; idcia unui nou Conciliu general
apare chiar; deocamdată - prcgiilire pentru epoca lui
Luther - ţările germane vor fi conduse sub raportul bisericesc de singuri episcopii lor. Iar la t'i'i6 se face împăcarea
lor cu papa înlăturat pe nedrept. Urmaşul iui Eugeniu,
Toma de Sarzana, ca papă Nicolae al V-lea, va fi aplecat
să încheie un concordat şi cu prin\ii de peste munţi.
1n aceste împrejurări, cu o papalitate ameninţată, duş
mănită, insultată, care iese şi după împrăştierea Conciliului
cu o evidentă scădere de prestigiu din toate încercările la
care fusese supusă, nu poale fi ceva mai riresc dccît ca această creştinătate, deprinsă a trăi împreună, să-şi caute aiurea
acea unitate cu caro de atitea veacuri era deprinsă.
Unde putea ea să fie aflată:'
lntîi în lupta contra turcilor.
Cind aceştia intră la început în conflict cu creştinătatra
de Ia sfirşitul evului mediu, ciocnirea arc loc în Asia Mică,
cu acelea din rămăşiţele statului sclgiucizilor care aveau
ţărmul anatolic al 1foditcranci. ln luptele de la Smirna
(1346), la care participă deosebite elemente crcşlino, ale
unei adevărate Ligi, e vorba însă, evident, numai de o
continuare a cruciatelor, pentru a servi anumite interese ale
comerţului italian ori pentru a feri pc ospitalierii din Rodos
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de o lovitură din partea vecinilor duşmani. Cutare povestire
privitoare la biminţa noilor cruciaţi contra ostaşilor lui
Umur-beg nu uilă minunea, neapllrată, care s-a produs în
folosul luptătorilor pentru Hristos, dar turcii nu apar ca
ţintă de căpetenie a unei lupte menite a înlătura prezenţa
lor profană de pe un teritoriu care de drept, în puterea celor
mai depărtate amintiri şi celor mai mari tradiţii, ar fi al
reprezentantilor civilizatici contra barbariei. Ei sînt numai
„turci infid~Ii", şi atît.' E un incident dintr-un vechi şi
uriaş război pe care alţii, ca Lusignanii din Cipru, îl poartă
tot aşa de bine cantra acestor păgîni, ca şi contra celor din
Egipt (atacul ragelni Petru 1-iu contra Alcxandriei,. la
1365).
Totuşi la 136;j ospilalierii capătă, alături cu alianţa
ganovezilor, interesaţi în aceste regiuni, a marchizului de
Montferrat, cu prelenţii orientale, pentru a se izgoni, anume,
turcii cei noi din emiratul lui Osman, şi în spceial din imperiul de C:mstantinopol, unde, chemaţi de Ioan al VI-lea
Cantacuzino, ţ.inuţi, pentru uşurinţă, într-un lagăr de disponibilitate, ci ocupaseră Gali poli, apoi drumurile de comerţ
l&. vest şi nord-vest, aşczîndu-se, de curînd, şi la AdrianopoP.
Peste cîteva luni Amedeu al VI-lea de Sa voia, Contele Verde,
se îmbarcă, în fruntea unei cruciate cu elemente aparţi
nînd mai multor naţiuni, pentru ca să ajute în această regiune a înaintărilor turceşti pc ruda sa,împttrăteasa Ana,
mama lui Ioan al V-lea Paleologu!. El va lua Galipoli, depozitul flotei emirului osmanliu Murad, va rătăci în Marea
Neagră, într-un timp cind Cesarul constantinopolilan vede
la Buda pe regele angevin al Ungariei, Ludovic cel Mare,
iutreţine relaţii de prietenie cu o parte din bulgari şi poartă
duşmănie altei părţi: Ioan trece spre ţările sale prin Banat,
unde-i fac primire de cinste, lui şi regelui, cnezii români
de la Caransebeş. Coaliţia creştină contra noii şi marii primcdjii începe astfel a se desemna.
ln Apusul german şi romanic n:a YeniL încă vremea pentru
ca o conştiinţă clară a acestei primejdii să se pronunţe. La
1

Iorga, Philippe de .l/J::.icres, Paris, 189.3, p. 272.
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1389 se pl.lnuia o expediţie numai pentru a scoate pe turcii
asiatici din Armenia Mică, al cării rege pribegea prin Apus 1 •
Emirul osmanlîu era considerat ca un bun viteaz, ca un perfect cavaler, din nenorocire păgîn, poate numai încă păgîn,
şi fără nici un sentiment de raspingere se vorbea acolo de
Murad-beg, ,,l'Amorat Bacquin", care „tot ciştigă ţări" 2 ,
şi mai tîrziu de fiul său, Baiezid: ,,Baldasar-bacquin".
Cruciata contelui de Eu fu numai o încercare de ajutor
făcută în folosulregalui Ungariei, Sigismund de Luxemburg,
pe care-l ştiau rudă de aproape a Case de Franţa 3 • Pentru a
izgoni pe uzurpatori se porni marea expediţie care fu oprită
la Nicopole, deşi se ştia că trebuie să meargă spre Varna,
pentru ca vase veneţiene să ducă pe cruciaţi la C'.mstanlinopol,
unde aşezîndu-se Sigismund, s-ar fi realizat acel vis de nou
imperiu latin pre care-l avuse Ludovic 4 • Cînd cavalerii
francezi ai lui Jean sans Peur, conte de Nevers, fiul ducelui
Burgundiei şi viitor duce el însuşi, uniţi cu unele conting3nte germane, intre care se afla şi Hohenzollernul de la
Nurnbug, se aruncară asupra spahiilor lui Baiezid, la Nicopol, pentru a se zdrobi, în plin avint, de cetăţuia, apărată
m)şteşugit, a ienicerilor aceluiaşi, răsunetul fu mare în
Apus. Atiţia dintre luptătorii creştini fus3seră hăcuiţi, din
zori şi pînă-n seară, pe locul bătăliei, ceilalţi erau ţinuţi
în prinsnre, cerindu-se de la ei un mare preţ de răscum
părare. Sigismund ajunsese, pe la Chilia şi prin gurile Dunării, numai ca fugar la C'Jn3tantinopol pentru a reveni în
statele sale prin Dalmaţia, după înconjurul întregii peninsule a Balcanilor; dar părarea generală la occidentali era
acaea pe care, ca după Poitiers, viteazul învins o are despre
cel învingător, o tabără a cavalerilor timpului despre cealaltă, doar cu osebirea religiei. Totuşi de Mezieres va plînge
Ibid., p. ,66.
Thomas de Salu_ces, p. 187, no. T.
8 lbid.
' Acelaşi, Veneţia în Marea Neagră, in Analele Academiei Roma11e,
XXVI, p. 1089.
1

2

Acelaşi,
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.,mu0a rusine a credintci si a c1·estiuăLătii'· 1 , siva indemna
la reluat'~ luptei cu aJUtorul Ungariei şi al ,,~staşilor crestini de la h'Jtarele Ungariei şi de aiurea" 2 • Se şi începu strîri.g~rea de mijloace „pentru a ajuta creştinătatea din Grecia
si din eelelalte părti răsăritene" 3 •
' ln aceste regiuni 'un stat avea interese decisiYe: republica
Veneţiei. Ea nădăjduia să strîngă sub steagul sfintuluj
Marcu toate micile formaţiuni balcanice, în discordie, şl
p~ntru ,rneasta i se părea că noul element de zbucium, nou\
factor de slăbire pe care-l aduceau turci_i, a căror răpede
înălţare nu putea ri măcar biruită, ar putea să fie de oarecare folos.
·
Deei, în cele dintîi timpuri, ~forad e privit ca .,prea iubitul
pri~Len al domn ici noastre", cu care se doreşte „pace desă
vîriită şi prietenie frăţească". I se trimit cîini, din cei care-i
plac, cum vor plăcea snltanilor..din secolul al XVI-lea, şi,
la un lll)m:mt dat, li s-a părut chiar, acestor turci, că vene_•
ţi,mii ar fi gata să li acorde un ajutor militar. Pe de alt(
parte grecii arătau pentru năvălitori, care ar putea să-i
apere d~ cu~:?rirea „latinilor'·', odioşi pentru deosebirea confe;frmală, o simpatie deosebită, şi Teodor Paleologu! intreţinea în 1\foreia lui cele mai bune legături cu dînşii.
Cind, înaintea unei coaliţii slave, la care ia parte şi Mircea munteanul, Mnrad c ucis la Cosovo, în mijlocul biruinţei
lni, Signoria arată prin ambasador părerile ei de rău:
avut cunoştinţă <le moartea acelui prinţ Murad, şi am simţit mare nemultămirc, căci l-am privit totdeauna ca p(i° un
prieten deosebit, şi 1-ar.n i~bit_ pe dînsul şi ţara lui"'. Şi 1 pia~
departe: ,,Precum am 1ub1t smcer pe tată, astfel 1ub1m şi
sîntem aplecaţi a iubi pe fiu şi stăpînirea lui şi a-l privi ca
pe un prieten' cu totul particular".

,,im

1 L1 g,·ant vJr;.pin;n,i dt) la foy el de Ia cre;;tienle; Philippe ,u
Me-:;iil'eS, p. 501.

z C~s geru d'armes crestiens de;-; frontieres de Honguerie et d'ailIcurs; ibid., pp. i93-'1.
3 Pa"JT s3~ourir et aider Ia chre~t iente de G1·ece et des au tres part ies
o: ienlal,is; ibia., p. 50t
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P,~st~ pul.în însă Baiezid arată de ce este în stare. VP.netia
se' ingrijor~ază; ea începe a vorbi în numele creştinătăţii:
„ PuLcrca lui Baiezid", spune guvernul repu,\Jlicii, ,,a crescut
mult şi pare că tre.buie să crească din ce în ce, pentru cea
mai marc pagubă a creştinătăţii, pe uscat şi pe apă". La
1J~l3 S'.) arată chiar teama ca nu cumva emirul să se aseze
în C-rnstantinopol. Şi iată îndemnul către papă, către 'împăi'at.nl de Apus şi chiar către „alţi regi şi prinţi din lume".
Und aceştia aleargă în sfîrşit pentru a se prăbuşi la Nicopol, ,·cncPa-i Ycde mergînd biruitori spre Varna. Uitînd
<le,· lai-dţii le de „sinceră afecţie", bazate pe „iubirea tradiţio
nal (t '', făcnle de curînd lui Baiezid şi „baronilor" lui, ea se
gin,(;,~tc la cazul cînd „regele Ungariei ar veni în părţile
C·)l1,; tantinopolci" 1 •
D11pă catastrofă entuziasmul cade subit, din ambele părţi,
şi din partea Veneţiei, dar Baiezid nu mai e acum, ca în
ajilnul expediţiei, ,,împăratiil turcesc" şi „prietenul", ci
„pt·Pa-ticălosul turc, duşmanul numelui creştin şi setos al
sî11Q·1•l11i crestin, pentru pieirea religiei si a credintei cresti11;1··2. Conc'entrarea crestină se arată astfel în me;s, si în
curind acţ.iun.ea de sim'plă apărare deocamdată, sper~nţa
de un nou asalt, de altă parte, menit a libera ţinuturile
ocupate, se colorează de motivul care va însemna şi mai clar
noul clement de unitate între naţiile despărţite prin limbă
ca şi prin hot.are: spiritul Renaşterii.
Să-l cercetăm deocamdată numai în ce priveşte acest
raport cu ideia noii lupte creştine care numai in rare cazuri
va mai vorbi, ca ultim scop, de acel Ierusalim de pe pămînt
care trebuie cucerit înainte de a se ajunge astfel la splendorile fericite ale celuilalt Ierusalim din ceruri3 •

Casu quo rcx Ilungarie venial ad parles Conslanlinopolis; Veneţia
Neagră, p. 1090.
z Immanissimus Turchus, chrislinai nominis hostis et chrisliani
sanguinis sitibundus, exitio religionis et fidei catholicae: cr. ibid.,
p. 1090.
3 Iorga, Notes et extraits, I, partea 1-iu,p. 96 şi urm. ~i l\'uoPo
Archi,•io Veneto, XI, I.
1

ln Marea
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Lăsînd la o parte deocamdată
mună, că Renaşterea nu începe_

constatarea, devenită cola momentul care se fixa
odinioară pentru revoluţia în spirite produsă de dînsa, vom
releva că a doua zi chiar după Nicopol locurile ocupate de
turci preocupau pe multi, chiar simpli negustori în călătorie
de afaceri, din punctul de vedere al amintirii clasice, capabile de a strînge pe toată lumea contra profanatorilor.
Un veneţian mergînd la Tana caută, citind versuri din
Virgil, pretutindeni rămăşi\ele antice: ale lui „Pius Aencas",
ale lui „Priamides Elenus", ale lui Ulise, care i se pare a fi
fost prin Cefalonia, ale lui Homer, care ar fi din Arcadia,
ale „L1.cedemoniei, odinioară înfloritoare", ale lui Menelau,
„grecul ace:a care a fost soţul nenorocit al frumoasei, dar
lascivei Elena", ale acestei Elene înseşi, care şi-ar avea templul la Citeron, ale lui Apolon la Delfi. La Troia vede
„rămăşiţele cctă\ii puternice, muntele llicn, în care răsar
uriaşele semne ale zidurilor, răsare o mare parte din palatul
regelui care n-a fost încă di:,f.rus din temelie; căci sînt în el
grinzile de marmură, şi figuri admirabile se văd sculptate".
Cu durere înseamnă pretutirideni ca lucruri actuale paraclise
modeste, adăposturi sălbatice de călugări, cîmpii pline de
,,scai şi de măslini sălbatici" - rubeos et virentes oleastros prădăciune, pustiu, tainiţe de fiare. Barbarii care s-au strecurat în aceste ţinuturi îl umplu de revoltă.
Căci respectul acesta pentru marile lucruri vechi, scîrba
fată de profanarea modernă face pe scriitorul anonim să
ta~eze de barbari pe noii locuitori, prin cucerire, ai acestor
locuri. Si el vorbeşte cu spaimă parcă de flota din Galipole,
a emiri{lui osmanliu, gata de a porni în fiecare moment
contra creştinilor, ale căror interese i-ar fi adus aici altfel
dccît ca pe nişte smeriţi prieteni.
Peste cîţiva ani, la 1416, conflictul ce se putea aştepta
intre turci si veneţieni, care-si dăduseră sama în sfirsit că
nu pot aşl~pta nimic folosit~r penlru expansiunea 'ca şi
pcnLru comerţul lor de la puterea păgînă, în veşnică sporire,
care răsărise în Orient, se producea. ,,Căpitanul" flotei
venet,icne, Petre Loredano, ciştiga, la Galipolc chiar, în
ac3astă „gnrrt" a C'.rnstantinopolului, o mare biruinţ.ă; pe
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•

care in frumos stil latin o cintară lui „L:rnretanus", în legă
tură cu laurii dobîndiţ i de dînsul, cc i de acasă.
Dar lumea creştină - fără a mai vorbi de împăratul bizantin decăzut, ai căror supuşi preferau şi acuma pe necredincioşii latinilor - rămase cu totul indiferentă faţă de această
izbind~. lmpăratul Sigismund denunţase la Constanţa pe
veneţieni ca înţeleşi cu păgînii 1 •
Nimic în cronici, nimic în corespondenţa diplomatică,
nimic la papalitatea dezbinată. La propunerile timide ale
lui )lanu ii .,pentru binele creştinilor", se răspundea de Signorie, la începutul anului următor, că republica e dispusă doar
să dea dor1ă corăbii, dacă se dă cite una de cei direct ameninţaţi de către o mai mare întindere a turcilor: ospitalierii,
ducele Arhipelagului, genovezii din Chics şi Mitilene, iar,
daci"'t aceştia merg pînă la două galere, ea va da dublul. Ar
fi o ligă pe doi, trcianicucaracter public,evident'pentru a
încerca să intimideze pe sultan, împicdccîndu:1 de la alte
aclc de ostil itate 2 • Şi astfel nu se răcu nimic. Veneţia mergea,
grăbită, spre pacea cu Mohammed 1-iu, încheiată la 1419, şi
în curînd relaţiile ei cu împttratul de la Bosfor erau să se
strice.
Acesta din urmă încercă, la 1420, o altă alianţă, între
republică şi regele Ungariei. I se răspunse de Grigorie că
p3pa Martin, ca şi regele Poloniei, ba chiar burgraful de
Niirnberg, credincios traditiilor de la ~icopol, an stăruit
în zadar pentru o împăcare cu acest Yeein unguresc, care se
afla în luptă pentru Dalmaţia. De acuma înainte împăcarea,
fireşte, nu mai putea să însemne acea luptă comună în care
ar.nata de uscat a unuia ar fi fost sprijinită de puterea navală
a celeilalte păr-ţi3. lmpăratului Manuil, asediat de turci,
in 1422, i se recomanda din Veneţia, pînă la un ajutor continuu zăbovit, o alianţă cu Genova, cu ospitalieni şi cu
„alţii care i se vor părea"; astrei Republica e gata să se
1Votes et e.nraits, J, p. 236.
CL Dardruietcle, in Analele .le,.r/eini,1i Ro:11âncve 191:i, cu Notes
et e.xtraits., J, pp. 258- 'J.
1
lbid., p. 301.
1

2
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ofere ca mediatoare faţă de suHan 1 . Turcii putură în voie să
spargă zidul bizantin de la Corint, Heximilion, şi să prade
în Moreia 2 •
Numai putinţa de a se aşeza în Salonicul pe care Paleologii nu-l mai puteau ţinea aduse o nouă ruptură cu turcii.
Oraşul fu atacat de sultan, dar în cursul lungului asediu
nicăiri în Europa occidentală nu se acordă cea mai mică
atenţie primejdiei în care se găsea, în acest Orient bizantin,
al doilea oraş după Constantinopol. Veneţia însăşi asigură
pe împăratul grecesc că Salonicul n-a fost ocupat decît numai
pentru a împiedica stabilirea acolo a altor creştini neprielnici
bizantinilor înşişi: era vorba de genovezi, în duşmănie ascunsă cu vechii lor rivali 3 • Dacă împăratul cellalt, care era
şi rege al Ungariei, Sigismund, se oferea să încheie cu dogele
o ligă în care el ar lucra pe Dunăre şi pe mare, pregătind,
cu meşteri veneţieni, şi o flotă osebită a sa, dacă el propunea
ca al treilea membru într-o ligă „foarte strînsă" pe ducele
de Milan, vechiul său aliat, i se ceru ca JlJ)Jil1"'iiţie coborîrea
lui însuşi în „Grecia" cu „oaste puternicF, şi pînă la Salonic
(14'.E>-6)", ceea ce el nu va putea să facă 0 • Şi, pierzînd Salonicul, republica va încheia cu sultanul o nouă pace de
abdicare (1430).
Sigismund, care aşezase în Banat, încă de la 1419, pe un
florentin, Filippe de'Scolari, care, ca şpan, conte de Timişoara, era cunoscut acum sub numele de Pippo Spano, statornic luptător contra turcilor, era aşteptat în „Grecia",
cu românii ocrotitului său, noul domn muntean, Dan al
Ii-lea, la 1427, cînd făcu o expediţie, prea curînd întreruptă,
dincoace de munţi: în această campanie, cu vădit caracter
de cruciată, el avea lîngă dînsul şi pe don Pedro, prinţ
portughez, venind din Veneţia6 • La 1429 împăratul-rege
lbid., p. 323.
Ibid., p. 335.
a ]bid., p. 39 11.
4 ]bid., pp. t,09-10, !,3'.--5.
5
V. somaţia veaeţian'.i în acest sens, ibid., p. l,93.
«; lbid., p. ,,52 şi nota 3.
1

2
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aşeza

la Severin pe teutonii hii IOaus de Rcdwitz 1 . Dar în
acelasi an el declara că a fost silit a încheia cu dusmanul
un arinistiţiu de trei ani 2 • Şi după aceea negocieri urmară la
Florenţa, dar Veneţia refuză absolut să trimită vasele ei pe
Dunăre, ambele maluri fiind în puterea turcilor 3 • La urmă,
în ajunul chiar al catastrofei, Republica admisese în sftrsit
ca, în cazul expeditiei personale a regelui, ea să expedieze
o parte din flotă „oriunde între Dunăre şi l\fore" 4 •
După pierderea Salonicului, genonzii merg aşa de departe în ura lor faţă de veneţieni, incit cer concursul turcilor
contra aceslor rivali creştini, la Tencdos şi aiurea, unde s-ar
putea încerca o lovitură. Ei se bucură că vase turceşti au
atacat din nou, la 1432, pe cele veneţiene, aţîţînd astfel
focul patimei 5 •
Prin Sigismund al Ungariei se făcn, în H37, cererea lui
Ioan al VIII-lea, noul împărat bizantin, de a fi ajutat de
veneţ.ieni ca să ia parte la sinodul din Florenţa pentru unirea
h iseric ilor 6 • L~ueţia Veniseră şi soli de la părinţii din
Basci, care voiau ca sinodul de Unire să fie adunat de ei
prin Friul ori la Padova 7 • Se zvonea şi de aducerea împăra
tului grecesc pe vase provenţale, prntru ca sinodul să se
ţie la AvignonK. Prelaţi din Orientul întreg veniră la Ferrara,
apoi la Florenţa cu Ioan şi patriarhul lui, Iosif :şireprezentanţi
ai bisericii moldoveneşti, pe lingă ai Rusiei, ai Armeniei, ai
Georgiei. Împăcarea între cele două biserici trebuia să contribuie la formarea unui spirit unic în lupta generală a creş
tinilor contra primejdiei comune care erau turcii.
Ea zăbovi. Sigismund nu mai era acuma în viată, şi noul
împărat-rege, prinţul austriac Albert, care luase, în dietele
1

Bulletin de l' l11stilul pour l'<hude de l' Europe sud-orie11 tale, '1920,

p. 65.
Notes
Jbid.,
' lbid.,
5 lbid.,
6 Ibid.,
7 Jbid.,
8 Jbid.,
2

3

et e.:ctraits, I, pp. '.'.l:!-3. Vrnc!.ia-i d(uJusc arme (ibid.).
p. 49ft.
p. 50'..
pp. 5-'J.6-7, 552.

III, pp. 11-2.
p. 12, nota L Şi Udine ruscsr in <liscu!ic.
p. 16.
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de la Niirnberg şi Maienţa, partea reformatorilor liiHPriceşti
(1439), nu dăinuise mult, perind în lagărul scos contra
„duşmanului ereditar". Cu greu regele Ungariei care urmă
de fapt lui Albert, polonul Vladislav, pus de Ioan Hunyadi,
românul care ajunsese adevăratul şef al regatului, Ya fi adus
a rupe o pace abia încheiată cu turcii 1 •
încă din 1442 un sol bizantin arătase în Apus reaua slare-n
care se găsea „Ungaria şi toată creştinătatea" 2 , dar Veneţia
nu răspunse alta decît că aşteaptă să vadă ce Ya face noul
împărat german, din aceee.şi Casă de Austria,. Frederic 3 •
Iniţiativa n-o putea lua decît papa, care avea tot interesul
la aceasta, cum îl avuse Urban al II-iea în prcclamarea
întîii cruciate. Ca stăruitor se găsi un prelat de o mare energie, cardinalul de Sant'Angelo. încă din 1442 era vorba
de vechiul plan al tăierii la Dardanele a comunicaţiilor
între turcii asiatici şi europeni4.. Ungurii şi românii lui Hunyadi singuri rămîn să se lupte cu turcii năvălitori prin pasurile muntene şi ardelene. ln 1443 între Frederic, care avea
şi el pretenţii asupra Ungariei, şi Vladislav se face o înţele
gere pentru cruciată, care trebuia să apuce prin Ţara Românească5. Expediţia se făcu însă prin Serbia, cu singurele contingente ungureşti şi sîrbeşti: cardinalul de SanL' Angelo,
întovărăşind, dădea caracterul de cruc iată 6 •
în 1443 era vorba ca dieta din Niirnberg să unească sforţările, împăratului şi ale electorilor 7 • Cancelariul Schlick
era pentru alipirea la expediţie; el recunoştea că aceasta o
reclamă, nu numai „gloria şi onoarea lui Frederic şi a „naţiei
germane", ci şi „datoria împărătească": un întreg proiect
era alcătuit de dînsul. Creştinii ar trebui cu toţii să aibă
pentru legea lor căldura pe care duşmanii o arată faţă de
1

2
3

4
5

6

7

pp. 182-3, 187.
p. 83,
p. 83. cr. p. 101, no. 3; p. 10:J, no. •'i,
p. 100.
p. 107.
O scrisoare a lui, ibid., p. 107 şi urm,
lbid., p. 111.

Jbid.,
lbid.,
lbid.,
Ibid.,
Ibid.,
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islamism1 . Re\"Cnind asupra acestei leme, Schlick anunţa
dorinţa lui ca Frederic însuşi să ia crucea şi, în acelaşi timp,
să se ceară participarea lor creştinilor din Franţa şi din Anglia.
Printr-o acţiune energică s-ar putea libera şi Asia 2 • Şi pentru
ideie era şi acel curios spirit, a toate cuprinzător şi chinuit
de ncaslîmpăr, odrasla Piccolominilor toscani, Aeneas-SylviU1, (născut la 1405 în Cossignano), care fusese secretar al
părinţilor de la Basel, ajutase pe Frederic în misiuni la.
Roma, Mi lan şi Neapole, pentru ca apoi, părăsind pe Felix
al V-lea, srt fie numit episcop de Eugeniu. Cutare corespond(,nt al cardinalului de Sant'Angelo vorbea de interesul
comnn ( commune incendium), de intenţia „sciţilor", a
„sarmaţ.ilor obsceni", a „monştrilor" umani de a lua însăşi
Italia (reţnum ltaliae)3. Veneţia stăruia încă din 1443 pentru
pacificarea Italiei 4 • Se spera ajutor naYa], de la regele Arag-Qnului5 şi de la ducele Burgundiei, care şi-ar trimite galerele de la Nizza6 • Venetienii îsi arătau fătis credinta că
tmcii 1,-;1r putea „să iasă din Grecia'· 7. Se 'aştepta l~ea
Galipolei şi a Salonicului, a Maroneii şi Panidnlui, a Ianinei, Avlonei, Caninei, Argyrokastrului în folosul lor.
Va fi o răscoală a creştinilor supuşi, scrie veneţianul
Cocco: teama e numai să nu fugă turcii prea iute 8 • La plecare cardinalul de Sant'Angelo spunea cu încredere că ,.poate
se va sfîrşi anul acesta cu turcii dincoace de mare".
La Vama, spre care ţintiseră cruciaţii de la Nicopol 9 , o
catastrofă aştepta însă pe creştinj, în oastea cărora se aflau,
iarăşi, unguri şi alţi luptători ai lui Hunyadi, flota creştină
neputînd interveni 10 , iar genovezii dind trecere turcilor.
lbid.
Ivid.,
a lbid.,
'lbid.,
6 V. şi
6 lbid.,
7 Ibid.,
l

2

p. 112.
p. 1:57 şi urm.
pp. 121-3.
ibid., p. 1?7.
pp. 116, 13i {armarea vaselor de la Kizza), Jli7,
p. 1M (pp. 177-9).
8
lbid., p. 160.
• gra vorba ca oastea s.ă treacă pc acolo chiar; ibid., pp. t:-5-6,
1 • Pentru acest „ddcctu;;" v. ibid., p. l'Jli,
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lntr-un asalt cutezălor, tînărul rege fu ucis; cardinalul de
Sant'Angelo dispăru, omorît poate, spune Aeneas Sylvius,
de unguri chiar, care-i atribuiau dezastruJI.
lncă o dată pentru atîta nenorocire emoţia fu prea slabă
în Apus. Poggio însuşi, dar singur, plînse pieirea nobilului
cardinal2. Se ştia deocamdată atîta, că Hunyadi, împăcat
cu munteanul Vlad, se găteşte de o nouă luptă3 • ln aceasta
erau gata să-1 ajute papa, veneţienii şi ducele Burgnndiei.
Flota, care se ilustrase in 1444, apăru în sfîrşit pe Dunăre,
sub comanda lui Wavrin şi, atacînd în cale, sub ochii românilor lui Vlad, pe turcii din Silistra, Turtucaia, Nicopol,
luînd legătură cu pretendentul turc Saugi, merse să caute
la gura Jiului pe Hunyadi, care nu putu veni. Aparenţa
cruciatei, sub comanda unui nou cardinal-legat, era încă
păstrată. Dar solidaritatea Apusului creştin răminea de
dovedit, cu tot steagul burgund care flutura alături de al
papei pe galere 4 • lnsă un sol aragonez apăruse la Buda în
acest an 5 •

Cîtiva ani

după

lupta de la Varna, ducele de Burgundia,

stă pinul unui întins teritoriu, de la Alpi la ocean, care fusese

cu totul cruţat de războiul de o sută de ani, lua asupră-şi
propunerea unei ligi de solidaritate creştină contra primejdiei turceşti, adăugind la nevoia curăţirii teritoriului european de acesti năvălitori si amintirea vechiului ideal de
cruciadă pînă la Ierusalim. 'Era vorba, în adevăr, nu numai
de „ajutorul credinţei contra turcilor" 6 , dar şi de prigonirile
poruncite de Sudan la Locurile Sfinte, de tînguirile călugă
rilor de la Sfintul Mormint şi de la Muntele Sion, de arestarea
„patriarhului Indiilor", de luarea cetăţii asiatice Castelrosso
şi de primejdia în care se aflau ospitalierii de la Rndos.
Ibid.
Ibid., p. 190,
a lbid., p. 1H1.
4 V. ibid.., pp. :125, 128-9, 162, 167, 173, 179, 18:i, 203.
' Ibid., p. 282.
8 SubJidium fidci contra Thurcam; ibid., p. 3'12 şi urm.
1

2
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Ca srt împiedice lovituri şi mai grele aduse creştinătăţii, ar
trebui să se cîstige ajutorul creştinătăţii întregi, desigur,
şi se amintea co'laboraţia dintre Conrad germanul şi francezul
Ludovic al Vii-lea contra necredincio-silor. O flotă trebuia
să apară în Arhipelag pentru a împi~dica acea circulaţie
a turcilor din Asia în Europa care oprise pînă atunci orice
acti une serioasă contra lor1 •
Cei doi trimeşi ai ducelui se adresau, nu papei, şef firesc
al oricărei cruciate, ci împăratului. Acesta din cauza amintirii, încă proaspete, a sforţărilor pentru cauza cre~tină
ale lui Sigismund, a jertfei făcute de Albert pentru aceiaşi
cauză, murind în apărarea ei, dar şi din cauza acelor legături
dintre Burgundia şi imperiu care trebuiau să ducă puţin
mai tîrziu la ideia încoronării lui Carol cel Cutezător ca
rege al acestor regiuni mijlocii, lotarfogiene. N'u e mai puţ,in
adevărat că în dorinta oamenilor din secolul al XV-iea de
a-şi găsi un şef pentrii. lupta contra păgînilor şi preservarea
comună, în lipsa papalităţii, care nu-şi re~·enise încă dintr-o
lungă cri::ii, atîţia se gîndcau că măcar acest imperiu ar putea
fi {re::.it pentru <,Jechea şi marea lni misiune medie<,Ja[â.
In acest zbucium după găsirea elementului acti<,J de unitate creştină, alţii căutau pe regele Franciei însuşi, al cărui
succes în reunirea sub sceptrul său a întregului teritoriu
naţional putea să deie speranţe. Cunoscutul reprezentant
al spiritului Renaşterii, Francisc Filelfo, care cunoştea
bine locurile răsăritene, ca unul ce stătuse un timp pe
lingă împăratul Manuil ( + 1420 ), arăta lui Carol al VII-iea,
vorbindu-i, cu toată nepotrivirea, despre Carol cel Mare,
ca şi despre Sfîntul Ludovic şi despre Godefroy de Bou ilion,
că regatul francez, ieşit cu folos din lupta seculară cu Anglia,
are în sarcina sa apărarea întregii lumi apusene, ameninţ.ală
de cea mai mare primejdie, căci nu mai e vorba acum de „recuperarea Ierusalimului", ci de posibilitatea ca Roma însăşi
s~ se piardă 2 • E de răzbunat, după vechea fabulă, cauza
1 Şi la H32 ducele de Burgund ia trimisese, la Veneţia, pentru
scopuri de cruciată, un ambasador, seniorul de Croy (ibid., I, p. 553),
2 Xo.1 tam de rceupcrandis lerusalimis sperandum essc videatur
quam formidandum de amittcnda Roma (ibid., IV, p. 82 nota I).
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troienilor. E de stabilit influenţa economică a Fr, ne ici in
Levant, - în vremea inţreprinderilor, aşa de intime şi de
rentabile, in Orient ale lui Jacques Coeur, ,,argintarul",
regelui. Pe cind la Constantinopol noul împărat e un om
pios şi viteaz şi creştinii balcanici (şi Arianite albanezul
sîrbii, ,,geţii" noştri pot fi întrebuinţaţi contra turcilor:
care nu-i primesc in armatele lor), păgînii sînt obosiţi,
şeful lor, tinărul sultan Mohammed al Ii-lea, e stricat şi
beţiv, iar armata aşa de temută, pe care, la faţa locului,
el a putqt-o socoti ca reprezentînd doar 60 OOO de oameni,
compusă in mare parte din ciobani şi ţărani.
Peste puţin însă „ciobanii şi „ţăranii", sub conducerea
tinărului celui ,,beţiv" şi „stricat", luau capitala imperiului
bizantin, Paleologu! Constantin pierind în apărarea zidurilor ei. Creştinătatea nu mişcase: poate şi în credinţa că
zădărnicia atîtor altor asedii se va repeta şi acum. Iar sultanul, cetitor sîrguincios al Alexandriei, voia să împiedice
prin această cucerire mişcarea de cruciată, care, mai ales
din cauza prezenţei unui Constantino.pol de mîntuit,începuse
la N icopol pentru a se înnoi, de curînd, la Varna. Singuri veneţienii din cetate şi soldaţii, matrozii genovezului G iust iniano Longo, care aştepta ca răsplată o feudă la Lcm.i.c;s,
dăduseră concursul lor imperiului care murea.

e

LUPTA CU TURCII. li. - DUPĂ LUAREA
CO~STANT!NOPOLULUI

La vestea catastrofei, o mare emoţie cuprinsese pe aceia care, în momentul decisiv, lipsiseră de la
datoria lor, deşi, mai aproape, ei aveau o datorie de indeplin_it, mai folositoare pentru dezvoltarea omenirii: să înlocuiască haosul medieval prin monarhiile absolute, ocrotitoare
ale mwcii şi ocrotitoa'l'e ale gîndului popoarelor moderne.
De pretutindeni răsăriră povestiri - unele din ele absolut
fantastice-, plîngeri, îndemnuri, predici, ca epistola lui
Bernard de Kra:ybocg, foBl'te mult răspindită 1 • Misionari
1

lbid., p. M

şi

urm.
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de cruciată se prezentau la curţile regilor latini. Astfel
episcopul de Carta - amestecat şi în viaţa religioasă a
ţărilor noastre - , care veni Ia noul rege unguresc, Ladislas,
acuma un tinăr viteaz, pentru a-i spune suferinţele grecilor
şi ale armenilor, pentru a-i denunţa intenţ.iile de „Alexandru Machedon", ale lui :Mohammed, îmbătat de triumf, de
a lovi Italia şi de a„distruge pe toţii regii şi prinţiicreştini
lor1. O înţ,elegere, spunea el, e absolut necesară între Ungaria, Boemia, Polonia şi toate ţările germane 2 • Astfel de
exhortaţii veneau, prin legatul Ioan de Castiglione, şi de
la Papa, care declara că, puind dijmă pe toţi creştinii, şi
pe averile bisericeşti, c gata să dea pentru noua cruciată
totul, afară de cc e absolut necesar gospodăriei sale. Se
repeta temerea că sultanul, fiara cea cumplită (ferapessima),
vrea împărăţia de Apus şi, dacă prinţii nu se unesc pentru
a-l împiedica, ei bine, se va ridica împotriva lor, indignat,
„neastimpărul celor de jos, din ale căror osteneli sîntem
strălucitori" 3 • Îndată după aceasta apărea decretul lui
Ladislas, care, amintind de straşnica năvălire tătărească,
anunţa hotărîrea sa de a trimite pe Ioan Hunyadi contra
dusmanului comun 4 •
Nicolae al V-lea voia în adevăr lupta. La anumite observaţ,ii pesimiste ale unor trimişi italieni el răspundea mişcat
că „noi din partea noastră n-am ajuns încă la această desperare, ba sperăm încă în Dumnezeu şi în dreptate" 5• Dar
mijloacele lipseau prea mult Sfîntului Scaun, abia scăpat
de o opoziţie care nu cruţase nimic ca să-l compromită.
Veneţienii începuseră negocieri cu „fiara cea cumplită",
. iar genovezii se grăbiseră a-i smulge un privilegiu pentru
1

Eruere omnes reges christianorum et principes; ibid., p. 63.

2

cr. şi cuvintele episcopului Ioan de Oradea-Mare, ibid., pp. 6¼-5,

66-8.

Popular îs instabili tas, cu ius labo1·ibus splendidi sumus; ibid.,
p. 75.
• lbid., p. 85.
& Nuy non eravamo desperati, ymo speramo pui in Dio et in Ia
iustitia; ibid., p. ,¼.
3
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Pera lor. Rămînea ca putere maritimă aragonezul din
Neapole, Alfonso. Şi, încă, Italia era dezbinată, de la Veneţia la Genova, de la Veneţia la Florenţa, de la Milan la
Neapole, de atîtea discordii, vechi şi noi. Abia în noiembrie 1454 era să se poată proclama acea pace italică, acea
Ligă de la Neapole, necesară alcătuirii flotei de cruciată,
care nici cu aceasta nu s-a putut înjgheba niciodată.
Ce rămînea atunci decît acela pe care intenţiile ducelui
de Burgundia ii arătaseră încă de mult, împăratul, şi,
anume, oricine şi oricum să fie el?
Strîns din multe părţi, ,,ţiganul" Frederic al Iii-lea, care
numai cu trei ani făcuse călătoria lui italiană şi se simţea
recent îndatorat a-şi dovedi vitalitatea în această calitate de
Cesar creştin, convocase o dietă la Regensburg, invitînd şi
pe regele Franciei 1 • Cînd însă adunarea fu deschisă, pe lingă
prinţii germani Ludovic de Bavaria, Albert de Brandenburg, pe lingă solii ducelui Albert de Austria şi ai ordinului
teutonic, pe lingă delegaţii oraşelor, era numai Enea-Silviu, şi
episcopul de Pavia, reprezentînd pe papă, un trimis al regelui
Poloniei, altul al ducelui de Savoia şi ducele de Burgundia.
Discuţiile nu se prelungiră prea mult. Rezultatul lor fu
decretarea unei armate creştine care trebuia să se adune
tn april undeva, lingă turci, pentru a-i „goni din Europa",
sub conducerea unui căpitan purtînd şi steagul bisericii si
al împăratului, care a11ea singur dreptul de a-l numi. Şi, în
locul scrisorilor papale de cruciată, aYem îndemnul lui
Frederic însuşi, care anunţa alor săi cu de-amănuntul ce
s-a hotărît în această dietă, considerată înainte de toate ca
un parlament naţional german, dar nu fără participarea
străinilor interesaţi şi cu intenţia de a strînge cît mai multe
forţe negermanice sub acel steag de cruciată al căpitanului
general.
Vorbindu-li-se principilor şi oraşelor, invitaţi la o pace
pe cinci ani, de datoria lor de-a participa la această expediţie,
potrivită pentru trei ani, arătîndu-li-se în ce condiţii se va
face recrutarea prin şase „mari provisori", recomandînd ca,
1

Jbid., pp. 82, 88

şi

urm,
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dup-ă exemplul care dă-duse regelui Franciei o nouă şi sigură
armată, să se aleagă măcar la fiecare treizeci de oameni
un călăreţ sau doi pedeştri, ca să fie, de toţi, 200 OOO de
ostaşi din imperiul singur, şi acordînd, ca papii, odinioară,
scutiri de dobînzi celor ce vor pleca în expediţie, Cesarul
germanic asigura că la războiul de apărare creştină în Apus

vor lua parte papa - subordonat deci unui plan pe care nu-l
elaborase - , regele Aragonului, Veneţia şi Genova, formind
împreună flota care va apărea la Galipole şi Ia Mitilene,
dar şi creştinii din Balcani: Ragusa, bulgarii, albanezii,
dalmaţii, croaţii, slavonii, apoi creştinii din Asia, regele
Iberici caucaziene şi împăratul din Trapezunt, şi, în sfîrşit,
chiar şi rivalul osmanlîilor în Asia Mică, ,,păgînul Caraman".
Regele Ungariei va ajuta in chip firesc, şi flota pomenită
mai sus se va uni cu forţele lui de uscat şi de Dunăre.
Viitoarea di.etă de la Frankfurt trebuia să aibă un caracter
de solidaritate creştină şi mai pronunţată. Se va scrie tuturor
regilor Apusului, pînă la Scandinavia şi Navara, şi, pe lingă
ci, şi Delfinului francez, viitorul Ludovic al Xi-lea, căruia
nu-i lipsea zelul pentru cruciată în timpul cînd nu era el
insuşi1. Se spera în prezenţa la aceastălaltă adunare, nu
numai a lui Filip de Burgundia, ci şi a ducelui de Savoia,
poate a regelui Poloniei. Jncă o dată papa apare, nu ca şeful
creştinătăţii, ci ca unul din membrii ei, supus chemării împă
ratnlui. Se spune verbal că: ,,se va face cerere Sfintului
nostru Părinte şi papă ca şi el să fie ţinut a trimite solia
sa la dieta, pomenită mai sus, de la Frankfurt sau Ni.irnberg" 2 :
Dacă solii regelui aragonez se înfăţ,işează în Germania,
mergînd „Ia împărat pentru republica creştină" (ad Imperatorem pro republica christianorum)3, la Frankfurt, în
septembrie-octombrie 1454, se găsiră, pe lîngă participanţii
obişnuiţi Ia o dietă germană Enea-Silviu, legatul, episeop
de Pavia, cite un trimis din Burgundia, Savoia, dar şi din
lbid., p. 98.
Und das an unsern Heiligen Vatter und Băpst begert werd-e das
er ouch :z.u dem ohgenantes Tag za Frankfuert oder Nurembel'g sol
gehalt.en werden sin lrottschafft sehike; ibid., p. 97.
8 lbid., p. 101.
1

2
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Mantova, Ferrara, Modena. Pacea în imperiu fu redusă la
doi ani. Se orînduiră posturi, rugăciuni, procu,ii. Dar,
pentru a SB lua ultimele hotărîri cu privire la comba'terea
„năpîrcii c.e!ei mari", a „omului diabolic Mohammed" 1 , se
decise o a treia adunare, aceasta pur germană, la Neustadt,
la care regele Ungariei, de nu va veni personal, va trimite
pe guvernatorii ambelor sale regate. Papa e asociat împăra
tului la organfr.area expediţiei, dar privilegiile se dau tot
numai de acesta, şi numirea căpitanului, a celor patru consili~ri îi aparţine. Concursul francez va fi cerut însă prin
Sfîntul Scaun 2 •
Deşi, în noiembrie, se ajunsese la pacea italiană, aşa de
necesară 3 , sperînd a se întrebuinţa în Orient marele condottiere Iacob Piccinino, dieta de la Neustadt, din februarie
pînă la aprilie '.l455, însemna o sfătuire acasă la împăratul
1
care de aceea, pentru întîiaşi ultima oarâ, asistă. Arhiepiscopii
de la Rin, electorul de Brandenburg, Enea-Silviu, care
ţinu încă un mare discurs, se intîlniră aici cu solii, acum
obişnuiţi, din Ungaria şi Polonia, ţări ameninţate, din
Aragnn şi Burgundia, curţi cu simpatii pentru cruciată,
Pe lîngă multă retorică înflăcărată se auziră numai cuvintele,
şi dureroase şi în adevăr folositoare, în sens practic, cauzei,
ale solilor unguri. Amintind că pe dînşii ii arde focul care
atinge numai pe ceilalţi, ei se ridicau împotriva oratorilor
ca.re vorbiseră de întinderea turcilor în Asia şi Europa,
cunoscută prin Anale şi vulgarizată, de căderea Constantinopolei, articol de program în şcoli4 , de faptele vechilor
i.mpăraţi, de care Frederic n-are nevoie. ln acest timp,
douăzeci de luni pierdute, sultanul a ocupat Ahaia, Epirul,
„Mesia-de-sus" sîrbească; ar fi lovit şi Dunărea, dacă nu s-ar
fi împotrivit vremea, şi Italia însăşi e ameninţată. Ori se
1 Magnus colubris ... , dyabolicus homo Machmetus; ibid .,
pp. 101.-2.
1 lbid., pp. 101-3.
a Ibid., pp. 10~-6.
' Vei scolasticis pueris cottidiana prope declamacionc; ibid.,
p. 106 şi urm.
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porneşte ceva serios în momentul cînd turcii sînt slăbiţi de un
şir de expediţ,ii, oprindu-se prin ofensiv1'1. un atac posibil şi
urm:înd prin aceas~a exemplul romanilor şi al Lnreilor înşişi 1,
ori Unguria, liberă acum după încetarea vechilor treve, va
fi silită să încheie altele noi.
Să nu mai fie deci adunări togate, ci armate. Totul cade
în sarcina Cesarului, care e dator să se arate „adevărat creş
tin şi August adevărat" 2 • Iarăşi conducerea papei e înlăturată.
Se spune literal: ,,Nu e nici un motiv să aşteptăm pe papa
roman ... Rolul lui este excomunicarea, al tău sabia. ,,Să-şi

poarle el cheile ca un paznic pacific, iar tu scutul ca un
ocrotitor războinic" 3 •
Şi totuşi, pe lîngă neînţelegerile lui Frederic, candidat
la moştenirea Ungariei, cu regele Ladislas, pe lingă constatarea că în imperiu e puţ,ină ascultare, că „e de temut ca
nimeni din imperiu să nu se supuie planului", căci „pretutindeni e gilceavă şi nicăiri pace", ceea ce fu invocat de
Frederic pentru ca să amine expediţia ungurească, pentru
care Hunyadi cerea doar 40 OOO de auxiliari şi chiar mai
put,in4, pină în primăvara anului 14;jG, la Înălţare, fu
moartea bunului

papă

Nicolae.

Totuşi, în septembrie 1455, prinţii şi episcopii germani
se adunau la Frankfurt pentru a răspunde cererii de ajutor,
din cauza atacului turc la Belgrad, a Ungariei, adusă şi
prin noul papă, care făcuse jurămîntul straşnic că şi "iaţa
şi-o dâ pentru războiul sfînt. Măcar 20 OOO de cruciaţi îi
trebuiau lui Hnnyadi ca să reziste, apărînd creştinătatea
apuseană ameninţată, prin Bosnia, de turci, cu care altfel
pacea se impunea. Se făcea un energic apel câtre împărat,
ca el sâ C1ie la dieta, plânuită, din Niirnberg. Asigurarea că
1

Ulilius est autem aliena expugnare quam: propugnare domes-

tica.
Nune manifeste ostendes si vere christianus, vere Augustus es.
Nec est cur romanum antistitem omni_no ex.spectemus ... Illius
factum excomunicacio est, tuum gladius ... Gerat ilic claves ut pacificns custos, tu clipeum ut bellicosus protector pacis.
4 lbi<l., p. 115.
2

3

.

,
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flota italiană se va înfrtţişa, că regele Aragonului îşi va da
partea, trebuie să-l îndemne a îndeplini o datorie care era
şi de onoare 1 • El declarase însă că, şi dacă pacea ar domni
în imperiu, el nu poate conduce personal expediţia şi-şi
redusese rolul la o intervenţie pe lîngă potentaţii italieni 2 •
Faţă de falimentul iniţiativei şi conducerii din partea
împăratului, noul papă numise, încă de la 7 inauar 1455,
pe cardinalul Ludovic de Aquileia căpitan de cruciată şi
legat al flotei italiene; în mart-april el pleca spre Răsărit şi,
data aceasta, Sf'întul Scaun îndemna pe Frederic să-şi facă
datoria, participînd la expediţie3 • Un nou cardinal de Sant'
Angelo, spaniolul Ioan Carvajal, se găsca în curînd la Buda,
unde Ioan Hunyadi se împăcase acum şi cu regele şi cu
alţi duşmani ai săi. În dieta din Buda, el apăru cu o stră
lucitoare suită, gala să înceapă războiul sacru pentru apă
rarea Belgradului. Carvajal tăgădui ajutorul burgund şi
aragonez, pe care şi fostul guvernator al Ungariei îl ceruse
personal. Se ho1 ărî o expediţie în toamnă, după strîngerea
recoltei, votîndn-se şi veniturile necesare. Cînd se auzi
de atacul la Belgrad, pornirea de cruciată fu şi mai puternieă: se spera cii şi Scanderbeg, noul şef albanez, va putea
fi întrebuinţat, şi flotei italiene i se desemna misiunea de a
încerca un atac asupra Constantinopolului însuşi 4 •
Din toate acestea nu era să se aleagă însă nimic. Reprezentantul ideii de cruciată la Dunăre n-avu nici sprijinul creş
tinătăţii, cum o va spune însuşi scriind unui principe ger_
man 6 , nici măcar al regelui său măcar, căci, sfătuit de ri_
Jbid., pp. 11Î-8, 122-6. Dogele Genovei aratrt că sînt în
primejdie şi locuri.le cJrmuile de cetăţeni ai republicii sale, ca insula
Chios (ibid., pp. 121-3).
2 V. ibid., p. 119, no. XXVII.
3 lbid., pp. 1:ifi-5.
'Horvath, Gcschichte ,,on Ungarn, pp. 321-2, mai ales după
Jlistoria critica a lui Katona, Ia acest an.
;; Licet enim SBrenitas Vestra omnibus scripscrit cxercitualiler
penes nos pro defensione regni venire, sciat tamen Vestra _Serenitas
quod nullus paenes nos venerit. Fuerunt omnes crucesignati el. Ioan nes
de Capistrano (Notes et extraits, IV, p, 135).
·1
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valul său Hermaan de Cilly, Ladislas Postumul se retrăsese
la Viena, ln clipa ce1ei mai mari primejdii. Ba chiar nobilii unguri, din gelozie, refuzară concursul lor 1 •
Armata pentru despresurarea Belgradului şi salvarea
regatului unguresc, iar, împreună cu ,dînsul, a întregii
lumi creştine din Apus, fu deci o creaţiune personală. a lui
Hunyadi, cu prietenii lui, cu oamenii lui, cu banii lui, o
creaţiune populară, şi alături de aceste elemente militare
improvizate, cu caracter de cruciată mai mult decît de oaste
naţională, se adause alt element, al maselor, fără deosebire
de naţionalitate: acela pe care-l aducea, de pretutindeni,
călduroasa elocveRţă de predicator sărac şi umil pentru
mulţimile umile şi sărace a călugărului Ioan de Capistrano.
Mişcarea lui, tinzînd a inlocui lipsa de interes real şi de
capacitate luptătoare a principilor şi a oraşelor, trebuie
pusă în legătură desigur cu întreaga mişcare mistică şi
pauperistă începută prin doctrina simplă, naivă a sfîntului
Francisc, continuată prin fraticelli, ,,frăţiorii", care nu
recunoşteau decît sfinţenia spiritului, şi dusă pînă la bolnava exagerare a procesiunilor fanatice de oameni însîngeraţi de către flagelanţi, sau prefăcută în comunismul patriarhal, ca pe vremea agapelor creştine, de „fraţii vieţii comune" ai lui Gerard de Groot, la gurile Rinului. Profeţi şi
agitatori, şefi de obşti entuziaste răsar, cum am văzut,
în decursul marii crize bisericeşti: Sfînta Brigitta, Sf.
Antonin, Sf. Vicenţiu Ferrer, etc. Asupra unor cete de ci:edincioşi prinşi de frigurile pocăinţei, de pasiunea jertfirii
Sfintul napoletan va lucra cu mijloacele acestor rebeli ai
oficialităţii eclesiastice, acestor înnoitori democratici ai
creştinismului militant, conceput ca o nouă formă a bisericii
fâră deosebire de hotare şi de neamuri.
Ioan, cel de-al doilea Ioan - căci, în povestirea supremei lupte pe care o cîştigară, lumea vorbea de „cei
doi Ioani", fusese un laic de familie bună, crescut in şcolile
înalte ale _timpului şi care ajun3ese guvernator la Perugia,
cînd îl atmse Duhul Sfint. Aici, după văd'irea d-evotată a
1

Ilorvath, l. c.
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tn

dispoziţiilor sa1e, el intră in ordinul franciscanilor.
curînd ajunge a lua apărarea sfîntului Bernardin de Siena,
prigonit de el!ementul conservatmr din vechea biserică, şi
se va declara ele acum înainte ucenicul lui; purtînd şi aco.lo,
la Belgrad, steagul de indemn la je~tfă al sfintului &r:nardin.
Iar de la un timp va in-0epe un pelerinaj de reformator al
moravurilor în largul creştinătăţii întregi, pretutindeni
vorbind oamenilor in stilul înţeles de dî:nşii, apărind papalitate-a, de la care e începutul milei lui Dumnezeu, dar
dind cea mai largă interpretare "deJ)ll<€)eratică" unui creşti
nism pe care-l înţelegea viu şi activ 1 • A străbătut a&tfel,
spune biograful său, Ioan de Taglia.coa:zo, Franţa, Spania,
Catalonia, Germania, unde· îndeamnă pe Frederic să facă
drumul la Roma pentru a primi o dată cu coroana- Cesarilor
şi misiunea lor de şef al creştinătăţii. De aici, unde ridică
- asemenea sfîntului Bernard odinioară - douăzeci si
patru de mînăstiri, el trecu în Polonia, în Boemia, cont;a,.
ţiusiţilor, cîştigînd dintre ei „16 OOO" de suflete. Asistă,
cu sentimentele ce se pot închipui Ia adunările de zădăr-i
nicie din Frankfurt şi Niirnberg şi apoi trece acolo unde se
pregătea lupta cea adevărată, în Ungaria lui Hunyadi,
cu care stă alături la dieta din Buda, după ce, în Ardeal,
~onvertise, izgonind pe episcopu] grec Ioan de Caffa, aşezat
acolo ca Vlădică, nu mai puţin de 11 OOO dint_re ai noştri.
La Buda Carvajal îi. dă o cruce în numele papei, confirmîn~
du-l astfel într-o misiune pe care b-ătrînul , ii beato vecchio - şi-o luase 1 îa început, numai de la buhu] Sfînt, .La Belgrad el se prezintă cu 8-10 OOO de oameni de rînd,
,,ainfeltigs Volk"2, fără arme în parte, amestecaţi cu femei,
ca în mi~area populară care începe intîia cruciată, Ioan
de Capistrano jucînd aici rolul unui Petru ermituL Acelaşi
număr de ostaşi şi „simpli" il aducea Uunyadi. Din partea
lui, Mohammed comanda o· armată care după socoteli reale
se putea ridica la de două ori pe atîta (tn Belgrad el intră
1 Notes et extrai'ts, IV, p. 158 şi urm.
2

Jbid., p. H6.
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cu 15 000) 1 . Era şi o paternică flotă turcească pe Dunăre
şi pe Sava.
Ea fu surprinsă şi împrăştiată. Apoi o luptă înverşunată
se dă pentru cetatea Belgradului, pe care turcii, care prefăcuseră oraşul într-un cimp deschis, n-o putuseră smulge
incă garnizoanei hotărîte puse de Hunyadi însuşi. Ioan de
Capistrano izbuteşte prin contagiunea credinţei sale să
stabilească o disciplină, de care, se spune, soldaţii de intimplare ai guvernatorului Ungariei n-ar fi fost to stare\
şi să li insufle un irezistibil avint. ln fruntea tuturora,
dispreţuind primejdia, el înainta cu crucea şi steagul învăţătorului său în mină. Glasul lui se auzea, inspirat,
strigind, în latineşte şi in populara lui italiană: ,,Haidem,
haidem, a noastră e acuma biruinţa", ,,Isus, Isus, victorie,
victorie'". ,,Cine se teme, să fugă.,. De aceea am venit ...
Patruzeci de ani am căutat acest vad şi această bucăţică
(sic), şi tu vrei să mă înlături... Aceasta e ziua ce o
aşteptam" 3•
. Ostaşii cu

mîinile goale, cu beţe, cu seceri ingenucheau
în cale-i. ~fohammed trebui să cedeze terenul, să-şi oprească
întreprinderea, să se retragă, furios, pretinde unul din
izvoarele directe, că, it tre!>uit să părăsească lupta din cauza
tinor„ţărani'\ a „fraţilor" (Prue.dern), a „cru·ciaţilor sărmanei"
( orr~cesig'}(fti :eorere,Hi) ,.,.a ~ce~t_ora de a căror ţaptă se uimi
lţlf!}ea\ Şi hjtreder~a 1nvingătorilor era aşa de mare, incit
Hunyadi putea scrie că, .,,de s-9:r porni cum era plănuit,
atunci, cu ajtitorul lui D_u:r_nnezeu, am putea dobîndi toată
Ţara Turc?ască 1 pş~_tţl!, c;_ e1 şi-9, ··tierdut sub cetatea aceea
lbid., p, 133 1 Acest \_zvor dă 82 OOO de oameni lui Hunyadi.
De lohanni Bianco governatore no curavano, solo allo padra
obediana (Tagliacozzo; ibid., p. 188). ,,Daz ainveltig Krevcztvolk"
spune Bernard de 'Krayburg, a căpiitat biruinţa (ibid., p. 1'.6).
3 Andamo, Andamo, ia.m victoria est nostra ... Quţ timei fugiat..
Ad hoc ,·eni. Quarant' annJ l:o cerca_t,~ questo, p~sso
qu·esto
bocchone, et tu me ne voi levare ... Hec est dies quam expeclabam"
(ibid., p. 161). cr. şi ibid., p, H1.
4 lbid., p. t:::9,
1

e
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toată puterea1 ". lmpăraţul ar fi scris de la Neustadt că

flota lui Ludovic de Aquileia şi a regelui Aragonului stă
biruitoare înaintea Constantinopolului 2 •
Năvălitorii asiatici aduseseră însă ciuma cu dînşii. Hunyadi-i cădea victimă douăzeci de zile după aceasta, în tabără.
Din partea lui, peste alte cîteva săplămini, Sfîntul se simţi
prins şi el de neiertătoarea boală. La Ujlak el făcu o ultimă
slujbă bisericească, pltngînd şi amintindu-şi de Abruzzi
nasterii sale. Apoi adormi „aşa de dulce ca pruncul ce adoarme
în 'braţ.ele maicii sale cu laptele pe buze 3 ".
La fiul lui Hunyadi, Ladislas, alergară (noiembrie)
d~spotul sîrbesc, cu 1 500 de cai, unii seniori boemi şi
oa<;te din Ungaria: se zvonea de venirea regelui însuşi în
Ardeal. Certele din regat însă, pieirea tînărului Hunyadi
zădărniciră aceste intenţii". Apelul la creştinătatea întreagă
devenea

iarăşi

o necesitate

comună.

Expediţia de la Belgrad n-avea deci nici o legătură cu·
împăratul şi cu datoria de cruciată defensivă care se impunea
acestuia. Dimpotrivă papalitatea, cealaltă putere de concentrare medievală, putea să reclame pentru <linsa ce,'a
din meritul unei isprăvi îndeplinite sub steagul crucii de
un cleric, apărător al drepturilor Sfintului Scaun şi impodo"":
bit cu calitatea de delegat al acestuia, fie şi indirect.
i
Cu atlt mai mult putea să pretindă Roma că a ei este
iniţiativa şi deci ei i se cuvine să tragă concluziile, cu cit,.
încă de la 1458, Enea-Silviu moştenise pe Calist al Iii-lea,

devenind Piu al 11-lea.
La 13 octombrie din acest an, însuşindu-şi direcţia dată
de cei doi înaintaşi ai săi, el îndrepta către creştinătate o
Ut, si contra ipsum insurgeretur, prout motum erat, extunc,
Deo concedcnte, totum regnum Turciae obtinere possem valde leviler,
quia omnem suam potentiam ipse amisit sub predicto castro (ibid.,
p. 1as). cr. şi ibid., p. H2.
2 lbid., p. H-'o.
3 Si dolcemente come el mamoline se adormenta in braccla alia
sua matre, con Io )acte in boccha (Tagliacozzo).
• Jbid., p. H9,
1
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c\emare la luptă tn care e vorba cl.e inceput1:Lrile creştine,
de preclica-ţia pă-gină a 111 i Mohammed profetul, de pierderea Iernsalimului, de vechiul război sfint pentru liberarea
lui, de recent.ele înaintări ale osmanlîilor, pină in S€rh:a
Cuce1'ită, în Bosnia pusă la tribut 1 in Ungaria atacată ca
şi Epir, All,ania. Nu se uită ni-ci dominaţia „saracină" asupra
credincicşilor. lntr-un timp cind de altfel, totul e „confuz
şi tulburat" 1 , Belgradul a fost scăpat numai prin puterea
entuziasmului religios, de „puţini cruciaţi fără arme şi
goi" 2 • Papa ia asupd-şi opera, ch~mînd pe reprezentanţii
creştinătăţii, pentru ziua de 1-iu iunie, la Udine sau la
Mantov:a, locuri care se par mai potrivite. La această adunare

poa,te veni şi împdrat1tl, care deci e convocat el acuma, în loc
convoace mai departe factorii posibili ai unei cruciate.
La 14S9 drumul la Mantova al celui mai strălucit, şi prin

să

situaţ,ia

sa, dintre oamenii Renaşterii fu un triumf. El
aici, pe lîngă trimişi ai prinţilor din Germania, pe
lingii ducele Borso, eare era de gazdă, pe cel de Milano, p~
seniorii d,e Forli, Carpi, Correggio, Mirandola, chiar pe un sol
al Portugaliei şi pe unul din depărtatul Caucaz, din partea
lui „Gorg,:,ra" (Grigor.e), duce de Georgia, care, printr-un
misionar, Ludovic de Bologna, inştiinţa pe Sfîntul Părinte
că a cîştiga.it şi pe alţi stăpînitori de aoolo şi din Mingrelia,
care vor da cite 20 şi 40 OOO de oam.~ni, că are speranţă şi în
C'lltare prinţ arm.ea:n, în impăratul grecesc din Trapezunt,
a cărui p.i.e.iire era aproape, şi in soţul musulman al fiicei
a-oostuia, Uzun-Hasan, turoomanul din Per1iia. S-ar putea
da astfel Anatolia veneţienilor şi cruciaţii ar fi in stare
să atace C@nstantmopolul3.
lmpăf'at.y], -din parte-i, ceru rivalului eău în conducerea lumii creştine ca pacea s-o facă acesta, care va
pregăti printr-o dijmă generală peste toţi cei ce nu vor
pleca la luptă mijloacele necesare expediţiei. Fredeiic
promitea, din Germania lui, 32 OOO de pedeştri şi 10 OOO
de călăreţi; căpitanii însă vor fi numiţi tot de Sfintu·l
găsi

1
2

8

Con:fusa omnia atque turbata: Not.es et extrait, IV, p .16~ ii urm.
Pauci crucesignati, inermes ac nudi.
lbid., pp. 172-3.
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Scaun. Amănuntele se vor fixa în Post, cînd la o dietă. ţinută
din nou la Curtea imperială va lua parte şi legatul pontifical.
Dar prinţii defineau mai bine situaţia. În Ungaria, Ladislas, fiul cel mai mare al eroului de la Bel.gr2.d, fusese
adus, apărîndu-se contra contelui de Cilly, să provoace
moartea acestuia şi, ca pedeapsă, regele ordonase uciderea
tînirului războinic (1457). ln acelaşi an murise şi „postumul" Ladislas, şi Matiaş, fiul cel mai mic al Corvinului, fusese
ales, la cincisprezece ani, de o dietă cu caracter de partid,
fără. a se putea împăca însă duşmanii lui ori a se căpătl;l
coroana din miinile lui Frederic al III-lea el însuşi, care
apărea acuma, ca odinioară Sigismund, cu caracterul dublu
de „Chesar şi craiu" (1458). Aşa fiind, reprezentanţii stăpîni
torilor de păminturi din Germania fărîmiţată învinuiau
pe unguri, care au tratat pe cruciaţii de la Belgrad mai rău
decît turcii înşii, şi pretindeau ca Papa să afle mijlocul de
a împăca pe şeful lor nominal cu acel tînăr pe care ei nu
voiesc a-l intitula altfel decit „Matiaş care-şi zice rege în
Ungaria" sau Matiaş de Hunyad, conte de Bistriţa1 ".
Conform cu hotăririle de la Mantova, Piu al Ii-lea numea,
încă de la 15 ianuarie 1460, ca legat pentru cruciată pe un
alt fruntaş al Renaşterii, care era interesat în luplă prin
toate legăturile lui de acasă, vestitul cardinal Visarion 1
Bessarione, zis „Cardinalul grec", care fu expediat îndat.~
în Germania 2 • Episcopul de Niceia, născut în Trapezunt 1
fost membru rttsăritean în Sinodul de Unire de la Ferrarl;ţ
şi viitor patriarh latin de Constantinopol (1463), era desigur
un om care, nu numai că putea să inspire respect, dar purtă 1
pare-se, în el însuşi garanţia succesului ce se aştepta, ··
ln timpul cînd legatul cel nou pregătea drumul în Germania,
o întîie adunare se chema la Niirnherg (martie): în scrisoarea
lui din 11 iunie 1460 papa arată că puţini au fost de faţă şi
că legatului i s-a dat ascultarea cuvenită3 • ln lumea germană
se vorbea de intenţia pe care ar avea-o Sfîntul Scaun de a
lbid., pp. 1(i5-8.
lbid., p. 177.
3 Rari illuc convenerunt, inter quos pa rum est cxauditus; ibid.,
180.
1

1

p.
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face bani pe seaîna lui snb pretext de cruciată1 • Cind delegaţii oraşelor şi trimişii prinţilor se strînsertl apoi la. Viena,
după învoială, în mai, legatul expunînd situaţia şi împăratul
însuşi luînd cuvîntul de două ori, se făcură constatări
triste: dintre indemnătorii la cruciată muriseră Dietrich
de l\laienţa şi Iacob de Trier. Ungaria era încă neaşezată.
Germanii nu puteau lua singuri asupra lor toată sarcina
cruciatei: ,,aceasta nu e o operă a unei singure limbi, a unui
singur regat ori a unei singure ţări" 2 • Numai dacă se stabileşte pacea în imperiu, dacă se capătă trecerea prin Cngaria
şi ajutorul acestei ţări, dacă flota italiană se pregăteşte de
luptă şi Franţa, Burgundia, Polonia se unesc la expediţie,
scopul poate fi atins. Dar şi atunci trebuie luate severe
măsuri de disciplină şi supraveghere, hotrtrîndu-se dinainle
cum să se împartă cuceririle şi, în caz de înfrîngere, care
sînt măsurile de luat 3 •
O dietă în septembrie se adună iarăşi în preajma lui Freder'ic, fiind de faţă şi soli din Burgundia, din l\lantova şi
Mont ferrat. Şi aici greutrtţile ieşiră la suprafaţă: neparticiparea ungurilor, ivirea unei Boemii separate sub Gheorghe
de Podiebrad, războaiele din Germania. Data aceasta însă,
împăratul apare din nou ca şeful necesar, care va trebui să
plece, lăsîndn-şi acasă un ('icariu. Şi poate se va ajunge,
„dacă D11mneze~1 Sfintul dtl noroc să se biruie turcul, a se
încerca şi cucer~rea Sfîntulu i Mormînt, cum au făcut-o mai
înainte imptlraţi şi regi creştini, cu ajutorul poporului creş
tin"'. Şi împ(lratul, crm,ia ducele de Burgundia-i oferea
4 OOO de pedeştri şi 2 OOO de călări sau un subsidiu de 8 OOO
de galbeni, declară că primeşte deciziile de la Mantova
relative la un generale passagillm.
1

lbid., pp. 177-8.
So!hs nit ein \Yergk ist aines Getzungs, eins Kunigreichs uder
eins Lands (ibid., p. 176).
3 Jbid., CC. !;'i ibid.; p. 180, no. 113.
4 Ob Got der Ilerr das Giicke gebe das man den Turgen obleg, ob
man ferer trachten soit zu erobern das Hailig Grab, als denn vormals
christlich Keber und, Kunige mit christlichs Yolks getann haben.
2
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O nouă dietă - şi cu regele Ungariei - se anunţase, după
ce 80 din cei 110 de prinţi chemaţi fuseseră la aceasta.
Frederic c;irea, data aceasta, grabă, indiferent dacă anumiti
din sprijinitorii expediţiei nu mai sînt în viaţă. Cearta l~i
cu Ungaria nu mai există. Cu papa împreună e gata a restabili pacea-n imperiu şi a pregăti flota, şi va scrie pentru
concurs şi în Franta, în Burgundia, în Bosnia, Albania,
Germania, ba P.înă şi la tatari, ,,care se zice că nu sînt mahommedani"1. ln ce priveşte căpitanul-general, el se va numi
în înţelegere cn papa. Dar aceste făgăduieli nu mulţumiră
pe legat. El stăruie în ideia Ctl nu trebuie discursuri, cj
arme. Cum şi regele Boemi ei e cîştigat, se pot strînge 24 OOO
de călări şi un număr corespunzător de pedeştri, şi plecarea
nu poate zăbovi, căci turcii au luat pină acum patruzeci de
oraşe şi au capturat 30 OOO de prinşi, afară de cei 20 OOO din
Ungaria. Papa a cheltuit, din partea lui, 150 OOO de galbeni
pînă atunci. Cu 60-70 OOO de luptători s-ar ciştiga şi
Constantinopolul.
Dar prinţii, care încă de atunci căutau să înlăture pe
Frederic, care era să aibă ca rivali, la 1461, pe ducele de
Burgunia şi po regele Franciei 2 , se opuseră. Ei merseră aşa
de departe, incit tăgăduiră valabilitatea pentru ei a hotă
ririlor de la :Mantova, unde „naţia germanică" (die germanische N ation) nu fusese reprezentată3 •
Atunci papa luă asupra-şi opera sacră.
La 11 octombrie 1460, el se adresă întii energic către
împărat, amintindu-i tocmai acele hotărîri, conform cu
care ei ar fi trebuit să ia comanda expediţiei. Acum, cînd
războaiele au încetat în Germania, cind domeniile lui
austriece nu mai sint tulburate, cînd pacea domneşte, trebuie
să-şi îndeplinească misiunea. Astfel ea poate trece cu titlul
de vice-căpitan la Frederic electorul palatin, - peste citeva
luni un rival la coroana imperială. Fiindcă „Germania ar
fi dezonorată dacă ar cădea în nimic atita aşteptare", împă~
ratul să admită această înlocuire eventuală, căci ,:desigur
Die n;cat machmetisch so lien sein; ibid., p. 185.
s Iorga, Antoine Marini, in Melanges Monod, p. H9.
I Notes et extriiits, V, p. 18?.

1
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nu e nimic mai necuviincios decît să nu voiesti a se face
prin nimeni ceva bun" 1 •
'
Dar în mai 1461, la Maienţa, nu se vorbea decît de abuzul
făcut de papa cu dijmele „pentru a extermina pe turci".
flolul lui Frederic se tncheiase pentru moment. 1n 1462
oferta franceză pentru cruciată apare formal, iar ln 1467
Anton Marini din Grenoble, inginerul, inventatorul, aşezat
Ungă regele Gheorghe, discuta ~ituaţia creştinătăţii sub
raportul primejdiei turceşti, tnfăţi~tnd cele trei posibilităţi:
şau revenirea la putere a papei ş1 tmpăratului, sau o ligă
de principi, sau catastrofa, Cea dintiţ soluţie se excludea
prin decăderea adtncă a puterii celor doi şefi după datină,
care pot avea doar sarcina unei vizitaţii septenale, cea de-â
doua prin neascultarea poporului de jos, conciliul general
era imposibil şi din cauza stricăciunii clerului, şi deci nu
rămine decît o fraternitate a creştinătăţii împărţite pe provincii, cu parlamente ce s-ar aduna pe rînd, la cinci ani,
incepînd cu Veneţia, unde vor veni soli din Franţa şi Burgundia, din Boemia, Ungaria şi Bavaria 2 •
La 1463 Veneţia începea războiul pentru Moreia. hra o
contra turcilor" şi pe steagul cu crucea al căpi
tanului general stătea deviza lui Constantin cel Mare: In
/wc signo "inces. Liga despre care vorbea Marini se formă
intre Republică, Papa, Ungaria şi ducele de Burgundia;
,,cardinalul grecesc" apărea la San-Marco.
Deşi atacul la istmul de Corint nu izbuti, pierzind-u-se
şi unul din cei mai buni conducători ·ai Italiei, papa anunţa
la 26 octombrie că el va veni ca şef al flotei creştine. Alegindu-se un nou căpitan general, i se dă de Visarion, la 29
decembrie, un steag de brocart aurit, iar la începutul anului
următor se armează flota expediţiei, cu vase plătite de legat,
de cardinalul de Franţa, de patriarhul Veneţiei, de Modena,
Bologna, Siena, Lucea.
,,cruciată

1 Erit sine honore Germania si ad nihilum recidet tanta expectatio ... Nil certe est indecentius quam per nulluni velle boni aliquid
fieri (ibid., p. 189).
2

Antoine .IJfarini, l. c.
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Papa trebuia să fie la Ancona, unde se aştepta şi Filip
de Burgund ia, la 1-iu iunie 1464; el zăbovi puţin. ln momentul cind Filelfo şi Lauro Qu~rini redactau noi memorii
contra turcului1 şi regele Gheorghe de Boemia 1şi făcea declaraţia de aderenţă, după planul lui Marini, cu „colegii"
ţe s-ar stringe pe rînd la Basel, ln Franţa, 1n Italia, cu un
conciliu, un preşedinte, un tezaur pentru liga compusă din
Franţa, Germania, Italia Spania1, Hota veneţiană se pregătea să imbarce pe doge. Steagurile de aur şi mătasă fll,1turau pe canalul San-Marco l două galere cu camere pentru
papă si doge asteptau la Lido. La 30 principele venetian
se suia pe vasuf său şi cu optsprezece galere mergea la Pola,
de unde la Ancona.
Cind însă papa însuşi veni aici, el era bolnav, şi la 14
el se stingea in oraşul unde un superb arc de triumf amintea
expediţia lui Traian în acel Orient pe care Piu al Ii-lea
nu era să-l vadă niciodată3 •

•

l\foartea lui Piu al 11-lea aduse părăsirea ideii de cruciată,
ceea ce arată că interesul celorlalţi participanţi nu era atît
de marc, incit să se poată lipsi de factorul principal. Noul
papă, Paul al Ii-lea, se crezu îndatorat să continue el sforţările întrerupte.
Dar neizbînda marii tentative de la 1464 a slăbit esential
prestigiul Sfintului Scaun. Astfel, dacă ideia trebuia relu~tă,
împăratul apare acum in planul întii, chiar dacă el e o
personalitate aşa de trivial de practică, aşa de meschină
in urmărirea unor scopuri mărginite ca Frederic de Habsburg.
Paul însuşi pare a o recunoaşte cînd trimite tn Germania
pe episcopul „laventinus" la 20 ianuar 1465 şi cind acesta.
se îndreaptă către Hohenzollernul din Brandenburg'. 1n
scrisoare el aminteşte banii pe care i-a cheltuit papa dînduai
ungurilor şi italienilor. Aceştia cer lămurit ca împăratul,
chfar şi fără unguri, să atace. Dar lovitura să fie dată altfel
Ibid.,
lbid.,
3 V. şi
' lbid.,

1

2

pp. 221, 23lio şi urm.
p. 222 şi urm.
ibid., pp. 203-11,
pp. 2lio~, 2i8-9.
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decît în trecut, cînd se culegeau la întîmplarP „lrupe rele
si comune", atrase numai prin predicaţii şi indulgenţe. De
altfel Frederic SC declară gala, dacă-l ajută electorii şi tot
imperiul. Iar electorii pretind ca la o dietă viitoare, în
Nlirnberg sau Regensburg, şeful laic al lumii creştine să
vie personal sau să-şi trimită solii. Fără a pierde din vedere
puterile latine din Apus, episcopul se gîndea să împace
intîi ordinul teutonic cu regele Poloniei.
Se părea că acest nou plan de luptă al Centralilor şi Hăsă
ritenilor, sub conducerea Cesarului germanic, va putea fi
adus la îndeplinire. Trecînd peste neînţelegerile sale cu
Matiaş, regele Ungariei, împăratul se înţelege cu dinsul
pentru alegerea ca suprem conducător de fapt a lui Ulrich
de Grafeneck, care era indicat pentru o asemenea sarcină
şi prin aceea că avea în mîinile sale Belgrad ul şi cetăţile
vecine la Dunăre si la Sava1 •
Dieta se adună la 1466, în noiembrie. Se anunţă că 40 OOO
de oameni vor pleca la un~uri, care dau din partea lor 5 000,
cu tunuri, şi ca sprijin local Belgradul, Salankemenul,
Orşova, Severinul, împăratul acordînd
ajutor bănesc.
Deocamdată jumătate din ei vor alerga, în vara anului următor, sub steagul cu crucea al lui Grafeneck, şi vor sta sub
arme ani în şir. Papa orinduieşlc o pace de cinci ani în
imperiu, sub aspre pedepse, cerc Veneţiei să nu încheie
pacea, şi anunţă că va face să se slrîngă o dietă italiană; va
cere ajutor şi de la francezi, englezi, burgunzi, care primiseră
un ajutor de 34 OOO de florini de la danezi şi poloni 2 •
La noua dietă din iunie 1467 se anunţa că veneţienii pot
oferi patruzeci şi patru de vase mari, pe lîngă altele, că
Milanul doreşte o pace pe treizeci de ani, că vestitul condottiere Colleoni se oferă si el pentru cruciată. Era vorba si de
o reorganizare compl~ctă a Germaniei, în vedurn l.;ptei
apropiate, cu pacea pe cinci ani, cu un suprem tribunal
împărătesc, în care numai trei din doisprezece membri ar
fi numiţi de împărat, cu o monedă comună pentru imperiu
ca şi pentru Ungaria. De fapt Frederic împiedică războaiele
1

lbid., p. 250.

a Ibid., pp. 251-5,
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private, dar Grafeneok avea de lucru cu husiţii lui Podlebrad, iar hotărîrile definitive se amînau pentru o altă
adunare tot în Germania.
Prinşi ei înşii în luptă cu cehii, ungurii protestară, în
noiembrie 1467, contra acestei compromiteri prin nesfîrşite zăbăvi a ideii care ţinea încă împreună, pe o vreme ctnd
Franţa regală se frămînta cu Burgundia ducală pentru
realizarea unităţii naţionale, iar- Anglia se sfîşia în lupta
dinastică dintre „cele două Rose", popoarele Europei creş
tine. Un popor mare, ca germanii, spun ei, trebuie să-şi
facă datoria. Sistemul ca dintr-o dietă să tot răsară alta Semper dieta dictam parat - nu mai poate fi menţinut.
Vizitarea acestor diete zădarnice nu mai are sens. Iar, dacă
e vorba ca întreaga creştinătate să piară, regele Matiaş ţine
să nu fie cel dinlîi 1 • E absolut necesar ca din imperiu să se
dea la o sută de bttrbaţi un călăreţ şi un pedestru sau măcar
şi un singur soldat, care să serYească patru ani. Regele ar
adăugi 40-50 000 dintre ai săi. I\îurile Ungariei ar putea
fi întrebuinţate pentru tmnsporturi 2 • ln acelaşi moment
însă, Cazimir de Polonia declara război lui Matiaş, în care
Yedea un prieten al turcilor şi o piedică pentru cruciată 3 •
!\larea lovitură care dădu turcilor insula Negroponle
aduse pretutindeni aproape o desmelicire. Inimicul la a
cărui distrugere se gindeau creştinii era deci în slare srt
continue metodic, fiiră nici o grijă, înaintarea sa. Din nou,
ca după căderea Constantinopolei, se ridicară t.îngu iri
pentru suferinţele celor care căzuseră asl fel în mi in ile barbarilor. Ochii celor ameninţ.aţi, mai ales în Italia, se intoarseră iarăşi către papa. Spaniolul Rodrig de Calahorra
respinge Conciliile; singur Sl'intul Părinte, ,,şef unic şi
monarh al republicei creştine"\ are misiunea de a strînge
oastea răzlnrnătoare. Pentru aceasta trebuia ostaşi, ui1 c să
Si percundum sit, saltcm Sua Maicstas prima non fiai; ibid.,
p. 269.
2 lbid., p. 270.
o Jbid., nota 1.
• lfnicum capul et monarcha reipub!Jeae chrislianac; 1bid., p. 279,
1
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se lupte, nu episcopi, care să discute în zadar, - oile contra
păstorului. Din asemenea dezbateri pot ieşi hotăriri nepra<:tice şi se pot incuraja „cei de jos" (de par"o statu), al căror
spirit e aplecat acum spre tulburări.
Astfel, pe cînd împăratul semnala atacuri turooşti contra
pămînturilor germane\ se încheia, două zile după un apel
desperat al dogelui 2 , Liga italiană contra ofensivei turceş.ti3.
Toţi stntem", spunea regele N eapolei, ale căJui coaste erau
ameninţate, ,,în aceiaşi corabie şi, fă«r.indu-se naufragiu,

„

şi acei ce sînt la pupă ori in mijlocul vasului, cit şi cei de
la proră, deşi aceştia s--az părea întrucîtva mai aproaptl de
stînci, obişnuiesc a se îneca în valuri şi a fi înghiţiţi de
dînsele". Cardinalul de Niceia, Visarion', prevestea apariţia
ienicerilor la Brindisi, la Neapole, la Roma. Pentru a se
împotrivi pericolului se vor strînge deci douăzeci şi cinci
de corăbii napoletane şi cincizeci veneţiene. Liga va fi
inoită la 22 decembrie, iar la 1-iu ianuarie din anul următor
regele Ferdinand va încheia un pact cu Aucuna, cu Tocco
din Cefalonia şi Epir, cu ducele veneţian al Arhipelagului,
cu mica republică a Ragusei, cu ospitalierii din Rodos şi
regele francez din Cipru, cu prinţii balcanici în agonie,
VIadco Bosniacul, sîrbul din Zenta, Ivan Balşici, ba
chiar cu depărtatul duce al Burgundiei5 •
Veneţienii îşi avură reprezentanţii la noua dietă din
Rcgenshurg, în acest an 1471, care hotărî pacea generală în
imperiu, formarea de cercuri administrative, numirea de
judecători, instituirea de comisari imperiali, recrutarea unui
contingent de cruciată. Ducele de Burgundia şi sviţerii,
invitaţi, nu apăruseră.

Totul însă fără rezultat. Glasuri se ridicau contra împăratului. E incapabil de a-şi apăra provinciile proprii P. 283.
lbid., pp. 283-¼.
3 V. Iorga, Vene/ia în Marea Neagră, II.
' Notes et extraits, IV, p. 307 şi urm.
1

2

6 O scrisoare a lui Mohammed al II-iea
IV, pp. 286-7.

către
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Fe!'dioand, ibid.,

necum creştinătatea întreagă, Carintia, Carniola, în curînd
Salzburgul; el nu poate fi deci „advocatu.s Ecclesiae", mandatarul armat al creştinătăţii. Un rege creştin va fi acela
care va îndeplini meritoasa operă sacră, şi profeţiile Sibilei
erau întrebuinţate pentru a designa pe Matiaş al Ungar iei 1 •
Deocamdată, in 1472, acesta cerea, desperat, ajutor
pentru ca să poată şi mai departe să se menţie în defensivă,
şi i se dădea numai sprijinul diplomatic în conflictul său
cu Polonia 2. Dieta imperială din acest an n-avu nici un rezultat; măsurile hotărite in aceia de la Augsburg în 1/i.73, <lin
acelaşi loc în 1474, tot aşa de puţin. Convocarea armatei
prevăzute se suspendă fără termen 3 •
Lupta părea localizată in Răsărit, şi, după încercarea cu
papa, cu împăratul, din nou cu papa, apoi cu Liga italiană,
care nu poate să se alcătuiască pînă la 25 april 1479, apărarea
rărnîne în sarcina celor vizaţi: Ungaria lui Matiaş, cu carn
Veneţia face o ligă in 1473, mai puţin Polonia regelui Cazimir, care cerea să se deie o mare luptă decisivă pe uscat 4
(aliat el însuşi cu grecii din Mangup, cu genovezii din Caffa
Crimeii), Moscovia, căreia papa-i dă în 1472 o principesă
în persoana Paleologei Zoe, dar în rîndul întîi Moldova
lui Ştefan cel Mare, care astfel, încă de la 1474, intră în
rolul ei de istorie universală. Şi aceşti prinţi creştini, aduşi,
cu toate interesele opuse în atîtea direcţii, să se ajute contra
marii primejdii comune, află in Asia un puternic aliat în
energicul prinţ turcoman din Persia, Uzun-Hasan, care,
din partea lui, avuse legături cu împărăţia grecească din
Trapezunt, o princesă din casa Comnenilor de acolo, soţie
a hanului, punînd la cale ea însăşi legătura răzbunătoare
contra lui Mohammed al Ii-lea. Se spera, cu naivitate,
şi concursul tătarilor din Crimeia. Un sol al prietenului
păgîn pleca de la Veneţia în februarie 1472 5 •
Ibid.,
lbid.,
3 Ibid.,
' ibid.,
6 lbid.,
1

2

pp. 312-3.
pp. 316-7.
p. 350 şi urm.
p. 307 şi urm.
p. 31'1.
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ln februarie 1475 papa Six·t al IV-lea, un om energic,
dar preocupat de aşezarea politică a nepoţilor săi, e solicitat.
de Matiaş, care-i pune în perspectivă apariţia turcilor, pe
care Ungaria nu-i mai poate opri, în Italia. Se capătă numai
bani. Chemat de Sixt., ducele Burgundiei, nu intervine. O
cerere bavareză e tot aşa de puţin norocoasă 1 . Luptele de la
Vaslui sau Podul lnalt (1475) şi de la Valea Albă (lll7G),
ca şi cele ungureşti de la Şabaţ., sînt astfel acte române~ti
din marea tragedie a creştinătăţii veacidui al XV-lea. Scrisoarea de biruinţă, din ianuar 1475, a lui Ştefan, adresată
către stăpînitorii franci din Apus, soliile Jui la Veneţia,'
la Roma, la Florenţa o dovedesc îndeajuns. EI nu cerea un
ajutor ca o binefacere, pentru ţara sa numai, ci ca o datori6
pentru acea nnitate creştină pe care a1Jea conştiinţa că o se,wşte,.
că nn se poate să n-o ser1Jească. 1n acest sens, papa-I numea,
,,atletul lui Hristos".
'
La 1479 situaţia din punct de vedere al solidarităţii creş
tine era mizerabilă. ,,Fiecare", spunea cineva, ,,caută ajutor
numai contra inamicilor săi proprii 2 ". Papa e atacat de Liga
italiană, formată pentru cu totul alt scop; între Ludovic
al Xi-lea şi împăratul izbucneşte cunoscut ul conflict la
Rin. Pe cînd ameninţarea turcească face pe membrii imperiului să ceară lui Frederic, din nou, înţelegerea cu papa, împă
ratul lipseşte de la o nouă dietă, Şi Yeneţia are de luptă
în părţile germane cu unul dintre prinţii de Austria, Sigismund. Matiaş Corvinul, duşman al Boemiei, atacă acum
şi pe căpetenia laică a creştinătăţii în aceiaşi calitate de
prinţ austriac. ln zadar trimesul unguresc la Ntirnberg,
Sigismund de Posing, arătînd starea deplorabilă a lucrurilor
creşLine, oferea o înţelegere. Soliile ce se schimbă în 1481
n-aduc nici un rezultat. ln astfel de conditii Mohammed al
II-iea putea să închidă ochii cu iluzia că' ai săi vor stăpîni
lumea3 •
lbid., pp. 371-6; V. pp. 4, 35, 37.
Quilibet aux:ilium. exoptabat contra inimicos suos; ibid., pp.
51-2, 53.
3
lbid., pp. 53-4, 55-6, 77-9, 82, 93, 104-6, 112 şi urm .•
116, 122 şi urm., 128 şi urm., 132.
1

2

150
https://biblioteca-digitala.ro

llegele Matiaş încheia însă pacea sa cu sultanul cel nou,
Baiezid, cîţiva ani după ce steagul lui Mohammed se ridicase la Otranto, pe zidurile cetăţii napolitane cucerite, iar,
cînd Ştefan, la 1484, pierzînd o dată cu Chilia şi Cetatea
Albă contactul pe mare cu creştinătatea, trimitea pe „unchiul
srrn" constantinopolitanul Ioan Tzamplakos, la Veneţia pentru a-şi vesti nenorocirea, el denunţa ieşirea Moldovei,
ceea ce însemna a românismului întreg, dintr-o solidaritate
creştină pe care ai noştri singuri n-o puteau sprijini. Ce
însemna aceasta erau s-o vadă în curînd germanii prin necontenitele invazii ale achingiilor în Tirol şi Bavaria, iar
Veneţ,ia, care de mult părăsise turcilor, cu Scutari şi Albania,
tot rostul său la sudul coastei dalmatice, tot vechiul vis
•de hegemonie balcanică, prin rezultatul final al unui nou
război care, luîndu-i Coronul şi Modonul, o izgonea din
Moreia însăşi, lichidînd astfel întreaga stăpînire a republicei
1in apele orientale.
: În cursul acestui ultim război ideia unei lupte unice
contra osmanlîilor nu mai putu fi înviată. Sfaturile regelui
Poloniei prin cunoscutul aventurier Filip Buonaccorsi
Callimachus nu cuprindeau nimic real în ole 1 • l\fai tîrziu
nu se vor mai întîlni decît proiecte bine intenţionate, dar
de un caracter pur teoretic - mai mult mijloace de-a răs
punde în aparenţă la o cerere de acţiune care nu putea fi
îndeplinită în fapt, ca acelea care puţ.in înainte de 1520
a,·eau ca autori pe cei doi capi ai creştinătăţii după tradiţia
ernlui mediu, papa Leon al X-lea şi împăratul Maximilian,
precum şi cel mai puternic dintre regii noilor monarhii
absolute, Francisc 1-iu al Franciei 2 •
Lumea creştină europeană trebuie să-şi caute în alt domenm unitatea.
State

1
2

şi

Dinastii,

Bucurcşli,

1922, p. 5-'1'.t.

Vene/ia în Jllarea Neagră, II.
Zinkeisen, Drei Denlcschriften, ilber die orientalische Frage, Gotha,

185¼,
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CE E

BIZANŢUL

Intrind in domeniul conferinţii, pe care
o datoresc bunăvoinţei doamnei Cantacuzino, care m-a
invitat şi mi-a propus să deschid conferinţele privitoare la
Bizanţ, am ales intre materiile care se pot trata una la care
eram intrucitva îndreptăţit prin multe decrnii de cînd
Istoria Bizanţului, atît de strîns legată de istoria poporului
nostru, mă preocupă într-un chip care poate fi puţintel
deosebit de felul preocupaţiilor multor altor persoane.
Pregătit in cea dintîi tinereţă a mea ca medievist cccidental, sînt deprins să merg totdeauna la izvoare. Se poate
întîmpla, din cînd în cind, să neglijez lucruri importante
care au venit pe urmă, şi, atunci cînd am vrEme, caut,
rţatural, să văd şi ceea ce s-a adaus prin cercetările Rcelora
cari m-au precedat, aşa că sînt totdeauna gata, dacă este o
scăpare din vedere, s-o acopăr, dar eu încep totdrnuna cu
cercetarea izvoarelor. Aşa incit a fost un timp, pe atunci
avem patruzeci de ani mai puţin ca acuma, cînd tcate izvoarele istoriei bizantine mi-au trecut sub ochi pentru ca
să scriu o mică istorie bizantină redactată în franţuzeşte,
care a apărut şi in limba engleză şi a cîştigat un număr
foarte restrins de cetitori, dar dintre cei mai buni. Nu s--a
vîndut complet nici pînă acum, deşi am o vagă idee că
exemplarele ce se mai vînd acuma fac parte din altă ediţie
decît cea dintîi. Mai tîrziu am avut norocul, şi mai ales
răgazul, răbdarea şi încrederea, de a relua textul francez
şi de a-l transforma cu desăvîrşire, pentru a face cele trei
volume din Istoria vietii bizantine. Aceasta, ca si unele cercetări de amănunte, ~-au putut recomanda pentru a mi se
încredinţa această conferinţă. Adaug că, în ce priveşte
această carte, Istoria vieţii bizantine, care este în librărie de
cinci ani de zile, care a costat ca tipar vreo trei sute demii
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de lei şi din care nu s-au vlndut nici vreo mie de exemplare
în ţară şi încă mai puţin în străinătate, am rămas şi pînă
în momentul de faţă cu impresia că a f011t ignorată de mai
toată lumea, dar şi cu amintirea sumei cheltuite. Acestea
sînt, aş zice, dacă pot să întrebuinţez un termen atît de îndrăzneţ, micile mele drepturi de a trata o chestiune de o
aşa de mare întindere şi de o aşa de mare greutate cum este
aceea a definiţiei Bizanţului.
Definiţia Bizanţului a fost dată de mai multe ori, în
deosebite epoci şi sub influenţa unor anumite curente şi
mai ales sub apărarea unor anumite prejudecăţi. Bizanţul
este un lucru care s-a salvat în timpurile noastre, şi s-a salvat, nu de istorie, ci de filologie. Un subiect istoric salvat
de filologi se resimte tnsă de aceasta. Nu ştiu intrucît s-ar
resimţi un subiect filologic tratat de istorici, mă tem că
încă mai mult. Dar Bizanţul a fost salvat de filologi in timpul
nostru, după ce un număr întreg de btorici îl denigrase.
Să începem din cele dintîi timpuri, cînd Bizanţul era
considerat ca un subiect de archeolo3:ie. Aceasta s-a fă-cut
într-una din marile ţări europene, care avea în trecutul ei
o legătură cu Bizanţul, prin cucerirea la 1204 a Constantinopolului de cruciaţii cruciatei a IV-a, în care erau veneţieni
şi lombarzi din Italia de nord, dar erau în mare parte francezi. Francezi din Franţa, din ce se putea numi Franţa
atunci, ca şi din regiunile fram:eze de prin împrejurimi;
s-a făcut în Franţa dintr-un interes de erudiţie archeologică
şi sub influenţa unui curent de mîndrie franceză. l\Iindria
aceasta franceză foarte rareori trece dincolo de hotarele
teritoriului francez, ceea ce este o mare scădere în istoriografia franceză, care se opreşte la toate anecdotele de la
curtea regal:1, rareori la viaţa din evul mediu, care şi sub
raportul artei are o aşa de mare importanţă, mai rareori
atinge viaţa provinciilor, care multă vreme au avut o existenţă cu totul autonomă; se opreşte deci asupra unor anumite puncte, mai ales din istoria modernă, neglijînd şi istoria contemporană, care dincolo de Napoleon este, fireşte,
foarte interesantă şi totuşi şi pentru epoca lui Ludovic-
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Filip şi pentru a lui Napoleon al Iii-lea, nu se dă tot ceea ce
subiectul este capabil să dea.
Dar s-a întîmplat că Ducange, care era şi un perfect
stăpînitor al limbii greceşti medievale, căruia îi datorăm
si un admirabil instrument de muncă în acest domeniu
cu peste două secole înaintea operei, foarte criticabilă, da;
foarte practică, a unui grec din America de Nord, care iscă
Ieste Sophokles, s-a întîmplat ca Ducange, cu această profundă iniţiare în toate rosturile vieţii bizantine, avînd un
spirit foarte larg şi mai ales acea vigoare spirituală care
deosebeşte pe cercetătorii francezi din secolul al XVII-iea,
foarte îndrăzneţi în răscolirea domeniilor noi şi izbutind
să intereseze o societate întreagă prin astfel de lucrări a
început şi tipărirea izvoarelor narative ale istoriei Biz~nţului, tntr-o foarte frumoasă ediţi_e de bizantini ( ... ).
lntr-o epocă în caro se adunau izvoarele acestea, care au
fost retipărite pe urmă pe o hîrtie mizerabilă, cu o critică
insuficientă si cu o traducere latină adeseori de neînteles
şi în general 'nu deplin corespunzătoare cu textul, aşa încît
cercetătorii români cari nu ştiu greceşte şi cari lucrează
pe traducerea ediliei de la Bonn se expun la cele mai curioase
greşeli, s-a întimplat şi cu cineva care nu mai trăieste
acum. Diculescu, care făcuse un studiu foarte întins despre
gepizi, cetind necontenit textul grec, dar, la un examen.
cînd l-am rugat să traducă, a declarat că nu e în măsur[t
s-o fadt, deoarece el nu făcuse <lecit să întrebuinţeze traducerea elevilor lui Niebuhr, însărcinati stt dea edi~ia aceasta
din Bonn. La Bruxelles s-a produs apoi iniţiativa admirabi![t
a unui om, care în toate domeniile dă lovituri de o îndrăz
neală extraordinară, şi cu rezultate mai totdeauna fericite,
Henri Grrgoire.
Deci, înainte de opera filologilor germani de la 1820,
ru un secol înainte de opera, care se va putea tipări cîndva
cu mai mult răpeziciune, a lui Gregoire, înainte de traducerile
ce se fac la Paris în momentul de faţă şi care sînt uneori
criticate, pentru cîte o aproximaţie care întrece marginile
îng[tduirii, înainte de aceasta Ducange a început să cerceteze istoria Bizanţului, prezintînd in Constantinopolis Chris154
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tiana cu foarte frumoase ilustraţii săpate în aramă, rezultatele puţinelor cercelări archeologice cc sc făcuseră pînă
atunci. Evident că el nu putea să· prevadă vremea, aşa de
fericitu, în care s-a permis să se facă lucrări de cercetări
arheologice în Sfînta Sofia, precum se fac astăzi mai ales
de americani cari au f~st şi p~ la noi, aşa incit el se mulţă
mea cu ce se putea şti atunc1.
Ducange a început serios, fără preocupaţii nici de laudă
nici de denigrare, dar fără nici un fel de idei generale, cerce:
tarea istoriei bizantine, şi răsunetul operei lui în Franţa şi
Europa a fost foarte mare. Aşa de mare, incit în această
epocă s-a făcut traducerea, foarte bună, în limba franceză, a celor mai multe din izvoarele narative ale istoriei bizantine. În biblioteca Institutului de istorie universală am, printr-o donaţie, această traducere, foarte elegant
prcz.intată, la care nu trebuie să recurgă cineva pentru cercetf1ri de amănunt, dar, cînd vrea să se informeze în general,
pentru a ajunge apoi la lucrul ce-l preocupă, fără îndoială
că este foarte folositoare.
Ce s-a întîmplat însă de la o bucată de vreme? S-a ivit
not innea aşa-numitului „Bas-Empire", care înseamnă
imperiul roman „de mai tîrziu" şi s-a trecut la concepţia
di este vorba de un imperiu degenerat, de un imperiu conru pt. Not,iunea aceasta a ţinut foarte multă vreme, pînă
la începutul secolului al XIX-iea şi chiar ceva mai tirzin
<lecit atita. Este, pe lingă o altă lucrare care-şi păstrPază
valoarea şi pînă acum, a lui Lebeau, care a asut şi a doua
edil ie, tot sub acest titlu, o istorie a imperiului bizantin
f,lc~tă pentru publicul marc, cu ilustraţii frumoase, pe care
o aveam eu, cînd eram încă în şcolile secundare, cartea lui
de Segur, foarte cetită pc vremuri: e un seriilor foarte plăcut,
care a întrebuinţat în mare parte traduceri, cuci nu avea
competenţă în domeniul literelor postelenice.
Dar şi la ei, ca şi la înaintaşii lor, concep\ ia este acrasl a:
a unei lumi grămădite în jurul unei curţi, iar curtea aceasta
este degenerată: acolo se întîlnesc tot felul de vicii, tot fe ul
de porniri crude, asa că trăieste cineva într-o wsnică revoluţie, pe lîngă care' mulţi au iegături pe care nu ie îngăduie
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nici ortodoxia, mc1 orice altă formă a credinţii creştine.
Tot felul de linguşitori, de exploatatori ai slăbiciunii despoţilor bizantini furnică pe acolo. Un urît amestec de eunuci,
de generali grosolani, ridicaţi din rangurile cele mai inculte,
cele mai brutale ale armatei, de cărturari naivi, cari pot să
aibă o importanţă în ce priveşte domeniul studiilor, cum
este caml lui Psellos, dar, alături de această competenţă
în domeniul cunoaşterii antichităţii elenice şi de capacitatea de a imita, se întîlneşte, în ce priveşte caracterul,
tot ce poate fi mai înjositor pentru demnitatea omenească.
Deci cine împărtăşeşte această părere, natural că trebuie
să ajungă la concluzia că bine au făcut cruciaţii de la 1204
că au cucerit Constantinopolul, unde n-au introdus decît
jaful fără păreche, incapacitatea de a înţelege societatea
ce stăpîneau şi o astfel de slăbiciune, nealimentată prin
izvoarele de energie din Apus, deunde veneau, incit la 1261
a fost de ajuns un detaşament venit din Asia, într-un moment
cînd era o vînătoare lîngă Constantinopol, pentru ca să înlăture pe apuseni. Iar, pe urmă Bizanţul a revenit la origine, dar într-o formă întunecată, religioasă, fanatică,
exclusivistă.

Sint multe lucruri care se găsesc într-o problemă istorică,
numai cit ce este principalul nu trebuie amestecat cu ce
este secundar, căci ceea ce interesează este sinteza însăşi
şi valoarea ce poate să aibă ea în dezvoltarea civilizaţiilor
umane. Trebuie să se ţie semă de aceasta pentru a înţelege
de cc, pe lingă noii bizantini lipsiţi de bani, găsim
acuma pe toţi italienii aceştia, din Veneţia, din Genova,
din Pisa, din Florenţa, cari ţineau toate izvoarele de
venit şi în mina cărora era toată bogăţia pe care n-o ştiau
exploata reprezei;i.tanţii, foarte amestecaţi, ai rasei de sinteză bizantină, cari întindeau mina, împrumutau de ici,
de colo, în Italia, se duceau la Avignon şi treceau la credinţa
catolică, împotriva schismei, sau, după trecere de aproape
un secol, ajungeau la Ferrara şi la Florenţa şi acolo, în
dauna tuturor tradiţiilor lor, se închinau înaintea latinită
ţii, făcînd oroare bisericii lor de acasă, pentru ca, întorşi
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acolo, să se rostească aoele cuvinte, raportate de izvoare,
mai bine turcul decît latinul, decît catolicu].
De und.e a venit acestă concepţie, pe care n-a~ avut-o
Ducange şi traducătorii entuziaşti ai izvoarelor pri-vi Loare
la Bizanţ? La mijloc es.te secolul al XVIII-iea. Cînd o societate începe o luptă şi lupta aceasta, din cauza umor a11.umite
constrîngeri, n-o poate duce acasă, atunci caută undeva u:ra
teren geogxafic străin sau un tere:m străin istoric, ~i atacu}
îl dă acolo. Prin urmare, precum, pe la 1820, cî11.d voia să
s~ facă opoziţiei lui Ludovic al XVIII-Jea şi nu se putea
face în Franţa, und.e, cu toată ceair-ta constit1itţională, exprimarea cugetării liheTe era aat'ecum împiedecată, cum fusese
împiedecată de foarte multă vreme, Ludovic al XYI-lea
întrebind, într-un moment, pe ducele de Richelieu: ,,Dumneata ai trăit sub trei regi; care este deosebirea"?, ca să
audă: ,,Pe vremea lui Ludovic al XIV-lea nimeni nu spunea
nimic, pe vremea lui Ludovic al XV-iea se spunea la ureche,
pe vremea maiestăţii voastre se strigă tare", şi sub Ludovic
al XVIll-lea, fratele restaurat al lui Ludovic al XYI-lea,
se striga în adevăr si de la tribună, deşi cu oarecare consecinţe, prin urmare 'cine vroia să reprezinte ideile libe-rale
revoluţionare se înscria intre luptătorii pentru libertatea
grecilor, combătîndu-se, astfel, regimul din Franţa prin
aceea că se înscria cineva în rîndmile filelenilor şi mergea
să apere poporul grecesc în lupta lui pentru indepen-denţă.
ln secolul al XVIII-lea era tost asa. Atunci domnea asanumita filozofie, căreia i s-a a-tribtiit un rol foarte mare-' şi
care este, de fapt, profund antipati,că în persoana oamenilor
cari-i stau in frunte, căci n-a existat caracter mai ordinar
vreodată decît al lui Voltaire, nici oameni mai pretenţioşi
decît lumea în care trăia Rousseau, niei teoreticieni mai
deosebiti de realitate decît Montesqui€u, ale cărui manuscripte s-au vîndut aai cu multe sute de mii de franci, salvîndu-se Spiritul legilor, pentru Biblioteca Naţională, cu
900 OOO de franci.
Pe vremea cind se dădea lupta împotriva oricării religii,
consioorată ca superstiţie, împotriva oricării awtorităţi
regale considerată ca ahsolotism, Bfaanţul era acolo ca o
că
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ţintă, şi

se spuneau Bizanţului toate lucrurile care nu se
puteau spune acelora cari stăpîneau societatea franceză
atunci. Cine vroia să ducă război împotriva „fanatismului"
şi a „despotismului" avea Bizanţ,ul la îndemînă.
Gibbon, care era englez, dar trăind în Franţa, de unde
s-a întors cu spiritul complet transformat, Gibbon, care
scria în Elveţia, unde avea anumite aplecări sentimentale
către viitoarea Madame Necker la care regăsea lumea filozofică de la Paris, natural că a tratat astfel Bizanţul.
Pe urmă a venit acei filologi cari n-au putut salva Bizanţul,
căci cine cetea oare textul grec al ediţiilor lui Niebuhr
ori traducerea latină aşezată jos? Cărţile acestea au avut
o răspîndire mică şi pentru că erau prezentate aşa de rău sub
raportul tipografic, germanii avînd ambianţa curioasă să
răspîndească şi cărţile cele mai folositoare pe hîrtia pe care
o aveau la îndemînă.
A venit însă un timp, în Franţa, de la Rambaud înainte,
care a scris o admirabilă operă despre imperiul bizantin în
secolul al X-lea, operă care ar merita să fie popularizată
şi tradusă în multe limbi, pînă la Charles Diehl, care a
adus întru învierea Bizanţului fosuşiri cu totul superioarP
de vorbitor şi scriitor literar, în care această lume bizantină
se apropie <le noi altfel însufleţită. Bizanţnl datorează enorm
cercetărilor lui Diehl, dar datorează încă mai mult acestPi
forme aşa de atrăgătoare a scriitorului francez care, de curînd,
a reluat istoria Bizanţului, deşi într-un moment cînd ochii
nu-l mai servesc destul şi printr-o adevărată minune învă
ţatul acesta uimitor a putut reveni asupra operei sale de o
viaţă întreagă, ca să-i dea o formă plină de noutate şi păs
trînd tot farmecul literar pe care l-a avut scriitorul în toată
desfăşurarea operei sale. Dar şi la Rambaud şi la Diehl,
în Figurile bizantine ale sale mai mult decît în Istoria imperiului bizantin" ori în noua prezintare despre care am vorbit,
interesul asupra Bizanţului se îndreaptă şi asupra un·ei
părţi puţintel exagerate de cerinţa publicului din această
istorie.
Evident că în Bizanţ sînt multe lucruri curioase, pe lingă
foarte multe lucruri pitoreşti, dramatice: prin urmare ceea
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ce influent,ează mai mult pe un cetitor, partea aceasta făcea
ca Bizanţul să apară din nou în prima linie a preocupatiilor
publicului şi permitea ca subiectul să fie reluat într-o f~rmă
în care niciodată, nu fusese tratată pînă atunci această parte
aşa largă din istoria omenirii timp de mai bine de o mie de
ani. Dovadă că aşa este, e şi foarte largarăspindire acărţilor
d-lui Diehl, ca şi marele succes al d-lui Diehl ca vorbitor
conferenţiar, căci pretutindeni în Europa unde a călătorit
conferintele sale sînt cerute insistent si urmărite cu o adevărată pasiune.
'
Bizantinologia germană luase şi ea în stăpînire Bizanţul.
Un om de o putere de muncă extraordinară, care a sfirşit
prin a-l uza şi distruge la o vîrstă relativ tînără, Krumbacher
a deschis o şcoală în Germania, care este reprezentată acuma:
cu cunostinte foarte adîncite si cu o încîntătoare modestie
în felul ~um' prezintă studiile ~ale, de Dolger, care este una
din podoabele congreselor de bizantinologie care adună pe
toţi cercetătorii studiilor bizantine din toate ţ{trile Europei.
Krumbacher a scris şi o istorie a studiilor bizantine, care
este un repertoriu admirabil, la care s-a adus în ediţia a
doua şi contribuţia cercetătorilor în domeniul teologiei
bizantine. Dar, în ce priveşte teologia bizantină, mai sînt
încă lucruri de spus, sînt interpretări care se pot prezinta
în ceea ce pare o masă informă de discuţii zădarnice în
jurul unor chestiuni care nu pot fi lămurite niciodată,
pentru că sînt într-o lume transcendentală, avînd o atingere
profesională cu preoţii şi nu o atingere sufletească şi cu noi.
Da, în domeniul acesta al teologiei bizantine se pot găsi
şi lucruri de mare interes.
Iată ce s-a crezut de ·Bizanţ,, iată felul cum a fost interpretat şi tratat, iată categoriile de public care au considerai-,
în feluri deosebite, ceea ce a fost Bizanţul. Dar a considera
Bizanţul ca un obiect de archeologie, a-l considera ca o
materie literară cuprinsă în cronicari, închisă în doctrine
teologice, parafată în opere diplomatice, a trece pe urmă Ja
concepţia Bizanţului infam, vicios, veşnic tulbure, caro
insiră în dezvoltarea sa toate faptele rele ale dcspotismulu i

.
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şi pedepsele car~ aşteaptă pe aceea cari au servit despotismul,
pentru ca pe urmă teologia să se prindă de unele izvoare
şi curiozitatea publică să caute anumite taine in lumea,
şi a bărbaţilor, dar mai ales a femeilOI', din Bizanţ, pentru
ca, în sfîrşit să furnizeze uno.i om de mare talent materialul
care este aşa de bine tratat istoric, incit, cu o singură excepţie,
a lui Paul Adam, nu s-a găsit nimeni care să aibă îndrăzneala
să creeze şi romanul istoric privitor la Bizanţ, fiindcă
valoarea literară a d-lui Diehl inlătură putinţa de a cîştiga
succes in domeniu] acesta, încă nu ajunge.
Dacă un subiect poate să treacă prin toate formele arătate,
să fie interpretat cînd într-un fel, cînd în altul, să atragă
curiozitatea publicului în domenii aşa de deosebite, aceasta
înseamnă că definiţia lui se aşteaptă încă. Fiindcă, atunci
cînd este definit un fapt, un mare fapt istoric cum a fost
Bizanţul, cînd un lucru care reprezintă aşa de mult ajunge
să aibă o definiţie, def iniţia aceasta mărgineşte şi închide
pe acei cari vin pe urmă: nu se mai zburdă in dreapta şi
în stînga şi nu se mai poate întrebuinţa ca o jueărie ceea ce
este un cone{lpt istoric aşa de respectabil şi de venerabil
cum este Bizanţul şi care nu poate servi pentru urmărirea
unor scopuri ce n-au nimic a face cu esenţa lui.
Definiţia la care de multă vreme m-am oprit şi pe care
am avut CW'ajul s-o- prezint in multe locuri, .cîndva şi în
Barcelona, unde era un interes pentru Bizanţ, şi din cauza
legăturilor pe ca;re odinioară le avuseră catalanii, la sfîrşitul secolului al Xiii-lea şi la încep1:1tul secolului al XIV-lea,
cu posesiunile imperiale din Asia Mică, la acea epocă în
care oamenii plecau din Catalonia ca să ajungă cezari bizantini şi să ia în căsătorie princese din dinastie este aceasta:
Bizanţul e o sinteză d,e elemente foarte doosebite, venite de
pretatindeni, care rămîne totdeauna deschisă, pmă ce ideia
însăşi bizantină a dispiirut. Şi intr-o carte publicată acum
cîţiva ani, care a fost primită cu oarecare interes şi care se
cheamă „Bizanţul după Bizanţ", am arătat apoi că, de fapt,
Bizanţul trece mult dincolo de anul 1453, cînd Co:astantinopolul a fost luat în stăptnire de Mohammed al Ii-lea şi ideia
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bizantină

trece acum la anumite popoare din sud-estul
Europei, aşezîndu-se de la o bucată de vreme şi la noi, cu
toate elementele sale de artă, de concepţii politice, de drept,
dar se păstrează şi ln Constantinopol, unde patriarhul nti
este decît un continuator al împăraţilor bizantini de odinioară, purtind ca o dovadă a rolului său vulturul bizantin
pe piept şi adunînd la serbările cele mari ale creştinătăţii,
nu numai toată lumea, grecească de acolo, dar toată conştiinţa
ortodoxă a popoarelor răsăritene, tnconjurindu-1 de altminteri de un respect care mergea pînă ln Rusia Romanovilor,
legată de lumea grecească prin această comunicare ortodoxă.
Paştile la Constantinopol pe vremea stăpinirii turceşti,
sub sultanu] Mahmud chiar, prin anu] 1830-40, era, în
ce priveşte formele, acelaşi lucru care se intilnea pe vremea
împăraţilor bizantini, pină într-atîta, incit, în zilele Paş
tilor, grecii puteau face orice. Cum este obiceiul in Orient,
· mai ales în lumea greacă, fiecare putea tra_ge cu puşca în
acele trei zile, înaintea unei lumi turceşti, care nu era decit
o reeditare, cu altă religie, cu alţi demnitari şi cu sprijinirea altei clase militare, a Bizanţului de odinioară,
Părerea o păstrez şi pînă acum, şi ea este opusă părerii
pe care turcismul actual încearcă s-o impună, şi care nu se
va impune niciodată.
Este un istoric turc, Kopriiliizade, care este propagatorul
unei teorii ce pleacă de la hitiţi, consideraţi ca prim popor
creator de civilizaţie, şi trece la dominaţia se]giucizilor
în Asia Mică. Pe alături se observă, în această iluzie, că nu
este popor ln Europa care să nu aibă ceva de la turci, punindu-mi-se, de un simpatic cercetător turc la un congres de
istorie, această întrebare: ,,Ştiţi sau nu că turcii au cucerit
cindva Roma? Căci cine a venit cu Odoacru? Scirii, rugii
- şi turcilingii, iar aceştia nu înseamnă decit turci". Iată
plnă unde se merge în servirea unui interes naţional respectabil, dar peste măsură de exagerat. Şi atunci se spune că
Biza.nţul n-ar avea a face cu imperiul otoman, care a fost
creat prin voinţa poporului turcesc şi, deci, reprezintă
felul lui de a fi: n-ar avea decît să examineze cineva formele

161
https://biblioteca-digitala.ro

vietii de stat ca să vadă că este o transmisiune selgiucidă
care nu are a face cu Bizanţul.
Nu este adevărat. Bizanţul apare la noi în toate formele
sale si în toate manifestările din deosebitele domenii ale
vieţii' publice, dar, în acelaşi timp, Bizanţul era în Constantinopol, prin viaţa populară a grecilor, ca şi prin viaţa de
stat a stăpînitorilor otomani.
Prin urmare avem a face cu o sinteză care este compusă
din mai multe elemente, dar care rămine capabilă de a
primi elemente noi. Astfel, noi avem biserici a căror formă
este bizantină, dar a căror ornamentaţie e gotică, împrumutată din Ardeal. La l\lînăstirea Dealului şi biserica episcopală din Curtea de Argeş se înLîlneşte, trecută prin Serbia,
arta bizantină, cu cîte o lature pe care arta sîrhească n-o
are, dar, în acelaşi timp, sînt podoabe care vin, cum a
arătat-o foarte bine odinioară Balş, în parte, la Argeş din
Armenia şi, pe de altă parte, la Dealu, din influenţe apusene,
trecute prin Dalmaţia. Inscripţia de la Dealu, ca şi inscripţiile de pe mormintele de la Argeş a le domnilor, are caractere
cirilice care sînt modelate după formele scrisorii latine,
ca in Venetia.
Este deci' o greşeală a prezenta Bizanţul nu ca lucru
isprăvit, fără a înţelege de unde această aparenţă. Ea vine
din anumite concepţii care nu se pot manifesta însă decît
in formă de artă.
Bizanţul a fost deci într-o continuă prefacere. Sint atîtea
perioade de istorie bizantină, cu atitea feluri de infiltrare
bizantină şi în vecinătate, incit această dezvoltare nu este
intru nimic inferioară dezvoltărilor pe care şi arta le-a avut
în lumea europeană catolică, in lumea din Apus.
Care sînt elementele ce au intrat în sinteza bizantină si
care a fost soarta acestor elemente? Noi zicem: Bizanţui,
dar niciodată terminul acesta n-a fost aplicat la altceva
decît la cetatea de odinioară, Bizanţul nu este o împărăţie
grecească sau orientală, ci, în concepţia sa fundamentală:
impărăţ.ia romană, Basileia ton Romaion (6ix<nAdix -.&u
·pw!J.ixtwv). Grecul însuşi a ajuns, şi în viaţa populară, să
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se considere, nu ca elenul de odinioară, ci, în acceptia aceasta populară a cuvîntului, ca Rhomaios, Romeos, 'de unde
Romeo din Romeo şi Julieta, care nu înseamnă decît grer,
cum, de altfel, Desdemona este în legătură cu o figură elenică
trecută prin influenţă italiani't şi înseamnă „ceea care se teme
de demon" (oetto-:oet1µwv), precum şi Othello şi Ofelia sînt
în legătură cu şarpele, cu „ophis", aşa încît în aceste nume
este o veche origine grecească, ce ar trebui căutată şi în
mediul italhm de unde s-a inspirat Shakespeare.
Deci împărăţia aceasta a fost a „Romeilor", cari se consideră ca romani, nu admiţînd cu supunere o îngenunchere a
lor, ci reclamînd cu mîndrie apartenenţa faţă de imperiul
roman. S-a păstrat, astfel, la Bizanţ limba latină, care
apare pe monede pînă într-o epocă foarte tîrzie, ea s-a păstrat
şi în ce priveşte dreptul, la şcoala de drept din Berit, de care
s-a ocupat cu atîta stăruinţă Paul Collinet, limba greacă
fiind numai pentru interpretări, pe cînd textele se prezintau în limba latină.
lmpăraţii din Constantinopol nu s-au considerat niciodati't ca împăraţi ai unui teritoriu, ci ca împăraţi ai lumii
întregi. Tot ce se spune că împăraţii din Bizanţ au recunoscut pe împăraţii germani din Apus sînt numai închipuiri
provocate de mîndria occidentală. Niciodată n-a recunoscut
vreun împărat din Bizanţ că există un alt împărat la Roma,
la Aachen, la Paris sau aiurea. Pe Otto I-iu, Otto al Ii-lea
şi Otto al Iii-lea, care acesta era pe jumătate bizantin,
fiind fiul principesei bizantine Teofano, ii considerau cei
din Bizanţ ca pe nişte regi ai Italiei, deşi împăraţii aceştia
germani pretindeau a fi succesorii romanilor de odinioară,
şi, cînd venea un sol al celor doi primi Ottoni la Constantinopol, în secolul al X-lea, el era aşezat, cum cerea protocolul, după solii bulgari, pentru că dinastia bulgărească
era aliată cu dinastia din Constantinopol şi bulgarii erau
,,prietenii", cp[1,ot, ai bulgarilor, iar aceasta însemna o situaţie superioară. Se spune că,· într-un anume moment, o
împărăteasă din Bizanţ, Irina, ar fi fost dispusă să se mărite
cu Carol cel Mare. N-are decît să meargă cineva la izvoare
ca să se convingă foarte răpede că în aceste izvoare bizantine,
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mai mult sau mai puţin dubioase, este vorba de învinuirea
adusă unui ministru, care el ar fi avnt de gînd să propună
nu ştiu ce legături, de fapt imposibile, fiindcâ Irina pe
monede se intitulează „impărat", şi nu se putea mărita un
lmpărat cu alt împărat. Ea era împărăteasă pentru dinsa,
ca femeie, dar, in ce priveşte imperiul, era împărat.
lmpărţirea în două a lumii .creştine: 1,1na a Apusului, alta
a Răsăritului, a.ceasta era inadmisibil pentru Bizanţ. Bizanţul putea accepta o situaţie provizorie, dar îşi rezervă
oricînd să se întoorcă.
Prin urmare avem a face cu un imperiu rfJman, şi dreptul
de aici este dr-eptnl roman, mindria cea mare a tuturor
împăraţilor bizantini este să păstreze şi să continue acest
drept. Iustin.ian a săvirşit o operă anacronică: el conducea
o societate creştină şi a împrumutat dreptul roman, sprijinit pe idei păgîne, care nu avea a face cu situaţia de atunci
din imperiu, precum Napoleon, inspirîndu-se de la Iustinian,
a îmbrăcat multiplicitatea de interese a societăţii
moderne într-o formă absurdă, care se păstrează, din nenorocire, în cea mai mare parte, şi acum.
Alături de aceasta, fără îndoială avem ortodoxia. AI
doilea element este ortodoxia. Ortodoxia aceasta a pătruns
adînc în sufletul bizantinilor de originile cele mai deosebite
şi a servit ca legătură între dînşii. Biserica adună în jurul ei
arta, po-ezia este închinată aproape exclusiv scopurilor
bisericeşti, o poezie care a fost judecată în multe feluri
şi pe care teologia şi filologia o exagerează extraordinar.
Noi uităm, cînd cetim poeziile din vremea aceea, că erau
întovărăşite de o muzică 1n stare să le recomande şi să le
menţină. A examina operele de teologie este foarte obositor:
se cufundă cin-eva in diBcnţiile ac.est.ea fără capăt, de o originalitate foarte relativă; nu vă închipuiţi c-e greu se poate
prinde un element de viaţă: am tncercat-o străbătindu-Ie
pentru a scrie Istoria vieţii b:izantine. Dar teologia bizantină
nu este aşa de indiferentă cum ar părea. Pentru istorie da,
dar felul insu,i de a se prezenta problemele nu este dccît
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un capitol al cugetării elenice, este continuarea cugetării
greceşti din epoca alexandrină.
1n afară de aceasta este Orientul. Desigur Orientul acesta
a existat ca element de .sinteză de la tnceput. Mutarea la
Constantinopol, aceasta insemnează acceptarea influenţelor
care trebuiau să vină din mediul grecesc. Constantin cel
Mare a vrut, e drept, altceva; a vrut să facă Roma nouă
asemenea cu Roma de odinioară. S-a inttmplat insă un lucru,
şi, fără intervenţia acestei schimbări, evident că dorinţa
lui Constantin s-ar fi putut păstra. S-a intimplat că partea
europeană a imperiului s-a pierdut. A venit năvălirea slavilor, incursiile prădalnice ale avarilor, aşezarea bulgarilor
intr-un fel de stat de contrafacere şi de concurenţă, înstră
inarea atitor părţi din imperiul bizantin în mina unor
apuseni, cari se prezintau ca adversari ai imperiului bizo.ntin, oa doritori de a lua Constantinopolul. Bizanţut a fost
1:ntors, astfel, cu faţa către Asia. Se adaugă şi faptul că Jnsăşi
Roma primise pină acum la dinsa atitea influenţe care
veneau de la monarhiile răsăritene de odinioară. ln lupta
cu Persia, aceasta primise foarte puţin de la romani, dar
romanii primiseră foarte mult de la perşi. Pentru basileus-ul
din Persia romanii aveau foarte mare respect: aceea era doar
„monarhia a toată lumea" şi romanii nu puteau fi decît
imitatorii tîrzii ai acestei forme.
Dacă Bizanţul n-a alunecat încă mai mult către Orient
şi nu şi-a pierdut caracterul roman, aceasta se datoreşte
invaziei arabe. Cind arabii au înlocuit pe verşi, intre reprezintanţii unei stăpîniri de caracter popular şi între împăraţii
bizantini n-au putut fi legături ca intre regii persani şi
împăraţii de pe vremea lui Iustinian, şi, cind au apărut pe
urmă turcii peste arabi, caracterul mult inferior sub raportul civilizaţiei şi ,esenţa deosebită a turcilor a împiedicat
aceste legături.
A crede însă că bizanţul .s-a rupt de Apus, de viaţa vie
a Apusului, nu de tradiţia juridică şi de amhltirile istorice,
este o foarte mare greşeală. Intre Răsăritul bizantin şi
Apusul încăput tn mina multor neamuri, unor naţiuni
răsărite din lumea romană, a fost o continuă interpene165
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tratic. Mărfurile din Răsărit veneau pînă în adîncul Franciei
me{·ovingimiilor şi caroli~gicnilor, şi Carol ce] Mare a fost
îmbrăcat în stofii bizantmă şi aşezat aşa în mormintul său
de la Aachen. Tot cc era obiect de lux şi eleganţă venea,
nu numai de la Constantinopol, dar şi din Antiohia. Atîţia
dintre papi au fost greci: acuma chiar, cind s-a făcut
socoteala predecesorilor lui Piu al Xi-lea, s-au văzut mulţi
papi greci şi chiar sirieni. Şi arta romană din Apus a trecut
printr-o formă bizantină.
Se vorbeşte de îndoita schismă a lui Fotie, în jurul căreia
continuă discuţia şi acum, deşi ar trebui să se facă o înţe
legere internaţ,ională ca să nu se mai discute chestiunea cu
Fotie, in care ortodocşii şi adversarii lor îşi menţin punctul
de vedere, dar schisma lui Fotie şi apoi a lui Mihail Cerulariul, la jumătatea secolului al Xi-lea, n-au însemnat ruperea
creştinătăţ.ii în două. Întîi, că nu hotăra papa şi patriarhul
ci impăratul din Bizanţ. Dacă împăratul avea nevoie, sub
un anume raport, de lumea apuseană, nu avea <lecit să trimeată în exil pc patriarh şi să reia legăturile de odinioară.
Ortodoxia este un lucru de imperiu mult mai mult decît
catolicismul, care, deşi este un lucru al imperiului din A pus,
dar, în imperiul acesta din Apus papalitatea îşi avea
rezervele sale de energic, pe cînd în Răsărit totul era concentrat în mina împăratului.
N-a fost niciodată o ruptură intre biserica Răsăritului
şi a Apusului. De aceea fură şi posibile incercăriledeîmpă
care, care s-au făcut de at.îtea ori şi care, îndată ce s-au
aşezat cruciaţ,ii, la 1204, în Constantinopol, au fost un lucru
la ordinea zilei. Jar împăraţii Comneni întreţin vechea
strălucire a imperiului, ca acel Ioan, care, rănit în Asia
de o s:'\~rată otrăvită, cind era vorba să i se taie mina, a
răspuns prin cuvintele pe care cronicarul latin al cruciatei le-a
păstrat şi în care se cuprinde toată esent,a imperiului bizantin: ,,Non una manu romanum regitur imperium". Şi a
lăsat să moară, ca să nu rămîie cu o singură mină, incapabil de a stăpîni imperiul. Aceştia sint însă cavaleri apuseni, însuraţi uneori cu princese care vin din Ierusalimul
francez, din lumea germană; ei merg personal la război.
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Im păra tul bizantin era, în escnţ,ă, sacru: trebuia să apară
numai in anumite împrejurări; era un zeu, si de aici omorîrea lui toc~ai pentru că era sacru şi nu putea fi sfătuit.,
îndreptat şi. mustrat. împăratul era însă odinioară ca şi
un idol nemişcat, ca un sfînt creştin închis în racla sa de
aur împodobită cu pietre scumpe, dar acuma el se suie călare
pe calul de război, care-şi are un nume, întocmai ca numele
marilor cavaleri, ale acelor preux ai legendei eroice occidentale: se bate personal cu turcii şi arată, ca Alexe Comnenul, cu mîndrie scutul în care s-au înfipt atîtea săgeţi
pornite de la necredincioşi. Acesta nu mai este clasicul
împărat bizantin.
Paleologii au luat în căsătorie princesc apusene pină şi
din Monferrat, şi de aceea au ajuns marchizii aceştia să
fie stăpînitorii coroanei bizantine şi a trecut titlul _de împă
rat al Bizanţului la Casa de Savoia, aşa că-l poartrt azi
regii italieni prin moştenirea venită de la l\fonferrat. Influenţa occidentală a fost aşa de puternică, încît odinioară
am putut scrie că aceia ce a căzut sub lovitura turcilor lui
Mohammed al Ii-lea n-a fost imperiul bizantin, ci forma
latină, forma italiană, în care, încetul cu încelul, prin
această continuă infiltraţie, se prefăcuse imperiul odinioară
roman de esenţă şi străbătut de concepţia orientală a basileilor, pentru a cădea apoi cu dcsăvîrşire în puterea spiritului acestuia, plin de iniţialivt't, al Apusului.
Dar veţi zice: prin urmme acesta nu era imperiul bizantin. ln ce priveşte faptele, acuma, nu. ln ce priYeşte toate
formele sale, chiar în momentul cînd pictura de la Cahrie
sau de la l\listra, care este aceeaşi cu cea de la noi la Argeş,
este una în esenţa ei cu pictura italiană din aceeaşi neme,
cele dmitt lumi avînd necontenit contact între ele si italienii
îmbogăţindu-se la Constantinopol ca să moară la' Florenţa,
sau invers, chiar în vremea aceasta nota fundamentală romană a acestui imperiu n-a dispărut.
Şi, cind, la Atena, acum cîţiva ani, cu ocazia unui congres de bizantinologie, un învăţat italian, cu mîndria ce-i
însufleţeşte neamul astăzi, a spus: ,,aceasta este Rom~
noastră", avea dreptate acel tînăr învăţ.at italian, căci
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elementele celelalte se alătură numai la concepţia juridică
romană, rămasă vie pînă la sfîrşit.
Şi, dacă Bizanţul acesta s-a putut apropia de noi, aducînd
devierea noastră de Ia viaţa populară veche şi de la viaţa
occidentală, venită prin unguri şi poloni la crearea statelor
noastre, da-că Bizanţul s-a putut înstăpîni pe noi, aceasta
n-a rost prin caracterul său grec şi nici din devoţiunea
noastră specială pentru ortodoxia pe care de multă vreme
am prefăcut-o aşa cum corespunde cu sufletul nostru, ci,
dacă el s-a apropiat de noi şi noi ne-am apropiat de ace&t
Bizanţ, s-a făcut pentru că, prin ctitor-ia romană rămasă
în instinctul claselor populare ale noastre, care ele au creat
domnia, noi ne recunoaştem în baza rcmană a lui.
Bucureşti,
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1~38.

0E~VOL"fAREA EXTERNĂ A VENEŢLEl

A~est oraş d-e provincie al Ita-Iiei, fără milionari, fără oameni de petrecere, fără o mare fa.imă actuală
de artă - cu toate expoziţiile artistice- care se- organizează
aici şi adună attta lume străină, fără deosebite ros-turi
oficiale, şi în care o bună parte din viaţă şi cea mai mare
parte din cîştig vin de la- afluenţa, aproa:pe continuă, a
străinilor, a avut un rol mare tn istoria umversală, un rol
imperial. N-are cineva decît să se uite la pictura din veacul
al XVf-lea, păstrată în pafatul dogilor, şi ca-re glorifică
Republica Veneţiei. în această minunată operă a lui Veronese, pe lingă frumuseţea liniilor înfăţişate de cel mai mare
cunoscător al tainelor trupului omenesc între artiştii Renaş
terii, e şi o ide ie: nu ideile deosebite, şi de multe ori contrazicătoare, care se întîlnesc astăzi în galeriile de artă, ci
una singură, care domina în sufletul meşterului, ca şi in
sufletul tuturora, ceea ce poate fi mai sănătos intr-o societate: ca toţi oamenii să se unească şi în ceea ce priveşte
creaţiunile artistice, ca un singur gînd să fie şi în realizarea
operei de artă, care d-evine astfel cea mai înaltă şcoală cetă
ţenească, a imperialismului '1eneţian. Se vede Veneţia, în
chip simbolic de regină - şi era regină, tn Creta, în Cipru,
deşi acasă era Republică, gata a primi omagiul popoarelor
supuse. Şi iată-le dincolo, în tabloul lui Tintoretto: ambasadorii persani cu turbanele lor, cu bonetele lor ţuguiate,
cu căciulile lor frigiene, desfăşurînd covoare aducind
lucruri scumpe tnafotea dogefui, tablou care prin vastitatea
lui nu poate fi uitat de cine l-a văzut măcar odată; trimeş.i
din toată lumea apar tngenuchiaţi tnaintea Veneţiei, aducindu-i ceea ce au mai scump ca bogăţie, ca agonisită- a
muncii, ca devotament. Aceasta înseamnă că Veneţia se
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considera atunci, în veacul al XVI-lea, în realitate ca o
împărăteasă a mărilor, ca o Oceana mai veche decît Anglia, deşi, cum se va vedea, pierduse atunci în mare parte temeiul pentru acea splendidă înfăţişare. De aceea, laVeronese,
veşmîntnl de hermină pe care îl poartă stăpînilorii încoronaţi,
de aceea sceptrul, pe cind, la picioarele ei sprijinite pe însuşi
glohnl terestru, leul lui San l\Iarco, patronul Republicei,
slăpîn mai puternic decît orice alt magistrat şi <lecit toate
ma~istratnrile împreună, arată că această mărire vine din
binccuvinlarea cerească. De o parte şi de alta, se apleacă
două femei, Dreptatea şi Pacea, dar ele ar putea să reprezinte şi cele două părli de lume asupra cărora a trecut influenţa şi a rămas stăplnirea negoţului veneţian.
Deci iată sub ce raport trebuie .considerată Veneţia în
legăturile ei teritoriale, în relaţiile cu vecinii: sub raportul
v isulni de stăpinire asupra mărilor răsăritene şi a teritoriilor
din jurul acestei mări, vis pe care a izbutit să-l îndeplinească
printr-o muneă, a cării intensitate, a cării statornicie credincioasă, a cării putere de jertfă şi a cării bună economie
practică sînt fără păreche, această bună economie fiind
elementul indispensabil în toate socotelile pe care un popor
le face faţă de vii torul său. Romantismul individual poate
fi foarte interesant şi strălucitor, dar această bună chibzuială a ficcăru i moment din viaţa fiecărui om care face
parte dintr-o societate, aceasta este esenţialul, şi, în Veneţia, pînă şi cel din urmă hamal care pe Riva degli Schiavoni
ajuta deseărcarea, cărînd pe umerii lui bogăţiile aduse de
vasele venetiene, si el avea constiinţa insemnătăLii Veneţiei şi conşliinţa datoriei pe car~ i-o impune lui,· săracul,
umilul, dispreţuitul, această însemnătate, încă o dovadă că
popoarele se ridică numai prin valoarea lor morală, trăiesc
numai pl'in aceasLă valoare morală şi, oricît ar vrea, şi
orice ar avea, ele incetează să mai fie fiinţe respectate şi
organisme independente cînd această. valoare morală a
dispărut.

Acestea spuse,

să intrăm

în materie~
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I
Se zice de obicei - şi aici se poate stabili
o legătură între noi şi veneţieni - că Veneţia s-a întemeiat atunci cînd, Attila pătrunzînd, în veacul al V-lea
şi în regiunile din nordul Italiei, s-a înspăimîntat atît de
mult populaţiunea de acolo - înţ,elegeţi bine că erau oameni
foarte culţi, foarte delicaţi, foarte bogaţi acei locuitori din
nordul Italiei, s-au înspăimîntat, zic, aşa de mult de apariţia regelui hun - se pare că pentru <linşii era neaşteptat
să apară Attila; n-or fi auzit niciodată de existenţa lui şi a
hunilor I- încît, prinsă de o frică nebună, s-ar fi refugiat
în insulele unde c astăzi Veneţia. Noroc că au găsit insulele,
căci altfel ar fi fost dispuşi mai degrabă să se înece cu toţii
decît să primească „jugul" lui Attila şi al barbarilor I
Concepţia aceasta istorică o cunoaştem şi noi. Acei cari
au învătat numai pe băncile scolii istoria românilor stiu că
strămosii nostri romani - toti romani autentici _. într-o
înaltă ;tare d~ bogăţie culturală şi intelectuală, cînd au auzit
că vin barbarii, s-au speriat şi s-au retras deci cu toţii în
munţi, ele au stat acolo secole, uitîndu-se cu ochianul să
vadă unde mai sint sălbaticii, şi, numai după ce o tîrzie
generaţie s-a asig'1rat că şi cel din urmă din ei s-a retras,
s-a întors în stepa, numai atunci a îndrăznit, după acea trecere de cîteva veacuri, să ia din nou în stăpînire pămîntul
părăsit de <linşii .
.\cestea sînt concepţiuni cu totul naive. Attila, în Panonia
lui, avea doar apucături de rege: el clădia case de piatră,
avea lăudători în latineşte, artişti romani, avea, nu numai
o mulţume de prinşi de război, dar şi o mulţime de elemente
care de bună voie veniseră la curtea lui, în ţara lui, pentru
că aveau acolo mai mare cîştig şi mai multă siguranţă decît
acasă. Şi nici Attila n-avea de ce să se uimească de civilizaţia acestor populaţii din nordul Italiei, de la gurile rîurilor
italiene, cum nici ei nu puteau să se umple de groază nesfîrşită în ceea ce-l priveşte pe Attila. Toată lumea ştia că harîncă
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barul urmează drumurile, şi n-ai decît să te dai în lături
din drum ca să nu-l intîlneşti, iar, dacă te întîlneşti cumva
cu el şi te prinde, .n-a-i decit să-i plăteşti preţul de răscumpă
rare.
Astfel originea

Veneţiei

nu ·t,ebuie

căutată cituş-i

de

puţin
altă

ln fuga aceasta a gloatelor îngrozite. Trebuie -cu totul
explicaţie

ca -să o înţelegem.
Locuitorii a-scunşi în lagunele de aici erau oameni foarte
săraci: pescari şi agricultori în acelaşi timp. Speţa nu e rară
nici la noi, căci avem şi noi .pesoari oari fac in acelaşi timp
agricultură. Aceşti oameni -simpli au avut deci totdeauna
legăturile lor si cu lagunele. Nu sare omul ca broasca în apă
'fără să ştie ce se .găseşte acclo, ci ei ,ştiau foarte bine ce e
laguna, în caPe luntrile lor umblaseră o mulţime de vreme
p.înă atunci. Astfel, fără să fie nevoie cituşi de puţin de
Attila şi dt! năvălirile lui, e ex_plicabil de ce anume elemente
din părţile aoestea de la răsăritul Italiei s-au refugiat în
lagună, unde, dacă i-ar fi gonit o năvălire, ar fi stat numai
pină la .inc-etarea -ei.
Lagunele de altminteri, nici nu stnt marea întreagă, ci o
„jumătate de mare": sînt lagune moarte, în care, apa liberă
nu mai vine, -şi sint lagune vii, pe care ea le cercetează în
fieoare zi, le împrospătează, le asanează, le înviorează şi
care cuprind -insule capabile de a primi ziduri, terenuri
capabile de a fi fixate, mîluri în care se pot înfige parii pe
cari să se sprijine clădiri. Populaţia de aici trebuie să fie pe
jumătate marină, pe jumătate oontinentală, pe jumătate
oăuttnd bogăţiile pămîntului ca agricultori, pe jumătate
explortnd ·bogăţiile mării, ca m8.IUilari.
·Oraşe aşm;ate

tn asemfillea regirmi fie mai întîlnesc şi aiurea,

iără să !fi avut viitorul pe care l-a avut Veneţia. lntrebarea

oea mare ·oe se pune, e aoeasta: de oe, intr-e toate oraşele de
felul acesta, numai unul, Veneţia, a putut să cucerească
atitea teritorii, a putut să facă a pluti pe mare atîtea corăbii
şi să ia 'tn stăpinite teritorii atît de întinse? 'lntrebare
foarte naturală, la care nu ştiu să se fi dat un răspuns satis-
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făcător, care totuşi trebuUJ să se găsească la începutul istoriei
Veneţiei.
Acum în urmă, un învăţat german, Henric Kretschmayr

care a cetit, fireşte, tot ce s-a scris despre începuturile Vene:
ţiei, ne-a dat o carte în care găsim multă învăţătură, dar,
din scrisul său, ceea ce aJll dori să ştim: de ce Veneţia a
fost ceea ce a fost, mai mult decît un oraş, mai mult decît
o provincie, decit un stat, mai mult decJt un regat, tot nu
ştim. Fiindcă - acesta ar fi răspuns11] - alături de situaţia
ei particulară: în fundul ferit al unei mări larg deschise la
capătul cellalt şi deschise, în acelaşi timp, ~i asupra baziµ.ului occidental şi asupra celui oriental al Mediteranei, mai
trebuiau şi anume calităţi tradiţionale de rasă şi, pe de altă
parte, anume legături politice. Veneţienii aceştia sint un fel
de amfibii în chipul cum trăiesc; ei bine, tot amfibii trebuiau să fie şi în legăturile lor politice: pentru o persoană
politică e desigur un lucru detestabil să fie amfibie, dar
pentru nn stat, in unele împrejurări, e foarte bine să poată fi
amfibie, să poată trăi, va să zică, după plac, în două medii
deosebite.
Venim lntîi la rasă.
ln Veneţia, oricine stă destul de mult ca să-şi deprindă
ochiul cu aspectul populaţiei, deosebeşte uşor mai multe
tipuri. Este unul, venit de pe continentul italian, cu gîtnl
scurt, cu acele splendide feţe largi, senine, luminoase, care
au servit în cea mai mare parte de mod-elepictorilorveneţi-eni
din veacul al XVI-le a. Veneţienii, veneţienele pe cari-i
zugrăveşte Veronese, sînt persoane cu gîtul tare, cu figuri
rotunde, cu umerii puternici, pe care-i simţim cu mersul
legănat. Ei nu sint reprezintanţi ai vechiului tip veneţian,
care dispare, năpădit de a-0estălalt tip italian. Acela e mult
mai subţire, mai tnalt, cu legături mai elastice - părul
blond-roşu, vestitul roşu veneţian, ochii verzui, de mare,
sînt un accesoriu. Noi cunoaştem acest tip, căci il intîlnim
şi pe malul cellalt al Adriaticei. Cine crede că Italia a fost
locµită totdeauna de italieni, chiar cu rezerva etruscilor
din Toscana şi a grecilor din Sicilia şi Grecia Mare, se
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insalrt. A fost o vreme cînd rasa

latină

se intiAdea numai

pînă la Apenini, de unde era altă rasă, pe care noi trebuie

să o cunoaştem foarte bine pentru ci:'t avem şi noi legături,
directe şi indirecte, cn <linsa. Această rasă e cea ilirică, şi
ea însăşi face parte din marea familie traco-ilirică. Noi
sin tem mai mult traci decît iliri; elementul iliric se găseşte
însă la aromâni destul de puternic, iar albanezii sînt mult
mai mult iliri decit traci. Aceasta formează ca o lcgăturrt
de rasă între noi şi veneţieni. Acestei puternice rase ilirice
îi era supusă în întregime Marca Adriatică, şi de o parte şi
de alta. ( ... ) Această mare a fost însă cîndva mare ilirică.
Ştiu foarte bine că este şi altă teorie, recentă, după care
veneţii vechi ar fi venit din părt,ile Balticei, dar să ne ferim
de exagerările etnografilor cari mută popoarele dintr-un
continent într-altul cum nu s-ar muta astăzi, cînd avem
trenuri şi atîtea mijloace de comnnicaţ.ie şi emigrare. După
aoeastă teorie nouă, albanezii ar fi venit de la Marea Baltică,
pentru că limba albaneză ar fi o limbă lituaniană. Teoria e
împărtăşită însă de doi-trei cercetători1, dar cea mai mare
parte dintre învăţaţi recunosc că veneţii <le odinioară erau
ilirieni.
Această rasă, căzînd între rasa latină, la Apus, şi rasa
grecească, la Răsărit, era menită să joace un rol însemnat.
lntr-o conferinţă ţinută la Veneţia, şi care va apărea în
curînd, am insistat mai pe larg asupra acestui lucru că ilirii
din Peninsula Balcanică au încercat întîi să fundeze un stat
propriu, care ar fi cuprins şi regiunile vene te; înainte de
Hristos, sub trei regi, Tenta, Agron, Gentius, s-a încercat
să se facă din Marea Adriatică l\farea ilirică despre care vorbeam. Dar romanii au biruit, şi au început astfel opera lor
de latinizare in Peninsula Balcanică peste iliri şi peste traci,
ambele rase cu totul supuse, pînă ce influenţa latină se
întinse pînă la malul stîng al Dunării, iar, la răsărit, pînă
pe la mijlocul Bulgariei şi dincolo de văile Macedoniei, cu
rosturile ei administrative oarecum deosebite. Pe urmă însă,
prin năvălirea slavilor, s-a rupt lumea aceasta în două, şi
1

V. Cordenons, Iscrizioni 11eneto-euganee, Feltre, 1912.
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noi am

rămas

de o parte,

veneţienii

de

altă

parte,

aşa

incit

această vastă unitate a fost &fărîmată pentru totdeauna.
Dar rămăsese la aceste populaţii conştiinţa că reprezintă
o rasă, că această rasă are drepturile ei, că este o mare care-i
aparţine din vechi, că ele se pot întinde asupra acestei mări.

Conştiinţa

aceasta

trăia şi

în acei

bieţi

pescari ai lagunei.

II
lnsă, pe lingă teritoriul potrivit, pe lingă
do rasă, mai trebuia un lucru: concordanţa împrejurărilor politice. Evident veneţienii, o mină de oameni,
nu erau în stare să se împotrivească singuri statului care ar
fi înaintat contra lor pentru a distruge, nu autonomia Republicei, care nu exista, vom vedea-o, decît ca un fel de
autonomie patriarhală, ci germenii unei mari vieţi politice
viitoare.
Aceasta se datoreşte faptului că în preajma Veneţiei se
întîlnesc mai multe puteri politice rivale decît în orice
alt colţ din Europa. Cind mai multe puteri îşi exercită însă
influenţa asupra unui teritoriu, se ajunge totdeauna la rezultatul că, în loc ca acela asupra căruia tăbăresc toţi să fie
zdrobit, el scapă tocmai prin echilibrul de forţe care se
creiază din aceste silinţi necontenite. Ştim şi noi ceva despre
aceasta, noi cari trăim de pe urma echilibrului ce s-a stabilit
din dorinţa de a ne cuceri a vecinilor noştri in toate timpurile,
rivalitatea lor continuă însemnînd permanenţa ·vieţii noastre naţionale. Dincoace, s-a întîmplat exact acelaşi lucru:
şi aceste rămăşiţe ilirice s-au păstrat prin echilibrul de forţe
creat din rivalitat~a tuturor năvălitorilor. Dar cu un element avantajos pentru dînşii, care ne-a lipsit nouă. Nouă
o dată pă,traţi, ni s-a fixat şi cercul de acţiune politică,
dincolo de care n-am putut merge mai departe. Singura dată
cînd poarta s-a intredeschis pentru noi, a fost pe la 1360400, cînd Ilizanţul pierea, cînd dispărea Bulgaria, Serbia şi
cînd Uniaria nu era destul de puternică pentru ca, scoborlndu-se din nord, să le înlocuiască, trecînd peste trupul nosconştiinţa
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tru, sfărlmîndu-ne. Românii de pe vremea lui Mircea, lui
Vlaicu, aveau ambiţiuni imperiale, ori cel puţin aceştia
au simţit în sufletul lor putinţa de a restabili imperiul de
Orient. Atunci au venit însă deodată turcii, disciplina admirabilă turcească, neînvinsa putere morală a fanatismului
credinţei lor, spiritul de organizare fără păreche al sultanilor, care a închis pentru toate veacurile, pină azi, putinţa
noastră de expansiune. ln Veneţia însă această putinţă de
expansiune a existat.
Să arătăm acum cari au fost duşmanii ce şi-au dat întîlnire în această regiune şi cum prin rivalitatea lor s-a putut
păstra şi a putut- creşte Veneţia.
Din 'Apus se coborau francii: înainte de Carol cel Mare,
francii lui Pipin, chemaţi de Papă pentru a face rîn<iuială
im potriva longobarzilor din Italia. Veneţienii nu i-au primit.
Au avut un sentiment instinctiv că primejdia mai mare
poate veni de la aceştia, cari soseau cu perspectivele lor de
organizare feudală, cu sisţemul lor de cîrmuire reală şi cu un
lucru încă: vecinătatea lor iţnediată; nu un potop care de
sine se retrage, o acoperire, căci din regiunile lor galice şi
pînă la Veneţia era o continuitate de viaţă politică: Italia
de nord nu pentru întîiaşi dată era legată de Galia. Şi veneţienii au făcut tot ce le-a stat în putinţă ca să nu se confunde
cu statul franc.
J>e de altă parte, ln Peninsula Balcanică era imperiul
roman de răsărit. Veneţienii s-au considerat de la început
ca supuşi ai acestui imperiu, devenit bizantin, şi-au dus pînă
la exagerare această atîrnare a lor de împăraţii din Constantinopol; purtau titluri „romane" de consuli-hipaţi, unul iscăleşte: ,,imperialis hypatus et humilis dux Venetie",
- sebaşti, hipersebaşti, protospatari (c. 950); dogii lor erau
incîntaţi cînd îi pofteau la Constantinopol, ei inşii îşi trimiteau copiii in Bizanţ ca să înveţe moda constantinopolitană; dacă aduceau şi o soţie înrudită cu Cesarii bizantini
cu atît mai bine era pentru stăpinirea lor mai departe.
La 820 se face omagiu Bizanţului, un co-doge se cheaml
Iustinian, şi soţia lui constantinopolitană poartă numele
de Romana. Chiar titlul de doge nu înseamnă decit duce
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bizantin, cum a fost la genovezi şi în Italia de sud, cum a fost
tn Asia Mică, tn Siria. Cine e acela cu atît de puţine cunoş
ţinţe de literatură măcar, care să nu-şi poată lnfăţişa pe dogele îmbrăcat tn veşminte imp:1răteşti, mergînd după toate
regulele etichetei bizanti~e şi făoind încunjurul Pieţei SanMarco, pe dogele trectnd dm palatul său, pe drumul personal
pe care-l aveau la noi domnii, intre curte şi paraclis, în basiilica San-Marco şi prezidind ceremoniile de stat de acolo
sau pe dogele străbătînd valurile Mării Adriatice pentru ca'
tntr-o ceremonie simbolică, să arunce inelul de aur 1n va~
huile Adriaticei, insemntnd astfel căsătoria Republicei sale
veneţiene cu apele care-i dădeau bogăţie şi glorie?
Pare că ai ceti pagini dintr-un „de Caerimoniis" al Orientului greco-roman I Dogele este astfel de origine numai un
funcţionar bizantin, care a ajuns să stăpînească independent
un oraş aparte şi care, după ce oraşul, prin aristocraţia lui,
a căpătat o înfăţişare republicană, ajunge să prezideze numai, cu drepturi totdeauna contestate, activitatea internă
şi externă a acestei aristocraţii. Dar rostul bizantin de la
început a rămas, cu toate schimbările de mai tirziu, in podoaba cea mare a Veneţiei in basilica Sfîntului Marcu, care
e si patronul Alexandriei egiptene, în marmora colorată, in
mozaicele vechi, tn toaUi. rtnduiala interioară suh cupolele
multiple. Un element obişnuit al caselor veneţiene, balconaşul care se tntilneşte şi tn casele sărace ale veneţienilor,
are un nume tn dialect care derivă din greceşte, - liaPJ,
din heliakon, ,,spre soare", - o dovadă mai mult că nu
numai sus, dar pînă în a~incime Bizanţul îşi coboară influenta.
De Bizanţ avea cea mai mare nevoie Veneţia ca să se
menţie împotriva francilor, şi Bizanţul însuşi avea o mare
nevoie de veneţieni, nu exclusiv din punct de vedere militar,
dar şi din punct de vedere material, fiindcă flota vem ţiană
ii ajuta să reziste la două mari primejdii care-l atingeau,
nu numai in Marea Adriatică, ci, prin Marea Mediterană,
puteau să atingă Constantinopolul însuşi. lntîi primejdia
arabă sau saracină. Flota veneţiană 1n veacul al IX-iea,
la 842, apără, de şi învinsă, Bizanţul împotriva arabilor
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piraţi. O a doua mare primejdie era cea normandă. ln Ita-

lia de sud pc la 1060 s-au aşezat normanzii de origine franîntîi în Apulia şi Calabria, apoi în Sicilia, pe teritoriu
ducal bizantin, şi au întemeiat cel mai îndrăzneţ stat care a
existat vreodată în cuprinsul Mării Mediterane. Stat condus
de o rasă de piraţ,i trecuţi prin civilizaţie şi rămaşi astfel,
ca şi vichingii din rasa legendară cîntată de Ibsen în dramele
sale, piraţi cari nu odată au debarcat în Peninsula Balcanică,
au cucerit Salon icul şi au încercat să ia în slăpînire Constantinopolul însuşi, reprezintanţi ai seminţiei admirabile care
a dat Angliei faţa ei naţională de astăzi, care a dat Rusiei,
slavilor de acolo, cea dintîi noţiune de stat, care, prin cavaleri fără frică, înfrunta pe turci din castelul lor în Asia Mică.
Pentru apărarea Mării Adriatice, şi, în acelaşi timp, a înseşi
vieţii imperiului, legată de păstrarea Capitalei, era necesară
flota venetiană 1 •
Dar Ven'eţia ştia un lucru, şi aceasta i-a folosit enorm:
ştia că Bizanţul e bun pentru legitimitatea pe care o acordă,
pentru titlurile pe care le împarte, pentru valoarea politică
pe care o poate da acelora cu cari e în legătură, el înălţînd
prin legăturile sale imperiale pe toţi cei cari aveau contact
cu dînsul. Ştia însă şi aceea: că Bizanţul nu e în stare să
pătrundă de fapt în Marea Adriatică. Prin urmare Veneţia
putea să aibă toate foloasele şi nu putea să aibă nici o pagubă
de pe urma lui, căci niciodată nu va pătrunde în regiunile
adriatice o flotă bizantină care să încerce a reduce Veneţia
la o atîrnare mai strînsă de imperiu. Dacă e vorba ca flota
să plece din Constantinopol, ar întîmpina atîtea greutăţi,
incit nu şi-ar putea atinge scopul: dacă e vorba de o flotă
pornind de pe malul balcanic, aceasta a fost o imposibilitate secole întregi, şi iată de ce.
Veneţia începe a se organiza de fapt pe la 700-800 prin urmare ţine cam o mie de ani dezvoltarea Republicei,
de oarece înainte de 1800 ea a dispărut prin gestul brutal al
lui Napoleon; ea-şi capătă deci autonomia tocmai în moceză,

1 V. şi memoriul meu Două tradiţii istorice în Balca11i: a I taliei
fi a romdnilor, în Analele Academiei Române pe 1913,
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mentul cînd imperiul bizantin e complet înlăturat din aceste
regiuni. lntîi veniseră aici slavii, cari au luat toată coasta
Mării Adriatice, slavi cari aveau în fruntea lor numai c·neji,
voievozi, mici principi, ca Mnişav, ca Drosaici de la Narenta
şi alţii, incapabili de a stabili un stat cu oarecare însemnătate si
întrebuintati
, durată. Ei au fost deci mor
,
, , de alt, ii '
de bulgari, cari se coboară în Peninsula Balcanică pe la
670 şi au tendinţa de a merge către Constantinopolc, fireşte,
concentrînd în această direcţie toate puterile lor. Că s-au
întins şi asupra ţerilor noastre, este o curată legendă: ce
erau să caute în bălţile şi pădurile dacice, cînd înainte le
mijea splendoarea aurită a Constantinopolului, şi nişte biete
bande barbare erau ele capabile să-şi îndrepte atenţia asupra
tuturor hotarelor lor? Prin urmare bulgarii au tins către
Constantinopol, ceea ce nu i-a împiedicat însă să lege relaţii
cu slavii de la Marea Adriatică. Cînd tnsă bulgarii ajung ca
dominaţie la Marea Adriatică, erau atît de slabi, incit,
precum voievozii slavi nu fuseseră în stare să întemeieze o
flotă, tot aşa n-au putut-o face în această mare nici bulgarii.
Şi, în acest timp cînd bulgarii îl îndepărtează de aici,
Bizanţul, are pînă pe la 900, in răsărit şi sud lupte grele cu
arabii: cîte corăbii puteau strînge, toate erau îndreptate
impotrirn marelui duşman ridicat prin Siria, care şi el
tindea să cucerească Constantinopolul, de atîtrn ori asediat1.
Iată deci cum Veneţia cîştigă sub toate raporturEe de la
Bizant, fără ca Bizanţul să fie în stare vreodată să coboare
situaţia de mîndră autonomie a acestui oraş. De aici, din
aceaslrt situaţie, veneţ,ienii ar fi putut căpăta foer1e uşor
imperiul Mării Adriatice stăpînirca amînduror malurilor
acestPi mări.
Veneţia? Să cucerească Istria, să se întindă
Dalmaţ.ia şi să se oprească în acest punct unde începe influenţa normandă şi atunci, din Marea Adriatică, stăpînită
politic, să continue cuceririle sale economice pînă unde i-ar
fi îngăduit mijloacele. După ce luase croaţ,i în serviciul
dogilor (veacul al IX-lea), după ce, la 839, atacase insula

Cc putea face

în

1

Y . .cartea mea Chestia Mediteranei.
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Cherso, după ce se frămîntase cu noii piraţi slavi la Caorle
(842). Capodistria e supusă, la 932, unui tribut in natuxă;
marcgraful Gii.nther, episcopii Istriei sînt siliţi la închinare.
Incă din apropierea anului 1 OOO, o flotă veneţiană apare
in adevăr în aceste regiuni şi tncearcă să supuie Dalmaţia,
care e, de fapt, atîrnătoare de veneţieni în deceniul următor. 1n muind coasta Albaniei va fi atinsă de expansiunea lor şi, sub Alexie Corn.nenul, pe care-l ajuta esenţial
contra normanzilor lui Robert şi Boemund, Durazzo e un
centru veneţian.
Veneţia tn Dalmaţia înlocuise pe croaţi, al căror regat,
coborîndu-se spre sud, fusese oprit de un alt candidat posibil,
care, pe_urină, a distrus şi rolul nat~ral al Veneţiei pentru
a o împmge in fel de fel de aventuri. Acest adversar, venit
din stepa depărtată a Panoniei, sînt barbarii aşezaţi la
Dunărea mijlocie şi Tisa, in apropierea anului 900: ungarii,
maghiarii, 0ari-şi întind stăpinirea asupra regatului croat
încă d.e pe vremea lui Crescimir, tnainte de 1 OOO, atrăgînd
tntîi pe croaţi prin leglturi de tnrudire cu familia lor domnitoare, pînă ce, pe urmă, regatului acestora i se substituie,
printr-o unire personală, regatul unguresc (1102, sub regele Coloman).
Anexarea Dalmaţiei e punctul următor din programul
Arpadienilor: pînă atunci veneţienii trăiseră în relaţiuni
foarte bune cu ungurii; se încheiaseră chiar alianţe de familii, şi un fiu de doge veneţian şi de principesă maghiară
ocupă tronul Ungariei, Petru (1038-46), un Orseolo după
ta.tă. Nebănuind că regatul croat, destul de com-0d ca vecin,
o să fie înlocuit prin altul mai agresiv, Veneţia nu-şi luase
pr()cauţiunile necesare, şi rezultatul a fost că ungurii au
putut să ajungă la ţermul Mării Adriatice. Stabilirea lui
Coloman 1-iu nu era pe departe aşa de temeinică, incit veneţienii, concentrîndu-şi toate puterile, să nu-l poată izgoni.
Ungurii au avut, 1n veacul al Xi-lea şi al Xii-lea, 6 şerie
lntreagă dţ du,mani 7 unii, vţ,ehl alţii noi 1 aşA d~ ţa,,ri,
incit s-â pus de Qlteva ori intrehareâ chiar dacă regatul
Ungariei va putea ţrăi ca formaţiune politică independentă
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sau ha. Era de o parte, imperiul german, care dăduse Ungariei civilizaţia sa, iar rasa germană din imperiu nu numai
elementele culturale, dar şi oamenii din acest sînge cari
aduceau cu ei astfel -de elemente, toată Ungaria nordică şi
apuseană fiind cuptinsll de orăşenii germani şi chiar de
nobili germani 1 aşezaţi pe {'ăminturile Ungariei, spre a nu
mai vorbi de mai Urzia colonizare n Ardealului cu sasi
„f!andri", aduşi de pe malul Rinului, fără cari niciodată
nu s-lll' fi consolidat dominaţia ungurească pe pămîntul voievodal românesc al Ardealului.
Şi, o dată Ardealul consolidat, -era o tendinţă firească de a
se tree-e pasurile munţilor de partea cealaltă, şi astfel se
deschide conflictul împotriva barbarilor stepei, ungurii
fiind inferiori cumanilor şi pecenegilor, pentru eă ei sînt
acum nişte harbari stăbiţi in energia lor ofensiYă. Şi, pe
lingă greutăţile acestui Drang nach Osten, <:le altă parte
Bizanţul va ajung-e sub Manuil Comnenul a face din Ungaria,
după 1150, aproape o provincie bizantină, cu regi puşi şi
toleraţ,i de el. V-eneţia şi-a .făcut, deşi tîrziu, toată datoria
de apărare in Marea Adriatică, şi într-un moment Bizanţul a îngăduit-o, fiind foart-e bucuros să aibă aici pc vasalii
săi maritimi1. La 1116, după moa:rtea lui Colcman, Ungaria
părăseşte Zara, Zara Vecchia, Spalato, Trau, Sebenioo,
Arbe. Dacă Ştefan e.l 11-lea reia, în 1118, contra dog-elui
Ordelafo Fe.lier, care cade in luptă, Dalmaţia afuă de Zara
- dar dogele următor continuă a se intitula principe al
„Dalmaţiei şi Croaţiei" -, Michieli intră ca biruitor in
Zara la U25, fără a putea păstra insă. cea mai mare parte
din provincie. Cu tot conflictul din 1128, sub Ioan Comnenul, şi cel din 1171 cu bizantinii, împăratul Manuil, care-şi
zice stăpînitor al Dalmaţi ei, Croaţiei, Ungariei şi ştia foarte
bine pînă unde-şi poate întinde autoritatea in realitate,
j,udeca, -in chip :real, că, decit aceste teritOTii adriatice să fie
tn m.i"na unuia ca.pa.bi! de a :seridica împotriva âmpărăţiei,
era mai bin-e să fie păstrate de veneţieni, cari, deşi de ~apt
independenţi, totuşi declarau că nu .sint docît vasalii im.periului său. Pe la H60 un nou atac unguresc aduce luarea
J.

V.

ţi conferinţ-ele

mele italiene despre

Veneţia.
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cetăţilor

Spalato şi Zara, dar Manuil reia în urmă posesiunea
lor. La 1186, ungurii reocupă însă Zara şi deci, cind apusenii, în cruciata a patra, pleacă spre Răsărit, la 1204, veneţienii întrebuinţează această expediţie, care va devia spre
Constantinopol, ca să smulgă Ungariei această frumoasă
Capitală a Dalmaţiei.
Dacă s-ar fi oprit aici Veneţia, ar fi păstrat pentru totdeauna stăpînirea Mării Adriatice şi, cum ziceam şi altă
dată, acolo chiar, ea ar fi transmis c·a zestre Italiei stăpîni
rea amînduror malurilor acestei mări şi influenţa asupra
întregii Peninsule Balcanice, ca un drum deschis pentru
energia economică, pentru iniţiativa culturală a Italiei
nouă.

S-a întîmplat însă şi altceva. Incă de la cruciata întîi,
de la 1089, Veneţia găsise prilej să-şi întrebuinţeze puterile
in Asia Mică, în Siria. Cruciaţii veniseră, bătuseră pe turcii selgiucizi, cuceriseră o mulţime de teritorii în Anatolia,
care au fost cedate din nou împăratului bizantin; porturile
siriene ajunseseră a fi porturi vii, însă nici Bizanţul n-avea
puterea de a exploata economiceşte aceste ţinuturi, nici
aceşti principi latini biruitori nu erau dispuşi să se apuce
de negoţ. Dar negoţul trebuia, şi veneţienii, tocmai prin
caracterul lor „amfibiu", erau foarte potriviţi pentru acest
rol. 1n Asia Mică îi poftea împăratul, iar în Siria îi doreau
principii latini, ca pe nişte negustori din Apusul lor, din
lumea lor, demni de toată încredera 1 de toată protecţia,
buni catolici în mijlocul păgînilor şi shismaticilor. Astfel,
ca vasali greci, au putut ei să vie în Asia Mică şi în insule, şi,
ca tovarăşi de religie, au putut să se aşeze în Siria. La 1100
ei sint în Haifa, la 1110 în Sidon, la 1124 în Tir.
Atunci o mentalitate de parvenit s-a trezit la vechii veneţieni: şi-au pierdut socoteala; au crezut că bazinul de Răsă
rit al Mării Mediterane li e asigurat pentru toate timpurile,
şi s-au putut întreba atunci de ce să se păstreze între Metropolă şi posesiunile siriene imperiul Bizantin în decădere,
supus capriciilor de lăcomie şi violenţă ale împăraţilor?
Dar dacă acest imperiu bizantin s-ar înlătura? Şi mai ales:
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dar dacă l-ar înlătura ei, şi ar
latină, pe care ar întrebuinţa-o

pune în loc o contrafacere
apoi pentru scopurile lori'
Şi astfel la 1204 veneţienii au intervenit în certuri.le dinaş
tilor bizantini, au înlăturat pe uzurpatorul Alexie, dar
şi pe împăratul bătrîn Isaac, şi pc cei ridicaţi atunci împotriva dinastiei Anghelos, iar, cînd a fost să se împartă imperiul, Veneţia, cu socoteală negustorească, foarte bine
pregătită - dar, cum ştim: socoteala din tîrg nu se potriveşte cu socoteala de-acasă, şi-a zis: în Constantinopol să
fie unul dintre seniorii latini, contele de Flandra, lăsat,
în ce priveşte ajutorul, în seama papei, care însă, de a doua
zi, a cerut să trimeată cit mai mulţi bani din dijma clerului
oriental. Pentru ei, vene\ icnii şi-au luat şfertul şi jumătate,
şi, fiindcă aveau un fel special de a împărţi pămînturile
marinarilor şi-au anexat, pe sărite, toate regiunile ce li erau
de trebuinţrt: în Creta, în Arhipelag, în Moreia, pe lingă
Durazzo, Corfu şi teritoriile vecine, aşa incit toate posesiunile celorlalţi, ale „baronilor", erau prinse în reţeaua de
puncte de exploatare ale Veneţiei.
Dar latinii din Constantiopol erau pe moarte a doua zi
după întemeierea statului lor, şi cincizeci de ani au fost
de ajuns pentru ca o bandă de greci, din Niceia, să poată
lua Constantinopolul de la împăratul latin, iar, în ceea ce
priveşte provinciile, a fost totdeauna cineva ca să le ocupe
sau să le tulbure. Asa încît Venelia s-a ales într-adevăr cu
puncte importante; numai cit ele 'nu erau lăsate în voia ei,
de multe ori, posesiunea unor anume puncte, a fost spre
paguba Repub]icei, care a trebuit să-şi istovească toate puterile pentru a-şi păstra situaţ,ia în Orient.
Natural că la Da]maţia, la Albania nu se mai gîndea
atîta, preocupată, cum era, de păstrarea moştenirii împără
teşti, aşa de grea de sprijinit. La 1227 Andrei al 11-Jea,iregele
Ungariei, întors din cruciată, e primit solemn în Spalato,
dar de fapt oraşele şi „conţii" trăiau mai mult de capul lor,
cu toată presiunea noului duce de Slavonia, din sînge regal.
ln vremea tatarilor, Dalmaţia şi insulele adăpostiră familia lui Bela al IV-lea fugar, pe care-l urmăreau biruitorii.
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Acum veneţienii apărură, şi pacea din 1244 li asigură Zara;
mai tir-âu ei supuseră şi insulele Lesina şi Brazza. Noul
rege an~vin, Carol-Robert, debarcă, la 1300, în Spalato,
dar lupta pentru tron aduse în Dahnaţia ungară anarhia;
o revoltă în Zara chemă ln această cetate pe unguri: ea fu
însă păstrată de veneţieni. La 1322 ei capătă Trau şi Sebenico, apoi, peste douăz.eci de ani, şi Spalato. Numai Ludo-.
vie cel Mare izbuti să-şi supuie, la 1345, pe „conţii" rebeli
şi, asedie, în anul următor, şi Zara. Campania din 1357 !u
defavorabilă veneţienilor: Dalmaţia era pierdută.
Ceea ce a fost şi mai rău decî:t atita e ivirea ln Răsărit a
genovezilor în calitate de concurenţi. Genova, aşezată pe
coasta apuseană a Peninsulei Italice, n-are putinţa de a se
întinde în bazinul occidental al MediteraB.ei; din toate
părţile ea e încojurată de state in stare de a se apăra; in
Africa nu se poate coborî, Sard.inia şi Corsica nu sînt atră
gătoare, sălbatice atunci, cum sînt in parte şi as-tăzi. Pr-in
urmare, în chip firesc, ea vine şi incearcă a se substitui Veneţiei în Orient. Chiar stabilirea
Paleologilor, refacerea
imperiului grecesc de Constantinopol nu e decît opera de
răzbunare a genovezilor. Pera, partea din Constantinopole
dincolo de Cornul de Aur, care fusese o bucată de vreme
veneţiană, devine genoveză: aşezată mai sus decît Constantinopolul însuşi, admirabil înzestrată cu ziduri, care dominau cetatea împărătească, ea sileşte pe împărat a deveni
aproape vasalul genovezilor, de cari are nevoie necontenit,
şi sub raportul bănesc, ca unul care la 1394 se ruga de veneţieni să-i facă un ultim împrumut, spunînd că e in stare să
acorde ca Zălog veşmîntul Mîntuitorului; cu bani de la
genovezii din Pera s-a ţinut în mare parte împărăţia. In
dorinţa de a-şi recăpăta libertatea, impăratul cheamă pe
veneţieni, mai vechi prieteni, ca să-l apere de stăpînii cei
noi, şi a început astfel o serie de lupte- intre veneţieni si
genovezi, purtate şi 1n Orient şi ln Occident.
•
Lingă Trapani Giacomo Dandolo cîştigă biruinţa navală
din 1264. Peste douăzec~ de anit după căderea Acrei siriene
1n mina saracinilor, războiul reîncepe, pentru Marea Neagră?
unde Tana veneţiană ti Caffa genoveză erau să-ti stea faţă
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in faţă mai mult de un veac: în lupta de la Maiaszo biruiesc
genovezii, dar răzbunarea veneţienilor ajunge pînă în faţa
Perei; în Marea Adriatică ei sînt insă zdrobiţi lîngă insula
Curzola. La jumătatea veacului al XIV-iea, un nou război
se înseamnă prin luptele de la Bosfor şi de Ia Cagliari, în
1352-3, al căror ultim rezultat sileşte Genova să se puie
sub protecţ.ia Milanului: Curzola, Lesina sînt apoi luate de
genovezi, cari înaintează pînă la coastele Istriei; lingă insula Sapienza Niccolo Pissni e complet bătut, la 1354, de
Paganino Doria. Lupta pentru Tenedos, deci pentru Dardanele, aduce tntîlnirile de la Capo Anzio, de la Pola şi,
după asediul Veneţiei de Pietro Doria şi luarea Chioggiei
(august 1379), succesul lui Vettor Pisani şi Carlo Zeno in
aceste ape, in iunie 1380, cu predarea corăbiilor ce ameninţau Veneţia. ln cursul acestui război, veneţienii încercară in zadar, apărînd la Zara şi Trau, recucerirea Dalmaţiei contra regelui Ludovic, aliatul genovezilor: pacea din
Turin permitea numai o libertate de comerţ condiţionată
în Adriatica. Nici anarhia, care izbucni tndată in Ungaria,
nu schimbă această stare de lucruri, care dură pină la recucerirea din 1419-20 (afară de Fiume, Segna, Scardona,
Cnin şi Clissa).
Patru mari războaie se purtaseră deci pentru comerţul
Levantului, din care cel din urmă a umilit pe genovezi pentru
totdeauna, cu toată marea victorie întîmplătoare din 1379;
nici o dată Genova n-a mai fost in stare să joace rolul de
putere independentă, iar Veneţia, deşi învingătoare la
sfîrşit, a fost, după războiul din Chioggia, mult timp uzată
de greutăţile ce indurase, ceea ce are interes şi pentru stăpi
nirea Mării Negre, căci cine domină Pera e domn şi peste
strimtori şi are drum deschis in Euxin unde colonia veneţiană de la gurile Donului, Tana, a fost foarte răpede nimicită ca influenţă de Caffa genoveză.
Ei bine, tn momentul cind procesul secular cu genovezii
se mintuie, Veneţia - culmea nenorocirii pentru dinsa -
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se grlseşte înainte a două proble~e mari, amîndouă îngrozitoare si prezintîndu-se în acelaşi moment.
Se i'nîntuise evul mediu, era de autoritate în care, după
cum zice proverbul nostru, cine avea carte avea parte, cine
avea documentul avea puterea, deci cel mai vechi, cel mai
bine înzestrat cu acte mai adevărate, acela se aşeza în rîndul întîi. În epoca modernă biruieşte cine va ave'1 o stăpî
nire, o organizaţie, o putere mai mare. Veneţiei i se cerea
prin urmare teritoriu. De unde să-l ia? De unde putea căpăta
teritorii noi Veneţia, care pînă atunci nu stăpînise decît
laguna şi pn~~te _cu totu! neînsemnate pe uscatul ~i~ :egiunea Padulmi Şi tocmai pe vremea aceasta se ridica în
părţile-vecine trei case de tirani, dintre care două au fost
extrem de periculoase pentru dînsa, iar cea de-a treia a făcut
imposibilă întinderea Republicei pe continentul italian.
ln Verona - unde si astăzi între cele mai strălucite monumente de artă sînt' mormintele lor, admirabil săpate, în
piatră - Casa delia Scala, cu Cane I, Can-Grande, care,
avînd Padova, Vicenza, Treviso şi alte oraşe vecine, a opus
destulă rezistenţă Veneţiei pentru ca, in momentul cind ea
a căpătat, în sfîrşit, din moştenirea lui, Treviso şi Bassano,
să nu mai fie în stare să le întrebuinţeze pentru scopurile
sale. Căci, cînd s-a luat familiei della Scala Padova, la doi
pasi de Veneţia, la capătul lagunelor, aici se ridică Frances'co Novello, din Casa de Carrara, unul din cei mai stărui
tori şi mai perfizi duşmani ai Veneţiei, înţeles cu Milanul
pentru a-i lua Verona şi Vicenza. Republica a cheltuit averi
întregi, a jertfit cit a putut ca mijloace militare, ca să-l
zdrobească. A încheiat cu Gian-Galeazzo Visconti (ţ 1392),
Milanezul, o alianţă care dădu acestuia cele două cetăţi
dorite şi, pe lingă ele, Padova. La moartea ducelui de Milan,
Francesco reclamă o mare parte din teritoriile lui, dar
Veneţia-I prinde şi-l aruncă, împreună cu fratele Iacob,
în închisoarea de unde n-a mai ieşit cu viaţă. lndată după
aceasta se anexează Friulul, ca şi Brescia şi Bergamo, contra
Milanului. Războiul Ferrarei, contra unei coaliţii generale
italiene, in care intrase şi regele Ncapolei, adauge Rovigo
şi Polesina (1484).
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Cind, astfel·, Veneţia, după silinţi fără păreclrn izhnLPf:t;1
completa şi asigura teritoriile cuceri le din nou,' __
o adevărată mare provincie continen1aJii·, două puteri
mari se coboară cu oşti nemaivăzute pînă a tune i pentru a
stăpîni peninsula: de o parte, francezii, chemat i de <linsa
chiar, şi, de cealaltă, spaniolii. Şi aceasta nu ajunge, Casa
de Austria trimcte aici pe Maximilian, care va ajunge mai
tîrziu împărat. ln sfîrşit, Scaunul roman, în epoca lui Al('xandru Borgia, care trăia ca un militar, care lupto, bea si
petrecea alături cu mirenii din jurul său, încearci'i. să în1;.rneieze, pornind de la Roma, o marc putere italiană, cam
era menită şi ea să lovească în tendinţa de expansiune a
Venetici.
Signoria a făcut atunci o politică meschină, dar care era
necesară, o politică de schimbare de alianţe din an în an
dar care se mîntui în neîncrederea tuturor fat1t <le iste1ul
care vrea să înşele pe toată lumea. În 1484, cu i~ranţa contra
l\lilanului şi Neapolei, în 149::>, contra Franciei cu Spania
şi Austria, în 1498 şi 1508, cu Franţa contra ~1ilanului şi
Austriei, pînă ce, la 1508, o ligă european{t, liga de la Cambray, se formează pentru a o pedepsi şi distruge, prin excomunicaţie şi război: înfringerea de la Agnadello părea începutul sfîrşitului. Păcile de la 1523 şi 1SW îi garantau
numai graniţa rîului Adda. ,
a-şi

Văzincl, că nu izbuteşte să capete destul de răpedc pă
mînt suficient în Italia, pentru a se sprijini pc <linsul_ în
urmărirea marelui vis imperialist de odinioară, Venet ia
si-a propus să-l caute în Peninsula Balcanică. A început
iuînd prin înţelegere cu locuitorii, la 1387, insula Corfu,
apoi cumpărînd de la diferiţi seniori albanezi, greco-a~banezi, slavo-albanezi, Durazzo, Alessio, Budua, Du!cigno,
mai tîr1.iu Dagno, Croia, Scutari. Se dobîndeşte, pe o cale
sau pe alta, de la deosebiţi seniori latini, lipsiţi de bani ori
ameninţaţi de turci, Argos şi Nauplia, Atena, Lepanto,
adăugindu-le la cele două însemnate posesiuni de la sudu]
Moreii, Coron şi Modon, şi la Negroponte; mai tîrziu, de la
un prinţ bizantin lepros şi imbecil, ea va cumpăra Salonicul.
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Astfel, pe la 1430, dominaţia veneţiană ee întindea asupra
întregii regiuni apusene a Peninsulei Balcanice.
ln vremea aceasta tnsă turcii pătrundeau aici. lntrati
în Europa la 1354, îndată după aceasta (c. 1362) sînt stăpi~i
pe Adrianopole; la 1371 capătă Macedonia, prin infringerea
şi moartea şefilor ei sirbi. Craiul Vucaşin şi despotu] Uglieşa;
la 1389 biruiesc pe sîrbii Dunării în lupta de la Cosovo, pe
Cîmpul Mierlelor, în care a perit craiul Lazăr ca şi sultanul
Murad; apoi, la 1385, pe albanezii şi slavii din vest, iar la
1396 pe unguri, români şi cruciaţi în catastrofa de la Nicopol. Reuniţi fiind turcii într-un singur stat, după peirea
lui Baiezid de Timurlenc, sub Mohammed 1-iu vind conducătC>rii de prima ordine, cum au fost Murad al Ii-lea biruitorul de la Varna in 1444, şi Mohamed al Ii-lea, cuceritorul
Constantinopolei, natural că Veneţia era absolut incapabilă
să opună o rezistenţă îndelungată şi plină de succes aceelei
forţe politice nouă, care lupta, nu cu mercenari, ci cu oameni
a căror raţiune de a fi era credinţa faţă de sultan. Operele mari se fac, nu cu rezervele trecutului, ci cu ceea ce fiecare
moment pregăteşte pentru momentul care vine. S-a zis, şi e
foarte adevărat, că un popor care nu înaintează e un popor
care decade, căci un popor care să se păstreze cum este, e o
imposibilitate. Deci nici rezervele veneţiene n-au putut
să reziste avîntului osmanliu - şi, într-o serie de războaie,
s-a pierdut totul.
ln lupta de la Galipoli (1416), veneţienii băteau încă flota
otomană. Peste cîţiva ani însă (1430), ei pierdeau Salonicul,
fără să dea o nouă luptă navală. La 1453 asistau la peirea
Constantinopo]ei creştine, fără ca flota veneţiană să fi
cutezat să vie înaintea cetăţii împărăteşti, atacînd pe a
sultanului. îndată, la 1463, porneşte, cu toate silinţile
pasnice ale Veneţiei obosite, un lung război lmpotriva turcilor, contemporan cu al lui Ştefan cel Mare, cu luptele
lui de la Podul lnalt şi Valea Albă şi înainte de pierderea
Chiliei şi Cetăţii Albe, război în care veneţienii au fost goniţi aproape din toată Moreia şi din Albania - Scutari n-a
fost cuoorit, dar veneţienii fură siliţi eă-1 cedeze la paee.
Ei .încercară, cum vom vedea, să intrebuinţe:oo pe Ştefan ca
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element ofensiv, cal'e să atragă atenţia in altă direcţie cum
au încercat să. utilizeze pe „perşii" lui UzU11-Hasan turcomanul şi pe tatarii hanului. Supt Baiezid al Ii-lea cuceritorul Chiliei şi Cetăţii Albe, intr-o nouă campanie incep_ut~ l~ 1499, ve~eţienii _pier~ Lepant_o, Coran şi Modon şi
h ram1ne numai Naupha ŞI Malvas1a. lntr-un penultim
război deschis la 1536, ae anexează aceasta şi o parte din
insule, şi ei se mulţămesc că n-au pierdut in acelaşi timp
insula Corfu, pe care o asedie, tn 1538, insuşi Soliman cel
Măreţ, cea mai strălucită figură din istoria imperiului otoman.
Prin urmare, după pacea din 1540, Veneţia rămîne numai cu Ciprul pe care-l căpătase prin urmările căsătoriei
ultimului Lusignan cu vestita Caterina Cornaro, trecută
în domeniul legendei de romanele în fascicole, frumoasa fată
de patrician veneţian care lăsă, ln 1488, Republica in stă
pînirea insulei. Ciprul a fost ţinut aproape un secol <le veneţieni, spre marea nemulţămire a grecilor, cărora li cereau
bani şi auxiliari pentru corăbiile lor. De aceea a şi căzut
dominaţia veneţiană aici la cea dintîi lovitură, dată de
turci la 1571; doar Capitala Nicosia şi portul principal,
Famagusta, rezistară mai mult, şi apărătorul celei de a
doua cetăţi, Bragadino, a fost jupuit de tmci, veneţienii
răscumpărînd apoi pielea eroului pentru a o a~a intr-un
strălucit rnorrnînt. ln lupta de la Lepanto, care distruse
flota sultanului, Veneţia işi avu partea, alături cu Papa
şi regele Spaniei, dar nu putu culege nici un folos. Ba încă
i se luară, după Durazzo, pierdut în 1501, Antinri şi Dulagno.
Creta, în sfîrşit, .a fost cucerită după o rezistenţă de trei-zeci de ani, în care Veneţia a fost ajutată de toate puterile
apusene, abia la 1669.
După pierderea Cretei nu-i mai rămînea Veneţiei în Orient decît Dalmaţia şi unele puncte de pe litoralul albanez,
împreună cu admirabila iD5Uli Corfu care-i fusese pă1tratli.
cu toate posesiunile ioniene, afară de Santa-Maura. Aceasta
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însemnează ci:'t Veneţia însăşi era pc sfîrşite, căci pe continent nu se putea întinde loc pentru dînsa nemaifiind.
Astfel ea începu să se prefacă, din puterea luptătoare de
odinioară, într-un loc de adunare a lumii care vrea să vadă
lucruri frumoase şi să petreacă bine. A fost salonul societăţii
europene întregi în veacul al XVI-lea şi al XVII-lea, epocă
de mare înflorire a tuturor artelor, dar şi epoca unei adînci
decăderi morale.
O singură dată, după ce spaniolii, adesea ameninţători,
părăsiră Italia, Republica, luînd parte la lupta Ligei Sfin1 e
contra turcilor izgoniţi dinaintea Vienei, izbuti să-şi recapete o largă parte din posesiunile de altă dată, ocupînd
toată Moreia, pe care i-o întări pacea de la Carlovitz, în
1699, cîţiva ani după moartea recuceritorului, dogele Francisc Morosini, ,,Peloponesiacul", care muri în Egina şi-şi
găsi locul de odihnă în Nauplia. Dar în curînd grozavul
vizir Gin-Ali-Paşa smulse peninsula pe care o scăldă de
sînge (1715).
De atunci numai in lupte cu piraţii barbaresci îşi arăta
vitejia cite un rar conducător cu iniţiativă, ca Angelo Emo
la Tunis, în 1784-6.

Cu noua Republică
întreţinuseră legături

- de altă esenţă - a francezilor, se
bune, primindu-se solul ei în ianuar
1793 şi trimiţîndu-i-se un reprezintant în 1795. În luptele
din Italia se adoptă însă atitudinea laşă a neutralităţii
dezarmate.
La 1797, în sfîrşit, steagul Sfîntului Marc se coboa1ă
pentru totdeauna. Rezultatul fu că, după pacea de la Lro]H n
(18 april 1797), generalul Bonaparte ceru satisfacţie pen1rn
soldaţi de-ai săi omorîţi de Paşti la Verona. Cînd generalul
Laugier apăru cu corăbii la Lido, el fu ucis. Atunci inchizitorii fură arestaţi, ca şi comandantul vinovat. Sub dogele
Ludovic Manin, guvernul secular al oraşului trebuie să înceteze
pentru a face loc, la 12 mai, unei democraţii naive sau trădă
toare (,,sistemul guvernului provizoriu reprezentativ, după
dorinţa generalului"). Ii urmă ocupaţia franceză şi cesiunea
către Austria,· la 17 octombrie, Soldaţii imperiali erau pe
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Piazza San Marco la 19 ianuar 1798. Napoleon, acum împă
rat, luă pentru el Veneţia in 1806, si noul Cesar îfli făcea
apariţia, încunjurat de aclamaţiile entuziaste ale admiratorilor săi, dar, la 20 april 1806, austriecii se întorceau pentru
nu mai puţin de şaizeci de ani.
DEZVOLTAREA INTERNĂ A VENEŢIEI

Dezvoltarea internă a Venetici are, natural
cel mai mare interes, pentru că acele cîteva roii de oameni:
îngrămădiţi în insulele din marginea rîurilor italiene ce se
varsă in Marea Adriatică, au putut să ajungă, şi prin aceasta,
a stăpîni teritorii nemăsurat mai întinse, una din cele mai
mari minuni politice ce s-au întimplat vreodată.
Nişte pescari săraci, avînd ici-colo cite un cîmp pe continent, acesta a fost începutul Veneţiei; oameni cari se ţineau
cu cit cîştigau, prin măjile şi plugurile, iar şi aceste citeva
mii de oameni au fost în stare să întemeieze o împărăţie
mondială, care s-a întins pînă in lumea noastră şi a cuprins
toate mările răsăritului.
Şi atunci îşi pune oricine întrebarea: cum au putut oamenii
aceştia, într-un timp relativ scurt, să domine teritorii atît de
întinse şi să fie stăpîni pe mări aşa de depărtate?
ln paginile precedente am explicat

creşterea

aceasta a

Veneţiei prin motive de aşezare teritorială şi prin motive de
vecinătate, prin necontenita concurenţă a unor puteri mai
mari, cari, luptîndu-se între ele, se anulau şi, prin urmare,
îngăduiau Veneţiei să se dezvolte după propriile ei nevoi.
Pe lingă acestea, desigur că, pentru o întindere aşa de mare
a Veneţiei, bazată totuşi pe o populaţie aşa de restrînsă, aşa
de săracă la început, trebuie să fi contribuit şi anume însuşiri ale guvernului veneţian. Va trebui deci să se arăte cum

alcătuită Veneţia în guvernul ei, în administraţia, în
legăturile dintre clasele care o formau, ca să poată întemeia
un sistem continental şi maritim de importanţa dominaţiei

a fost

pe care a avut-o timp de mai multe secole.
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Să relevăm de la început asamanarea intre anume momente din istoria depărtată a Veneţiei şi anume momente
din istoria noastră proprie. Distanţa foarte mare dintre noi
şi dînşii se exagerează încă prin caracterul actual al comunicaţiilor, dar, precum pînă la 1866 veneţienii se găseau sub
acelaşi împărat cu fraţii noştri din Ardeal, Ungaria şi Bucovina, precum, prin acest imperiu habsburgic, din care făceau
parte, ei erau „vecinii" noştri, astfel în alte vremuri, aceeaşi
formă politică bizantină întindea suzeranitatea ei vastă de
la gurile Padului lor pînă la ale Dunării noastre.
Şi ţerani, aparţinind cam aceluiaşi fond etnic, au fost,
la ei ca şi la noi, începătorii. Cu acea deosebire că aici, la
noi, ţeranii au păstrat plnă azi aceleaşi datine de viaţă, de
îmbrăcăminte, de împodobire ca pe vremea lui Ştefan cel
Mare sau ale lui Mircea cel Bătrln şi cu mult înainte chiar
de epoca amîndurora - miniaturile din Chronicon pictum,
reproduse şi in istoria jubilară a Ungariei, prezintă pe luptătorii munteni din 1330 contra regelui Carol-Robert cu
plete lungi in bucle, cu căciuli înalte, ţuguiate, cu sumane
negre şi cu iţari strimţi pe picior, la veneţieni însă n-a fost
aşa; ţerănimea lor de la o bucată de vreme n-a mai însemnat
nimic. Ţeranii de la început au devenit orăşeni, insulele
Murano, Torcollo, San Lazaro, Santa Elena, Lido, Chioggia,
care fac parte şi azi ca şi odinioară din Veneţia într-unsens
mai larg, insulele acestea pline odată de grădini şi de cîmpuri, cum se vede şi din povestirile despre începuturi, ale
celor mai vechi cronici, şi a fost un timp cînd sestierele veneţiene erau strînse in jurul bisericii lor şi despărţite prin
locuri goale, pline de verdeaţă, adevărate campi şi camprelli,
ca mahalalele oraşelor noastre, odată sate independente1 ,
au fost prefăcute foarte răpede în adevărate mici oraşe.
Vechea viaţă cu elemente rurale a durat poate pînă la 1200.
De la 1200 înainte s-a ridicat insă, o dată cu creşterea bo1 Azi au rămas doar grădinile, mai mult făcute de curînd ale
unui conte Papadopoli, acel care a primit dăunăzi pe împăratul
Wilhelm, deşi în veacul al XVIII-iea încă adunările academiilor-cluburi se ţineau prin grădină.
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găţiei,

a puterii, casă lingă casă şi despărţ,iri!e dintre ele
făcute prin drumuri înguste, pielmite cu piatră
solidă din Istria, despre care vorbeşte şi Goldani, căci pavajul de az.i al străzilor veneţiene e tot acelaşi ca acum
sute de ani, iar despărţirile mai largi dintre case, ceea ce
forma odinioară adevărat „cîmpul", n~ e azi decît o piaţă,
in sensul cel mai îngust al cuvintulu1 1 cu fintîna părăsită,
pur ornamentală de cîţiva ani, la mijloc. Ţeranii sînt şi
astăzi, dar dincolo de lagună, ţeranii în burguri, ca fragmente de oraş, sămănate cu frumoase reşedinţi ale bogaţi
lor din veacul al XVII-lea şi al XVIII-lea, cu faţade împodobite, cu statui, care par astăzi aşa de nepotrivite faţă de
sărăcia care s-a lăsat asupra ţinutului cu aşa de mulţi locuitori, strînşi aşa de aproape unul de altul, şi un scriitor din
veacul al XVIII-iea, veneţian, ii descrie cînd spune: ,,vin
la tîrg cu femeile lor, le Iasă să meargă după dînşii şi, dacă
nu pot să meargă destul de răpede, rămîn în urmă" - ca la
noi: - ,,dar nu se întîmplă să rămîie prea mult în urmă,
pentru că sînt femei zdravene şi osoase, pîrlite de soare în
faţă, cu mîin ile aspre".
Astfel o asămănare între Veneţia şi noi nu o constatăm
în păstrarea vieţii ţerăneşti primitive, ci în însăşi constituţia înriurită de această viaţă, de mult dispărută, a Venetiei la începutul ei. Şi iată de unde vine această asămănare:
şi în regiunea aceasta veneţiană, ca şi regiunea noastră, a
fost întli o dominaţie romană, care s-a suprapus unor barbari
de aceeaşi cultură. Apoi, cum am spus, in amîndouă părţile
a venit atîrnarea, supremaţia bizantină. Bizanţul nefiind
decît Roma răsăriteană, învăţată a vorbi greceşte: Veneţia
a fost, secole întregi, o provincie bizantină, cum erau şi
ţerile noastre, ·şi am arătat cum bizantinismul e văzut şi
azi în cele mai glorioase monumente, ca şi în cele mai vechi
datini populare, ca împărţirea aceea în sestieri, cu rivalităţile dintre ele, asămănătoare cu acelea dintre „ verzii"
şi „vineţii" Constantinopolei, şi manifestate prin aceeaşi
pătimaşă întrecere tn luptă.
Precum Bizanţul, avind Veneţia, nu era cu toate act!stea
in stare s-o stăpinească fiind prea departe, tot aşa a fost
au fost
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şi cu noi: teOl'etic atîrnam de Bizanţ, dar, să treacă oşti
bizantine peste Dunăre, prin pădurile neumblate, prin
mlaştinile fără drumuri de pe malul Dunării, era aproape
cu neputinţă: poate de două, trei ori au trecut în secole
întregi osti bizantine pe la noi.
Şi, atu nci, aceeaşi situaţie a adus la noi şi la veneţieni
acelaşi fel de guvernămînt. Cel mai vechi fel de guvern,
la noi era cu domni cari în teorie atîrnau de Bizanţ, dar,
de fapt, făceau ce voiau ei. Voievodul român şi cneazul român, adecă judeţul român, erau aleşi de popor, de toată
adunarea poporului. Desigur că scena aceasta de alegere
se făcea întocmai cum şi pînă mai ieri se făceau alegeri de
jude în unele sate ardeleneşti, care au păstrat rosturile lor
de odinioară, şi, anume patruzeci, aleşi din mulţime, aleg
pe judele, pînă ce mai tîrziu votul se făcu pe „pătrime"
fiecare designînd unsprezece alegători ai judelui, din acelaşi
neam neputînd fi mai mult de doi; se strînge lumea în biserică şi alege, după datina veche, pe fruntaşul satului 1 • Tot
aşa se alegeau cnezul, judeţii, voievozii noştri de odinioară. Şi voievod nu însemnează în slavoneşte decît acelasi
lucru pe care-l înseamnă în latineşte „duce", şi dogele din
Veneţ,ia nu era decît tot un duce bizantin. Desigur că slavii
de pe malul cellalt al Mării Adriatice îi si ziceau doaelui
0
Veneţiei: voievod, după datina lor.
•
Şi, atunci, Veneţia, în cele dintîi t_impuri, a avut aceleaşi
elemente politice, pe care le întîlmm la începutul vietii
noastre naţionale, adică o adunare a poporului de o parie
cu corpuri electorale formate ca în Săliştea Sibiiului nostr~
pe la 1650, şi, de altă parte, unul sau mai mulţi cîrmuitori
aleşi de acflastă adunare a poporului, pîn~ la dogele-voievod
atîruînd numai în teorie de Bizanţ, dar liber să facă orie~
vrea, fără ca Bizanţul să fie în stare să se amestece.
0

Istoria Veneţiei s-a scris mai tîrziu, de pe la 1000 înainte
şi ea s-a scris după cum era atanci Republica 1 în sensul mar~
al cuvîntului, în sensul filozofic al cuvîntu lui si si-a zis
fiecare dintre cronicari: fiindcă noi astăzi ave~ Rep~blică,
1

Iorga, Sate

şi preoţi

din Ardeal,

Bucureşti,
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1902, pp. 121-2.

cu 500 de ani înainte tot Repubncă a trebuit să fie, tn afară
de faptul că, prin admiterea acestui fapt se întărea însăşi
teoria statului. Da, erau republicani veneţienii, cum şi
ţeranii noştri, înainte de a se întemeia domnia Ţerii
Romănesti si a l\foldovei, aveau un fel de Republică patriarhală, unde 'toate trebuinţele statului erau lăsate pe mina
fiecăruia, dar numai aşa, fără ambiţie, fără mîndrie republicană. AstTel trebuie să ni închipuim Veneţia în cele mai vechi
timpuri, poporul hotărînd, nu în puterea unei teorii constituţionale, ci numai în puterea unui obicei tradiţ.ional, unei
vechi d.atini, hotărînd asupra vieţii statului - ,,voim şi
lăudăm pe cutare" (volemo) e formula, care ni aminteşte
de a.legeri domneşti ca a lui ~te fan cel Mare la Direptate, ca
a lui Constantin Brîncoveanu în Bucuresti - si, în frunte '
acel doge, care atîrna de Bizanţ, care din cînd în cînd se
ducea - am văzut - la Constantinopol să-şi caute o nevastă înrudiLă cu împăratul şi care aducea şi cite un titlu
frumos, pe care împăratul il dăruia din bielşug, căci nu-l
costa nimic.
Dar, în fond, între ceilalţi veneţieni şi doge era cam deosebirea dintre domnii noştri de pe vremuri şi intre ceilalţi
ţerani. Domnul, pe vremuri, nu se deosebea de ţerănimea
din jurul lui mai cu nimic, boierul însuşi, fiind de multe
ori un fruntaş ţeran, care, prin ce cîştigase în lupte si din
negoţ, putea să se îmbrace mai frumos, mai chipos' decn
,:eilalţ,i, fără a forma o aristocraţie de clasă bogată, o oligarhie, care n-a existat la noi pînă după 1500. Ei bine, în cele
dintîi veacuri la Veneţia tot aşa era şi, în vremea cînd puterea Veneţiei a fost cea mai mare, în momentele cele mai
fericite, în care a cucerit Istria, Dalmaţia, a aşezat colonii
în Siria, din care a izbutit să înlăture pc împăratul grecesc
d.in Constantinopol şi să aşeze un împărat latin, în vremea
aceea în care toate insulele, toate coastele, toate mările
răsăritene se ţineau de dînsa, lipseşte mîndria, lipseste
spiritul de clasă, lipseşte luxul. Luxul este un fel de dig~stiune a cuceririlor: întîi vine cucP,rirea, şi apoi vine acea
înceată şi plăcută digestiune a lucrurilor cîştigate cu totul
in alt chip. Şi, astfel, Veneţia, în vremurile cele măreţe,

.
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tn cal'e era simplă, vitează, harnică, unită, sămăna foarte
bine, prin legăturile acestea strînse între toţi acei cari o
alcătuiau, cu ţerile noastre în veacul al XIV-lra şi al
XV-lea, cînd şi noi am avut vremea cea mai sănătoasă din
trecutul românesc, ţeranul avînd pămîntul său, pe care îl
putea creşte numai biruinţa, boierii îndreptăţindu-şi stă
pinir-ea mai largă prin aceea că o ciştigaseră cu arma, nu
cu banii,· iar domnul nefăcind decît să prezideze această
democraţie rurală şi ostăşească.

Dar, cum se întîmplă totdeauna, după biruinţe mari,
cucerirea de provincii, după multă glorie strînsă, se
face o deosebire între cei cari prin lupta împreună au cîş
tigat aceste lucruri: unii rămin săraci, alţii se fac bogaţi: unii
rămîn supuşi, alţii se ridică în situaţia de stăpînitori; unii
rămîn umili, altii se fac m.îndri; unii sîntmultămiti fiindcă
s-au înălţat sus,' în vreme ce alţii sînt nemulţămiţi de această scădere a lor, adeseori nemeritată. Aşa s-a· în timp lat şi
]a veneţieni. Vremea de strinsă fr.ăţie patriarhală, simplă,
ne~uxoasă, între toţi aceia cari alcătuiau Veneţia politică,
ţine, să zicem, de pe la 700, cînd se alcătuie~te bine statul,
şi pînă după 1200.
Pe vremea aceea fireşte că românii trăiau pe aici, dar nu
se alcătuise nici principatul muntean, nici cel moldovean,
amîndouă din veacul al XIV-iea. Noi ne-am dezvoltat mai
tîrziu decît Veneţia, şi era şi natural, ca, unii ce eram strinsi
în munţi, mlaştini şi păduri sălbatice, pe cînd ei erau
contact cu marea, care li mina corăbiile pînă la distanţe
enorme, aducindu-li bogăţie şi civilizaţie: un colţ de golf
depărtat ca Veneţia putea să primească deci răpede înrîuririle de cultură ale Bizanţului şi regiunilor mai luminate
din Răsăritul Europei, pe cind noi am fost aşezaţi într-un
loc nenorocit, din cele mai vechi timpuri. Numai pe
urmă locurile acestea şi-au schimbat rosturile, şi s-a
putut face de aici o pornire de energie de sus în jos şi
de la Răsărit la Apus, pe cînd pe veneţieni i-a scormonit,
i-a îndemnat, i-a iuţit, i-a tulburat în dorinţa de linişte
ca o are fiecare om mai la urma urmei, această vecinătate
cu marea. Cimpia întinsă parcă adoarme puterile omeneşti,
după

în
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pădurile îl fac să se piardă în visuri, muntele striveşte cu
înălţimea şi sălbătăcia lui, pe cînd marea e harnică şi capricioasă, se zbate într-una şi creiază, cu valurile sale necontenite, o învălmăşeală şi în sufletul omenesc: cînd natura
întreagă în jurul tau se mişcă de bătaia vîntului care în clipele cele mai liniştite încă se joacă pe creţurile valurilor,
e cu neputinţă să te hotărăşti a adormi în odihnă. Şi ei
n-au făcut-o fiindcă n-o puteau face.

Venim acum la schimbările petrecute în Veneţia după
1200. Se petrece ceea ce am spus de la început: deosebirea
de clase. Şi iată cum se face această diferenţiere socială şi
politică.
·
1n timpurile mai vechi, dogele era stăpînul tuturora,
numit de împărat, atîrnînd de împărat, împodobit cu titluri
de către împărat, înrudit cu împăratul, aşa incit dogii erau
tot aşa de domni asupra tuturora, cum au fost în ţerile
noastre voievozii într-o vreme. A venit însă un timp cînd
s-au ridicat mîndrele familii nobile, şi acestea n-au mai
vrut să aibă stăpînitori cu apucături imperiale. lnainte,
cînd un doge era neplăcut, îl omorau sau il aruncau peste
graniţă, ceea ce nu însemna că nu era respectat dogele, ci
o făceau tocmai fiindcă puterea lui era aşa de mare, incit
opoziţia nu se putea manifesta altfel decît sau prin atentate
sau prin revoluţii izgonitoare. De la o bucată de vreme au
început nobilii să se gîndească la aceea că, decît o revoluţie,
decît izgonirea ori uciderea dogelui, mai bine e să i se
ingusteze prerogativele prin anume măsuri legale. Şi atunci
aristocraţia a început să se ridice tot mai mult în dauna
dogelui, pînă ce dogele ajunse să fie un simplu personagiu
decorativ - proces care, e adevărat, a cerut secole. La zile
mari, ,,principele"- căci ele principe pînă la sfîrşit -ieşea
cu toată pompa, încunjurat de familiile cele mai strălucite
ale Veneţiei, care îl duceau aproape pe sus, cum era dus
pe sus pe străzile Constantinopolului împăratul Bizanţului,
ori ca moaştele unui sfînt; la ţerm aştepta vestita lui gondolă aurită, ,,Bucentaurul", unde el se suia cu tot ceea ce
Veneţia avea mai strălucit, ca . să primească un potentat
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străin, să

întîmpine o flotă biruitoare, să arunce în mare
inelul acela prin care sJ înfăţişa în chip simbolic logodna
lui cu valurile Airiaticei. Era înri't, desigur, ceva sfint
în persoana dogelui, mai ales pentru popor. Nobilii îl vedeau
mai des: pinii la capătul Republicei veneţiene el prezida
SJnatul, CJnsiliul celor mari, ţinea cuvîntări acolo, primea
din p:irtea adversarilor argumente, şi se cerneau argumentele
lui întocmai ca şi ale celorlaţi: nu odată s-a intim plat ca aceia
ce prnpunf'a dogele să cadă la votare şi părerea pe care o
propunea cutare nobil să rămină părerea învingătoare,
si alunei în decretele Senatuh1i sau ale a!Lei magislraturi,
~e îns:lmna propun,Jrea dogelui, căzută, alături de propunerea adoptată.
Astfel dogele a scăzut foarte_ mult ca înrîurire reală.
lntîi, în ceea ce priveşte alegerea, n-a mai fost ales de poporul întreg şi dus pe umeri de dînsul, mai tîrziu pe un
tron, ca să intre desculţ în biserică, ci de o parte numai
dintre nobil.i. Ca la Săliştea noastră - o mai spun o dată,
- ,,sestierele" ,,a şesea parte", corespunzind „ pătrarelor"
noastre (qnartale, quartiers), alegeau, de la H 71 înainte,
cite doi delegaţi, cari designau la rindul lor cite patruzeci
de fruntaşi de fiecare „sestier", deci în total 480, cari se
reînnoiau anual pe aceeaşi cale, şi ei numiau pe toţi magistraţii. C')nsiliul de 40 atîrna de acest Consiliu :Mare (Maius
Consilium, Consiglio Maggiore); atribuţiile lui erau judecă
toreşti şi financiare. Din cei „poftiţi" odinioară de doge,
pregadi - ca boierii noştri, cari în momente mari, se adău
giau Ia membrii Sfatului, ai Divanului - se făcu acum un
corp independent de doge, Senatul, de 60 de membri, cu un
adaus, posibil, de alţi zecfl „adiuncţi" (.:onta). Pînă şi cei
şese membri ai Sfatului ieşeau din alegerea „sestierelor".
Veneţia îşi avea astfel oligarhia organizată. Dar nu ea,
ci tot poporul se chema la început ca să aleagă pe doge •
.S-a căutat însă şi aici a se restrînge numărul elementelor
hotărîtoare. La început se încercă numai cu 11 alegători,
şi, pentru că s-a părut că 11 sînt prea puţini, s-a mai mărit
numărul; dar în sfirşit o parte foarte mică din nobilimea
venet,iană şi-a însuşit dreptul de-a alege pe doge. Şi dogele,
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ca

să

să facă anume făgăduieli, promissione
scăderea drepturilor sale la fiecare
fiecare doge stăpînea mai puţin, avea

fie ales, trebuia

ducale, care cons.istau în

alegere. Prin urmare
mai puţine drepturi politice, familiare, personale, decît
dogele care fusese înaintea lui; fie care trebuia să ară te că
e mai popular, mai lepădat de orice ambiţie pentru el şi ai
săi, de orice dorinţă de a stăpîni, decît acela care fusese
înainte de dinsul. în fiecare început de an, dogele trimetea
ca semn de recunoaştere, care la început era ca veşmintele,
caftanele împărţite de împăraţi, de domni, de sultani, cite
un cadou fiecărui membru al aristocraţiei veneţiene. întii,
cînd mai erau încă vînători, el trimetea vînat cum anume
persoane bogate care merg la vînătoare trimet la noi iepuri
prietenilor, tot aşa el trimetea păsări, pînă ce pasărea a
fost înlocuiti't printr-o anume monedă, foarte interesantă,
care s-a chemat „pasăre", osella1 , şi in fiecare an din viaţa
Veneţiei se lucra cîte o medalie deosebită, care nu se punea
în circulaţie, care n-avea valoare comercială şi pe care
dogele o împărţea întregii sale aristocraţii. Era ca un omagiu
pe care se simţea dator să-l aducă acelor cari-I aleseseră,
cari-I controlau şi cari puteau să-l distrugă.
Veţi zice: dar dogii s-au învoit? Natural că s-au învoit,
fiindcă o dinastie de dogi nu se putuse stabili. În cele dintîi
veacuri ale istoriei Venetiei au fost trei familii care s-au
luptat pentru a căpăta si'tuaţia aceasta supremă: Candiani
(din Căndia), Orseoli, Pertecipazii (sau Particiachi), dar
aceste familii s-au uzat în luptele dintre <linsele, omorîndu-se
unii pe alt.ii, izgonindu-se unii pe alţii, şi dogii. următori
nu mai fac parte dintr-o singură familie, ci se aleg din diferite familii nobiliare. Şi, atunci, tr{tind între nobilii ceilalti, ei împărtăşeau prejndecăţ,ile lor, cum minişlrii din
zilele noastre, a leşi din rîndurile politician ilor' deşi sînt
ministri ai regelui, atirnă mult mai mult de partidul lor
decît' de persoana suYeranului, ca unii ce, trăind în mediul
acela si întorcîndu-se in el, au legătmi mai strinse cu aceea
din ca~i fac parte şi de cari şi sufleteşte se simt mai lega!,i.
1 V. Jesurum Aldo, Cronistoria dellc „oselle" di Verirzir1, Venepa,
1912.
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E:5te adevărat că unii dintre Jogi au încercat să se împotrivească. Ba cutare e vestit pentru această împotrivire şi
a sfîrşit decapitat. Cînd intră cineva în sala cea mare din
palatul ducal în Veneţia, vede chipurile dogilor din deosebite timpuri; în această galerie e un loc negru în locul
chipului, şi pe această pată neagră se desface în litere solemne: ,,aici e locul lui Marino Faliero, decapitat pentru crimele
sale" (,,Hic locus Marini Falieri decapitati pro criminibus").
S-a atribuit mişcării acesteia un înţeles politic mai mare
decît l-a avut într-adevăr. Nu ştim bine cum înţelegea
el să lovească în aristocraţie: ea se consolidase prin „închiderea marelui Consiliu" (Serrata del Jlfaggior Consiglio),
hotărîtă la 1297 şi prin care numai cei cari în ultimii patru
ani ocupaseră locuri în Consiliu puteau fi realeşi în el, trei
alegători speciali avînd numai dreptul de a propune elemente
de întregire, care, de fapt,. şi ele erau să se culeagă înt.re
cei ce avuseră această demnitate de la 1172 încoace; şi ea
avea în Colcginl restrîns, de şepte Sapientes, Savî, înţelepţi,
cu gîndul poate la vechea Grecie, al căror număr crescu
foarte mult (Grandi di Terra Ferma, de uscat, da llfar, ai
mării, agli ordini, della Mercanzia, pentru negoţ), şi în
Consiliul de zece, instrumente de promptă executare. La 1300
Marino Bocconio protestase violent contra „Serratei", şi-i
căzuse capul; la 1310 Baiamonte Tiepolo fugise, iar complicii lui, din neamuri mari, fuseseră decapitaţi. ŞtiII]. numai
că Marino Faliero a fost înţeles cu unele elemente din popor,
oameni cari se ridicaseră puţin peste mulţime prin vitejie,
ofiţeri inferiori, funcţionari ai Arsenalului, şi, răzimat
pe aceştia, a încercat, la 1355, pe cind se purta fără noroc
lupta cu Genova, să facă aşa ca iarăşi dogele să însemne
ceva într-adevăr, şi anume sprijinindu-se pe poporul de jos,
care era o bază statornică, şi nu pe acele valuri totdeauna
tn mişcare, interesate şi pasionate, care erau aristocraţia.
Dar în acţiunea lui Marino Faliero mai e ceva: dogele era
de oarecare vîrstă, iar „dogaressa" lui o persoană tînără;
el dădea petreceri, ca toată lumea pe la 1350, cînd era în
floare Veneţia şi averi veneau acolo din toate părţile; Ia
una din ele a venit un nobil cam de vrîsta dogaresei şi eu
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totul deosebit ca înfăţişare de doge, s-a apropiat pe furiş
de scaunul ducal, şi a scris patru versuri, dintre care două
se pot spune şi scrie oriunde:
Marino Falier
Delia bella moier ..•
„Marino Falier
Cu nevasta frumoasă ... ",
celelalte cuprinzînd o ofensă pe care bătrînul Faliero n-o
putea uita niciodată şi pentru care a făcut răspunzători
pe toţi prietenii vin_ovatului şi toată casta lui. A:şa înţî:t
gelozia bătrinului, unită cu pasiunea populară a supuş'ifor
săi, ducea la un război cu aristocraţia. Informată ta timp,
ea a pr0cedat cu hotărîre rece ca fierul ghilotinei cînd se
desface de sus la atingerea resortului de mina _călăqlui şi
cade nemilostiv pe capul care aşteaptă jos. Nici actele
procesului n~ le avem, şi ele au fost distruse, nici chipul
lui nu s-a păstrat; nimic. Dogele a_ fost imediat depus, şi,
după o scurtă jude·cată, scos pe piaţa San l\larco, unde,
între cele două coloane, i s-a tăiat capul, ca ultimului vinovat pentru crimă. Natural că, după această teribilă lovitură, cum oare ar mai fi îndrăznit un doge de mai tfrziu
să încerce liberarea „principelui" şi a poporului, în acelaşi
timp, de tirania nobililor? Aristocraţia a rămas stăpînă.
Si mai tîrziu, peste un veac, a mai fost un doge depus,
Fr~ncesco Foscari. Era un bătrîn, şi fiul său făcea fel de fel
de isprăvi. Din motive de linişte publică el a fost sfătuit
să-şi caute rosturile aiurea. Bătrînul suferea însă ca fiul
lui iubit, care făcea scandaluri de stradă şi cite încurcături
in familiile oamenilor, să nu mai fie lingă dînsul. Şi de aici
supărarea între doge şi nobilii cari impuseseră această măsură
in interesul ordinii publice şi a libertăţii veneţiene, şi,
cum dogele era foarte bătrîn şi timpurile foarte grele - pe
vremea aceea Veneţia se lupta de moarte cu turcii, nobilii
s-au gîndit că ar fi mai bine să aibă un doge mai tînăr decît
unul care se îndărătnicea să trăiască pînă la o virstă aşa
d~ înaintată, şi, prin cei Zece, l-au îndepărtat. Atiţia poeţi,
Byron şi alţii, au zugrăvit scena, într-adevăr duioasă, a
nătrînului doge coborînd scările palatului ducal ca un
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simplu nobil şi pierzîndu-se-n mulţime, în drumul către
casa unde era să moară ca particular după atîţ.ia mii pe cari-i
consacrase pentru înălţarea şi prosperarea Veneţiei. Lucru
înduioşător, dar scenele duioase nu trebuie s·ă oprească un
popor din urmărirea firească a soartei sale, ci de multe ori
înaintarea unui popor se face călcînd pe trupuri care sufăr
durere şi zdrobind suflete deznădăjduite; viaţa unui popor,
ca orice lucru istoric, are fatalităţile sale teribile: el priveşte
înaintea lui, iar ce jertfe lasă în urmrl, aceasta nu-l importă.
Să nu se creadă însă că dogii au ajuns vreodată absolut
anulaţ.i şi fără nici un rost în viaţa statului, că au fost vreodată simple persoane decorative, cum sînt chipurile de regi-

magi care apar într-o anume zi din an pe galeria de sus a
Turnului C3asornicului de pe Pia(a San l\farco înaintea
mulţimii adunate, pentru a dispărea apoi, cufundîndu-se
în i.ntcriorul m~canismului de ceasornic. Să nu credet.i
că dogele a ajuns HP.odată ca păpuşile solemne p~ care
mecanică trebuie să le puie în mişcare ca să se înfăţişeze lumii rmmai la un moment dat. ln cărticica Jui Horatio Brown,
englez, dar aşezat de mulţ'i ani în Veneţia, în casa pe care
şi-a cumpărat-o acolo, pe Z·Jtt.ere, şi unde l-am vizitat şi
ac•1m în urmă; adevărat fiu adoptiv al Veneţiei, pe care o
cunoaşte minunat în cele mai mărunte fapte ale trecut.ului
ei1, c~ şi în cele mai mici amănunte ale vieţii populare veneţiene, pe care o iubeşte şi o studiază, e reprodusă, dintr-o
depeşrt de ambasador englez din 1612, o interesantă pagină,
privitoare la un doge din vremea de decadenţă relativă a
Veneţiei. ,,Era nădejde că dogele Leonardo Donato va mai
trăi, şi către sl'irşit el asista zilnic la consiliile lor, şi chiar
în ziua în care a murit el a cheltuit întreaga dimineaţă în
Colegiu, de urrde retrăgindu-se la ceasul obişnuit şi intrind
în guarda-roba a lui, unde era singur, fu auzit strigînd de9-

o

1

A scris despre tiparul veneţian, despre

viaţa Veneţiei

( Studies

in ll\e hiMory of Venice, 2 voi., 1907) şi o admir::ibilă cărticică despre
întreaga deivollare a Rcpublicei (The Venetian Reprtblic, in co]ectia

Dent, Londra).
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dată, şi,

unul din servitorii lui alergind acolo, el ii căzu
în braţe, şi n-a mai scos un cuvînt, ci şi-a dat sufletul peste
un ceas. Avusem audienţă la el marţea precedentă, cea
din urmă pe care a dat-o unui ambasador, şi, cu toate că
s-a plîns mult timp de slăbiciune, şi în adevăr avea ochii
pier9u-ţi, totuşi şi-a păstrat obişnuita vigoare de spirit si
vioiciune de graiu. în ziua morţii, parcă ar fi avut un f~l
de simţ al plecării sale, a vorbit în Colegiu un ceas întreg,
arătînd atîta bunăvoinţă pentru stat, incit i-a lăsat pe toţi
plîngînd" ... Frumos exemplu antic acesta, al unui &m, care
în luptă cu boala, îşi cheltuieşte puterile sale ultime pentr~
folosul statului care aşteaptă de la dînsul acest serviciu:
oamenii care mureau aşa, la ieşirea din Consiliu, cînd abia
încetase ecoul ultimelor cuvinte rostite de ei înaintea
sfetnicilor, nu erau păpuşi solemne care treceau numai
înaintea muHimii.
Dar, în orie~ caz, adevăraţi capi ai statului, dogi cu autori.
tate împ'ărătească, nu mai erau. Stăpînă era aristocraţia
întreagă, şi, fiind~ă aristocraţiei întregi îi trebuia un simbol,
ca simbol a rămas Sfîntul Marcu~ patronul oraşului. Toate
oraşele de pe Marea Adriatică au un patron: Durazzo pe
Sf. Cezar, Hagusa pe Sf. Blasiu, Cattaro pe Sf. Trifon
s.a.m.d.; pri<n urmare Sf. l\larcu, căruia i se închină mai
inuit răsăritenii decît apusenii - încă o notă bizantină era patronul Veneţrei încă de la începutul R'epu·biicei.
Si după ce puterea dogelui a fost scăzută, locul dogelui a
fo~t luat, oarecum în calitate de monarh, de el, Sfintul
l\farcu. La San Marco sînt închinate toate monumentele,
la San l\larco, domnul ideal al oraşului; cind mulţimea
vrea srt scoată un strigăt către patrie, ea strigă: '1iva San
Marco. Republica veneţiană, la 1797, a isprăvit in strigătul
acesta, pe care-l scotea poporul de jos, care nu-şi dădea
seama de apropiata încetare a vieţii politice - aşa, la
noi, contra sfetnicilor lui Constantin Racoviţă la Bucureşti,
contra lui Stavarachi, patronul şi tiranul domniei, la Iaşi po.
porul, cu mitropolitul în frunte, manifesta ca in timpurile cind
mai era o independenţă naţională, un steag şi o glorie - :
Vi'1a San .Marco I Azi chiar există la Veneţia o societate
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pentru a trezi amintirea Republicei, pentru a întări sufletul
generaţiei de azi, pentru a-i înălţa idealul, pentru a-i creşte
valoarea patriotică, şi societatea poartă numele de San
Marco: V fra San Marco.
Acum oligarhia, care culminează cu noua instituţie a
inchizitorilor de stat, trei, aleşi de către cei Zece, e absolut
stăpînă, cu toată mişcarea din 1622 încercată în numele
Marelui Consiliu, a lui Ren ier Zeno şi a „Zeniţilor săi", cu
toatâ lupta din 1761 contra triumvirilor. Poporul este acolo
ea să slujească pe corăbii, ca să lucreze în arsenale şi ateliere,
poporul e acolo ca să susţină cu jertfa lui de muncă şi, intimplător, cu jertfa lui de sînge statul, dar poporul nu are
alt drept decît să intre în biserica frumoasă, să vadă slujba
strălucită, fără păreche în cele mai multe oraşe ale I taliei,
Eă asiste, aproape lună de lună, la marile ceremonii ale
Republicei. Erau aşa de dese „sărbătorile naţionale" în
Veneţia biruitoare şi bogată, incit poporul avea din belşug
şi de acestea. Chiar cînd sosea o corabie, era doar ca o serbă
toare naţională l In timp de pace, veneau corăbiile pl-ine
cu bogăţiile lumii, sunau clopotele la San Marco, şi toată
lumea alerga să vadă pe Riva degli Schiavoni: era o bucurie
universală că transporturile au scăpat de furturi şi de duş
mani şi că au sosit, îmbogăţind acum pe fiecare. Atunci
şi cel din urmă om din popor, pînă şi cerşetorul care căpăta
din mărinimia celora cari ajungeau în sfîrşit acasă, un ban
de argint, pînă şi el simţea mîndrie că face parte din corpul
politic al „naţiunii veneţiene". Ei bine, de la o bucată de
vreme a trebuit să se mulţămească poporul din Veneţia cu
atît.
E drept că doar casele cele mari din Veneţia şi familiile
nobile se puteau face şi d.in nou. Nobilimea nu era absolut
exclusivă; cineva care se distingea în război, care făcea o
faptă mare, putea să fie creat nobil, precum la noi, pe
vremea lui Ştefan cel Mare, era o boierime care se reînnoia
necontenit: o parte căzînd în lupte, iar cite un ţeran viteaz
meritîndu-şi moşia şi aşezindu-se în rindul sfetnicilor lui
vodă. Dacă e vorba de astfel de aristocraţie, cine ar îndrăzni
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să i se împotrivească? Unii se luptă pentru
alţii pentru a fi vrednici să rămînă sus; sus nu
de odihnă, de mese şi petreceri, nu, ci o strajă

a ajunge sus,
este o pătură
în jurul domnului, cu arma gata pentru a se amesteca din nou în războaie.
Orice aristocraţie arc o singură scuză: mai multă muncă
decit ceilalţi şi mai multă iubire de ţară decît·ceilalţi. Cînd
aceasta nu există, aristocraţia nu merită să trăiască. Ei
bine, tot aşa cum se refăcea 'prin vitejie şi destoinicie aristocraţia noastră boierească, tot aşa se refăcea cîndva şi
aristocraţia din Veneţia. De la 1423 Arrengo, marea adunare
populară - pe care la noi o chema Leon Vodă pentru măsu
rile contra grecilor - , nu se mai adună. Ea hotărîse secole
întregi, dar de la 1200 înainte, nu. După „S.errata del Maggior
Consiglio" chiar, numărul nobililor conducători a crescut,
alegîndu-se tot din familiile vechi însă. Nu se mai zice
Commune, ci dominium, Signoria (de la 1462). Pentru ·apă
trunde in cercul sacru, trebuia votul a patru din şese consilieri, al celor 12 din Quarantia, şi din ce în ce condiţiile
s-au făcut mai grele. In zădar se p-ropuse înlocuirea cu o
familie de „popolani" a familiei nobile ce se stingea (1403).
Acum cei şese consilieri, Senatul, trei „capi" ai Quarantiei
judecătoreşti, sub tutela ascunsă a celor Zece, a celor Trei,
fac guvernul, anonim, iresponsabil; magistraţii nenumă
ratelor tribunale care profitînd smulgîndu-şi şi retrimeţîn
du-şi afacerile se adăugiau la aceşti deţinători ai puterii.
De obicei aceasta se aplică printr-o măsură restrictivă,
oligarhică, dorindu-se împuţinarea numărului stăpînitori
Ior statului veneţian, dar lucrul se poate înţelege foarte
bine şi dintr-o necesitate practică: cu o adunare de 200 de
oameni, poţi cîrmui o ţară; ce faci însă cu o adunare mult
mai numeroasă decit atîta, care este mijlocul de a te înţelege cu această adunare? Evident că un astfel de corp
nu poate servi-la nimic decît la aclamaţii. Prin urmare s-a
ivit nevoia, pe de o parte de a închide chiar Consiliul cel
mare, ca să nu mai pătrundă ceilalţi, şi, pe de altă parte,
de a face elementele de guvernare mai uşoare. Şi astfel s-a
ajuns la acea viaţă consţituţională resţrînsă, care îndemna
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la conspir;-,ţii şi punea înainte ca singur mijloc de scăpare
revolut ia.
Oam'enii din popor trebuiau să nu mai poată pătrunde
niciodatrt sus. Cu toate acest.ea, erau între ei oameni destoinici, şi aceştia erau întrebuinţaţi ca secretari. lntr-o solie
mare se trimetcan nobili, într-alta mai puţin strălucită
secretarii, cari mureau în aceeaşi situaţie fără să capete
vreodată un loc în nobilime. Astfel a fost si acel Emmanuele
Gerardo care a stat la Curtea din Sucea,;a a lui Stefan cel
Mare.
'
Era rău? Evident că bine nu era. Cn toate acestea, timpurile mari din istoria Venetici sînt datorite mecanismului
pe care-l reprezenta acest g~vern: se supravegheau unii pe
altii si garantau existenta Vencpei. Niciodată n-a existat
ur{ in~trum,3nt de guver~ atît de sigur cum a fost acesta.
O şoaptă nu se auzea în oraş, în provincii, care nu să fi fost
ştiută unde şi cînd trebuia să fie ştiul{t; o nemulţămire
nu se exprima, sub forma cca mai ned,iol inctrt, fără ca acei
cari puteau să-i împiedice manifestările violente să nu fie
înştiinţaţi şi să nu se găs(}ascrt în măsură de a împiedica
explozia sentimentului popular.
'
Şi la noi înt'îlnim ceva asămănător: în locul naţiunii
întregi, de la o bucată de vreme ajungem la Divanul domnesc,
care corespundea cu Sanatnl venetfan. Era un grup de vreo
zece boieri: ei judecau, ei luau hotăririle în vederea răz
boiului şi păcii, ci erau instrumentul de guvern împreună
cu domnul. Numai că la noi a fost ceva care a împiedicat
dezvoHarea în sensul mai strict oliwirhic a Constituţiei
terilor noastre: la noi domnul a rămas totdeauna domn.
Şi la Venetia aşa ceva era imposibil, se dovedise i,mposibil.
Atunci, nu ,numai să poporul a ajuns incapabil de orice
activitate politică, lipsit de orice conştiinţrt politică - cfaci
conştiinţ,a politică e legată de activitatea politică, şi in
zădar i se va aduce cuiva mustrarea crt n-are conştiinţă,
cînd de veacuri orice activitate politică i-a fost interzisă,
dar poporul veneţian s-a prefăcut în „publicul" acela vesel,
zgomotos, doritor de petreceri: teatre, concerte în „conservatorii", farse de carnaval, intrigi şi cîrteli mărunte, pe
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care l-a de.nris Goldoni în comediile lui, care nu sînt altceva
decît reproducerea adevărată a vieţii populare veneţiene
din veacul al XVIII-lea, sau Gozzi, în satire. Oameni foarte
cumsecade, femei frumoase, bărbaţi isteţi, populînd parterele ori aţinîndu-se şi ei în apropierea porţilor prin care
:vedeau petrecerile celor mai bogaţi şi mai mîndri decît
dînşii, privitori fără plată ai spectacolelor statului în toate
zilele. Ceva de felul acesta se păstrează şi acum în viaţa
veneţiană, căci nu cunosc popor care să guste mai intens
şi mai liber petrecerile artei, be!ia reprezintaţ,iilor, decît
poporul veneţian.
De aceea, sub regimul democratic stabilit prin influenta
lui Napoleon şi a revoluţionarilor francezi, ca să readu~ă
timpurile de aur pentru patrie, la căpătiiul Republicei
muribunde ei strigau încă: Viva San Marco !
Eiementul cel mai periculos, mai periculos decît elementul
popular înlăturat de la aracerile publice, este acea parte dintr-o
clasă dominantă pe care de la o bucată de vreme eşti silit
să o înlături de la conducerea afacerilor. Erau o mult,ime de
nobili cari n-aveau ce face, Barnabottii din Yeacul al X\rll-lea
încă. Republica nu mai purta războaie, nu mai cucerea
provincii; nu mai era ca pe vremea cea veche, cind su te şi
mii de nobili găseau ocupaţie prin coloniile din Marea
Neagră sau din bazinul răsăritean al l\Iării Mediterane.
Erau mulţi oameni cu titluri mari, cu palate frumoase
cu amintiri glorioase: numd'l lor era scris pe fiecare pagină
din istoria Republicii, dar n-aveau absolut nici o îndeletnicire. La 1430 se găsesc cele dintii prevestiri de rău. La
1525 se aude plîngerea oficială că „nu se mai face negoţ în
oraş, nici navigaţie, nici altă indusţrie lăudabilă" 1 • Se credea
tot mai mult că „amestecul în negoaţe întunecă şi înnegreşte
caracterul de nobleţ,ă şi splendoarea unei familii". Unde
mai erau cei 36 OOO de marinari, cei 6000 de lucrători la
Arsenal, cei 16000 la „fustagni", cei 3 OOO la postav, din
1423? Atunci, mai intîi, în veacul al XVI-iea şi al XVII-iea,
1

Fu lin, Brepe storia di Vene;;;ia, p. 25.

207.
https://biblioteca-digitala.ro

ei formară o societate de plăceri fără păreche pe lume,
hrănind o dezvoltare artistică ce a lăsat în Veneţia pînzele
unui Veronese, unui Tiziano, Tintoretto sau Tiepolo. Pe
urmă în veacul al XVI Ii-lea bieţii oameni, sărăciţi de furia
luxului trecut, duceau o viaţă într-adevăr vrednici de compă
timire, neconsimţind să muncească, căci îi oprea sentimentul
aristocratic, şi neavînd alt rost decit să străbată piaţa San
Marco ori nenumăratele „căi" ale oraşului. Se dădeau la
schime şi mofturi, ,,affettazioncelle", la „morbidezze" ca
ale societăţii vechiului regim francez în descompunere.
lşi mîncau zile întregi tn saloanele „femeilor de spirit":
soţia lui Gozzi însuşi şi altele. Alergau după „natură" in
vilegiaturi de pe Brenta. Răscoleau Italia după aventuri
care nimiceau, după viaţa cetăţii, şi viaţa familiei. Se exercitau ca advocaţi cu discursuri comandate. lntemeiau
Academii: ·erau 20-30, de toate felurile, in care nu se făcea
nimic, decît se strîngeau în grădini şi cetiau poezii, împodobindu-se cu nume mitologice 1 • Dacă cineva vrea să aibă
impresia acestei societăţi, n-are decit să cugete la tntrecerile
de automobile, la desfrîul de stofe scumpe puse pe umerii
femeilor, cu care lumea bună din Levant ştie să-şi piardă
vremea, cu această deosebire că ea are încă robi de stors,
pe cînd în Veneţia robii de stors nu mai erau; şi atunci era
mai mult aparenţa decit realitatea, era setea luxului fără
banul care poate să-l sprijine. Şi, astfel, clasa aceasta nobiliară a devenit fervent revoluţionară.
E foarte curios felul cum s-a terminat cu existenţa polia Veneţiei. Poporul a rămas loial; el se gîndea la zilele
mari ale Republicii de odinioară; el, cel apăsat, cel flămînd,
el era mai strlns legat de trecut; ideia de patrie n-a fost
înaintea nimănui mai luminoasă decit înaintea gondolierului care nu mai avea oaspeţi de purtat - nu începuse încă
năvala de străini din timpul nostru, şi Veneţia trăia pentru
sine, care nu mai avea de servit casele pline totdeauna de
oaspeţ,i, din vremurile trecute. Iar membrii Academiilor,
tică

1

V. n-1 festiv al revistei Ateneo Veneto, - mai ales întîiul articol.
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,t

„cavalerii" oari se purtau pe Piaţa San Marco,
cari nu
erau în stare să păstreze Veneţiei pe fruntaşii literaturii
veneţiene din acel timp - Goldoni a murit în Paris, unde
trăia cu o pensie a regelui Franciei, vestitul abate Beccaria,
autorul tratatului despre „Crime şi Pedepse", înnoitorul
dreptului penal, nu stă niciodată în Veneţia, aceştia au
început de la o bucată de vreme să hrănească gîndul unei
prefaceri democratice.
Acum, evident, stnt foarte bune gîndurile de refacere
democrată într-o societate sănătoasă, capabilă de a suporta
comoţiunile unei schimbări radicale de regim, dar acolQ
era numai o rasă epuizată sus, o rasă. decăzută jos. Şi atunci
prefacerea din regimul aristocratic 1n cel democratic, care
se putea săvtrşi cu două sute de ani înainte, prefacerea
aceasta, cînd s-a făcut la 1796, a însemnat ultima mişcare
de agonie a unui corp politic care pierea. Căci 1n viaţa unui
popor fieoare schimbare-şi are timpul său, şi schimbarea
care poate fi o adevărată binefacere atunci ctnd momentul
o impune, nu e decit un preludiu de moarte ctnd acei cari
trebuie să o facă au întîrziat prea mult să o aducă la îndeplinire.
Cinci conferinţe despre Veneţia, Bucureşti, 19H, p.
Ed. a II-a, Bucureşti, 1926, p. 37-88.
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35-86.

UN POST AL L.\TINIT ATII
1N LUMEA GERMANIC(: AUSTRIA

lntr-un m'lment cînd spiritele sînt dominate
într-o parte a lumii, de ideea naţională, înţeleasă
tn forma cea mai exagerată şi uneori mai superficială,
punînd-o în legătură numai cu comunitatea de limbă,
care poate să acopere rasele cele mai deosebite şi necesităţile
geosrafioe şi economice ce]e mai esentiale, cînd aparenţele
lingvistice determină pretutindeni şi operele cele mai
· bizare şi cele mai imposibile pentru viaţa comunităţilor
politice, cred că este datoria istoricilor, cari îşi dau sama
de ce se ascunde sub procesul de deznaţionalizare, mai vechi
sau mai nou, să atragă atenţia, fără să voiască a trage o
concluzie despre lucruri asupra cărora n-au nici un fel de
influenţă, asupra vechilor clemente fundamentale, putîn<l
să aibă efect şi în viitor, care se ascund sub această operă
de asimilare în limbă.
lncep a o face, acum şi aici, în legătură, înainte de toate
cu două lucrări anterioare ale mele făcute în afară de Academie: studiul publicat la Iaşi, acum reeditat - in momentele
cele mai grele ale războiului de unitate naţională, atunci
cînd Austro-Ungaria şi sprijinitoarea sa Germania erau
biruit::iare şi armatele lor, unite cu ale turcilor şi bulgarilor,
o:mpau trei sferturi ale vechiului teritoriu românesc, studiu
al cărui cuprins se arată prin titlu însuşi: ,,Originea şi dez.:
voltarea statului austriac", stat pe care l-am prezintat ca
infăţişind la deosebite epoci forme deosebite de concentrare
geografică, sub o firmă dinastică, sau sub una naţională,
nu naţionalistă, de-a lungul timpurilor, de la cea dintii
apariţie a cuvîntului de „Osterike", pe vremea împăraţilor
ottonieni de la începutul secolului al X-lea, pînă la acel
moment cînd noile izbînzi ale armatelor cezaro-crăieşti
nu părea11: să anunţe o aşa de răpede disoluţie, cerută însă
măcar
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de necesitatea chiar a lucrurilor, iar a doua lucrare, care stă
să apară acum, în revista mea franceză şi în extras, învede.
rează, cred, pentru orice spirit nepreocupat şi capabil de
critică, lipsa oricărui caracter german în conducerea mili.
tară şi politică a statului austriac, în cea mai impresio.
nantă epocă a lui, aceia care este înconjurată de un mai
mare prestigiu dinastic, a Mariei-Teresei, servită, cum voi
arăta şi în cursul acestei comunicaţii, de miniştri şi de
generali cari aparţineau înainte de toate familiei latine
si trăind într-o atmosferă de artă care nu are nimic a face
~u producţiile înseşi ale geniului german.
ln prima lucrare, pe lingă multele probleme care mi s-au
înfăţişat şi a căror rezolvire n~părter.tit~are, deşi neobişnu
ită pentru foarte mulţi oameni deprmş1 cu părerea veche,
mi se pare cu desăvîrşire concludentă nu m-am putut,gîndi,
ca astăzi, cînd evenimentele aduc atîtea sugestii noi, la
alte puncte de vedere, concordante şi cu acelea scoase
la iveală în 1917 şi cu acelea care mi s-au impus, îndată
ce m-am gîndit asupra secolului al XVIII-iea austriac,
în raport cu seria de studii pe care de mult am întreprins-o,
cu privire la întinderea spiritului francez în Europa,
pentru conferinţele mele de la Paris.

I
Latinitttţii, în vechea formi'i imperială ro.
mană, i se datoreşte însăşi deschiderea pentrzi civilizaţie a
ţinuturilor care, mai tîrziu, au intrat în stăpînirea împăraţilor
germani, de fapt împăraţi ai lumii creştine din Apns, de
caracter fundamental roman, şi apoi a Habsburgilor, de
cari Austria pare aşa de mult legată, încît, alături de dinşii
şi sub <linşii, nu se mai bagă de samă alţi factori, de o
influenţă tot aşa de adîncă. De fapt ceea ce am putea numi
prima Austrie este opera, din secolul al II-lea după Hristos,
a împiiratului Marw Anrelin. Ducînd mai departe străba
terea oştilor împărăteşti, de-a lungul teritoriului german
locuit de seminţii răzleţe, incapabile să se ridice ele înseşi
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la o culturK superioară, el n-a făcut numai un şir de expeîn aceste regiuni, odinioară locuite de vechi triburi
ilirice, tn legătură strinsă cu strămoşii naţiunii româneşti
acei noriei, acei vindelici şi acei panoni cari au lăsat nume!;
lor acestor regiuni, ci el s-a instalat acolo an"i întregi
de zile, lăstnd Roma, jertfindu-şi nu numai studiile iubite
dar şi sănătatea şi grăbindu-şi moartea, pentru a face c~
din aceste locuri pustii, străbătute de cetele germanice peste
ruina unei străvechi civilizaţii preistorice, aceea a ~pocei
bronzului, aşa-numita civilizaţie de la Hallstadt, să se facă
una din "etrele ci"ilizaţiei antice.
Ca şi aici şi in regiunile mai de mult cucerite şi colonizate de dincolo de Dunăre, unde trăiau s·eminţii tracice şi
ilirice, asămănătoare cu acelea din părţile nou-cucerite,
s-a creiat o provincie asemen~a cu Dacia şi cu Moesia.
Dar nu este vorba numai de o organizaţie provincială,
care a avut o foarte lungă durată, ci de două alte fenomene,
asupra cărora trebuie să apăs, pentru a face să se înţeleagă
caracterul acestei comunicaţii, al cării titlu a putut să
surprindă pe necunoscători.
.
Pe de o parte, Dunărea a ajuns să fie o arteră de cultură
şi acelaşi lucru s-a întimplat şi cu afluenţii ei, intre cari,
Innul, pe care, pe vremea marilor năvăliri barbare din
secolul al V-lea, năvile veneau din regiunea italiană însăşi.
Deci Dunărea economică, Dunărea culturală nu este altceva
decît o creaţie romană imperială, şi, cum, de-a lungul secolelor, Dunărea şi-a păstrat acest caracter şi ea a dat tonul
în ceea ce priveşte formaţiunile politice din aceste regiuni,
lucrul de căpetenie în Europa centrală, care este cursul
lungului fluviu pe care s-a purtat atita viaţă de comerţ
şi d_e cultură, se datoreşte unei hotăriri luate din Roma
veche, cu intenţia ca opera astfel întemeiată să rămină
trainică şi ca încadrarea acestor ţinuturi în „orbis romanus"
să fie o binefacere de civilizaţie pentru toate timpurile.
Astfel de opere realÎzate cu forţe mari şi cu sacrificarea, ~
mii de ostaşi, cu primejduirea comandantului imperial
însuşi, nu sînt din acelea care să poată dispărea după hazardul vremurilor, după strecurarea neamurilor celor noi şi
diţii
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după influenţa pe care aceste neamuri pot să o exercite asupra aeelei părţi a Europei; c.eea ce s-a făcut odată, ceea ce
s-a întemeiat solid, ceea ce s-a înrădăcinat adino. formează
una din acele transmisiuni pe care nimeni nu le poate înlă
tura şi care, dominînd secolele, sînt menite a lucra şi asupra
creaţiilor ulterioare care par mai potrivnice sensului iniţial
pe care l-a avut regiunea formal;ă pl'intr-o ideie creatoare
şi _aşezată pe bază de instituţii care, sub forma nouă, sînt
destinate a trăi in secole.
Din Dacia noastră, după marile strămutări de populatie
care au avut loc la sfîr~itul antich tăţii, s-a ales, sub raportul
civilizaţiei superioare, foarte puţin; lumea supusă formelor
de viaţă romană s-a întors, potrivit aceluiaşi principiu
de supravieţuire a instituţiilor de temelie, la formele primitive ale statului tracic, care, 1cesta, cu toată influenţa
bizantină şi sub-bizantină ulterioară, cu toate curentele
occidentale aduse prin regalitatea ungurească, stăpîniLă
ea însăşi de Roma şi reprezintaUL la urmă printr-o dinastie
franceză, cu toate formele politice pe care le-a încercat
domnia rominească, deschisă ea însăşi totdeauna infiltraţiilor venind din deosebite părţi, :ie păstrează şi pînă astăzi,
nu numai în toate satele româneşti, dar în tîrgurile care
servesc pentru schimburile lor economice şi în însăşi capitala
României, căreia i s-a zis, nu fără dreptate, ,,satul cel mare",
- şi tot aşa de altminteri şi în celelalte ţinuturi româneşti,
care n-au avut o existenţă politică liberă, dar în care satul
şi tîrgul sînt şi astăzi, în ciuda numelui străin, unguresc,
al „orasului", formele de căpetenie ale alcătuirilor noastre.
Altfei a fost în Norie, Vinddicia şi Panonia,
dominaţia romană, mai apropiată de izvorul însuşi il.
patriei şi al culturii, a dăinuit mai multă vreme şi a avu,_
necontenit un caracter roman mai adînc, evoluind cătr~
forme mai înalte şi mai strălucitoare.
Să nu uităm că, un timp, părţile acestea erau considerate
ca una din vetrele de căpetenie ale latinităţii, cînd afoi
erau şcoli înfloritoare, cind negustori bogaţi lucrau prin
schimbul produselor Europei centrale cu acelea ale Italiei
cînd instituţiile de învăţătură dădeau ucenici de valoare

µnd1
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literaturii romane, iar, după ce creştinismul în forma latinii.
a pătruns în aceste regiuni şi a ajuns a Ie sLăpîni cu desăvîr
şire, creştinătatea de acolo a avut o altă putere decît aceea
ajunsă Ia noi numai prin misionari răzleţi, venind din
mai vechi strecurători de credintă.
Un sfînt Ieronim era doar de la 'stridon, în aceste ţinuturi
care se pot mindri că au dat astfel celei de-a doua literaturi
latine a creştinismului pe unul dintre cei mai activi, mai
înzestraţi şi mai nobili reprezentanţi ai ei, iar, alăLuri,
înfăţişînd un alt tip al sfîntului, care împarte binefacerile
inimii sale crestine şi celor mai săraci si mai lipsiti dintre
oameni, sfîntui Martin a1·ată aceeaşi 'origine panoniană.
Numele însăşi, de altminteri această persistenţă a formei
latine a fost recunoscută şi de Redlich, cel mai adînc stră
bătător al formei antice, anterioară acelora care vor începe
de la Habsburgi, şi el s-a gîndit întii să prezinte cele mai
vechi temeiuri din viaţa antichităţii, numele înseşi, zic,
arată cit de dăinuitoare a fost această prezenţă a elementului
roman, stăpînind în toate domeniile vieţii. Doar Viena
poartă un nume care vine nu numai de la Marcu-Aureliu,
dar de la o mai veche prezenţă de barbari cari nu sînt ger-·
mani, în aceste părţi: venzii de origine slavă, ca şi veneţ.ii
cari sînt pomeniţi în părţile noastre. Ea nu este altceva
decît Vindobona romană. Şi, de oarece, pe aceeaşi linie a
Dunării, se intîlneşte mai departe, în vechiul Reich însuşi,
o Ratisbona, a cării rădăcina numelui este în legătură cu
noţiunea de luntre, fiind astfel un depozit de îmbarcaţiuni
la un anume punct al fluviului, în acest sufix trebuie să
se vadă, ca şi în acelaşi sufix ona, care se întîlneşte nu numai
în vestul Peninsulei Balcanice, dar în Italia, ca în Verona,
în Istria, ca în Albona, şi în anumite părţi ale Tirolului,
o persistenţă a vechii forme de locuinţă ilirică.
Este adevărat că Buda, al cării nume, de altminteri, este
slav şi trebuie pus, cred, în legătură cu „bughile" de la noi,
care înseamnă, tot aşa, nişte sălaşuri într-o adîncitură a
terenului, şi fireşte şi Pesta, şi ea de o altă origine, dar
nu germanică şi cu atit mai puţin ungurească nu mai arată
nimic din originile latine de odinioară ale atit de bine popu214
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latului şi atît de înzestratului în ce priveşte civilizaţia
Aquincum; să nu uităm însă cii. acolo unde ungurii, nu stim
prin ce fenomen lingvistic, au impus numele cel no1i de
Gyi.ir, la Raab, germanii au pii.strat numele de „bun altar"
al romanilor, Arabona. O cercetare atentă ar putea descoperi
sub învelişul de un caracter atit, de modern şi de „barbar"
al nomenclaturii din aceste părţi şi alte rămăşiţe care mai
vin în părţile Dunării mijlocii, al cării nume chiar trebuie
pus în legăturrt cu naţiuni de altminteri mult mai vechi
decît g,:irmanii, ca şi pentru toţi afluenţ,ii marelui fluviu,
,persistenţe de acestea latine care nu se bagă de seamă la·
prima vedere.
Iată, ce reiese prin urmare, pentru întîiul strat aşternut
asupra dezvoltării celei mai Ycchi în părţile acestea ale
Europei centrale. Întîlnim aici pe amîndoi strămoşii noştri,
fără să ne gîndim, fireşte, să-i întrebuinţăm pentru a contribui cu slabele noastre mijloace la haosul pe care-l provoacă
tn lume imperialismul cuceritor din timpurile noastre: sînt
aici si ilirii de odinioară, cei dintîi locuitori si ctitorii
civilizaţiei preistorice, şi sint, <lupă aceea, roma~ii, îndelplinind şi aici acelaşi înalt proces de civilizaţie care a fost
îndeplinit pe amîn<louă laturile Dunării, de unde <leopotrivi't
ni vin însuşirile neamului nostrn, cu tot ce se cuprinde în
această zestre şi cu tot ce se desface din acest cel mai îndepăr
tat trecut şi ca drept în împrejurările pc care le poate deschide vii torul.

II
Se vorbeşte de Allstria carolingianâ. Carol
cel l\Iare, tmpăratul german, conducîn<l legiunile sale
germane, ar fi urmărit măcar instinctiv o pătrundere germanică în aceste regiuni, şi seria sa de expediţii ar fi fost
întreprinsi:'t anume pentru a realiza ceva care ar sămăna
cu unitatea germanică de care se vorbeşte în timpurilci
noastre, cîn<l ea este aşa de activă, căutînd s[t-şi cîşl ige toţ, i
membrii risipit,i şi si:'t găseasci:'t, pE:ste existenţa altor naţiuni,
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sălaşuri

de viitor pentru creşterea firească a rasei. De fapt
nn este aşa. Desigur că luptătorii lui Carol cel Mare
erau garmani, elementul romanic din Galia fiind ţinut la
o parte de îndatorirea ostăşească, ceea ce nu înseamnă că
rolul lui nu era hotăritor în alte domenii şi că viaţa însăşi
a Galiei romane, devenită o Francie merovingiană şi carolingiană, nu se sprijinea înainte de toate pe existenţa şi valoarea acestei populaţii. Dar Carol era germanic numai în ceea
ce priveşte rolul său regal, moştenit de la merovingieni, iar
acest rol era fireşte restrîns in margeni}e primei cuceriri
şi a adausurilor fireşti care trebuiau să se alipească la dinsa:
tot ceea ce întrece hotarele izbinzii lui Clovis aparţine
imperiului, iar lmper(ul nu este altceva decît noua formă a
antichitdţii, ca în vechiul stat al lui Marc-Aureliu, formă
care trecuse acum in veşmîntul cel nou al bisericii creştine,
care, această biserică, şi în Apus ca şi tn Răsărit, nu este
altceva decît o nouă interpretare a Romei eterne.
Cel care punea crucea pe manete, care întrebuinţa limba
latină in toate actele de stat, care se făcea lăudat de Eginhard într-o formă împrumutată de la Suetoniu pentru
împăratul August, nu era chemat să facă altceva decît, fie
şi cu adausul botezului creştin, o nouă operă asămănătoare
cu a împăraţilor de odinioară. Cu el Roma revenea în aceas-tă
regiune. Iar la capătul acestei expansiuni, care nu înseamnă
aşezarea unui prisos de rasă, erau avarii, horda Răsăritului,
cu un fel de viaţă care nu putea fi admis, tocmai din cauza
ideii romane, acei avari pe cari Carol cel Mare i-a învins
şi i-a stîrpit, liberînd de sub stăpînirea lor seminţiile slave,
foarte numeroase în aceste părţi, tocmai aşa precum liberase
şi anumite elemente, răspîndite de la sine pînă departe,
ale rasei germane.
Nu numai că în calitate de împărat roman a mers Carol
cel Mare în aceste regiuni, dar el s-a servit pentru consolidarea lor de mijloacele pe care le dădea biserica. Episcopatele .din aceste părţi nu sînt altceva decît o expansiune a
Romei celeilalte, în care Hristos Dumnezeu înlocuia pe
Romul şi pe zeiţa protectoare a Romei republicane,
î:1,;â
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Ptatutindeni, lingă comandantul mi'titar, lingă căpitanul
de margene, lingă markgraf, lingă herzogul german, care
imita pe ducele roman, se găseşte episcopul. Trei Rome se
adună aici, pentrn a aea caracterul ţării: vechea Romă
imperială a primei cuceriri, noua Romă creştină a Scaunului pontifical şi creaţia acestei Rome, care este imperiul carolingian.
Atîta nu ajungea însă. Episcopii cari botezau cu grămada·
pe barbari, cu sau fără voia lor, şi car-i îndeplineau anumite
rituri m mite să impună acestei popu'.aţii incă aşa de aspre,
aceşti episcopi, cari, de altfel, nu erau decit continuatori,i 1
după o destul de lungă întrerupere, a mai vechilor episcopi
din Norie, din Vindelicia, din Pancnia, asemenea cu acel
sfînt Severin, cu numele aşa de popular pînă tîrziu, ca:ri
au apărat pe colonii romani împotriva iureşurilor trecătoare
ale germanilor în mers spre Italia, au avut ca auxiliari
un alt CJal de caracter rom[lnic, care a. stabilit în aceste părţi
lăcaşuri de adevărată cultură, în jurul cărora s-a putut
organiza o viaţă de civilizaţie mai înaltă. Anglo-Saxonii,
veniţi din Britania Mare, ceilalţi călugări, irlandezii din
vechea lor Erin, erau, oricare ar fi fost originealornaţională,
nişte adepţi şi servitori, ca acel Alcuin care stă în fruntea
lor, consilier în sens roman al lui Carol cel Mare, ai civilizaţiei rom:rne, fie şi binecuvîntată cu crucea creştină. Ei
au pătruns prin Elveţia sfîntului Gal, al cărui nume se păs
trează în nomenclatura sviţeriană din toate timpurile, ei
au ajuns în regiunea de sare de la Salzburg, acea sare care,
să nu uităm, era exploatată din timpurile cele mai vechi
în forme de civilizaţie mediteraniană, de unde numele grecesc al sării, ăh, se păstrează în numeroase „halluri" respindite pe teritoriul german. De acolo, din văile Alpilor
au ieşit, tntinzîndu-se în regiuni mai largi, fundaţiile acestea călugăreşti, opera acestor abaţi cari colaborează cu episcopii din cetiiţi.
Aşa s-a pus temeiul culturii medievale a Austriei. Fireşte
că şi aici, ca şi pretutindeni în Europa, limba latină a rămas
pentru tot serviciul bisericesc, pentru ţoat!i. .literatura cle-
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ricilor şi pentru toate formele oficiale ale bisericii şi ale
statului.
Dar nu este vorba numai de întrebuinţarea acestei vechi
limbi de cultură, de către oameni cari, cu origini amestecate, au ajuns, de la o bucată de vre_me, a ~orbi nemţeşte,
ci este vorba de rolul pe care au contmuat dm veac în veac
să-l joace aceste cetăţi ale culturii, la Melk, la SanktPolten, pretutindeni pînă în apropierea Vienei, dominată
oarecum din afară, pes~e creaţia castelelor imperiale din
secolul al XVII-iea şi al XVIII-iea, de spiritul latin care
iese din aceste mari zidiri întărite, populate de aşa de harnici servitori ai unei culturi de origine latină. Am putea
zice că abaţiile îndeplinesc în aceste ţinuturi, peste forma
politică, un rost asămănător cu acela pe care l-au jucat în
Franţa regală, încă sălbatică, rău organizată sub raportul
economic, întrată în mina seniorilor cari făceau fiecare
ce voia, în dauna dreptăţii, legii şi religiei, marea abaţie
de la Saint-Denis, care aceasta a fost, pe vremea lui Ludovic
al VI-lea şi] Ludovic al Vii-lea, mult mai mult capitalo.
Franciei de cit Parisul regal el însuşi şi cele cîteva puncte
ţinute în stăpînire de dinastia Capeţienilor.
Numele de Austria este desigur în legătură cu al Austrasiei galice, opusă Neustriei. Şi chiar, acum în urmă, un cercetător german a propus, - în Forschzmgen und Fortschnitte
- împotriva reclificării că ostrogoţii şi visigoţii nu în:
E-eamnă „goţii de Răsări V' şi „goţ.ii de Apus", să se vadă în
Neustria numai o nouă Austrasie, o nouă Austrie. El ob•
i;ervă că pot să existe nume do acestea „răsăritene" fără să
fie în fa\(t un termin apusean. Dar i se poate obiecta că
E-islemnl de regiune apuseană şi regiune răsăriteană se întîlneşte şi în alte părţi, chiar dacă nu se întrebuinţează
numefo Inate de la mersul soarelui, ci colorile, care la
tnranieni le înlocuirsc si caro se în1 ilnesc si la cei cari au
fost influenţaţi do dominat ie turaniană pr~cum este cazul
cu o Hnsie Albă, o Husie Iloşic, ş.a.m.d., nume caro nu fac
decît să înlocnias6t pe acelea ale punctelor orizontului.
Aceasff1 Anstrie a vrgetat foarte multă vreme, trecînd
de la prima l'orm(1 a markgrafialulu i, pînă la forma mai înaltă
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a ducatului, care nu este decît un dar al celui de-al doilea imperiu medieval de imitaţie romană, al Ottonienilor.
Locuitorii Austriei propriu-zise ajunseseră a vorbi în
mare parte limba germană, cu toată originea lor care, încă
o dată, este foarte amestecată. Dar nu e.ste nici un sens politic german în această întindere a imperiului, cum el nu există
în imperiul însuşi. Vechile formaţii locale au trăit o bucată
de vreme dincolo de această mică Austrie; ele au ajuns să
se alipească la <linsa mai tîrziu numai şi, în ce priveşte
forma superioară pe care trebuia B-o aibă acest conglomerat, ca n-a fost aceeaşi ca aparenţ,ă naţională de la o epocă
la alta. Ceea ce am putea numi concentrarea austriacă s-a
făcut înainte de dispariţia Babenhergilor, prima dinastie,
înainte de a se chema tocmai din Suabia, de lîn~ă Alsacia
si Sviţera, Hahsburgii, multă vreme nişte străim, gata să
se întindă si în alte teritorii si păstrîndu-si legăturile la
Rin. Această concentrare au înc~put s-o facă 'slavii din Boem ia, din banda aceea slavă care se întindea de la Craloveţ
Konigsberg pînă în adincul Penirsulei Balcanice, cuprinzînd pe cehi, pe cei pe cari-i numim moravi şi cari nu s-au
numit niciodată politiceşle aşa, pe croaţi şi pe sîrbi. Dacă
puternicul rege Ottocar n-a izbutit să facă Austria lui slavă,
aceasta se datoreşte, nu unei revanşe a rasei germane care
n-ar fi voit să sufere această stăpînire „străină", ci mai ales
voinţii Sfîntului Scaun roman, care, avînd interes ca Rudolf de Habsburg să nu se coboarE, în Italia, l-a îndreptat
către rosturile acestea răsăritene. Ottocar a fost biruit si
ucis nu numai de armele prinţilor germani adunaţi sub
noul rege al romanilor contra lui, ci de blăstămul Romei,,
care făcea si desfăcea pe regi.
Ceva „ap'ostolic", pontifical, se întîlneşte deci în însăşi
formatia statului austriac al Hab:,burgilor, întocmai cum
altă î{icercare de a strînge acest „Osterik" dunărean, aceea
a ungurilor sfîntului Ştefan, se datoreşte tot unei iniţiative din partea Sfîntului Scaun, care el este stăpîn în
aceste reg.iuni, el deţine legitimitatea, pe care a transmis-o
dar o poate retrage şi o supraveghează, o guvernează, în
fiecare moment. Nu fără adînci Iogături in Austria a fosţ
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pt~1ă la c~păt ~titudinea acestor Habsburgi cari pe vremea
lui Francisc 1-m mergeau cu luminările in mină ln marea
sărbătoare catolică din iunie a lui Corpus Domini Frohnleichnam, se supuneau cu evlavie îndatoririi de a ~păla cu
mî~i împ~răteşti picioarele săracilor din Viena şi erau coborîţ1 în_ cripta din mînăstirea capucinilor, pentru a aştepta
acolo Judecata cea de pe urmă.

III
Cînd, pornind din Franţa lui Ludovic al
XIV-lea, marea undă de influenţă franceză a străbătut
întreaga Europă, şi sub această formă franceză era o influenţă care venea din Spania şi Italia, Austria secolului al
XV Ii-lea şi al XV 111-lea a întrat în această comunitate
culturală latină, în care, cum am spus, se întruneau cele
trei curente latine. Căsătoria lui Maximilian de Austria,
fiul împăratului Frederic, cu l\faria de Burgundia apropia pe Habsburgi de Ţările de Jos pe jumătate latine, şi
de această Burgundie, pe care a reclamat-o Carol al V-lea
şi a crezut că o poate căpăta într-un moment.
lntîia căsătorie latină. Cea de a doua, între Filip, frumosul
f.iu cu numele burgund al lui Filip cel Bun şi al" lui Filip cel
lndrăzneţ, înaintaşii săi, cu Joana, fiica lui Ferdinand Catolicul şi a reginei Isabela, pune din nou în legătură pe H absburgi cu o parte din lumea latină şi îi leagă Zn chipul cel
mai strîns de dînsa.
Cînd moştenirea lui Ca"ol al V-lea s-a sfărimat in două şi
fratele lui, Ferdinand, a rămas in imperiu, avînd, prin
pactul incheiat cu ultimii r1>gi 1 de origine polonă, ai Ungariei
şi Boemiei, reunite, aceste regate, cu o misiune de luptă
1.mpotriva turcilor în Răsărit, niciodată el şi urmaşii săi
nu s-au putut desface din legăturile cu Spania, de unde li
veneau bani şi soldaţi. Filip al Ii-lea a fost stăpînul rudelor
sale din Viena şi Praga; ln el se concentra vitalitatea Habsburgilor. Cînd ramura spaniolă a lui Filip al Ii-lea s-a
stîns, arhiducele Carol a venit din regiunile dunărene pentru
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a-şi rede.ma moş'Lenirea, şi, ani întregi de zile, el a fost
recunoscrut ca rege al Spaniei, iar, clnd interesele europene,
'la suirea lui pe tronul impe-rial, cu căpătarea moştenirii
austro-ungaro-boeme, l-au aprit de a rămînea la Madrid
el a pkcat de acolo adînc păJtruns ii.e spiritul la;t,in din aceastd
primă stăplnire a sa. Spaniolii au stat în jurul lui pină la
sflrşit, e.~icheta de la Viena a fost stTicta ·etichetă spaniolă;
o an1ţmită morgă care vine ·din Spania s-a păstrat pînă în
zi'ele noastre, cind Francisc-fosi:' se mustra o zi întreagă
că a întins mina celui de-al doilea adiutant, atunci cînd
eticheta cerea ca _numai cel dintîi să aibă dr~ptul de a atinge
degetele împărăteşti. Dar Spania fusese ş1 în Italia; era
în Mi'.an, odată, şi în Neapole; o comunitate hispano-italiană s-a păstrat multă vreme, exercitlnd o adîncă influenţă
şi asupra Franciei. Fostul rege al Spaniei s-a încunjurat deci
de italieni; toţi marii generali ai timpului vin de acolo,
de la Montecuccoli la Caprara, la Caraffa, la Veterani, care
a fo&t şi în ţările noastre. Ce mică figură fac generalii de origine germană pe lingă dînşii I
Dar fiica împăratului Carol, Ma1'ia-Teresa, e măritată cu un
prinţ de Lorena, Francisc, care a fost stăpin în familia sa.
Pînă la căderea vechii monarhii auslriace, mormintele
ducilor de Lorena la Nancy erau îngrijite cu bani trimesi
de la :Viena, unde dinastia nu este de Habsburg-Lorenâ,
ci de Lorena-Habsburg. La influenţa spaniolă şi italiană
s-a adaus acum aceia franceză, venită prin aceşti loreni, ca
şi printr-o serie întreagă de aventurieri francezi, cari se
prezintă pe frontul de luptă împotriva turcilor şi joacă rolul prim, de la Souches pină la Rahutinchantal, care comandă în Ardeal şi are legături ,m Brincoveanu, pînă la
aiutătorii şi succesorii lui in aceste regiuni, generali şi
ofiţeri mai mărunţi, dar, înainte de toate,'Eugeniu de Savoia,
italian, de provenienţă franceză, d.e cultură franceză, personalitate mai hotărîtoare decit imp:iratul însuşi, in consiliile
de război care conduoeau ostilităţile. Cultura, franceză,
voită, nevoită, se impune.
Dar Viena, care este şi un centru de adunare pentru popoarele din Răsărit, avînd o colonie grecească şi românească

221
https://biblioteca-digitala.ro

la începutul secolului al XlX-leo, Viena este sub raportul
culturii un oraş italian. Italienii fac castele şi palate, rnuzii:rnţii italieni dau curţii momente de distracţie, literatura
ctaliană "ine cu Mctastasio aici, dînd în italieneşte textele pentru operele care se ascultă. Posesiile italiene ale
1:asei de Habsburg întrec Austria in ceea ce priveşte civilizaţia şi impun pecetea lor vieţii superioare din capitala
imperiului, care înainte de aceasta nu era decît un oraş
relativ mic al unei burghezii, care niciodată, pînă în zilele
noastre, n-a putut să deie ceva dela dînsa în domeniul
nivilizaţiei, literatura austriacă neputînd decît să oscileze
de la uşurinţa unui Saphir la entuziasmul exagerat, in
legătură cu Habsburgii, al lui Grillparzer.
Cu cit a devenit mai germană Viena sub acest raport, cu
cit s-a depărtat de tradiţia aces.sta latină, cu atît ea a scă
zut sufleteşte, ajungînd să fie numai o dependenţă a civilizaţiei germane. Ce este într-adevăr ca ideie germană in
timpurile noastre în poeţii lirici ai Austriei, în fruntea lărora
se aşează inspiraţia de caracter general istoric a lui Hamerling
din Ahas"crus şi tînguirea asupra soartei lui nenorocite a lui
Hyeronimus Lorm?
Cred că am îndreptăţit titlul acestei comunicaţii. Deasupra deosebirilor de limbă şi a conştiinţilor naţionale, care
se pronunţă mai puternic abia în secolul al XIX-lea, Frederic al Ii-lea al Prusiei era însuşi aşa de puţin german in
sufletul său, fiind de fapt un servil ucenic al culturii franceze, şi care ajung la actuala formă ascuţită numai în urma
unei adevărate psihoze, asupra căreia, dindu-şi samă oamenii de interesele generale ale omenirii, se va reveni, există
lucruri vechi şi mari, pe care nimic nu le va putea distruge
şi a căror existenţă este o adevărată binefacere, pentru că
prin ele şi nu prin antagonisme naţionale se va putea ajunge
din n.ou la acea strînsă conlucrare între naţiuni, fără care
însăşi adevărata civilizaţie stă să se prăbuşească, fie şi în mijlocul osanalelor de triumf ale vechiului spirit de cucerire
barb:;:.ră.
Bucureşti,
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1938.

lNCĂ O FORMATJ:UNE R01'1ANICĂ:
LUXEMBURGUL'

In urmărirea formaţiilor populare asămănă
toare cu a propriului nostru popor, care s-au creat pretutindeni după retragerea imperiului roman, ale cărui limite
se întindeau aşa de departe în Răsăritul nostru, iar în Apus
cuprindeau atîtea teritorii pline şi astăzi de nume romane
şi de strălucite ruine, în afară de ceea ce s-a făcut din piatra
Jor pentru înălţarea monumentelor evului mediu, am ajuns
pe rind la ţ,inuturi a căror istorie, mai bine cunoscută decîL
a noastră, învederează cum se alcătuia de la sine, pe locul de
unde dispăruseră legiunile şi administraţia ocrotită de
<linsele, o viaţă populară, care în p.'irţilc noastre a isprăvit
prin a constitui o între~g~ naţiun~ cu limba ci deosebită,
formîndu-se organele poht1cc trcbmtoarc pentru a supravietui de-a lungul secolelor, pc cînd, în Apus, pe un teritoriu mai
;estrîns şi sub presiunea necontenită a barbarilor îndată
stăpînitori, nu s-au putut face decît numai alcătuiri locale de
o importanţă mult mai mică şi, adaug, care sint aşa <le
mult ascunse sub formele ulterioare rezultate din accasUi.
aşezare a seminţiilor germanice, ir.cit trebuie o deoscbilă
atenţie pentru a descoperi ceea ce într-însele este de un
caracter anterior invaziei şi prin urmare similar cu cc se
observă la noi.
Acum în urmă, cercetarea aceasta v-a fost prezentală sub
forma autonomiilor in lumea de astăzi, aşa de rcslrinsă, a
ladinilor sau rumanşilor din Elveţia, Italia, Tirol şi Principatul de Liachtcnstein, a cărui capitală, Vaduz, păstrează
numele romanic al începuturilor.
O călătorie în Luxemburg, marele ducat de trei sute de
mii de locuitori, unde s-au ţinut şedinţele C')mitetului Internaţional de Istorie, m-a pus în con \act cu alte formf., caro
pornesc din aceeaşi situaţie a teritoriilor părăsite de aulo223
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ritatea şi apărarea imperială şi silite prin urmare a-şi
căuta in propriile lor puteri, după instinctul lor de apărare,
alcătuirea cea nouă.
Voi cerceta acest interesant fenomen de istorie i'iniversală,
de o aşa de mare importanţă, pentru noi, în trei regiuni, atît
de restrînse, care se găsesc în marginile acestui stat minuscul.
lncep intii cu capitala însăşi, Luxembourg, al cării ade.
nume este Letzelburg, originea acestei numiri cău
tîndu-se în direcţii care mi se par greşite, fiindcă este evident că avem a face, pe lingă noţiunea de burg, de cetate,
cOl'espunzînd tradiţiei carolingiene, care s-a întins prin vârurile ungureşti pină in regiunile noastre, pe cind, cu o mai
bună interpretare, întemeietorul trebuie să fie fireşte un
Letzel. S-ar putea propune chiar a se vedea în acest nume
amintirea aceluia, in limba germană, al însuşi vechiului
Attila, care el însuşi era numit cu un cuvînt a cărui dezinenţă este gotică, trecind apoi şi in Peninsula Balcanică,
la slavi şi de la aceştia intrînd şi in nomenclatura românească prin porecle ca: Frăţilă, ş.a.m.d.
„Burgul" se găseşte însuşi pe şoseaua romană care duce
de la Reims la Trier, vechea Augusta Trevirorum. Străzile
cochetei capitale a marelui ducat se sprijină prin urmare
pe lespezile romane. Chiar în fortificaţiile medievale care se
găsesc în plin mijlocul oraşului, deasupra rîului care-l ,
străbate, anumite legături de piatră par să vină dintr-o ·
epocă mult mai îndepărtată. De jur împrejur se întindeau
pădurile, pe care, de altfel, marele ducat le păstrează cu aşa
de mare grijă şi care formează şi o mare bogăţie şi o mare
frumuseţă a ţării. Avem a face deci cu o cetate din codru,
precum a fost pe vremuri la noi Cetatea Neamţului, pe lingă
aşezările teutonice de odinioară şi alte mijloace de apărare,
la trecători sau mai departe către şes.
O tradiţie istorică, pe care o putem considera ca o legendă,
vorbeşte de un Siegfrid, care fireşte n-are a face cu eroul
Nibelungilor şi cu linia militară pe care regimul de astăzi
din Germania a crezut cu cale s-o numească după acest
. poetic Făt-Frumos, care ar fi întemeietorul stătuleţului,
vărat
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dar, în altă parte, în mijlocul copadlor bătrîni este o fortă
reaţă legată de amintirea unui Mansfeld din secolul al

XVII-lea. Ce a făcut mai tîrziu, cu înaltele ziduri, cu şan
adînci, cu mijloace defensive potrivite cu arta militară din secolul al XVII-iea, un Vauban, nu interesează
scopul pe care îl urmăresc şi in această nouă cercetare.
Aici s-a făcut acelaşi lucru ca la noi [ ... ], unde la început
este cetatea puternică şi pe urmă in umbra ei se aşează un
număr de servitori ai ostaşilor şi de ajutători de tot fe~ul
ai traiului lor, podgradul, ,,Sub-Cetatea", găsindu-se astfel
alipit cu o continuă dezvoltare la cetatea însăşi, chi&r
după ce aceasta a încelat să mai îndeplinească misiunea
ei de la început. De fapt şi TirguJ. Neamţului, cum şi laşul,
Bucureştii nu sînt, la origine, decît „podgraduri".
Cu totul altfel este în ce priv,~şte interesanta localitate
Diekirk, care păstrează încă un frumos mozaic roman. Aici,
ca în atîtea locuri de la noi, la origine au fost aşezări care
se ridică pînă în epoca prcistori,::ă, de unde vine acel dolmen, căruia creştinismul de mai tîrziu, adus de apostolii
anglo-saxoni, i-a dat numele, blăstămat, de Deiwelselter,
adică „Altarul dracului" (numele grecesc luat de la Bizf ntini prin creştinismul lui Ulfila se păstrează în Deiwel
mult mai bine decît în forma germanică literară de astăzi:
1'eufel).
Dominaţia romană era puterni.c întemeiată aici în secolul
al Iii-lea, pe o vreme cînd însă axa împărăţiei se depărtase
foarte mult către Răsărit, acolo fiind, sub un întreg şir de
împăraţi luptători, centrul însuşi al Romei imperiale. Şi
aici ca şi în alte locuri1 s-a păstrat pentru mormînt vechiul
nume roman de „tumba", de unde francezul „tombe", care
aici este Tomm sau Tone (Uff der Tonen). S-a relevat gă
sirea tn aceste părţi a unei medalii a lui Caracalla, care a
fost bătută la Smirna, ceea ce arată că, pe cînd la noi tot
felul de elemente occidentale, între care şi gali şi spanioli,
se găseau amestecaţi cu localnicii şi cu soldaţii veniţi din
ţuri

1 ln această privinţă se poate consulta şi publicaţia Touring
Clubului belgian, Grand Duche de Luxembourg, p. U.
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părţile răsăritene, în schimb, pînă în acest depărtat
se aflau luptători cari şi-au fost dovedit vitejia

Occident
chiar şi
în părţile asiatice. Cînd imperiul a dispărut, populaţia de
origine galo-romană, din ce în ce mai mult amestecată cu elemente germane, s-a strîns ca în Norie-ul sfîntului Severin,
ca pe linia Rinului, unde şi astăzi cetăţile episcopale Trier,
Confluentia-Coblenz, Colonia (Agrippina) nu sînt altceva,
cu amintirea arhiepiscopilor suvrrani, · decît continuarra
acestui sistem de organizare a eelulei populare în jurul
bisericii; răsare o viaţă nouă în umbra crucii, care înfăţişa
pavăza religiei nouă, capabilă să oprească, să influenţeze şi
să domine pe barbari. La noi ar părea că acest fel de organizare n-a existat, căci puterea epise0pală s-a exercitat, în
părţile româneşti, prin vlădicii de pe malul drept al Dunării,
dar oricine se gîndeşte la rolul aşa de marc pe care 1-an jucat la noi „popii", cari erau, cu acest vechi m1me roman,
amintind pe sacrificatorul păgîn, egumenii mînăstirilor de
care atîrna aşa de mult toată viaţa loc·ală, domnii de mai
tîrziu nefăoînd decît să întăreas61 această influrntă naturală, va recunoaşte că, in altă formă, gruparea. aceasta în
jurul crucii a jucat un rol import~nt şi în trecutul nostru.

ln localitatea din Luxemburg de care este vorba acum,
numele cel nou nu înseamnă altceva decît insăsi biserica
germană, Diet fiind forma locală a acelei vechi' denumiri
pentr-u germani: Tiot (de unde Thiotif\k, deci Deutsch), pe
care o întîlnim şi în localităţi ca Thionville, care nu înseamnă decît „satul german", fără a mai pomeni de cuvintul Thiois, care, în vechea limbă franceză, înseamnă ve,·inul germanic de la Răsărit. Tradiţia unei zidiri de la „1100'·
(deşi trebuie corectată data într-un sens mult, mai vechi)
este legată de cea dintii formă a bisericii locale, a bisericii
generatrice, care ar fi în prima ei formă încă din secolul al
X-lea şi ar putea să reprezinte, dacă nu vechiul templu
păgîn, cum s-a pretins, cel puţin lespezile strf1mutate de la
acesta pentru a face o zidire de închinăciune creştină,
aşa cum s-a întîmplat cu piatra termelor de la Trier, care a
servit la ridicarea strălucitei basilice din acest oraş.
226
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Pînă tîrziu în secolul al Xiii-lea, eînd acum puterea fen.
dală se întinsese asupra formaţiei populare dominate de
clopotniţrl, se mai păstrează un sens de „judeţ" atît (le

rcstrîns în acea iustitia de vale din „Diekirk", care este
pomenită într-un document 1 , deşi această illstitia sau iurisdictio poate avea şi un sens potrivi'" cu obiceiurile feudale
ale evului mediu. l\Iarkvogtul, marfoit, apare mult mai tîrziu, atunci cînd înţelesul de la început al numelui localităţii dispăruse aproape cu totul, Diekirk neavînd măcar
obişnuita „cartă" de privilegii, care se recunoaşte de noii
stăpînitori vechilor aşezări, odinioară cu totul independente,
dar „semnul libertăţii" ( S. libertatis in Dielârkcn) se întîlneşte pentru toată această vreme în actele publice. Pentru
originea numelui s-a încercat de un arheolog local, Branta,
şi o altă etimologie, celtică, în lego.'wură cu numele lui Dumnezeu2, etimologie care nu oferă îrn1ă nici o seriozitate.

Al treilea caz în legătură cu ceea ce am constatat priveşte
localitatea Echternach.
Echternach, care se iveşte in vechile acte publice sub
forma Apternacum şi EpLernacus, cu finala evident romană,
ceea ce face că se creadă că şi aic l ne găsim pe o bază strttveche, trecînd de la preistorie la stăpînirea Romei, s-a
adunat, ca şi Diekirk, aceasta cu bisericile sfintului Laurentiu şi sfintu]ui Marcu, care nu par St\ fie nişte patroni
localnici, ci sfinţi străini, aduşi prin misionari, în jurul,
nu numai a unei personalităţi sacre, care să fi lucrat în
aceste locuri şi să-şi fi găsit odihna în acest pămînt, ci în
jurul uneia din cele mai mari personalităţi răspînditoare do
creştinism la începutul evului mediu. Este vorba de unul
dintre acei apostoli pe cari i-a t:rimes lumea anglo-saxonă,
mai de curînd convertită şi prin urmare mai fanatică, pentru a duce religia crucii pe malr,rile, încă păgîne, ale Rinului. ,,Englezul" \Villibrod s-a transformat în gura acestor
oameni de altă naţie în sfîntul Willibrord. Rămăşitele lui,
1
2

0.c., p, 42.
O.c., p. 47.
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-·coborîte în această ţărînă, se află şi astăzi în cripta împodobită cu interesante fresce dintr-o epocă destul de îndepăr
tată a evului mediu şi deasupra s-a ridicat interesanta basilică, păstrînd şi astăzi o parte din caracterul ei primit.iv.

De sfîntul ocrotitor, de pelerinajele la mormîntul lui
renovat tn timpuri cu totul noi, de acest „praznic", asămănător cu acela pe care noi îl avem în Suceava, cînd
mulţimi din toate regiunile vecine, şi chiar de mai departe, se
adună pentru a cere minuni Sfîntului din secolul al XIV-lea
care a fost Ioan de la Cetatea-Albă, de ceremoniile ciudate, care se păstrează şi pină acum, cu lumea locală şi cu
cea venită de aiurea, care, avînd în frunte clerul şi pe conducătorii oraşului, înaintează în salturi ritmice către mormîntul din criptă, s-a legat o întreagă viaţă care trăieşte
şi pînă acum de-a lungul străzilor înguste, în casele cu
înfăţişare bătrînă, cu un farmec ce atrage necontenit vizitatori şi din ţări străine. La noi, în jurul mormîntului sfîntului Nicodim de la Tismana nu s-a putut alcătui o formaţie
orăşenească de acest caracter, ci, ca la Suceava, pentru
acel sfînt de la Cetatea Albă, ca la Curtea de Argeş, pentru
singura sfîntă din ţărănimea noastră feminină, Filoftei-a, a
fost întîi aglomeraţia de tîrg derivată din cetatea iniţială,
pentru ca pe urmă numai să i se găsească patronul.
Cu totul altfel a fost în Peninsula Balcanică, acolo unde
pe malul :Mării Adriatice sau pe ţărmul drept al Dunării,
sfinţii Alexandru Dunăreanul, Vlasie Ragusanul, Trifon
de la Cattaro, pînă la sfîntul Marcu din Veneţia, de cealaltă parte a Adriaticei, s-a plecat, în aceste Romanii de
caracter popular, înlocuind imperiul, de la prestigiul supranatural al fericitului făcător de minuni, către care aleargă
toate suferinţele şi toate speranţele omeneşti.
Dar Echternach nu reprezintă numai aceste origini şi
aceste caractere, pe care le putem apropia de lumea din care
facem parte, dar nu de forma particulară pe care a capătat-o
ea pe malul sting al Dunării sau tn regiunea Carpaţilor.
Alături, este un alt motiv al întemeierii, care se continuă
pînă departe în evul mediu şi care mai ales face să mă opresc
asupra acestei vechi cetăţi medievale.
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carolingiană

prin

seminţia lui Arnulf, rege al ltaliei 1 lrmina, era alăturl

d:

de însuşi marele majordom, incepător de dinastie, Pipin
Heristal, stăpînitoare jn această „villa regia\ Se crede .
se putea stabili data de 698, poate discutabilă, pentru cedarea către sfîntul Willibrord, iro.preună cu lăcaşul care ~e
alcătuise acum in cinstea lui, a stăpînirii tnseşi asupra pă
mîntului dimprejur, şi Pipip ar fi adăugit darul său. Aceasta
nu ne sileşte neapărat să admitem să Sfîntul însuşi ar fi intrat într-o situaţie de proprietate asămănătoare cu a seniorilor laici şi că, precum procedau abaţii cari au avut în.
mina lor :puterea legată de acest mormint venerat, s-ar fi
stabilit i~ ordinea ecleziastică un drept de succesiune.
Ac~asta! ~eşi, fără î~dioală! ei au exerciţa~ aceleaşi drepturi pol1t1ce pe care m Peninsula Balcanica, la care revţ
nim, le vedem atît de dezvoltate in străvechiul centru de
la Cetinie, in „Muntele Negru", unde „vlădica" era in acelaşi timp domn. Călăuza oficială pentru Echternach poate
scrie cu mindrie că, ,,de la 698 la 1795, se 'pomenesc şap
tezeci şi unul de egumenî, dintre cari unii s-au deosebit prm
ştiinţa lor I alţii prin energia şi talentul de administraţ1e" 1•
Aici nu este prin urmare castelul, ci numai locuinţa
abatelui tn faţă cu rnormîntul care sfinţeşte şi nutreşte
în acelaşi timp formaţia locală.
·
Dar locuitorii au viaţa lor autonomă, care-şi găseşte
r-xpresia in clădirea menţinută pînă astăzi, şi ca obiect de
curiozitate internaţională, care se numeşte Denzelt. între
zidurile ei se adunau breslele, avind în fruntea lor pe obiş
nuitul scultet, care în franceza evului mediu capătă ln
această parte şi forma, interesantă, de ecoutete. Deşi acest.
şef municipal trebuise să primească autoritatea abatelui,
o situaţie corespunzătoare cu ce putea să fie, de exemplu,
la noi, în Cetatea lui Roman-vodă din Moldova, căpetenia
de bresle sub autoritatea supremă a episcopului, odinioarl
„mitropolit al Ţării de Jos", cetăţenii se adunau, în afarl
de afacerile lor zilnice, care se rezolvau în acelaşi cuprins,
la o mare adunare anuală de Geding.
1

Echtemach, Guide officiel, p. Ht.
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O călăuză arată ce se petrece cu acest pelerinaj: ,,To\i
oamenii liberi erau datori să asiste la această adunare, în
care se celeau sentinţ,ele de dreptate, iar scabinii fixau
burghezilor drepturile lor şi stabileau amenzile (buchten),
mai ales pentru păcatele făcute în dauna pădurilor" 1 .•
Sub toate raporturile organizaţia aceasta merită întreaga
atenţie a acelora cari caută, şi pentru a lumina trecutul
neexprimat în documente, ca la noi, al propriei lor ţări,
· astfel de cazuri, a acelor istorici cari încep a-şi da seamă
că prin deosebite procedări, care nu sînt totdeauna documentare, se poate trezi din adîncul de unde s-ar fi crezut că sînt
·1.ngropate pentru totdeauna aşezăminte şi forme de viaţă
·care au o însemnătate cu mult mai mare <lecit accidentele
intr-adev:"ir consemnate în acte ale unei viet i politice adesea de simplă suprafaţă.
Bucureşti,

1

P. "17.
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1939.

CEI l\lAl MICI FH:\Ţl 1\ l
nm,IANIJ L:\DL\I

;';'OŞTRl,

Cllnoaştem mai n111IL sa11 mai pu\in pe
membrii familiei latine, cî'u·cia îi upar[,inem prin spirit şi
prin toate tendint,elc noasl re, deşi lPgăt11rilc en nn ii din membrii acestei familii sînt atiL de slabe, enm f;int acelea cu
Portugalia, de care ne-am interPRaL numai cind se întîmpla
acolo vreo dramă, vreo revoluţie sau cind se săvirşea o
schimbare de regim, de la care am fi avnl să primim şi noi
o îndrumare.
Nu este de mirare că partea aceea, alil ,Ie imporlantii,
din lumea latinrt care Lr1"ticstc dincolo de Ocean si care în
timpurile din urmă a făcut aş;t de mari progrese. Spai:1ia dinaintea războiului ci\-il avind leg[ttmile ecle mai strinse Cil
ceilalti reprezentanti, dcslărali, ai nat innii. ne-a r[trnas Cil
desăvîrşire ncctmos~ută, d~ şi 'acolo, p~ ling(t marile hog(1ţii
pe care le oferă natura, pe lingă însu~irilc superioare ale m1c\Î
rase care a dus aşa de sus frurnnRr(ea Ringelni pe care îl
avem şi noi, pc lingă o activitate com~rc ialî't atît <le pnlcrniră,
se întîlncste si o miRcare de idei si mai ales o dcz\'oltare a
liricei, ca~e ~erită i~ată atenţia. 'i\e m{trginirn să avem legături diplomatice, şi, nu de mult, reprezentantul importantei republici Chile ne-a vorbit, intr-o sală din Bucureşti,
cu entuziasm şi convingere, despre formaţia şi dezvoltarea
statului căruia îi aparţine, iar din capitala acestei republici
mi-a venit o dovadă de atenţie, pentru care să mi se ingî'tduie
să spun că sînt cu deosebire recunoscător.
Aşa fiind, cine să se ocnpe, arară de filologi, cum a fost
cazul regretatului Ovid D:msusianu, care a întrebuintat o
serie întreagă de lecţii pentru lămurirea limbii celei mai
puţin cultivate din latinitate, cu ceea ce sînt, cc vor să
fie, ce au izbutit să facă şi este de sperat că, împotriva infiltraţiilor dîrze ale germanismului şi chiar împotriva unei anu-
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roite tendinţe italiene de alipire prin deznaţionalizare,
grupul de oameni, părăsit de toată lumea şi lăsat în sama lui
proprie, care se cheamă de unii rumunci, de al~ii ladini, de
I.R'Văţaţii în materie de etnografie şi de istorie: reto-romani
9i cari ei înşişi, după ce au ajuns la însemnata lor conştiinţă
naţională de astăzi, preferă să fie numiţi simplu numai
,,romani"?
Cind priveşte cineva situaţia lor de astăzi, crede că are a
face cu un grup fără însemnătate, care este menit să dispară
şi pe care l-ar ţinea, încă, pentru o existenţă pur formală,
numai interesul elveţian de a nu se întinde asupra pămîntu
lui C')nfederaţiei ambiţiile cuceritoare ale unor vecini lacomi
sl-şi însuşească pămînturi noi.
Dacă ii urmăreşte cineva in trecut, precum şi dacă îşi dă
osteneala de a pătrunde la dînşii, în acele minunate văi,
aşa de sus aşezate, acoperite de adînci păduri de fag, în care
ei sînt cărăuşii marilor drumuri, crescătorii cirezilor de
vite şi, în acelaşi timp, oamenii cei mai pregătiţi, prin
tnşuşi caracterul multiplu şi ciudat al fiinţei lor, pentru
orice ocupaţie omenească la care se cere inteligenţă şi energie,
lucrurile se prezintă altfel. Şi, ca unul care mi-am dat
osteneala să urmăresc, şi pentru o recentă comunicaţie la
Academia Română, ceea ce, în trecutul nu numai al Elveţiei,
dar, cum se va vedea, şi a două ţări vecine, ca să nu zic
trei, cea de a treia fiind numai micuţul principat, germanizat
astăzi, de Liechtenstein, reprezintă elementul acesta „ro•
-man", şi ca întîiul român, cred, care s-a dus să-i vadă acasă
la <linşii, să li vorbească limba, în unele privinţe aşa de
asemenea cu a noastră şi să se uite in ochii aceia negri,
deştepţi, cari luminează faţa rotundă sub părul des şi dirz,
cred că aduc un folos acelei informaţii generale pentru care
s-au creat conferinţele la Radio, dacă vă vorbesc despre ce
stnt acei pe care i-am numit în titlul acestei comunicări:
,,cei mai mici frati ai nostri".
Odată ei erau ~uiţi. C~ea ce vedem astăzi ca bucăţi din
latinitate, rupte după limbă şi dupli conştiinţa naţională,
sau întrerupte prin infiltraţiile străine, dintre care unele
lttl.t foarte largi şi puternice, aşa incit niciodată nu se poate
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gîndi cineva că ele ar putea să dispară, a fost odinioară o
singură unitate, care pornea de la Oceanul Atlantic şi mer. gea pină la Marea Neagră, pierzîndu-se şi în stepele răsări
tene fără hotar ale Eurasiei ruseşti.

ln special, intre noi, cari ne întindem pe amîndouă malurile Tisei, cari pătrundem ca păstori in Moravia,. cari,
venind din Balcani, înaintam către înseşi aceste regiuni ale
ladinilor de astăzi, şi între ceea ce au rămas ei, nu era nici o
discontinuitate. O singură pînză de rasă influenţată de
romani, o singură limbă, cuprinzind elementele sufletesti
dominante ale marelui popor ieşit din vechea rasă ilirotracă şi din Roma străbună.
La început chiar, în părţile de la nordul Alpilor, unde erau
aşa-numitele popoare subalpine, multe şi felurite popoare,
în care s-au recunoscut influenţe celtice şi pătrunderi
etrusce manifestate prin inscripţii, dar baza trebuie să fi
fost totuşi ilirică, deoarece ilirii ajunseseră să mărginească
toată cîmpia răsăriteană a Italiei şi să pătrundă pînă adînc
în munţi, în aceste părţi s-a exercitat o colonizare romană.
Era natural ca ea să prindă stăpinire asupra izvoarelor
Rinului, mergind spre nord, şi Ionului, cu numele iliric
En, de unde şi numele de Engadina al unuia din ţ,inuturile
locuite de „romanii" de astăzi.
R'.)m:rnizarea aceasta a trebuit să lase urme; ea n-a putut
să dispară la cel dintîi suflu sălbatic al îmbulzirilor <le
seminţii germane, care în părţile acestea aparţineau ramurii
alemanice.
Atîta ar fi de ajuns pentru a stabili o legătură, pe care o
· socot interesantă, dacă nu preţioasă, între noi, urmaşi ai
dacilor cu sînge traco-iliric, deznaţionalizaţi de aceeaşi
Romă, pentru a-şi face un suflet prin aceeaşi limbă, şi între
cei cari, sus, pe platoul helvetic, dar şi în regiunile Tirolului şi ale Adigelui de Sus, reprezentau aceeaşi operă de prefacere şi de înălţare etnid şi culturală.
Dar a fost şi altceva. Intre noi şi intre aceşti reţi latinizaţi, reţi este, cum am arătat in acea comunicaţie, probabil
în legătură cu numele rîului Ren, Rin, care în celtică înseamnă „înfundătură", ,,prăpas"Lie", era o întreagă, mare şi
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bogată,

adaug: luminată, regiune de romanizare, care a
prtstrat ca provincie romană numele seminţiilor ilirice care
f'uscser(t acoperite acolo de influenţa romană: ale panonilor,
ale noricilor si ale vindelicilor. Prăbusirea maselor de săl
băticie năvălitoare a aruncat în toate directiile pe acesli
oam'.mi, întocmai precum anume goţi, sup~1şi influenţei
trace din secolul al IV-iea, au fost aruncaţi pîni"t la Baltic(t
şi pînă în sudul Peninsulei Scandinave, unde este o Golie.
Unii din aceşti pribegi s-au tras către Tisa şi Munţii Apuseni,
împingind poporul românesc, alţii au pătruns în aceste părţi
care aparţin astăzi Elveţiei şi Italiei şi an adaus la vechiul
ilirism romanizat un alt aporl de iliri, cari trecuseră prin
acelaşi proces de deznaţionalizare. Cr1 aşa s-a întîmplat, o
dovedesc multe lucruri: cuvinte ii irice în limba ladină,
amintirea p[Hlurilor de frasin de unde veneau şi pe care nu le
intîlneau la aceste înălţimi reci, ca şi marele număr de
dialecte, vreo douăzeci, la o populaţie care în Elveţia este
astăzi asa de r[tslrinsă. ·
Căci a'colo abia de se numără, amesteca\i cu germani în
partea de către vechea capitală, scaunul de judecatrt de la
Curia, care se numeşte şi astăzi în limba lor Cuera, patruzeci
de mii de oameni, în cele cîteva sate săm[tnate în v[tilc, în
glrnurilc din aceste părţi, sub gadurilc care sint pădurile.
Tirolul cuprinde o mică parte din această rasă odinioară mai
puternică şi care în aceste părţi a trebuit, ca şi în micul
principat despre care am vorbit ~i care păstreaz[t încă în
nomrmclatura geografică urme romane, să sufere o puternică
germanizare. Alţi membri ai interes~ntulni neam se află
în Italia însăşi, pe cursul acelui Adige cu numele romanic
şi german, care este, ca şi Innul şi Rinul, pc o parte din
cursul lui, o apă a acestei romanităţi nenorocite. Din sutele
de mii care au fost, se păstrează astăzi numai acea parte
mică, spre care se îndreaptă, in chip firesc, simpatia înduioşată a ccrcetăt-:irului şi speranţ,a gînditorului că nu se
va întimpla cu dinşii ceea ce s-a întîmplat. cu reprezentanţii,
în mijlocul slaYismului de la Marea Adriatică, ai altei
ramure de romanitate, acei. dalmaţi, dominaţi in munţi
de păslorii „vlahi" români, cari dalmat,i erau infătisati,
,
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acum cîteva zeci de ani, printr-un singur om, de pe buzele
filologul Bartoli a cules taina unei Jimbi, acum pentru
totdeauna moartă.
Viaţa acestor „romani" a fost, vreme îndelungată, închisă în satele lor, care se cheamă „vecinătăţi", ele avînd
legături de la o vale la alta, în „jurisdicţii", care sînt ca si
judeţele noastre, prin instituţii ca aceea a „convichilor'',
cari nu sînt altceva decît legătura dintre „vecini··. Pentru
limba lor, într-o vreme cînd nu era învăţămînt de slat, nici
tendinţă de deznaţionalizare oficială, ci oamenii se ţ,ineau
în legăturile lor fireşti, avem încă din secolul al XVI-lea
acte redactate de dînşii, cu ocazia întîlnirilor în care se
luau hotărîri care priveau mai multe din aceste organizări
de văi, aşa de asămănătoare cu ale noastre. Nu toate aceste
documente de limbă sînt deopotrivă, fiindcă deosebirile de
dialect sînt destul de adînci.
Pentru a se predica poporului, pentru ·a-l ţinea în caLolicismul care era atacat de Reformă, clerul s-a simţit dator să
se adreseze oamenilor în limba lor, ,,romanismul" catolic
aj ungind în felul acesta, prin anumite locuri, să se confunde
cu .,romanismul" de rasă si de limbă.
Fară ac::rnsta, multă vreme n-ar fi fost vreo literatură, sau
ceea ce numai cu multă aproximaţie se poate numi aşa.
A fost chiar o vreme cînd oamenii erau complet descurajaţi
şi, nl1avind cuvinte pentru noţiunile superioare de cultură,
era11 g,1ta să le imprumnte de la italieni, cu grămada, sau, şi
urwlc din ac;este cuvinte, deşi ciudate, au rămas, de la o
lim1iii. ap (h <lJBJbiLă cum este cea germană. Cu acest siskm, ,;-ar· fi ajuns la acelaşi rezultat ca şi pentru nenorociţii
dalmati
S-a ÎJ;odus însă, într-o ţară de cantoane şi de văi, o reacţillnc, care a legat slrins aceste rămăşiţe preţioase de limba
lor si a îndemnat oameni de talent să-i dăruiască o literatură.
Am eăutat să mă iniţiez într-însai şi nu regret truda pe
care am d1dtuit-o, cîteva zile. S-au scris, de vreo trei generaţii c,·.di:rninase tr:.lcutului naţional, lucruri interesante,
în p1·oză şi mai ales duioase poezii, din care nu lipseşte o
tendinţă polemică, de luptă împotriva tendinţelor de înstrăicăruia
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nare. Scriitorul cel mai în vază al lor, astăzi un om de
şaptezeci de ani trecuţi, o frumoasă figură de rasă, Peter
Lansel, mult timp consul al Elveţiei la Livorno, este desigur
omul cel mai reprezentativ al „romanilor" din această ţară.
Dincolo de hotarele elveţiene, în Italia, nu poate să fie
vorba decît de o lume ţărănească, în mijlocul căreia nu s-a
manifestatpînă acum, afară de revista Ce faz tu (,,Ce faci tu?"),
a friulanilor de la Udine, tendinţe de înălţare în domeniul
spiritual, şi este chiar o întrebare dacă, în condiţiile speciale
în care trăiesc aceşti romani din jurul Alpilor, sînt posibilităţi de legătură cu acei cari, prin calendare, prin almanahuri,
prin cărţi populare, prin crestomaţii în mai multe volume,
cum este a lui Decurtins, alături de crestomaţia germanului
Ulrich, caută să întreţie în populaţie acea credinţă şi acel
devotament prin care se poate salva o seminţie, chiar cînd
este asa de redusă.
lmi'pare rău că nu pot înfăţişa ascultătorilor şi vederi din
satele lor şi nu li pot aduce înainte figurile, aşa de asămănă
toare cu ale oamenilor noştri, pe care le-am intîlnit acolo.
Dar pot să li spun că în buna voinţă cu care ei primesc pe
străini, îndată ce li pomeneşte de legătura lor cu fraţii cei mai
depărtaţi, este acea afabilitate care deosebeşte rasele influenţate de cultura romană, de la un capăt pînă la altul
al largii lor hărţi.
Am putea relua oarecum această legătură, aşa incit să
poată înţelege ei că, pe lingă popoarele latine pe care le
cunosc, mai este unul, pină la care, de altminteri, pătrundeau,
poate, din cînd în cind, alături cu zidarii din Udine, şi
clţiva dintre ai lor cari se găsesc în vecinătatea acestei
provincii. Şi păstrez adresa acelui simpatic tinăr care, trecut, ca mulţi din sîngele său, în Italia şi întrebuinţat în
capela de la Sfîntul Petru din Roma, se arăta dispus să
intrepl'indă, cu oameni din satul său şi din vecinătate, un
drum la Bucureştii noştri, ca să ni aducă vestea unui cintec
tn care cei cari l-au auzit şi l-au înţeles au descoperit apropieri uimitoare cu însăşi manifestaţia românească a durerilor
şi a speranţelor.
Sfaturi pe întunerec, voi. II, Bucureşti, 19'.0, p. 313-3::!t.
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TAINA

ELVEŢIEI

Cea dintii impresie pe care o face ţara curioasă şi admirabilă care este Elveţia sau, dacă voiţi să-i
zicem: Sviţera, de fapt nu se potri.veşte nici un nume, nici
celălalt, fiindcă Elveţia vine de la vechii helveti, cu cari a

luptat Cesar ş_i din cari s-a strecurat doar puţintel singe
la locuitorii cantoanelor romande din vest, iar Sviţera este
în legătură numai cu cantonul Schwytz, a cărui origine
etimologică, de altminteri, cred că n-a fost lămurită nici
pînă acum, este că are cineva înainte u·n lucru perfect, nu
numai organizat şi n-aş vrea să zic: mecanizat, căci aceasta
ar însemna o critică, ci de o admirabilă „aranjare".
Şi in privinţa aceasta chiar ar trebui să fac o rezervă.
Cînd zice cineva: aranjat, aceasta înseamnă că se are în vedere
un anume scop. Acest scop ar putea să fie unul de paradă
sau unul de cîştig. lncepînd cu cel de-al doilea, este sigur
că Elveţia trăieşte, dar numai in mică parte, din industria
străinului, pentru care s-au făcut toate uşurinţele, afară de
aceea a coborîrii monedei la o valoare care s-o facă mai
accesibilă pentru oamenii din ţările de valută depreciată,
cari vin acolo cu miile, dar elveţienii, îngrijind de ţara lor
aşa cum o fac, îndeplinesc mai mult o datorie faţă de ei
înşişi decît să servească unui scop de comercializare generală
a ţării lor. Iar, tn ce priveşte o figuraţie spectaculoasă,
ea este împotriva tuturor obiceiurilor acestui popor, care
înainte de toate se gîndeşte la cea mai desăvîrşită simplicitate şi căruia orice paradă i se înfăţişează aproape ca o
necuviinţă.

Această perfectă aranjare se observă in toate domeniile.
Ar zice cineva că, in afară de lucrările de artă, natura
însăşi îi este supusă. Evident că elveţienii n-au găsit mijlocul de a acoperi prăpastiile şi de a scădea caracterul
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uneori înfiorător de frumos al muntilor şi, de altfel, ei ar
consi<lera aceasta ca o scădere a valorii de frumuseţ{1 a patriei lor, dar în marile păduri care se Yor fi tăind poate,
dar eu n-am h(1gat de seamă niettiri, aşa cum se hagtt de sam{t
la noi exploaLarea barbară a munţilor de către awntuiierii
capitalurilor şi de către escrocii i:-rligeni cari se arunc{t lacom
asupra lor, în aceste frumoase păduri adînci, pare că ar fi,
pe lingă tot ce poate să dea natura, şi un aport omenesc
voit si îndeplinit cu toată strtruinta. Ar zice cineva că este
vorb~ de p{tduri, să mi se i~rte cuYîntul: pieptănate,
dac{1 nu si frizate.
în adîncuri curg ape mari, între care Rinul, pe care l-am
văzut si în văile adinci ale Gl'isonilor, intre „romanii"
ladini, 'fraţii noştri cei mai mici şi cei mai puţini, de cari
voi vorbi data viitoare, şi pînă la Dâ.le sau Base!, Basileia
romanilor, unde el se înfăţişează ca un puternic rostogolitor
de unde, dar aceste rîuri au într-însele ceva calm şi ascultă
tor, fără să se vadă prin aceasta o constrîngere şi o zăgăzuire
a energiei lor naturale. Ţişnesc din piatră cascade care se deşir{t ca o singură împroşcare de spumă; ele au într-însele
ceva profund impresionant, dar niciodată această putere
de impresie nu se ridic{t pînă la caracterul tragic, ci şi acolo
pare că acestor porniri de ape li s-a stabilit un drum şi
drumul acesta este tot aşa de sigur şi de neted cum este acela,
admirabil asfaltat sau pietruit cu gl'anit, care duce de la un
capăt pînă la celălalt al ţării, străbătînd şi toate coclaurile,
pînă ieri nep{ttrunse, ale munţilor.
ln schimbarea răpede a climei, care face ca, în cursul unei
singure zile, să se înlocuiasc{t, tot aşa de măiestrit ca într-un
spectacol, ploaia puternică din zori, vărsările de soare din
dimineaţa mai înaintată, încruntările de nori de la amiază
şi tot ceea ce poate pregăti pe urmă jumătatea a doua a zilei, pînă la acel amurg plin de o umbră cu totul particulară
care este unul din caracterele ţării, şi într-aceasta este ca o
executare de program, însă făr{t anunţuri lipite la poartă
şi fără îndemnurile de a intra ale portarului.
Icoana acestei linişti orinduite, acestui calm voit, impus
şi observat, se vede şi în acele minunate lacuri, în care se
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răsfrînge

nu numai cerul de sus, ci ar zice cineva: un alt
cer dedesubt, cu lumini verzii, ca acelea pe care le-a prins
pictorul acestor locuri, Bocklin; în oglinda lor, abia răscolită
din cînd în cînd de abureala de vînt a muntelui, sau de
biciuirea momentană a furtunii, este întruparea însăşi a
caracterelor fizice ale acestei bucăti de pămînt care nu-si
află părechea nicăiri.
'
'
Oamenii sînt aşa cum îi arată caracterul pe care au ştiut
să-l dea şi naturii în mijlocul căreia trăiesc. S-au întîmplat
în Elveţia mai multe revoluţii: marea schimbare religioasă·
de pe vremea lui Luther s-a făcut aici, prin intervenţia lui
Ulrich Zwingli, parohul din Zilrich, care fusese pe vremea lui
un student foarte vioi şi cunoscuse toate plăcerile zgomotoase
ale vieţii, cu multe acte de silnicie. Şi mulţimile se ridicau
cu cererea de a se dasfonţa, imediat şi radical, orice aminteşte
catolicismul, în care vedeau nu numai o idolatrie contrară
Bibliei, dar, în acelaşi timp, şi o împuţinare de libertate,
cn o căpetenie religioasă trăind în străinătate.
Nu este carte de istoria Elveţiei, în care să nu se vorbească
de furia care cuprinsese după 1830 pe muncitorii din Zilrich,
atunci cînd li s-a părut că rostul lor, cu toate posibilităţile
de ciştig, li s-a stricat prin introducerea maşinilor, devenite
astfel inamicul.
Dar acestea sînt lucruri întîmplătoare şi care n-au dăinui
re, cele mai multe dintre dînsele fiind relativ noi, faţă
de trecutul de atitea veacuri al acestor locuri. Iar acea stare
de spirit unică de care vorbeam nu este în legătură cu ispră
vile săvirşite, sub cerul cald al Italiei, de minunaţii ostaşi
cari se dădeau oricărui stat, de sigur şi pentru plată, neavînd
cu ce să se întreţie în locurile aspre de unde veneau, dar în
acelaşi timp şi pentru a-şi avea momentul eroic şi a-şi căpăta
o glorie pe care cîte unul dintre <linşii izbutea s-o înfăţişeze
şi în anumite formll de artă. Calmul elveţian este produsul
unei serii întregi de împrejurări, care s-au unit într-o sinteză numai în cuprinsul secolului al XIX-iea.
Fiindcă Elveţia nu este creaţia unei naţiuni. Nu se poate
vorbi măcar, in ciuda deosebirilor de limbă, care sînt aşa
de mari, fiind patru graiuri deosebite într-un cuprins ava de
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mic, de un neam fundamental, asupra căruia să fi trecut
care ar fi impus limba nouă, deosebită de aceea din
cele mai vechi timpuri.
Aici romandul este un galo-roman, ca şi francezul vecin:
germanul, descendent al alemanilor şi burgunzilor, nu se
deos3beşte întru nimic de reprezintanţii aceleiaşi rase cari
se giis9Sc dincolo de hotarele Elveţiei; italianul din cantonul
Ticino este de aceeaşi calitate naţională, fie şi ea însăşi
amestecată, din celţi şi romani, ca şi acela care se găseşte
dincolo de gardul de munţi al graniţei, iar romanul, ladinul,
din văile de la Cuera şi Saint-Moritz, este, după credinţa
mea, şi reprezentantul neamurilor din Norie, Vindelicia şi
Panonia, pe care vin.tul invaziilor le-a ~ră.m.ădit în acest
ultim refugiu.
lntrebarea este atunci: de unde vine faptul că toţi aceşti
oameni, dintre cari cei mai mulţi, pînă şi la ţăranul din
satele depărtate, cunosc limbile fraţilor de viaţă politică,
au ajuns să aibă aceeaşi psihologie şi, în contact cu toate
problemele, greutăţile şi idealele vieţii, au ajuns să urmă
rească acelaşi scop?
Explicaţia obişnuită, aceea pe care o intîlneşte cineva în
cărţile lor de istorie, neobişnuit de multe, avînd uneori
caracter local, iar altădată tinzînd către o sinteză care să
reprezinte viaţa comună a tuturora, este aceea că, de la o
bucată de vreme, s-a impus cu o extraordinară putere, poate
şi sub apăsarea ameninţărilor venite din vecinătate, ideea
de stat.
Acest stat ar fi ca o creaţie a tuturora, un bun obştesc,
care trebuie apărat împotriva oricui, El este preţuit pentru
mai multe motive. Unii scot înainte faptul că în nici un fel
de alte legături cele patru milioane de oameni, deosebiţi ca
aspect, singe şi limbă, din Elveţia, nu s-ar putea găsi în
împrejurări mai comode.
Elveţia ar fi, prin urmare, reprezentanta caracteristică a
lui„ Ubi bene ibi patria", - ,,unde este bine, acolo şi patria
cuiva".
N-ar putea tăgădui nici cei mai idealişti din elveţieni
că este ceva şi în aceasta. Cu toate greutăţile economice
năvăliri
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care s-au prezentat de mai multe ori, cu tot rezultatul unor
simpatii de rasă, pe care Marele Război şi autarchiile urmă
toare l-au afirmat şi l-au exagerat sentimental pînă acum
cîţiva ani, Elveţia rămîne o ţară în care este bine de trăit.
Dar, în aceleaşi cărţi şi in lucrările de sociologie care li
stau alături, se vorbeşte de cultul libertăţii, care ar fi semnul deosebitor al acestej lumi elvetiene.
Această libertate nu trebuie înţeleasă aşa cum poate ar
dori-o acei cari o predică. De fapt, guvernele cantonale intervin în toate rosturile vieţii omeneşti. Oricine a încercat
să treacă peste interesele pe care le apără ele, s-a lovit
imediat, nu numai de o impopularitate, dar de o prigonire
care adeseori n-a crutat nimic.
Cu ocazia congresuhii de istorie la care am luat parte, ni
s-a prezentat o foarte frumoasă lucrare a lui Feller despre
dezvoltarea istoriografiei elveţiene, ceea ce m-a îndemnat să
alerg la înseşi operele acestea istorice, din care cunoşteam
pînă atunci numai pe un Johannes von Miiller şi pe un
Simonde de Sismondi. Şi în aceste cărţi şi in toate biografiile, se arată motivul pentru care oameni de samă, din cauza
unei anumite atitudini religioase sau ideologice, şi-au pierdut întreaga situaţie şi au trebuit să caute o pîne în străină
tate. Ba chiar unul dintre cei mai distinşi vechi reprezentanţi ai istoriografiei în aceste locuri a fost atacat grosolan,
lovit şi adus astfel, prin dezgustul pe care i l-a inspirat
această atingere cu palmele şi pumnii conaţionalilor săi,
să afle un loc de hrană si de manifestare liberă a ideilor sale
dincolo de hotar, în G'ermania.
ln fundul acestei obişnuinţe, capabilă de a reţine în anumite limite o lume întreagă care iubeşte viaţa, nu-i dispreţuieşte plăcerile, dar nu trece peste anumite limite, trebuie
să fie şi unele obişnuinţe medi~vale.
Este adevărat că lipsa de gust din timpw-ile noastre
alipeşte, din n~norocire, ca şi in Italia, la Milano, clădirile
de sticlă nudă şi crudă, înşirate în procesiuni de ferestre
pătrate sau oblonge, cele mai ciudate zidiri de modă nouă,
de tipurile cele mai vrednice de admiraţie sau de simpatie
ale unei vechi arhitectUl'i. Dar, in muzeele pline .de produsele
241
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artei, ca lucrare a_ metalelor şi ţesătură a covoarelor, în aspectul atitor locumţe, în ceea ce păstrează încă misterios
atîtea străzi tăinuite, prin care n-a putut străbate un gust
străin, evul mediu trăieşte. ·
·
Şi acest ev mediu se dovedeşte, oriunde există, totuşi cel
mai puternic chiag pentru viaţa oamenilor împreună.
La aceasta însă trebuie să mai adaug ceva. Noi trăim într-o
ţară unde fiecare se gtndeşte la sine: cită operă socială era
la înaintaşii noştri, s-a împrăştiat. Egoismul individual
se manifestă şi în formele cele mai grosolane, într-o epocă
din care lipsesc aşa de mult ctitorii şi binefăcătorii.
N-aş zice, gindindu-mă la poezia noastră populară, la
muzica noastră, că avem mai puţină simţire decît alţii,
aceasta mai ales în legăturile fundamentale, şi iarăşi n-aş
atribui elveţienilor o dispoziţie sentimentală pe care n-ar
avea-o alte popoare. Vizita la un specialist elveţian de rasă
garmană, aceasta o ştiu din experienţă, dă constatarea
exactă a felului suferinţii pentru care se caută cineva,
dar mai puţină mingtiere decît este obiceiul, aiurea, să se
adauge.
Nu este mai puţin adevărat însă că acolo, în Elveţia,
oricine crede că are dreptul să se adreseze la cel dintii om
înWnit în calea sa, pentru o operă de solidaritate.
Se poate ca omul imbătrînit înainte de vreme şi rău
îmbrăcat, care întinde, de dimineaţă pină seara, necontenit
un mănunchi de flori, să se întoarcă acasă cu buzunarele
goale, dar nu trece o zi fără ca un apel, care totuşi trebuie să
fie întovărăşit de reznltaL, să nu se îndrepte, pentru operele
sociale, culturale, s3.nitare, către trecătorul de toate clasele.
Azi este vorba de acea ridicare a teatrului comunal din
Ziirich, pentru care vind insigne fetele în cosLumele, aşa de
pitoreşti ale ţării, mine pentru un alt scop se va face o colectă
menită să aducă puţini bani in casa săracă a unei alcătuiri
filantropice; vei primi cutiuţa de prim pansament pe care o
împarte, pentru un franc elveţian, asociaţia samaritană,
care numără zece mii de oameni, gata să alerge la orice
accident. Şi, în astă zi, expoziţiile din scuaruri vor fi pentru
o mai bună creştere a copiilor, iar, îndată după aceasta,
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se vor oferi trecătorilor foi de arbori medicinali, pentru tot
felul de ceaiuri, şi gustoase lucruri de mîncaro de fabricaţie
indigenă, pentru ca să se ajute la creşterea copiilor, Hiră
tată declarat, ai fetelor care nu s-au învrednicit de favoarea
căsătoriei şi au totuşi şi ele o datorie de mamă <le îndeplinit.
Mult ev mediu I Strinsă dependenţă a oamenilor unii de
altii.
iată lucruri pe care am trebui să le împrosp11tăm la noi,
sau să Ie creăm din nou.
Sfaturi pe înwnerec, voi. II,

Bucureşti,

1940, p. 30'.t-312.

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIA STATELOR BALCANICE
. CONDIŢIILE CĂDERII
STATELOR CREŞTINE DIN BALCANI
SUB ST ĂPINIREA TURCEASCĂ

Statele creştine din Balcani, pe care le-a
înlocuit în vreo sută de ani dominaţia imperială otomană,
n-au căzut, cum se crede in genere, şi nu numai de neînvă
ţaţi, printr-o catastrofă religioasă înaintea unui dusman
fanatic, pornit pe distrugerea legii lui Hristos. Nq, turcii
lui Urcan, Murad, Baiezid, Mohammed I-iu, Murad si Mohammed al II-iea - cei şase sultanl ai cuceririi _: n-au
răzbunat Islamul pentru atacul creştin al cruciatelor.
Aceste state: greceşti, slave, slavo-greceşti, albano-greoeşti, albano-slave, latine - erau de toate fel urile în
nespusa complicaţie locală, crescînd pe fiecare zi-s-au sfă
rimat pentru aceleaşi motive care au adus, în aceeaşi epocă
şi în împrejurări.adesea asemănătoare, ruina formaţiunilor
politice locale, provinciale din lumea apuseană. Astfel de
rămăşiţe ale evului mediu nu se puteau menţinea nicăiri:
în o~cident, ele s-au topit înaintea monarhici absolute
aparţinînd aceleiaşi religii şi aceleiaşi naţiuni; în Orient
stabilitorii unităţii monarhice, păcii absolutismului, ordinii unui singur stăpîn, au fost osmanliii.
De aceea ei şi pot să apară, nu ca un popor - căci acesta
n-au fost şi nici n-au trebuit să fie niciodată, ci numai ca o
armată, ca o dinastie, ca o clasă dominantă. Ce lipsea ca
puteri, ca inteligenţă, ca pregătire se punea la loc prin
însăşi tendinţele timpului, prin spiritul de neînvins al unei
epoci în istoria omenirii.
O scurtă privire asupra împărăţiilor şi domniilor care dispar, va învedera aceasta in cuprinsul capitolului de faţă.
1. Imperiul bizantin se întorsese din Niceia cu toate amintirile şi normele sale tradiţionale de guvern, dar nu şi cu
aceiaşi conştiinţă de care erau însufleţiţi fugarii aristo244
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craţiei greceşti,

Lascaris,

Vataţi,

Paleologi, Comneni, cînd

părăseau, la 1204, capitala cucerită de latini a imperiului
de Răsărit. Şi în această privinţă Răsăritul se supunea şi
el cerinţelor timpului. Precum în lumea latină se trecea peste
unitatea necesară a Romei pentru a-şi avea expresia noile
organisme naţionale, care ajunseseră a-şi da seamă de ele
însele, tot aşa aceşti „romani", încep a căpăta acum o conştiinţă special grecească. O dată cu dînsa trebuie să se constate însă şi o manifestă slăbire a credinţei în nevoia unei
împărăţii ecumenice, universale, legată de hotarele lui
Constantin cel Mare şi lui Iustinian, ba chiar de opera unei

de cultură politică romană, aşa cum o
sau o refăcuseră aceştia.
Lingă drepturile lor, mai vechi poate, mai depline, Paleologii şi sfetnicii lor întorşi în Constantinopol consimţeau
să recunoască alte d-repturi teritoriale, ba ei merseră chiar
aşa de departe, incit recunoscură alte forme de imperiu decît a lor. Se împăcară cu idei a unui ţarat bulgar fără vreo
atirnare, politică sau dinastică, de dînşii, cu un regat al
Serbiei, căruia-i trimiteau principese de-ale lor ca tovarăşe
de tron şi viaţă ale crailor cu coroana din Apus, cu un regat
al Ungariei, al cărui aliat pe picior de egalitate e însuşi
Mihail Paleologul, cu împărăţia puternică din Apus, intrată acum pe mina, tot mai îndrăzneaţă, a Habsburgilor, şi
cu c~alaltă formă imperială, a papalităţii, cu care negociară la Lyon pentru Unirea bisericilor, ajungînd şi la
încheierea unui tratat, zadarnic fără vina lor.
Dar totodată se recunoştea, sub înrîurirea unui mediu
latin feudal, pe care noii împăraţi greci, de o samă cu
potentaţii slavi din preajma lor şi cu Cesarii latini, predecesorii lor, nu erau în stare să-l înlăture, legitimitatea acelei
vieţi separatiste latine, întru toate asemenea cu viaţa „francă" din Siria cruciaţilor, din Cipru şi alte teritorii asemănătoare, pe care o stabilise biruinţa veneţienilor, a lui
Balduin de Flandra, a lui Bonifaciu de Montferrat, a lui
Villehardouin şi a lui Guillaume de Champlitte. ln acest
imperiu, mai mult decît în al Comnenilor, aşa de străbătut
şi el totuşi de spiritul Apusului, dar nu pînă la derogarea

-mai vaste

unităţi

cunoscuseră
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de la normele îndătinate, se pronunţa o tendinţă către apanagiilc cadet,ilor şi rudelor mai apropiate, către înfeudările
în favorul servitorilor mai preţioşi ai dinastici, către autonomia guvernelor provinciale.
Să amintim astfel rolul mare pe care l-au jncat catalanii
lui Roger de Flor, creat Cesar, pentru ca atitea drepturi
împărăteşti să fie cedate în miinile sale, pe vremea războiu
lui din Asia cu turcii; să amintim situaţia particulară,
împodobită tot cu titlul de Cesar, a sîrbului Voihnas, aceia,
analogă, a despotului Uglieşa, fratele craiului Vucaşin, sau
a lui C•)nstantin şi a fratelui său Ioan, Dragaşizii de la
Velbuj<l (Chinstcndil), situaţia celor doi capi de mercenari
bulgari l\Iomcilă şi Dobrotici, <lin care acesta din urmă,
creat despot la rindul său, stăpini cu autoritate de la impe-.
riu castelele l\lării Negre de la ~li<lia pînă sus la Chilia.
Cind Ioan Cantacuzino ridică, împotriva lui Ioan al V-lea
Palcolognl, pretenţii la tronul imperial, el împarte provinciile ciştigate de dinsul cu fiul l\Iatei, căruia-i dă Adri:rnopolca şi o largă parte din malul Mării Egee, şi cu fiul Manuil,
care reciştigă Moreia asupra locţiitorilor împăratului latin
titular Robert de Tarent şi o păstrează pentru sine. Şi Matei CJ.ntacuzino, împodobit cu titlul imperial, îşi păsLră
provinciile după t·ctragcrea tatălui său învins şi restaurarea
pe tr0nul împărătesc a Palcologului: pierzînd la rîndul său
o luptă hotărîtoare, i se îngăduie a-şi căuta undeva un cuib
şi el îl află tot în l\brcia, unde-şi isprăveşte viaţa. Asani se
întîlnesc apoi ca dinaşti la Cavala şi în insula Thasos.
Mama acelor tineri Cintacuzini era şi ea nepoata de fiu
a lui Ioan Asen, ţarul Bulgariei - şi Matei îşi zice cu mindrie
şi A;;anes, precum CJnstantin, ultimul împărat, îşi va zice
după mama slavă Dragases -, şi soţia lui l\fanuil, întii
logodit cu o Lusignan, e o sîrboaică. O fată a lui Cantacuzino bătrînul ia pe despotul Epirnlui, Nichifor ,\ngelos
Dukas, iar alta pe însuşi sultanul Urcan. Ordinea politică
bizantină, sla"ă, politică şi osmană se c,mf1indă astfi:l
tr-una singură, din care "a bimi, fârâ, ow·bire naţionalâ
religioasă,

acela care, mai potri"it c1i nPi•oile cele
timpului, "a fi, tocmai prin aceasta, mai tare.
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nouă

însau
ale

Sisttmul se păstrează şi mai departe, părînd, în haosul
luptelor cu bulgarii la Nord, cu sîrbii la Apus, cu turcii, în
curînd, pretut,indcne, singurul prin care s-ar putea păstra
ceva din imperiul de odinioară. Ioan al V-lea împarte feude
fiilor întocmai cum o face în Apus Ioan cel Bun, regele
Franciei: în locul lui Manuil Cantacuzino, săvîrşit din viaţă
în despotatul său din Misithra, vechea SparLa, el aşează
pe fiul srtu Teodor, căruia-i urmă apoi Teodor al Ii-lea
(1407-43), Dimitrie şi în sl'irşit Toma Paleologu}, fraţi cu
oîţ.ii ai lui Ioan al VIIl-lea, ca şi el fii ai lui l\Ianuil, şi
tmpotriva celui clin urmă luptă, cu ajutor albanez, Manuil
Cantacuzinnl, nepotul de fin al principelui arătat mai sus
ca rccuceritor al l\loreii. A fost un timp cinel şi despolatul
moreot se fftrlmiţase aşa de mult, încît, lîngă Teodor cel
Tînăr, dominind din l\lisithra, întîlnim la Vostiţ,a pe fratele
său Constantin şi la Kalavryta pe ccllaH frate, Toma, şi
ei luptă cu latinii rrtmaşi acolo: cu arhiepiscopul de Patras
(1429), cu Oli,-erio Francone, aventurierul aşezat în Klarentza, pr urma înfringcrii lui Ccnturionc Zaccaria, bailul cel
din urm{t, apoi principele Ahaii (din 1417). ln Salonic,
acelaşi împărat l\lanuil, care şi el guvernase oraşul, pune ca
locţ,iitor pe al patrulea fiu al său, Andronic (-H429), şi
de la acest biet lepros şi epileptic oraşul ajunse în minQ.
veneţienilor, meniţi a-l apăra, îndelung, dar fără folos,
împoLriva turcilor. Boala şi călugărirea împiedicau pe acest
prinţ de a lua parte la înverşunata lupLrt pe care o poartă
pentru tron fraţ.ii săi, dintre care Constantin era menit să
piară aprtrînd Constantinopolea împotriva lui Mohammed
al Ii-lea.
Dacă în aceste părţi de stăpînire directă opera de desfacere
armă necontenit, ne putem închipui că era imposibilă orice
încercare de a face să reintre în ordinea imperială provincii
cure de mult, de la căderea Constantinopolei sub latini, se.

deslipiseră .pentru a forma organisme independente.

ln

Epir, despotul Mihail fu îngăduit să-şi isprăvească zilele în
pace, la 1271, ba chiar să lase ţara fiului său Nichifor, care
pierdu îndată cele mai multe din posesiunile sale în mina
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Angevinilor din Neapole, pentru ca, după 1300, bailii regali
din familia Tocco să se facă independenţi, ca şi ballii împăraţilor latini din Constantinopol, în Ahaia. La 1337-8,
bizantinii erau să moştenească trecător pe N ichifor, şi, îndată, pe lingă acei dinaşti italieni din familia Tocco şi albanezi din familia Spatas, despoţi de Arta şi !anina, familii
greceşti ca aceia, de origine bulgărească însă, a Comnenilor
se vor aşeza în locuri prielnice pentru cîştigul din comerţ, ca
Avlona şi Kanina. O timidă intervenţie bizantină fu repede
respinsă. ln Tesalia, locuită mai mult de Vlahi, bastardul
lui Mihail, Ioan, cîrmui in voie cu titlul de sebastokrator1 •
Andronic al Ii-lea, un viitor socru, nu putu să-l înlocuiască
cu fiul său Teodor, care ţinea pe moştenitoarea Companiei
Navarese din Atena şi căruia-i făcu totuşi un loc în Etolia,
care, unită cu Acarnania şi cu Cefalonia, îşi avea alt stăpîni
tor, dintre Orsini, dar grecizat2. Un urmaş depărtat al lui
Ioan, Alexie Angelos, fu acel care pierdu ţara în mina turcilor încă înainte de 14003 •
La începerea ofensivei lor, pe la jumătatea veacului al
XIV-lea, turcii n-aveau deci în faţă imperiul, în vechiul
sens unitar, roman, al cuvîntului, ci pretendenţi în luptă cu
deţinătorul legitim al coroanei şi stăpînitori locali care nu
se deosebeau întru nimic de seniorii latini din vecinătatea
lor, ,,mica monedă" a imperiului latin, a regatului de Salonic şi a principatului Ahaii. Şi această situaţie se menţine
apoi pînă la totala dispariţie a Salonicului întîi (1430), a
Constantinopolei (29 mai 1453), a despotatului l\loreii
(1458, 1460), asupra lui Dimitrie, care-şi dă fata în haremul
sultanului şi primeşte de la el un apanagiu de bătrîneţe,
şi asupra lui Toma, care-şi căută adăpostul lingă papa, în
sama căruia-şi lasă copiii, din care însă unul trecu la legea
noilor stăpînitoti în Orient.
Să adăugim că de la 1355, cînd Hali! fiul lui Urcan că
lări lingă. Ioan al V-lea, ca ginere lingă socru, în mijlocul
Jirecek, Geschichte der Şerban, I, p. 322 şi ul'Ili.
Iorga, Notele unui istoric, tn Analele Academiei Romdne pe
1913, pp. H~-5.
• Jirecek, în Byzantinische Zeitschrift pe 1911, p. 585.
1

2
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populaţiei bizantine bucuroase de splendorile unei nunţi
tmpărăteşti1, de la participarea lui Manuil, în 1391, la luptele lui Baiezid, care-i venea rudă şi prin căsătoria, pomenită, a lui Urcan însuşi cu fata lui Cantacuzino, crezîndu-se
chiar că ar fi cu putinţă ca împăratul să comande flota

sultanului, ca unul ce era „intru toate supus la poruncile lui
Baiezid" 3 , de la prezentarea „basileus"-ului, prinţ sărac şi
slab, la Seres, alături cu alţi vasali, în 1393-43 , nu mai poate
fi vorba de un antagonism intre două puteri politice ireconciliabile. Astfel de atitudini uciseseră moralmente imperiul
degenerat şi· necredincios tradiţiei sale cu mult înainte de
acea catastrofă din 1453, care singură a rămas în mintea
urmaşilor pentru a simboliza căderea lumii bizantine întregi.
Pierdută la margenea de către georgieni şi iberi, împără
ţia Trapezuntului, creată de Comneni fugari la 1204, era cuprinsă încă mai mult în lumea turcească vecină, de la care-şi
lua apărătorii şi patronii. Turcii din Amit şi Paipert intervin
in veacul al XIV-iea de atîtea ori hotărîndu-i soarta - arde-

rea Trapezuntului la 1341 de cei dintîi - ba chiar chira
Maria din sîngele Comnenilor ia pe emirul Turali la 1352,
pe cînd o fată a lui Vasile 1-iu ajunge soţia unui şef georgian, care va prăda peste puţin Kerasuntul, a doua cetate
a imperiului. La 1362 o principesă trapezuntină e peţită
de Celebi-Tadzatin, iar la 1365 îşi face intrarea Maria de
Trapezunt alături cu un Cutluc-beg4 • Cînd ceasul pieirii
veni, nu era nimic neobişnuit pentru locuitori, care abia mai
făceau deosebirea dintre grec şi turc: dacă statul Comnenilor se mai ţinu pînă la 1461, aceasta se datoreşte altui
turcoman al Persiei, Uzun-Hasan, care luase pe una din fete-te împăratului. Un intii atac de ieniceri sub basileus-ul
Ioan fu înlăturat numai printr-un mare preţ de răscumpă
rare; urmaşul lui Ioan, uzurpatorul David, care-şi inlătuV. Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, I, pp. 200-2.
• Jirecek, ln Byzaminische Zeitschrift pe 1911, p. 58ft şi urm.
1 Cronica lui Panaretos, l.c.
a Cronica lui Panaretos; v. trad. franceză în Le Beau, llistoiNJ
du Bas-Empire, Brossct, XX, pp. ~88-97,
1
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ra,,;e nepQtul, sumal a-şi păriisi tronul, nu se împotri\'i, cerind numai 1bspiig11biri şi dreptul pentru fiica sa de a intra
în haremul lui l\foharnmNl al Il-lea. Acest.a găsi preţul prea
scump şi p:H'lllll'i n-;a[tul. lndată unul din fiii lui David
î:nhrf1[i.~f1 islanwl, şi, dacă snlLanul porunci în curînd exec,11,area familiPi. accata n-o fîteea din cine stie ce sentiment
de mă l'a\Ct dn ~rPci, cai·c ca rcnegati îl şi înconjurau, ci
pentru a (L·1lt'psi o încercare de hainire către marele srrn
d11~ma11, ~al11d.
lhsa ~1·e1;casd"t n-avea prin urmare statul sfrn, şi principii lr11lt1~rn:'u1i\ i intre sine care o rPprczentau fără un caract.t~r 11a\in11a\ bine d~l'init, jumMatc pc bar.a Ycche romană,
j11111(1lalC' pe 11011a bazf1 latint'1, se confundaseră în mare parte,
prin e:1,;:Uorii, H'.·rvicii şi speranţe, în noua formaţiune
polii iC'f, menii ii a-i inghiţi cn totul. O singură aşteptare a
101· 1'11sr-~P inselatr,: aceea de a fi tolerati într-o situat ie locală, info1·io;,rr1.
·
'

~- t'\iei lmlgarii n-au simtit primej1Ha şi n-au luptat uniţi
împotri\'a l'i. fmperiul Asăneştilor, întemeiat înainte de
intrarea latinilor in C')nstanlinopol, avea ca şi celelalte
do11[t imperii care, la Preslav şi Ohrida, îl precedaserr,, un
singur s·rns, şi uccsla era un Sl'OS roman, bizantin. Trebuia
sc'i. ca11rlc Con~1.a11tinopolnl sau sâ piari't. Şi, din cauza latinilor
mai ales, apoi din cauza rczistcnţ.ei Epiţului, din cauza
avi11tul11i '.'\iceii, nn putură s{t-1 capete. Iodată, încetind,
<lupf1 C.-diman, fiul lui Ioan Asan (+ '1246), şi ordinea
fogilimr, a succesiunii la tron, împărf1ţia se coboară la
rangu I 11nci pnleri locale, resignată a vegeta lingă Bizanţu]
rPslaural, care şi el era incapabil de a se ridica mai presus de
această vialii vegetativă. Tracia ajunge niceiană în timpul
cînd Macedonia se supune epiroţilor, din neamul cărora
era şi mama ţarului celui nou, Mihail, apoi lui Vatatzes,
împăratul din Niccia. U1·maşul adevărat al lui Mihai],
ucis, e cumnatu] său, soţul surorii sale, Constantin Tih,
un sirb. Ungaria încercă o cucerire a Bulgariei, al cărei nume
figureazr, în titlul regilor maghiari, şi încercarea era să
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izbutească. Oricum, în locul ei, bulgarii avură domnia Iul
Nogai tatarul, din care se desfăcură cu greu şi peste măsură
de slăbiţi. Părţ.ile de la :rvlarea Neagră erau supuse unui vasal
bizantin, l\'lrcşa, iar cele de la Vidin \.mui rus sprijinit de
Ungaria, şi el despot în numele împăratului.
După un domn al ţăranilor, o nouă dinastie, pe jumătat0
cumană, probabil cu sînge românesc, vine din acele părţ,i ale
Vidinului, mai vioaie prin vecinătatea sîrhilor în progres: a
terterizilor, care începe cu Gheorghe Terlerii (1280) şi Teodor
Sfentislav. Peste vreo cincizeci de ani apoi, tot din părţile
,,cumane" ale Vidinului porneşte dinastia Şişmanizilor,
care se găseşte îndată între duşmănia sîrbilor porniţi pe
cuceriri şi între a bizantinilor care izbutesc a lua pentru
cîtva timp, după ce ţarul Mihail e ucis în luptă de regele
Serbiei Ştefan Uroş, atît Filipopolea, cu tot „ducatul" latin
de odinioară, cit şi porturile Mării Negre: Anchialos, l\lesembria ş.a.
Alexandru, soţ, cum am spus, al unei românce, înainte de
căsătoria sa cu o evreică din Tîrnova, putu să joace un maro
rol apărînd ortodoxia împotriva ereziilor iubite de popor
si avînd fată de vecinii săi de la miazăzi rolul lui Ionită de
odinioară, tarul bulgăresc aclamat de greci ca stăpinitorul
lor legiuit. Dar ceva statornic nu rămase din străduinţele
sale. Cind închise ochii, la 1365, ţinuturile de la mare, pînă
la gurile Dunării, nu erau ale lui, ci ale despotului bizantin
Dobrotici, de origine nelămurită, care stătea în legătură cu
ierarhia politică Ri religioasă a Bizantului. El însusi, care-Ri
pierduse alţi fii 'în luptele mici cu' cete turceşti răzleţ;,
fără a fi de loc un apărător conştient al creştinătăţii, necum
al viitorului naţiei sale, căci fiica sa Thamar fu soţia sultanului Murad, îşi împărţi moştenirea în două. Pe urmele lui
Şişman strămoşul, Sracimir, soţul surorii lui Vlaicu-Vodă
şi cumnatul, prin această soţie, a celui de-al doilea ţar
sîrbesc, fu aşezat în Vidin, de unde niciodată n-avu prilejul
să provoace pe turci, care, după ce el petrecuse un timp în
robia ungurească, ii înlăturară uşor, pentru ca după cîţiva
ani să fie restabilit de cruciaţii de la Nicopol (1396), dar
fără ca şi această nouă stăpinire să aibă durată.
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ln Tirnova chiar, stătea fiul evreicei, alt Şişman. Era bun
bucuros să fie tolerat şi el de turcii lui Lala-Şahin, care
puseseră mina pe Filipopol şi se găteau să-l atace acum tn
ultimele lui stăpîniri, din Balcani şi de la Dunăre. O singură
dată îndrăzni să ia parte şi el - se pare - la apărarea
creştină reprezentată de sirbi, ln lupta. biruitoare de la
Plocinic, dar fu repede pedepsit pentru aceasta. După o
intîie ocupaţie a Tîrnovei, în 1387, el se înfăţişează la Iamboli, vechi oraş bulgăresc, ca vasal supus al Sultanului,
oferindu-i, după ce fusese închis un timp tn Nicopol, Silistra. Urmează lupte obscure, şi a,pest biet ţar pe sfîrşite
nu va fi fost la 1391 în oastea lui Baiczid. La 1393-4 el
nu se putea înfăţişa apoi la Seres alături de împăratul
Manuil, căci Tîrnova-i fusese luată, jăfuilă şi distrusă.
ln acel moment el nu aPea mai mult decît atîta. Şi pierduse
cetăţile Balcanilor ca şi ale Dunării fără să fi cugetat a da
o singură luptă. Aceasta presupune o dezorganizare tot aşa
de deplină, şi din aceleaşi motive, ca şi dezorganizarea cu
care se sfîrşi imperiul bizantin. Era încă o anarhie permanentă care înceta cu cucerirea osmană.

3. Rămîne să se cerceteze rolul, desigur mai onorabil,
dar cu totul departe de al unei rezistenţe naţionale, pe care-l
joacă sîrbii.
S-ar părea că, din partea sirbilor cel puţin, lupta, desigur
mult mai serioasă decît a celorlalţi a avut un caracter
naţional şi general creştin. ln adevăr, după o scurtă şi
slabă stăpinire bizantină în văile Macedoniei, ele încap
răpede, în timpul luptelor dintre Paleolog şi Cantacuzin,
ln stăpînirea acelui crai Ştefan Duşan, unul din factorii
biruinţei de la Velbujd asupra bulgarilor, care ia la 1346
titlul de ţar, negînd prin aceasta, oarecum, dreptul de exi-stenţă al statului bul,găreso înPins .(să nu uităm că era fiul
unei principese bulgare, fata „ţarului" Smilec, şi că soţia
sa, Elena, era sora lui Alexandru1 • A doua zi după apariţia
La încoronarea lui ca ţar, ia parte şi patriarhul de Tîrnova,
cel de Ohr.ida era supus noului împărat, care-i întărise privilegiile.
1

şi
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triumfală a lui Andronic al 111-lea-ca a sultanului l\fohammed dăunăzi - in aceste regiuni, de la Seres Ia Valona
toate castelele trecuseră Ia dînsul sau fuseseră silite a-i
recunoaşte „împărăţia" cea nouă, în titlul căreia, fireste,
figurau şi „romeii"' grecii, stăpini pină acum ai acestor
locuri. Dar şi după încoronarea lui, la Pe0 (lpec}, seniorii
cu titluri bizantine, ca Hreliia, Voihna, voevozii, ca Bogdan,
Deian, cwnnatul lui Ştefan, şi Preliub, Marii-Voevozi cu
pretenţii regale, ca Oliveriu sau Liver, cu nume împrumutat
de la napoletanii de pe coastă, rămaseră liberi să se îndrepte
după interesele lor locale; stăpînirea lui Ştefan ţarul era
pentru dînşii mai mult o recuntJaştere de bună voie din partea
lor. Şi oraşele, care aveau, parcă, o oonştiinţă de „autonomie
macedoneană", urmau unor tendinţe proprii, cînd cu un
împărat, cînd cu cellalt, Cantacuzino manifestînd, pe lingă
aceasta, o vizibilă tendinţă de a se aşeza în aceste părţi
macedonene, care ar fi urmat exemplul de separatism îndărătnic al Epirului, ba chiar şi al Tesaliei 1 • Albanezii
se închinaseră lui Ştefan ca „despot de Arta", venit în locul
Epiroţilor, care se mai ·luptau pentru stăpînire, dar, cit
despre aceia ei urmau numai viaţa lor îndatinată. Şi, în
sfirşit, vlahii Tesaliei, unii fără vreo căpetenie regală sau
imperială, trecuseră de la sebastocratorul Ştefan fiul lui
Gavril la Duşan numai pentru că· acesta se privea şi ca un
„conte al Vlah iei", recunoscin<l viaţa lor osebită. Şi pentru
unii şi pentru alţii, stăpînirea lui însemna scăparea de greci,
dar nu de aceştia ca element naţ.ional, ci numai ca apăsători
feudali în sens latin, şi astfel ei îşi restaurau şi asigurau sub
,,stăpînirea" sîrbilor libertatea patriarhală.
De altminterea acest caracter de organizaţie slabă al
„imperiului", care nu era în stare să concentreze nici să
domine, ci, pus în serviciul unei reale expansiuni naţionale
sîrbeşti, nu putea decît să dea un nou nume asociaţiei politice macedonene, de voevozi în văi, de oraşe şi de poporaţii
libere, se vede şi în „administraţia" cuceritorilor: Preliub,
cu titlul de Cesar, e aşezat prin Tesalia în calitate~ vechilor
sebastrocatori, prezidind numai viaţa pastorală vla.hică
1

Cf.

şi observaţia

lui Jirecek, Gescltichte aer Serben, I, p. 382.
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şi strîngind dijma oilor. ln Albania de către mare e un
despot, ,,Comnen", de fapt un bulgar, frate al ţariţei şi soţ
al mamei moştenitorului epirot, şi el va crea linia nouă de
stăpînitori locali la Avlona şi Kanina. Cneazul Voislav
strLtea în spatele Ragusei. Mai încolo, în Dulcigno, Antivari, Budua, deci în Diocleia de odinioară, originea vieţii
politice sîrbeşti, forţele vlahe şi albaneze, cu cultură slavă,
dau, pe la 1360, pe ruinele principatului lui Voislav şi al
nepotului său, Nicola Altomanov ici, noul stat al Balşizi
lor, creat de trei fraţ.i cu originea obscură, dintre care unul
foarte bine înrudit cu împăraţ,ii şi craii sîrbi. La Durazzo
sltL un principe, un „senior" albanez, Topia, pare de la
Angevini îşi luase numele de Carol şi religia catolică. Părţile
de la Dunăre erau mai mult ungureşti şi bosniace, tot in
legătură cu Ungaria. ln Epir se coboară chiar, descalecă
fratele ţarului, Simion, care va rezida in Tricala şi Arta,
înlăturînd prin luptă pe epirotul N ichi for, cumnatul său 1 ;
el va lua, după moartea fratelui imperial, şi titlul Albaniei
pe lîngă acela de ţar şi se va întinde şi în Tesalia, lăsînd
lui Toma fiul lui Preliub, pe care şi-l făcuse ginere, numai
Ianina2 • Puterea va trece. însă repede la albanezi chiar, prin
umrparea familiei Spatas în Arta. Ohrida, Vodena, Berrhoia (Veria) avură îndată după moartea lui Duşan dinaştii
lor (Branco, Hlapen).
În sfirşit, în părţile de către Seres se ridicase despotul probabil de creaţiune bizantină - Uglieşa, ginerele lui
Voihnas, şi fratele său craiul Vlcaşin, fost jupan de Prilep,
care primise această calitate, credem, în chip paşnic, de la
noul ţar, fiul lui Duşan, Uroş. Dintre toţi, acesta din urmă
era cel mai neînsemnat, un roi faineant, care, şi dacă ar fi
,_!t_vut însuşiri, nu şi-ar fi putut scrie numele în istorie, atît
de fără atribuţie era goala sa preşidenţie imperială.
Lupta împotriva turcilor rămînea să fie dată de crai şi de
fratele săn, şi anume: pentrn Macedonia lor. Cel din urmă
măcar, reintrase, religios şi, prin urmare, şi politic, în ordinea
bizantină .. Lupta de la Cirmen, pe riul Mar iţa, în septembrie
1
2

V. şi Notele unui istorie, p. 1/i!t şi urm.
El ţinea pc sora lui Toma; Jirecek, l. e., p. 420.
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1371, reprezintă, cu deosebitele contingente reunit~ ir, <>!!.st.ca
~reştină, ca şi luptele, viitoare, de la Plocinic şi 6<, la Cosovo, o reacţiune a seniorilor balcanici, fără dec,sebire de
naţionalitate - bizantinii se rezervaseră pentru a primi de
la turci SJres ca răsplată 1, împotriva tendinţei unitare osmane: e ce va fi lupta de la .\,fontlhcry penlru seniorii Franciei uniţi împotriva lui Ludovic al Xi-lea. ,,Vlah ia" luase
parte la luplă, probabil a noastră de la Dunăre, i,1 nu cealaltă, care piere şi ea a doua zi după pieirea l\lacedoniei.
Fiul lui Simion, Ioan Uroş Paleologul, care-şi zice şi împărat,
se făcu deci călugăr, şi Tesalia se supune turcilor sub acel
„C9sar" Alexie Angelos 2 • l\loartea amînduror conducătorilor
sîrbi se pnte zice deci că p:rnetluieşte soarta naţiunii întregi: căderea sirbească s-a petrecut astfel în Macedonia, şi

poate că şi viitornl naţiunii celei nouă e Clt mult mai mult
acolo, cu îndreptarea spre Adriatică şi Italia, decit la Dunăre,
în faţa primejdiei.
Statul d1tnărean a căpătat consistenţă numai prin moartea
fără moştenitor a lui Ludoric cel Mare al Ungariâ, Angevin
cu visuri de cmciată, patron al Ba.miei, soţul fiicei banului
de acolo, din care făcuse un rege provizoriu, şi creatornl Banatrilui Vidinului. Luptele intre cei doi gineri ai lui Ludovic,
Sigismund şi Iagello, ajută formaţiunea noii Serbii in jurul
de hotar BJlgrad, S:m1c11dria şi Golubal:i, sub un
simplu cnea::, sau „conte", vasal al Ungariei, cum a fost
Lazăr HrJbelianovici, domn do Hudnic, apoi de Ipee, Prizren si Pristina, unde rezidase in ultimii ani şi Uros. Fiul
său Ştefan', ,,domn al tutnrm· sirbilor" - o simplii r~rmulă
luată de la Simion şi Vlcaşin, - ,,şi al malului Duniirii",
al Podunaviei, despot do al bizantinilor decadenţei, care-i
impun d~sigur, în schimbul titlului şi a înrudirii legale de
el, alipirea religioasă la patriarhatul ecumenic, se ment ine
ca un supus vasal al turcilor, precum vasali ai lui Baiezid,
după mnrtea lui :t\forad şi a lui Lazăr pe cimpul de luptă
de la Cosovo, au fost şi fiul lui Vlcaşin, Marcu Cralievici,
cetăţilor

Jirecek, l. C, p. ~38.
Ibid., p. -H2; Iorga, Gescl,ichte des osmanischen Reiches, I, PP•
272-3.
1

2
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,,Crăişorul", şi alţi prinţi sîrbi din părţile Macedoniei (Dragaşizii din Velbujd-Chiustendil, Ştip, Cratovo, Strumiţa,
fiii ţariţei Eudochia, de trei ori înrudiţi cu Casa lui
Osman1 .) Ştefan participă la lupta de la Angora, in 14J2,
cum unii din aceştia participaseră, lăsîndu-şi viaţa, la lupta

de la Rovine, in 1394.
Baron ungur, proprietar de castele ungureşti, urmaşul
său, Gheorghe Brancovici, cu dominaţia intermitentă, are
numai hotarul despre Ungaria, ca vasal al regelui-împărat
Sigismund, adevăratul stăpînitor tn aceste părţi - Belgradul
lui a fost un timp, ca şi Chilia noastră, garnizonat de unguri,
şi el îşi mai trage venituri, mulţumită legăturii cu Ragusa,
de la minele de argint din sud-vest. Şi-a dat fata, Mara,
sultanului Murad, şi e un vasal umil al acestuia, care-l
goneşte în Ungaria şi Veneţia la 1439. Nevoia 11 sili să pornească un război cu Veneţia pentru stăpînirea vechii Dioclei.
Campaniile lui Ioan Hunyadi singure păstrară Serbia încă
douăzeci de ani, dar la 1455 Gheorghe fuge a doua oară la
unguri, după pierderea cetăţii minelor de argint, Novobrdo.
Fiii lui nu fură în stare să se păstreze decît pînă la 1459 în
această situaţie grea.
1n sfîrşit, dincolo de Morava, Bosnia, care incă din 1434
asculta mai mult de begul !sac, putu să reziste pînă la 1463
din cauza legăturii sale cu Ungaria, iar Herţegovina, desfă
cută din regatul bosniac şi organizată în ducat deosebit,
de împăratul, se mai menţinu cîţiva ani, pînă fo 1466 sau
chiar 1480, prin vecinătatea sa cu Adriatica şi ajutorul italian.
4. Albanezii dădură şi ei, îndată după cucerirea oraşelor
Monastir şi Prilep şi doi ani înainte de căderea provizorie
a Salonicului, supus apoi din nou la 1319, lupta lor, la
Voiusa, în 1385, sub Balşizi, dar fără mai mult noroc. Thopia
fusese trădă.torul care chemase pe osmani, cum s-ar fi chemat
oricare alţi auxiliari. Totuşi albanezii rămaseră, la mare, la
Scutari, la Croia, la Parga (Zene,bisi), la Dagno (Coia Zaccarie), la Tzuphala (Ionima), în Zenta-de-sus (lurasevici),
la Ohrida chiar, unde se aşeză un Gropa, la Lepanto (Paul
1

lbid., p.

2,~.
25&
https://biblioteca-digitala.ro

Spatas), tn Muntenegru, unde se menţin Cernoievicii,
arnăuţi slavizaţi, care se simt, fără dreptate, slavi. Voievodul bosniac Sandali Hranici (+ 1435 ), înrudit cu puternicul
senior croat Hrvoie, cu Balşizii, al căror stat vroia să-l
refacă, şi cu Ştefan despotul\ nu putu să-şi păstreze nici el
situaţia independentă. Dar în Croia şi in părţile vecine
aţiţările de cruciată ale lui Hunyadi şi alianţa veneţiană
după lupta contra Veneţiei, potrivit cu tradiţia neur:ului
Balşa, ridică puterea, pe jumătate de simplu condottiere,
pe jumătate de şef de răscoală, a lui Scanderbeg, eroul albanez mort în 1468.
5. Cit priveşte latinii, unii sînt, cum am văzut, izgoniţi
de recuperaţia moreotă a Paleologilor, iar cei din Epir şi
din insule, reprezentaţi prin dinastia Tocco (cei doi Carlo),
venită din Zante şi Cefalonia în Arta şi !anina, pe care turcii
o luară numai în 1430, mai rezistă aproape un veac mulţu
mită unei situaţii locale fericite care ocroti dominaţia
familiei în cele două insule 2 • ln 1480-3 Cefalonia însăsi
şi Santa l\faura fură supuse dominaţiei turceşti, Zante tr~cînd la Veneţia. Republica sfîntului Marcu se apără p.înă la
începutul veacului al XVI-Iea, pierzînd Argos ( 1463), Negroponte (1470), Scutari (1478), Lepanto (1499), Coron şi
Modon (1500), rămăşiţele dominaţiei france stabilite prin
cruciata a patra. Ciprul era să cadă numai în a doua jumătate
a veacului şi Creta peste o sută de ani. Din dominaţia genoveză, după cucerirea Enosului şi a insulelor Imbros,
Samotracia, Lesbos (1462), de Mohammed al Ii-lea, împotriva
dinaştilor din familia Gattilusio, nu rămăseseră decît privilegiile de autonomie ale insulei Chios (- 1566), pe cînd Rodos
fu luată de la Ospitalieri abia de Soliman cel Măreţ (1522).
în aceste împrejurări osmanlîii au reunit sub varga lor de
fier, grea, dar dreaptă, provinciile dezbinate şi sărăcite de
anarhie ale Peninsulei Balcanice.
Istoria statelor balcanice,
1
2

Bucureşti,

19H, p. 13-28.

lbid., p. 357.
lbid., pp. ~08-9.
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TABEL CRONOLOGIC

1750 -

ln jurul aeestei date apare în Boloşani, venind din Macedonia, un negustor-băcan, cu numele de forţa cupeJul, zis
şi G2leongiul. Sa căsătoreşte cu o localnică, Ecatcl'ina, cu
care are o fată şi un băiat, Manole. Acesta se face cunoscut
„ca un cinstit bătrîn şi vechi tîrgoveţ" şi ca strîngător al
„do~umJaturilor risipite" ale oraşului. Sotia sa se cheamă

ZoiJa Costea.
t. 799 - Anul de naştere al lui Costache, fiul lui Manole, ajuns mare
avocat la laşi. Din căsătoria cu ltlaria Bucur, au rezultat
cinci băieţi şi două fote, dintre care reţinem pe Nicolae,
tatăl istoricului.
t.829 - S(J sting din viaţă Manole Iorga şi Pornicul Iordache Dril.ghici, străbunicul lui N. Iorga pe linia mamei, şi cal'e fusese
căsătorit cu Maria Nacu - ce făcea parte din neamul lui
Co„tea Viteazul, din timpul lui Alexandru cel Bun. Ei au
avut patru copii dintre care reţinem pe Emanoil 1Manole)
şi Elena.
t.837 - 5 octombrie s-a născut avocatul .Nicu Iorga, fiul lui Costache
şi tatăl lui Nicolae Iorga. A fost subprefect la Botoşani.
t.8i2 - Anul de naştere al Zulniei Arghiropol. Scriitoare şi <linsa,
a publicat trei traduceri din literatura franceză şi a întocmit
o mică antologie literară.
t857 - Manol,ache Drăghici - frate cu bunica lui Nicolae Iorga publică „Istoria Moldovei pe timp de cinci sute de ani pînă
ln zilele noastre". El e autorul şi al altor lucrări, printre
care o „Iconomie rurală" şi o carte de bucate. A fost mult
timp preşedinte de Tribunal Ia Dorohoi. Lui Nicolae Iorga
i-a fost dat să cunoască pe acest înaintaş istoric din familia
mamei sale.
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1859 - .Et.ma Drăghici, bunica lui Iorga, p&hlicâ tre.dueerea ·romanului Adolph al lui Benjamin Constant. Era o femeie cultă,
cunoştea limbile germanâ şi franceză.
1860 - Avocatul Nicu Iorga, în vîrstă de 23 ani, se căsătoreşte cu
Zulnia Arghiropol, numai de 17 ani. Ea este fiica Elenei
Drăghici. Din căsătoria lor au rezultat doi copii: Nicolae
Iorga şi George. Acesta a fost director general în Ministerul
Industriei. Tot în acest an moare Elena Drăghici.
1871 - 5/17 iunie, la orele 12 din noapte, a venit pe lume copilul
Nicu N. Iorga, în casa părintească din Botoşani, strada
Copoului.
187G - 29 martie se stinge din viaţă avocatul Nicu Iorga, încît
soţiei acestuia, Zulnia Iorga, îi revine greaua misiune de
a creşte singură pe cei doi copii: Nicu şi George.
1377 - La şase ani, copilul Iorga învăţase de la sine să citească,
iar în lectura ace3tei atlt de fragede vîrste se cuprindea
,,Orientalele" lui Victor Hugo, fabulele lui Florian şi Letopiseţele lui Kogălniceanu.
1878
26 aprilie este înscris în clasa I-a primară a şcolii Marchian din Botoşani.
1i381
în clasa a l V-a primară dascălul îl pune să facă o lecţie de
i,torie. In toamnă e înscris la liceul Laurian din oraşul
natal.
188i - La vîrsta de 13 ani scrie articole privind politica germană
a lui Bismarck, în ziarul „Romanu", al unchiului său, Emanoil Arghiropol, fratele Zulniei Iorga.
188G - termină cinci clase de liceu la Botoşani, totdeauna cu premiul
I, avînd stima profesorilor, iar colegii săi erau convinşi
că elevul Iorga ştia franceza, greaca şi elina tot atit de bine
ca şi dascălii săi.
- 25 august, NicQlae Iorga se înscrie în clasa a VI-a la liceul
Naţional din Iaşi. Se distinge la elină şi istorie şi e socotit
un elev înze3trat de natură în mod excepţional, prin memorie,
putere de muncă şi judacată. E primul din clasă şi şcoală.
1887 - Continui discuţii intre elev şi profesori, de unde mai multe
eliminări, acestea neştirbindu-i faima de care se bucura
printre colegi şi profesori, de cel mai bun elev pe care l-au
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1888 -

1889 -

1890 -

-

-

-

avut şcolile ieşene. Cunoscut anLicarilor şi elevilor ca mare
devorator de cărţi.
septembrie trece bacalaureatul cu cea mai mare menţiune.
La 27 saptembrie se înscrie la Universitatea din Iaşi, Ia
Facultatea de istorie şi literatură. Totodată i se dă o bursă
la Şcoala Normală Superioară.
19 dllcembrie obţine diploma de licenţă, numai după un an
de frecvenţă la facultatea de istorie. Avea 18 ani şi jumătate.
Profesorii ii sărbătoresc printr-un banchet iniţiat de A.D.
Xenopol. Presa ieşeană îl elogiază, socotindu-I un adevărat
„fenomen". Cilva timp a fost pedagog Ia un pension, din
care salariu se întreţinea, fiind foarte sărac.
An uluitor de bogat în fapte şi acţiuni, care sînt hotărîtoare
pentru viitorul tînărului savant.
la 18 februarie publică primul său articol, despre drama
Năpasta a lui I.L. Caragiale, în ziarul Lupta. Vor apare
aici, cu mare regularitate, foiletoane săptămînale, de literatură comparată, punînd astfel în circulaţie o întreagă
galerie de scriitori francezi, germani, englezi, italieni etc.
Totodată publică numeroase articole şi versuri în Convorbiri
literare, Revista Nouă, Arhiva societăţii ştiinfifice şi literare,
Contemporanul, Era nouă.
E primit în cercul de activitate literară al lui: Gherea, Hasdeu, Vlahuţă, Delavrancea, Xenopol, Tiktin etc.
ln Arhiva lui Xenopol publică primul său articol istoric
privind viaţa şi opera lui Manolache Drăghici. Totodată
compunll un studiu despre Nicolae Bălcescu, dar care va
apărea în 1891, în Revista Nouă.
La 9 aprilie e numit profesor de latină la liceul din Ploieşti, în urma unui celebru examen condus de Al. Odobescu.
La 15 aprilie se căsătoreşte cu Maria V. Tas1t, fiica junimistului Tasu, prieten al lui Panu, Lambrior şi Creangă.
Publică primele monografii tnchinate lui: Filimon, Alecsandri, Creangă, Veronica Miele, valabile şi astăzi.
îndată după căsătorie se duce, cu ajutorul unei burse, pentru
două luni în Italia, ale căror impresii apar în Revista Nouă..
Cu bursa „ Iosif Nicolescu" pleacă Ia 19 octombrie, pentru
patru ani, în Franţa şi Germania. Sll stabileşte, mai întîi,
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la Paris, şi se înscrie la: ,,f:cole Pratique des Hautes Etudes",
de istorie şi filologie, unde arc ca profesori pe: Duchesne, Monod, Bemont, Giry, Roy, Thevenin, Langlois,
Gaston Paris. E apreciat de Louis Leger.
S'.) dedică studierii - de unul singur - limbilor, ajungînd
în curînd un mare poliglot, studii începute de pe cînd era
elev la Botoşani.
1891
Pentru teza de la „Ecole Pratique" face două călătorii la
Londra şi Roma.
1892
lncepe colaborarea la Re"ue historique, Re'1ue critique d'histoire et de litterature şi Enciclopedia franceză. Termină frecventarea legală a „Şcolii" şi depune lucrarea de diplomă.
1893 - Un alt an hotărîtor în cariera sa ştiinţifică.
La începutul lui ianuarie so înscrie la Universitatea din
llerlin, unde rămîne cinci luni, şi are ca profesori: Curtius,
8ternfeld, Geiger şi Scheffer-Doichorst. Leagă prietenie cu
Weigand.
Începe cercetarea în arhivele berlineze a trecutului poporului său.
La G iunie, în urma unei disputo cu rectorul, părăseşte
Berlinul şi se înscrie la Universitatea din Leipzig.
La 25 iunie i se confel'ă titlul de diplomat al „Şcolii practice
de lnalte studii" din Paris, cu lucrarea Philippe de Mezi eres
1327-1405 et la croisade an XIV-eme siecle, pe baza reforatelor semnate de Charles Bemont, J. Roy, A. Lognon,-preşe
dinte al secţiei fiind Gaston Paris. Lucrarea e dedicată ca
un „omagiu de recunoştinţă" lui Gabriel Monod.
La ~august, în mai puţin de două luni de contact cu Universitatea din Leipzig, ob/ine diploma de doctor, cu lucrarea
Thomas III, marquis de Saluces, susţinută in fata comisiei
compusă din: Karl Lamprecht, A. Birch-Hirschfeld şi
K. Wachsmuth.
După doctorat îl aflăm la Dresda şi Miinchen, pentru a
depista documente în arhive cu privire la români.
189i - Continuă cercetarea arhivelor din: Niirnberg,Innsllruck,
Veneţia, Milano şi Torino.
La 18 ianuarie avea gata primul său volum de documente
din colecţia Acte 1i fragmente, care va apărea în 18~5.
s~cţia
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L;l 27 septembrie revine în ţarâ, stabilindu-se la Bucureşti,
iar la 1 octombrie se prezintă Ia concursul de Ia Iaşi pentru

ocuparea catedrei de istorie universală de Ia Universitatea
din Bucureşti. Deşi obţine media de 7 ,07 faţ.ă de 7,02 a preopinentului său Georgian, este respins, în schimb i se oferă
suplinirea catedrei.
- La 1 noiembrie a ţinut prima sa }cepe universitară, tratind
Despreconcepţiaactuală a istoricişi genezaei, încarc a expus
„conceptia" sa istorică, urmărind totodată şi evoluţia în
timp a istoriei, adică „istorie a istoriei". ,,Istoria e expunerea sistematică fără scopuri străine de dinsa, a faptelor,
de orice natură, dobîndite metodic, prin care s-a manifestat
indiferent de Ioc şi timp ,activitatea omenirii". Iorga pentru
a ajunge la această definiţie, se opreşte în spirit critic Ia concepţiile a numeroşi istorici, începînd cu Lucian, cu personalită!ile Renaşterii, apoi Mably, Miiller, Vico - acea
gigantică inteligenţă a cărui operă înseamnă progres pe toate
terenurile în istorie - Buckle, Bernheim, Ranke,Niebuhr,
Carlyle, Taine, Comp te. Reţine de la Ranko - cu entuziasm
- că tot „ce e omenesc e totdeauna vrednic do a fi ştiut".
Reţine cu entuziasm lucrările lui Wolf, creator al ştiinteJor
auxiliare alo istoriei; rolul îndeplinit de romantism, prin
care se crează un„zcl" înastrîngcşicdita „resturile de inscripţii, carte, legi, poeme sau monumente de orice natură". Şi
încheie din nou cu Ranke, care reprezintă tipul adevăratului
istoric: ,,aro cunoştinţa desâvîrşită a izvoarelor ... forma cca
mai frumoasâ tn limitele genului, comprchcnsivitatea cea
mai deplină ... a insuClat elevilor săi. .. spiritul de muncă,
acea vigoare intelectuală". Iorga încheie: ,,însufleţit de
iubirea acestui adevăr şi do dorinţa de a vă fi util, mă
prezint înaintea d-voast1·ă".
895 - Apare voi. I din Acte şi fragmente cit privire la istoria rom<l·
nilor., adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului.
Volumul cuprinde 577 de documente apartinind anilor,
13&9-1768, culese din: Paris, Dcrlin, Leipzig, Dresda,
Niirnbcrg şi Miinchen.
- 15 ianuarie, prima conferintă publică de istoric, tinută la
Ateneu: Basta şi Mihai Viteazul.
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ColaboreuA Ia Revue inte,nationale des Arckives, des bibliotAeq11,es ei de musles, unde face primul istoric al bibliotecilor
şi arhivelor noastre.
Continuarea, călătoriilor în timpul vacanţelor universitare, în Europa occidentală pentru depistarea trecutului
românesc.
- ln Despre utilitatea generală a studiil!)r istorice demonstrează
că istoria e cea mai umană dintre toate disciplinele ştiin
ţifice, urmărind respectarea adevlirului şi iubirea preciziei,
adică onestitatea ştiinţificii.,
1896
Apare la Paris excelenta lucrare de medievalistică Philippe
de Mezieres.

6 martie are Io:: prima comunicare

ţinută

la Academia

Română, intitulată

doua

jumătate

ContribuJiuni la istoria Munteniei în a
a secolu-lui al XVI-lea, Sînt tipărite 35 de

scrisori schimbate între membrii familiei voevodului Alexandru Mircea, aflate la Veneţia, din care Iorga desprinde
figura Mărioarei Adorno Valarga, călugăriţă la mînăstirea
San-Maffio din Murano soră de Domniţă, în sufletul căreia
a avut_Ioc drama neputinţei de întoarcere în ţara sa.
1897 - ln Frumuseţea în scrierea istoriei Iorga aduce noi orizonturi
în concepţia sa istorică, precizînd că într-o operă istorică
sînt patru elemente: material, critică, organizare, stil. Cele
dintii două determină soliditatea şi adevărul, celelalte frumuseţea. Istoricul trebuie să aibă convingerea că zugrăveşte
o viaţă şi nu descrie o serie de acţiuni mecanice. Calităţile
stilului istoric sînt demnitatea şi generalitatea. Trebuie ca
trecutul să Iio retrăit, şi nu o prosternare înaintea recei sale
apoteoze.
- La 7 aprilie, pe baza propunerii lui I. Kalinderu, Iorga este
ales membru corespondent al Academiei Române, cu 18 ,;oluri
pentru şi două contra, fiind socotit „un neobosit cercetător
de documente".
Rapoarte consulare prusiene din la.'li şi Bucureşti (1763-1844)

e primul volum publicat de Iorga în colecţia „Hurmuzaki".
Lucrarea cuprinde 703 documente privind reia ţiile economice
şi comerciale ale ţărilor române cu străinătatea, şi au fost
copiate din Arhivul regal secret din Berlin.
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Iorga aparcun dcsăvirşil genealogist în
comunicare la Academic, lămurind
spita a numeroşi prelcndenţi la domnie, rătăcitori prin
Europa: ,,oamenii de care e vorba aici n-au fost nici eroi,
nici binefăcătoriai omenirii. Biete figuri modeste, ei se recomandă atenfjunii şi compătimirii prin nenorocirea, lipsa
lor de succes". în Manuscripte din biblioteci străine sînt descrise numeroase opere aflate odată in bibliotecile vestite
ale stolnicului Constantin Cantacuzino şi a Mavrocorda ţilor:
,,nouă ne vorbesc - din aceste cărţi - notiţele, prefeţele,
fărima de via\ă romanească rătăcilă pe scoarţde \-olumului,
pc foile albe, pe margini, în introduceri".
1899 - Apare primul volum din cele şase (1899-1916) dintr-o altă
colectie celebră .Votes et cxtraits pour scri,ir a l'histoire des
Croisades au XV-cele, prin care Iorga îşi propune să scrie
istoria proiectelor, tenlalivclor, speranţelor cruciadei secolului al XV-iea, dea urmrtripină lacapăldeclinul acestui mare
ideal al evului mediu. În cucerirea turcii, el vede un „epilog",
o revanş:i. musulmană a cruciadelor clasice. în atingerea
acPstui ţel, alit de meticulos conceput, a cercelat istoria
statelor balcanice şi Orientul creştin din secolul pomenit,
dind prioritate reia pilor comerciale, care puneau in contact
repuhlicile italiene cu lumea musulmană. În atingerea
scopului urmării a explorat arhivele din: Viena, Napoli,
Florenţa, Ragusa şi \"a lican, Drcsda şi l\Iiinchen. Savantul
german Heinhold Rohricht afirma că de mull, ,,n-a mai
tratal nimenea cu alîta ingrijire şi cu atita temeinicie, pe
baza unor studii inlinse arhivistice şi a unei cunoştinţe
perfecte a literaturii existente, raporturile Apusului cu
Răsl'irilul, ca Iorgu".
fn comunicarea de la .'i februarie linutr, Ia Academie, Iorga
cercetează mai multe cronici turceşti. În aceste pagini aflăm
punctul de plecare al marei sale sinteze privind Istoria Imperiului Otoman, ,,un izvor de informaţiune care nu trebuie
nrglijat in studiul istorici noastre sint cronicile turceşti".
Acum, se insistă asupra cronicarilor: IIassan Vcgihli, Nei.pri
şi l'\aima.
1898 -

Pentru înliia

Pretendenţi

oară

domneşti,

26:
18 - Sct·ieri istorice, vol.

li
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Dar anul acesta riiminc legat de figura stolnicului Constantin
Cantacuzino, pc care Iorga îl înfăţişează, pentru prima oară
în toată splendoarea operei sale .Pînă la această dată, cronica
stolnicului fusese atribuită lui Milescu sau unui ardelean
emigrat în ŢaraRomânească. Stolnicul aparţine în întregime
lui Iorga, ridicîndu-1 la locul de frunte în vechea cultură
românească, punîndu-1 alături de Cantemir.
La 30 decembrie se reiau ·legăturile dint-re Iorga şi fostul
său profesor-de la Leipzig, Lamprecht, acesta transmiţîndu-i
,,cele mai frumoase amintiri din timpul petrecerii dv. aci,
cu saluUtri călduroase şi feHcitări de Anul nou".
1900
An bogat în opere istorice, dintre care evid<'nţiem douii:
Acte din secolnl al XVJ-lea (1517-lGLZ) relatille mai ales la
domnia şi 1JÎa/a lui Petru Şchiopul şi Scu.rtă istorie a lui
Jlfihai Viteazul. Primul formează volumul XI din
„Hurmuzaki", cuprinzînd în peste 1:100 de p.agini, ?00 de
documente depistate din arhiyelc italiene şi germane. Prin
această operă, la care „lucrez de patru ani", Iorga dcyinc un
dcsăvîrşit cunoscător al secolului al XYI-lea.
A doua lucrare era dedicată vieţii lui llfiho.i şi urma să formeze un capitol dintr-o istorie a românilor, scrisă pentru
expoziţia de la Paris. E un studiu, cu o bogată documentare, dar cu un final în sens patriotic, mobilizator.
În noiembrie deschide cursul de istorie prin „moralitatea şi
armonia istoriei", idee de bază în concepţia sa istorică:
izvorul puterii unui popor stă în „yiaţa mornlă" ... - seriozitatea cu care priveşte traiul, măsura cu care îşi aJ€ge ţintele
şi vigoarea cu -care Ie urmăreşte, respectul adînc, cultul
'Pentru realitatea lucrurilor". ln continuare: ,,puterea lor
stă în vigoarea conştiinţei, în seriozitatea Yieţii, în probitatea muncii fiecăruia".
1901 - Apar primele d·ouă, din cele 31 de volume.ale colecţiei Studii
şi Documente cu privire lQ, istoria românilor.
O nouă lucrare e dedicată lui Mihai Viteazul: Istoria lui
Mikai Vi.tea=l pentru poporu.l române&c, prin care-i ridică
un -imn de slavă într-o formă stilistică desăvîrşitrt, aparţi
nînd savantului şi totodată artistului.
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ln Ideile in i;;toria uni"'ersală slnt evidenţiate curentele
noi care stau la baza istori.ol-0giei moderne: ,,la temelia unei
so.cietăţi trebuie să.fie o ideie destul de nouă şi de puternică
pentru a ţinea pe umerii săi lumea oamenilor".
Apare Istoria literaturii române lnseeolulal XV Ill-lea, operă
monumentală, în care este analizată, întîi-a oară, opera lui
Dimitrie Cantemir, a numeroşi cronicari, a şcolii ardelene.
La 2.2 februarie, Lamprecht roagă pe Iorga să colaboreze la
opera întreprinsă de marele savant german în alcătuirea unei
mari sinteze a istoriei omenirii, prin întocmirea unei istorii
a românilor: ,,sper acum că p,entru d-voastră va fi o problemă
demnii şi îmbucurătoare să incot>pora ţ,i la sus-numita colecţie
Istoria României documentatri cu toată armătura ştiinţifică,
iar eu niei n-am nevoie &ă vă .mărturisesc mai dinainte, cit
de recunos.cător v-aş fi, dacă aş primi de la d-voastră un
r;'ispuns afirma tiv",
190~
Prin contaclul dil'ect cu ţinuturile ardelene apare primul
stu.diu închinat acestei părţi de ţară: Sate şi: preoţi di"
Ardeal .
.Marile familii domnitoare din trecut îi oîeră prilejul să
publice valum.fnoase lucrări, studii şi documente, din
care să rezulte rolul. acestora în trecutul istoric al poporului
român: Despre Cantacuzini, Genealogia Cantaeuzinilor de
banul ~Mihai Cantacu:;ino, Documente privitoare la familia
Cantacuzino, Documente pri,•itoare la familia Callimaclti
(vol.11 în 1903).
- I.egmurile Prinei pot-efor Române· cu Ardealul" în care se
arată că niciodată nu au fost întreru.ptc aceste legături, avind
şi· un pronunţat caracter economic, pe Ungă cel cultural.
1903
Punctul de vedere în editarea documentelor este expus în
Note critice asu.pra culegerilor de documente interne romaneşti.
Din acest an Iorga nu mai pleacă în călătorii ştiinţifice în
străinătate, ci atenţia sa se îndreaptă în depistarea informaţ.iilor interne, mai ales între anii 1903 şi 1907. Ne aflăm
Jn perioada sămănătoristă, ctnd străbate ţara de la un capăt
la altul spre a deseop~ri şi cun-oaşte trecutul prin vestigiile
ce au persistat mileniilor, c1t şi prezentul purt,ltol'" prin
oameni şi obiceiuri al aceluiaşi trecut.
18
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Cărti de polem icf1 cu unii ciirl urari, pe probleme istorice şi
culturale: Tocilescu, Po111piliu Eliade, Tache Ionescu etc.
Apare uriaşul volum de documente-, 1837, publicate în circa
1500 pagini, privind pe Mihai Yiteazul: .11cte relatii•e la ră:;
boaiele şi cuceririle lui lllihai Vitea:;111. Alcătuic-şle cel mai
impresionant monument ce a Cost ridicat de un cărturar
marelui Voevod: ,,după munteanul DiUcescu, după ardeleanul Papiu, mă încumc-t, seriilor nr1scut în Moldova, şi eu
la ispititoarea operă. Un biină!ean, I. Sirbn, întrebuinţlnd
aceleaşi mijloace materiale ... înaintează lîngă mine, la o
operă asemănătoare. Astfel silin!C'le românilor de pretutindeni s-au unit incelul cu incelul întru preamărire-a acelui,
prin jocul îndrăzneţ, al sf1bic-i căruia a slrălucil o clipă,
pentru oameni ce nu-i în!c•lcgeau nici grc-utatea, nici preţul,
l'nirca Românilor, de la un hotar la altul".
190"' - lncepe publicarea notelor de c,1/ătorii, reprezenlind o clapă
nou[1 în actiYitatea mullilaterală a lui Iorga, lmpletilă pe
cultural şi istoric, etalate într-o formf1 stilistică de mare
intensitate s11fleleascr1, aducîndu-i un prim Ioc în arta scrisului românesc. Primul volum eare deschide aceaslft serie
de lucrr1ri e: Drumuri şi oraşe din România, ,,sîntem un popor
care nu se cunoaşte pe sine şi nu-şi cunoaşte ţara ... am crezut
deci că folosesc celor din ţ,ara mea şi din neamul meu, vorbindu-le de-spre Romani şi p[unîntul românesc, liber sau supus
allora".
Pe drumuri depiirtate e o carte de cfdătorii, pe baza cărora
putem reconstitui drumurile sale ştiinţifice în Europa occidentală, precum şi relaţiile sale cu marii savariţi ai lumii.
Şi cartea se sf irşeşte prin nelim ilata sa iubire Caţr1 de nC'amul
său: .,A doua zi vaporul mă ia pe Dunărea liniştitr1 spre ţara
mea cinstită şi curată - cum totdeauna s-o ţie vrednicia
noastră". Retinem din prefaţa cărţii şi miirturisirca pasiunii
de a călători ai cr1ror fiori strr1bate opC'ra şi yiaţa sa: ,,Mi-a
p făcut todcauna să dtlătorcsc ... o călătorie în vacantr1 ...
apăreau ca o lungă rălrtcire în lumi minunate ... "
In Prinos lui D .A. Sturd:;a publică Despre adunarea ::i tipă
rirea i:.,·oarclor relati,•e la istoria românilor, în care se face
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istoricul instiluţiilor, bibliolccilor, arhivelor ~i este analiîntreaga literatură a acestui domeniu.
Istoria lui ,~tefan cel Mare, apărulă în tiraj de masă, e socotită ca una dintre cele mai valoroase opere stilistice. Galaction în „jurnalul" sftu afirmă: ,,Nu atît ştiinţa ci, nu atll
amănunţita ei erudiţiune mi-au impus (I.oală lumea ştie
şi-o spune că Iorga are o memorie prodigioasr1) cît adinca ei
11ibrare pafriotică". Figura Voevodului apare ca un om minunat, un sflnl cum nu mai poale răsări altul; el era izvorul a
t.oal[t vilPjia, ci era fînllna Lutu rol' dl'rptă\ilor, ci era marea
buniHftţilor. Pftm intui l\I o Id ovei nu fusrsc al lui numai
atunci cînd oamenii de demult îl pul.usc vedea; el răm:1scse
al lui in vecii vecilor, cu toţi oamenii cc se îngropau perînd,
şi în clipe grele, suspinul şi rug[1ci11ne:1. se suiau la <linsul
ca la Dumnezeu: ,,Săracul Ştefan Vodr,, unde-i să vadr1?!"
Cuvinte adeviîrate cuprinde şi pagini inchinale vieţii bucovinene.
190:i - Volumul X din Studii şi Dorume11tr şi inlilulat Braşo11ulşi
românii a avut cca mai larg[1 circulaţie din toatr1 colecţia şi
este inchinat ncgo/ului w ţările romrinr. lin alt volum de o
mare însemnătate cslc şi Jnscriptii din bisericile României.
ln prefaţa volumului - impresionantă prin idei şi formă,
este evidenţiată valoarea inscripţiilor „căci ele lămuresc
asupra tuturor oamenilor cc au îndeplinit în trecutul nostru o sarcină înscmnaUi, asupra înrudirilor, asupra
dregătoriilor ce au dobîndit, asupra ceasului morţii lor şi
asupra alltor înlimplttri din viaţa lor. Lucrarea impune
şi prin faptul că Iorga a văzut şi studiat toate bisericile şi
m[1nt1sl irile „în toată măreţia vcchim ii lor, acopăr tot pămin
tul ţării cu sutele", pentru a cerceta şi salva „odoarele
scumpe", opere de artă şi de mare valoare istorică.
Istoria Românilor în chipuri şi icoane zugrăveşte obiceiluile, datinile, îmbrăcămintea, festivil[iţile de la Curtea
domnească, meşlcşugurilc, alcătuind o pătrundere adîncă
în viaţa măruntă de fiece zi a oamenilor, cu ochiul savantului dar şi al pictorului.
Apare prima marc sinteză: Geschichlc des rumănischcn Volkes
im Rahmcn s1,incr Staatsbildungen", in două volume, în
zată
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colec pa lui Lamprcchl, la Golha. in realizarea operei au
fost dPpuse toate eforlmik, atît din partea lui Iorga, eil
şi a lui Lampredtl. Renumitul slavist Lrskin, unul din prim ii
citilori ai ci'irţii, o apreciază extrem de elogios. Pentru întîia
oarii. rsle înf[t!işalft dezvoltarea naţiunii române, nu înpcrsonaliliiţilc ci, ci „să observ naţiunea insăşi ca fiintă vieţui
toare şi să-i urmăresc mersul ei lăuntric". Totodată a descris
dc:woltarea poporului român în legătură cu popoarele în,•ecinate. O impresionantă analizi't cuprinde ,·ia\a rntelor sub

toate aspectele.
Sate şi Mănăstiri din România e prima p.-ezenlarc a tuturor
satelor din România, înfăţişate realist prin oarr.eni şi peisajul fermecător, alcătuind pagini ce vor rămîne pentru totdeauna în literatura româuă „Cartea de fa p ar trebui sr1
indemne la călătorii în România pe mulţi dinlre acei ce cred
că numai frumuseţile străinf1tăţii sînt yrednice de văzul".
1906 - An bogat în cărţi istorice şi alte publica ţii. Se retrage de
la Sămănătorul şi pune bazele ziarnlui Neamul nmânesc.
Pe deasupra tuturor se impun cele doui't volume: Neonml
românesc in Ardeal şi Ţara Ungurească. Este prima prezentare a vieţii româneşti din Transilvania, căulînd să descifreze prin prezent tot zbuciumul vieţii trecute: ,,inaintea
noastră trec iute ciobani miţoşi ca nişte aspre ,·ielăţi ale
pădurii, care scîrţîie prelung sub ploaie, şi mi se pare că
văd fuga pribegilor cruţaţi de fierul roman şi răli'icind acum
prin potecile de codru către sălaşurile barba1·ilor prieteni.
Aici, nimic nu este astăzi care să nu fi fost tocmai aşa pe
vremurile Craiului Ciobanilor, şi simt ln sufletul meu după
atîtca sute de ani durerea acelor mîntlri învinşi, care n-au
putut păstra nici limba pentru urn:aşii lor şi care au fost
ponegriţi şi renega ţi de <linşii în limba triumfătorilor. ln
numele zeilor păgîni cărora v-aţi închinat fără izbîndă, pace
vouă, strămoşi biruiţi, care aţi lăsat ca o moştenire de
nenoroc neamului ce a pornit de la voi, neamului care în
preajma celt.ţii lui Decebal nesupusul a iobăgit cu trupul
pînă ieri ca să nu fie pe deplin slobod cu sufletul nici plnă
în această zi, cînd vă pomenesc numele în taina cruntr1 a
pădurii voastre".
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Se stabilP~tc la \'ălcnii <le Munl•', unde ,·a pune hazei,• ~i
unui aşczămînt grafic.
Ia parte ţ;iranilor în răscoa l,i, scriind fu Jrn ina 111 ul ari icol
D1tnmP::,ezi sri-l ierte.
Este al<'s în Parlamentul ţării, fiin<l deputat tot timpul
p intt la 19',0.
-- .\parP o nou;1 lucrare dt• istorie unhersalfi într-o c<lituri't 1.rng-lez:1: Thc Ry:.antin empirc, dezvăluind Jnc[1 una din imporh1ntcle preocup,iri ale sale, dîndu-i rPnume de veslil bizanlino!og. J.ampreclit rl'gretă c:1 luerarea nu a apărut în limba
gP1manti în 1·olccţiile sale ~i „cu aici ne-a Inat inainle un
engkz'·; iar Charles Diohl o considera ca una clin cele mai
hnnP C'l' s-au realizat pinf1 alunei.
,\pan• primul volnm din J.storia litrratnrii ro11"i111· i11 sec.
al Xl.Y-fra.
J \)08 -- Pin acf':-l :rn ~i pln;1 in 191 :l inc!'p s,i apari't cele •·inci volume
a IP mo1111mcnl a lei sa Jp Jueriiri privind istoria imperiului
olornan: f;c,;r/ticl11,·dcsos111anisclten Rciches, în aceeaşi edil11r,i gPrman;t şi in aceca~i colec!ie condusu de Lamprechl.
E o .-ari r d0 ma re rt1snnet şi i inţific pr plan mondial, fiind
<l11p,1 Cantemir, llammer şi Zinkeisrn, al patrulea savant
carp dtt o sintez,i de marr amploare cu priyirc la acea putc1·e
1·.ar,• a fr,imintal inlreaga Europ(t timp de mai multe secole.
Cu pri!l'jnl r(u;coa)clor, puhlir,i Co11stat1iri istorice cu pri•·ire
[11 ,•ia/ti ,,grarif a rnmâ11ilor.
~ai apar lslorio biseririi româric şi Istoria românilor, primul
s,rn manual ~co)ar, iar allii cdipo proeizoaz[t scopul ci prin
lil)ul l.<torifl românilor pentru poporul rnmânrsr. şi un alt
rnam1al şco);ir dP l:itoric l'niPersalti.
I.a :! i11liP se dl'srhid cursurile Cniwrsitiqii populare din
Y,ileni.
1909 - Primul vohim r·n discursuri poliliee ţinull' in Parlament,
inlilulat /11 ,,,.11 rr•formelor.
Colahoreai.f1 hi volumul Studiu111 Lipsic11se inchinal lui
l.amprl'•·h\ pri11 ]),,,. /,11einiscltrn Trestcn urui der byzantinisclte
Ost1,i1 in iltr,·11 11·,·,·hsdbc::.idm11gcn wăhrcncl des Jl/ittclalters.
I.a I o 1H•i<·mhriP ~a ,·ant11J german Ilelmont cere colaborarea
lui lorg-a ln J,,·.ri,·011 .l/,·yer, undeva puhlil'a istoria: hunilor,

l'.l1l7
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bulgarilor, românilor, albanezilor, maghiarilor şi a ţi
ganilor.
Apar numeroase şi m[trunle lucri"tri de iRloria românilor,
ca: Unirea Principalelor, C/vmarca lui Co11s1a11 tin Jllavrocordat către olteni, Cu;;;a-Vodâ şi duşmanii -<!i.i, ,5tiri despre
veacul al XVIll-lea., Românii şi sll'!tinii.
1910 - Este ales membru al Academiei, unde era „corespondent" din
1897,

Apare volumul I din Istoria. armatei şi Via/n şi domnirr lu.i
Barbu ,5tirbei, precum şi importanta comunicare Ia Acad cm ic
despre Doamna lui Ieremia, Srrisori şi alte acte privitoare ln
Unirea Principalelor şi Viaţa femeilor in trecutul ro11uincsc.
in volumul inch inat i talianului :\liehele A mari, I orga puLlicii
Cenni sullc rcla::.io11i tra l'Abi.sinin c !'Europa caltolica nei
sccoli xn·-.xv, în care se insisti"t asupra unei cf1Hitorii de
Ia \"eneţia în lndii. in textul !alin şi anonim al cftlătoril'i,
nccuno~cut pînf1 alunei, se aflf1 şi pagini de limbă arabă şi
abisiniană, de o mare valoare filolo~icii. Acest text descoperit de Iorga cuprinde cPl mai vcc:hi document de limhr1
vorhi ti"t de abisinieni.
l n acest an publicii nu mai pu ! in dr 33 de căr! i, cele mai
mullc tipărite în tipografia sa de la \";denii de Munlc.
1911 - 17 mai. Primirea la Acad.-mir, ca membru activ, ro~lind
binecunoscutul discurs de recepţir Douii concep/ii islorirc,
în care a rezumat gindirea sa is1.orieă, în opozi(ic cu acera
a înaintaşilor siti, în special a lui Gr.G. Tocilescu, pe al
c[ll'lli fotoliu era chemat s[t se aşPzr. Se cere istoricului o
pregf1lii·e enciclopcdicft pentru in!rkgerca istorică deplinft,
studiile de li tera t ur[t, de artă, de econom ic sînl o necesitate.
Istoricul e obligat să coboare în prezent, unde va orienta
şi îndruma fiindcă ci arc în sufletul său „riisunetul tuturor
triumfurilor şi tuturor înfringerilor cîşligate şi suferite în
timp dr secole, istoric:ul c un bătrin prin experienţă al ·naţiei
salc.Istoric:ulareînfaţasanu formele oficiale,ci manift>slarea prin fenomrnc organice a factorilor rare plrarft din
via(a economic[t, din viaţ.a culturatrt, din suhslratul material sau din atmosfera morală a unui popor. Istoricul deci
judecii pop oarde ,.f icra re de:sinP şi unul lucrînd asupra celui-
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lall, d[truind, împrumulînd, cucerind, snpunîndu-se pe rînd,
într-o grandioasă luptă tr1cuUt a păcii" ... ,,Viaţa unui popor
e necontenit amestecată cu vieţile celorlalte, fiind în funcţiune de dînsele şi înrlurind necontenit viaţa acestora. Pe
istoric nu trebuie să-l preocupe eroii, fiindcă istoria politică
nu mai e un şir de biografii, o akgere de portrete dinaslice,
de vieţi ale sfiinţilor, fiindcă eroii se întorc în mijlocul
acelora care i-au înălţat, ci se vede „silinţa, munca, lupta,
înaintarea, retragerea, rftsărirea în lumină ori cufundarea
în întuneric a tuturora, unul condiţionînd pc celălalt şi
acesta crcind condiţii noi pentru munca tuturora, absolut
solidară". Istoria t:nui popor se fixează şi se păstrează în
mediul firesc de universalitate umană, căruia ii aparţine în
cea mai superioară esenţă. Istoria poporului român porneşte
de la rasa iliro-tracică şi în tradiţia satelor se va căuta ceea
ce nu oferă documentul. Deşi adept al şcolii lui Lamprecht,
Iorga afirmă că „faptele istorice nu se reproduc niciodală
inlocmai, ci au o noutate nesfirşită". ln această diversitate
c tocmai ce ne atrage, cc ne mişcă. în concluzie, Iorga se
defineşte „a fi un amintitor neobosit al tradiţiei naţionale,
un mărturisitor al unităţii neamului peste hotare politice
şi de clase, un predicator al solidarităţii de rasă şi un descoperilor de ideale, spre care cel dintîi trebuie să meargă,
dind tineretului cc vine dupf1 noi exemplu". Xenopol, careface primirea lui Io-rga în aula nemuritorilor, printre altele
afirmă: ,,Te întrebi cu înminunare, cum a putut un creier
să conceap·ă atîtea lucr[tri şi o mină să le scrie".
Apar Generalit1i/i cu prii,ire la studii le istorice şi Cugct<'iri,
cfirţi de bază pentru înţ.elegerea istoricului şi gînditorului.
De asemenea tipăreşte primul din cele patru volume ale
lucrării intitula le Oameni cari au fost, în care se vede puterea
de caracterizare şi forma desăvîrşită a artistului. Volumul
va cuprinde şi portretele celor mai de seamr1 istorici şi gînditori români şi străini.
Prin Liga Cultur.ilă dă o ediţie a istoriei românilor în limba
ilalianf1: Brc,·e storia dci Rumeni.
Apare prima dramă istoric[1 JUihai Viteazul şi Partea românilor din Ardeal şi Ungaria în culturn

ronuînească.
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1912

Istoria omenirii pe care o va da înLre 1926-1928 începe

ne anunţată prin Chestia Rinului.

să

Prima colaborare la revistele suedeze: ,,En greT,isk lcronilca
om Karl XII: Sivistelse i Bender.
Prima încercare de a cuprinde viaţa poporului român în
istoria universală: Trei lecţii de istorie despre însemnătatea
românilor în istoria imiversală.
O lecţie de etnografie, prima în acest sens: Portul pop1ilar
românesc.
1913 - An bogat în lucrări şliinţifice, izbutind a tipări nu mai
puţin de 43 de cărţi, cele mai multe privesc Balcanii:
Istoria statelor balcanice, 1\lotele unui istoric cu privire la
evenimentele din Balcani (o ediţie în limba francez,l) Două
tradiţii istorice în Balcani, a Italici şi a r<>mdnilar, VIJ,Sile
Lupu ca urm?ttor al impilrri[ilor de Rilsărit, Relations entre
Scrbes et Roumaines.
O nouă colaborare la re-,dstele suedeze: Den A lbanska Fragan
Jn care articol se cuprinde primul text de limbă albaneză,
pe care îl descoperă Iorga.
Pe linia de istorie a omenirii: Chestiunea Dunării.
Apru•e al cincilea volum - ultimul - din Istoria imperiului
otMtan, totodată publică numeroase broşuri privind acelaşi
subiect Les causes de la catastrophe de l'Empire ottoman,
Cronica expediţiei turcilor în Jl.loreea, Privilegiul lui lJfahomed
al 11-lea pentru Pera, Auf und Niedergang des Tilrliische1&
Jlerrschaftsgebiets in Eurupa,
Prima participare a lui Nicolae Iorga la un congres internaţional de istorie în Martie Ia Londra, prin Bazele necesare
unei noi istorii a evului mediu (O ediţie şi în limba franceză).
Comunicarea a fost bine primită şi mult discutată, fiindcă
aici se pun bazele unui nou concept de istorie universală.
Jnlătură tendinţele unui „simplism primejdios". dar şi acea
teu.dinţă de istorie universală „erudită": o înşirare de Cap te
şi de date sau o istorie universală de caracter impersonal,
înţepenită ln „oliiectivitatea" ei nefolositoare. In esenţă,
se spune: .,Istoria universală nu este un corpus masiv de
incidente istorice biografii, studii cronologice, de dezvoltări naţionale, ca pleacă de la iz,oare, şi de la izvoare ca rac-
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terislice, pentru a avea legătura necesară cu realili"t\ile omeîn propriul lor mediu; ea adunii C'eea ce interesează
pe istoric cu privire la scopul pe care şi l-a propus şi la concepţia care-i însufleţ.eşte opera şi în sfîrşit ea ,·erifică, cu
ajutorul lucrftrilor de a doua mină bazale pe muncă, pe o
analiză critic{t ce i-ar fi cu neputinţă de rcfftcut, informaţiile pe care se yor sprijini raţionamentele sale, a căror sin.
tez~, al căror sistem formează îndreptăţirea existenţei sale".
Dar în cadrul concepţiei unei noi istorii universale, Iorga
dezvoltă liniile diriguitoare ale cercetării Evului Mediu,
care este preocuparea sa de bază, prin chiar cr-lc două teza
de tloctont din 1893 şi 1896.
19H - De asemenea un an mănos în activitatea ştiinţifică, mai ales
prin: Chesti1inea !,,lării Meditcra11e, VeneJia în Marea Neagră,
Vcnezia e la Penisola dei Balcani, Cin,ci conferinţe despre
Vene/ia, Un act românesc privitor la începutul culturii bulgare,
llistoire des Etats balcanique ci l'epoque moderne şi Viaţa şi
domnia lui Constantin Vodă Brîncoc,eanu, Contribuţii docu•
mentare la isto,-ia Olteniei, Scrisori inedite ale lui Tudor V ladi,.
mirescu din anii JBU-1815, Fundaţiile domnilor roman,
în Epir, .Afuntele Athos in legătură cu ţările noastre, Fundaţiile ,-eligioase ale Domnito,- români în orient etc.
Pune bazele Institutului Sud-est european, împreună cu
Vasile Pârvan şi G. Murgoci, cu scopul dea se studia această
· parte din Europa, ,,ţinînd seama şi de tradiţiile vechi şi
interesele actuale româneşti". Se ţin cursuri, conferinţe,
lecţii de limbi balcanice, se publică lucrări, se îndrumează
diplomaţii români din aceste ţinuturi.
Apare Bulletin de l'lnstitu, pour l'etude de l'Europe Sud.
orien.ale. în care mai ales, se recenzează lucrările de orice
na turti, care privesc Balcanii.
Jncepînd războiul mondial, prin articolele din Neamul romdnr>sc infierrază cu multă vehementă ororile războiului, setea
de cucerire şi ,:strugere a imperialismelor, îndeamnă la
pace şi înlro:ia rea simţului de omenie.
1915 - Apare RePista istorică, pe care o va conduce pînă la 19~0.
La început c o rH isU de recenzii, de informare istorică,
un buletin bildîo,,;;-rafic.
neşti
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Tipăreşte numeroase lucrări privind unilatea neamului
românesc în primul rind studii asupra Transilvaniei: Dezvol•
tarea ideii unităţii politice a românilor, Istoria românilor
din Ardeal şi Ungaria (vol. II: 1916), lucrare monumentală
nedepăşită istoric. O ediţie şi în franceză, La qucstion roumaine en Autriclie ct Hongrie.
De asemenea apar: Situaţia agrară, economică şi socialii a
Olteniei în epoca lni Tudor Vladimiresm, Citeva ştiri despre
comerţul 11ostrn în veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea,
Da1·da11c[ele, amintiri istorice, Documente greceşti privitoare
la istoria Românilor, Istoria războiului balcanic etc.
La Academia Română ţinc o crmunicarc cu mare ecou şi
holăritoarc în gin<lirca istorică şi polilică a lui Iorga, prin
care apără popoarele mici faţă de setea de cucerire şi stăpî
nirc a puterilor imperialiste: Dreptul la 1•iaţă c,,Z statelor
mici .
... Discursul de recepţie !inut de Vasile Pârvan, la 28 mai; răs·
pun de ~ icolac Iorga, făclndu-i un vibrant portret. Totoda•
lă, Iorga enumeră pe foştii sfti elcvi,asUizi ajunşi ln fruntea
culturii româneşti: Vasile Pârvan, Ştefan Orăşanu, Xicolae
Dobroscu, Al. Lapcdatu, Ion Ursu, Constantin l\loisil, Constan lin Giurcscu: ,,Ei aduceau cu dinşii o pregătire ca a vechilor noastre licee, pe care îng-ri'lmădirea şi varietatea materiilor înainte de trifurcarc nu Ic împiedicau de a da absolvcnp cu serioase cunoşlin!c, perrni\înd profesorului universitar abordarl'a oricăror probleme de s11ccia Ii la te, ei aduceau
spiritul mai idealist al Ulll'i vremi care era mai pu!in stăpi
niLii dccll aceasta de trivialitatea p&ftclor de trai bun şi
parvenire uşoară, ci aduce.:iu nobila arnbi\ie de a se distinge
prin punerea în valoare a to lentului tor întreg, crescut printr-o lăudabilă hoU,rire de muncă. Şi ei g:1~eau in societatea
de atunci acel curent de rcnova\ie, de purificare, do nobil
entuziasm penlru cele bune şi tn.1ILe, de adevr1ratii iubire
pentru neam ~i ţară, în lcgiilură cu care se privea şi adevărul
şi frumosul. .. "
1916 - Prin Serbia la 1871-1St2. Douii 11wnorii (de lui Teodor
Vc1cărc.~cu, se încheie colccpa Stndii şi Dorumente, care
numără 31 de volume. S-au publicat aici, circa 30 OOO de
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documente, integral sau în regeşte, în 1G.291 pagini. Srt nu
crt această uriaşă muncrt de edilor de documente reprezintă numai o fărîmă din vasta sa activitate ştiinţifică.
Fireşte că se vor fi strecurat şi mulle, chiar mu)L() greşeli,
care nu schimbă însă valoarea colecţiei, atît de mult căutatri
astăzi. A fost o desfăşurare de energii nebănuite, în condiţii
grele, fără sprijin, sabotat şi luat în derîdere, de multe ori,
făcută în graba nopţii care cădea sau a gîndulu i care fugea
mereu spre alte lucrări, spre alte corecturi, ce aşteptau pc
masa savantului. Şi „apoi va veni un aşez[tmlnl de culluri"t,
va veni un învăţat demn, solemn, impunător, vor veni lucră
tori precişi, care vor pune la cale, cu ce am da leu, ceva mai
întins, mai strălucitor, decîl pot da pînă aslii1.i. Se vorar[1l;t
atunci toate greşelile şi toate scăderile mc·lP, uilindu-s1,
numai două lucruri: munca mea necruţătoarP şi inima din
care a pornit totdeauna. DunrnrzPu ii va iPrla poale, cu ii
iert dinainte."
ln acest an rriai apar, printre altrle, dou[1 lucrt1ri ce drsth id
noi căi în concep(.ia şi activitatea isloricft alui Iorga: C,1r/i
repre::;entative în r,iafa omenirii, primul din cl')e cinri
volume ale cokc!iei şi Obseri•a/ii ale u11ui nespecialist
uităm

asupra istoriei antice.
1917 -

Activitatea istorică reslrinsr1, în cadrul de rr1zboi şirttrrt
posibilitate de informare la laşi. Activitatea sa de ba1.i1 rsle
acum cea ziaristică, pusă în slujba intereselor naţionale.
Reţ.incm cele patru lucrări privind relaţiile ţ[1rilor noastre
cu alte popoare: II istoire des relations Anglo-Roumai11s, li i.stoire des relations entre la France et les Roumains, I/ ist,;ire
des relations Russo-Rownains, Relations des Roumains a1•ec
les ,1 llies.

1918 -

La 5 noiembrie e ales deputat cu un mare număr de voturi,
iar Ia 9 noiembrie este numit Preşedinte al primei Adunru·i
a deputaţii or a României unite. La 2 7 decembrie soseşte Ia
Bucureşti din refugiul ieşan, locuind într-o modeslăcasă
din fata Gării de Nord. Sub strălucirea ochilor săi şi sub
vîlvătaia cuvîntărilor sale s-a proclamat la 29 decembrie
Unirea românească; ,,niciodată- afirma Iorga - de Ia 1859
încoace o Adunare românească D-a avut o zi aşa de marc".
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Activitatea istoriră redus,i la: Ci&getare ;ii friptii germ,inri ~i
Originetl fi de::;.,oltarP-,i ;1tatului austriae.
l91<J - in le râle des Rownains d,ms la latinite arată rolul pe care
noi I-am jucat şi mai ales îl avem de îndeplinit în latinitate.
Publică prima Istorie a Albaniei, precum şi Istoria popornfai frmtce~. O a treia lucrare priveşte Istoria românilor
din Penin.•11rl<t- JJ<1.lcamcă.
ne ziua nnml'!ui l'\i"iu, la 6 decPmbrie, pri,,tenii ii dăruiesc
o frumoasă ca8,1 pe i;!oseana Donaparte nr. 8, drept recunoş1 in-ţ.ii pentru a.cel care P !socotit „Jum in3 g,~neraţiei noastre".
Pt>ntru inl i ia oarii in v ia·ţa ~a loeu ieşte în ea;½J:·p-roprie, punînd
rap,,t calvarului mutatului, dudnd dup,i ~in~ :&ecile de mii
,J (' C;, I'\i-.
La :!.i <lee,•mbrie" numit memllru al Institutului Franţei •
. \re dnrprea ,le a <tw·e la loeu I ,I-e vel"i pe ist 1)rin1 I Ion, Dogdan,
la I inni<' - de care se kgau amintiri .,c,~prinzind viaţa
mea inlreag-,,·', iar la 19 noiemhrie pe un alt „pl'"ielen" şi
,,frate", Alexandru \iJahut,ă.
19:!0 - s\pare a d,ma sia(.e;,;,~ a popor11l11i rom:in /ili.,;toire des Rou1rrni11s f't dP lnu· ,:ivi li.~atio-n, I11crare care a av 11t o largă circulaţie in Ocrid,,nt adndnd mari scrTir:ir unităţii statului
nostru.
in Jupla sa di- a ne impune în :wrnpagul 01·cidental, Iorga
tipi'1reşte lstori,i litff"rrtu.rilor 1·0,n11,nic11, pI"irna sinteză de
acest fel ce a ap:'\·rut la noi.
hi fiinţ.;t Teatrul pornlar, in ca·rlrul Iupl,•i ,luse lle Iorga de
a rhHca ma-aele pri11 r11lturii..
la :!9 februarie s,! sl rn~H din viaţil i,;torieul A.D. Xenopol.
La căt1i'1t1iul marelui savant se afla fostul său elev, Iorga.
Conceptia istori,·:1 a lui Iorga este foarte receptivă, ţinind
seama de toate transform,iril-e sodetrlţii, aşa cum reiese din
,Yl'li diref!ţii i11. i.~tm·i". R contra ideii unoi Ernesto Massi,
eare afirma .-J. ., ii!-toria, ,id-eviirat:i. nu e făcută pentra public,
ei iese din arh-ive ca s,-,. reintre în arhive, şi ati-ta". Chiar din
rrefrţ.ele-de la Istorii}. 1·01~lmJ;or şi a lmperiul1'i otoman Iorga
cerea „si'1 se seriH isl...;Ma 1mivel'8a),l pe care o eero vremea
noastră dup;:i nev•>ile ei" .. .(} v ia!,:i uriaf!ă, i,n p Hrui transform-arc lu.mu.ft.oasii :;>i ro<lit<·x1,n> eer~ pentru ,i inc tot.ul 17i distruge
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ceea cc nu i se dă. Mul(.imilc nu mai sînt reni care sTt core~sclavilor antichităţii, -închise în temni(,a ignoran\ri
ca aceea în a ergasteriilor. Dacă ne vom coborî Ja ele, cu
fiecare pas în jos ne vom sim!i de fapt înainla!,i, dacă vom
rămînea pe piscurile noastre, vom muri de foamea realilTtţilor pe care înşine le vom fi refuzat. Să scriem şi sr1 predăm
ceea ce trebuie, lucrurile de care societatea are n('voie şi în
sensul pe care societatea îl pretinde ca să ne audf1 ~i s{t ne
asculle ... Pulsul preocupaţiilor noastre să halii în rilmul,
fie şi înfrigurat, al timpului". E punctul de vrderP pe
care l-a avut cu ani în urmă şi un Michclel şi un Guizot.
1921 - Începe o nouă etapă în viaţa ştiinţifică a lui Iorga prin dala
de 7 ianuarie, cînd ţine prima sa lecţie Ia Sorbona.
La 18 ianuarie ia fiinţă „Şcoala română de la Paris" in sulrnrbia Fontenay-aux-Roses, ,,de organizarea căreia se oeupTt
in persoană ministrul francez al lnv[1ţămîntului." To\i
istoricii şi artiştii formaţi înlre cele două războaie rnon·
diale, au fost membrii acestei şcoli.
Tine conferinţe în Franţa, Italia şi Belgia. In jurul sftu se
string savanţii lumii. La Bucureşti, cu prilejul împlinirii
a 50 de ani, i se oferă un volum omagial.
Publică două valoroase studii, dedicate lui Tudor Vlarlirnirescu şi Mihail Kogălnic~nu. ln domeniul istorici universale apar cîteva lucrări importante, prin eare se aduc noi
contribuţii: Papi fi impărafi şi Dezvoltarea aşczămin telor
politice. O înţelegere desăvîrşită a Renaşterii italiene se
desprinde din Comemorarea lui Dante; o lucrare Lratează
despre Polonais et ROJtmains şi alta despre Row11ai11s el grccs.
Impresionantă comunicare la Academic despre La o sutii de
ani după moartea lui Petru lllaior. Şi o altă lucrare despre
Schimbarea de direc/ie şi caracter a comcr/ului românesc. Cu
acest prilej remarcăm faptul că nici un istoric român nu a
scris mai mult decît Iorga despre viaţa economică a ţărilor
române şi nu a subliniat cu mai mult ternei rolul factorului
economic in istoria ţării sale, ctt şi în studiile de istorie
universală. Articolele zilnice scrise in Neamtil Românesc
între 1914-1918 sînt adunate în trei volume: Războinl
nostru in note âlnice (voi. II, III in 1922-1923), reprcz.en.
pundă
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lînd pagini vibrante, strălucind ca formă şi alciUuind cel
mai bun şi sigur iz.vor pentru intocmirea istorici războiului
mondial prim, în care am fost şi noi angrenaţ.i.
19:!2
Publică o amplă lucrare, prin care pune bazele înţelegerii
dcsăvirşite a trecutului nostru artislic, do sens şi nuanţă
bizantină ll istoire de l'art ro1un<1in ancien. Continuii seria din
prolegomene la o istoric uni\'cr~alii, prin State 1:i Dinastii.
întregeşte istoria Bizanţului din 1907 prin: Formes by::.antines et realites balcafl iques. Apare traducerea românească a
l.~toriei românilor din 1905. Vizite continue în Franţa: la
1 iulie t \122 are Ioc inaugurarea Şcolii române de la Paris,
cu un fast deosebit şi luind parte cei mai do seamă profesori
de Ia Sorbona, printre care şi bălrinul Ilomont,·fostul său
dasc[ll. ln ţară primeşte vizitele a numeroşi intelectuali
străini, care, unii din ci, vin în mod special spre a-l vizita
la Văleni. Ajunge flaciira cea mai luminoasă a culturii romaneşti în străinătate, căutind legături cit mai trainice cu
toate ţările din lume, dupii propria-i mi'i.rturisiro făcută
ziaristului Arturo Ca[7.a.
1923 - Ţine cursurile obişnuito la Sorbona, despre Orient !}i Occident
in Evul Jlediu şi PiUrnnderea ideilor apnsene în sud-estnl
Europei. E primit cu fast Ia Şcoala de limbi orientale, de
directorul Boyor. La Lyon, unde ţine prelegeri istorice, e
giizduit de marele savant şi prietenul si\u Focillon. Cuvintările lui Iorga au mare răsunet în prestt. Confcrontiază Ia
Torino. La Vcnctia, unde vorbe.5Le despre „portul ţărănesc
şi arla prănoască" arc o primire grandioasă.
ln aprilie o din nou Ia Paris, lu în<I parte la congresul bibliotecarilor, vorbind despre „ilustra ţia cărp i româneşti". Un
savant afirmi\ că „impresia pe carp a Lisat-o a Cost imensă.
La 9 aprilie e Ia Congn•.-;ul inl··rna\ional do:· islorio ce s-a
ţinut la Eruxrllcs, vorbind despre Ro111<ir1ia dunăreană in
vearnl al Vl-lea ~i barbarii.
HevinclaParis, iarla 11 mai c la Praga, după un scurt popas
Ia Viena.
La 3 iulie c numit membru corespondent al Academiei
suedeze.
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1\ pare Briwe hi.~toirr de rroisades şi l'oi11 ts de C'lW sur l' histuirc
de Conunera.
Vorbeşte la fnstitutul Frantei d!'spre 1',,,.,'isir,·11 Do,·ici d,1
.·1urelian, iar la Geneva despre .1şc:;11mi11ti,lc din .srul-,•stul
Europei.
Conferinţe şi vizite pretutindeni in Europa, raporlurile <·•'le
mai frucluoase cu savan\.ii lumii: en un arheolog- catalan
are discuţii de isloria artei, cu poetul Francis .Jan11,1,•s. Cri
mai mari oameni politici ai Franţ.ei 'ii retin. nou111t·rg-u",
Raoul Pcret, ·Pa in leve ele.
La 10 aprilie prezidpazr1 la Bucureşti primul cong-rrs inlPrnaţional de bizantinologie, la care iau parte toţi marii bizantinologi ai lumii: D iPh I, GregoirP, ZPi !Ier, Sir Hnms;,y. Pu igy Cadnfalch. La iniţiativa lui Iorga ia fiin!,i r,·,·ista
Byzanlion.
în innie în Pnlnnia. vorhind printre alleln şi 1hispre DPsput
\'odă, ideea decruciată latin,:, şi hizantinf1. E numit nwmJJru
al APademiei polon!'r.e.
1925 - Apar: Les plus a11cie11s rtalo slrwo-roumains, I ~eno,·,•.,i nel
ill•lr Ne,·o, llistoire de.~ Elflls bol,,aniqne,;, o e.!i[ie a i~lori,:i
rom,in ilor în englezi\: lli.~tory of Ronma11ia, llelation.s Fi:,,11c()Roumai11s, lst()ria f'Ol/1.Pr/ulni românesc ele.
C:1H'tlorii de studii, lec[ii,conrerin!e, vizite in Fran[,1, Italia
1;i Belgia; la :!5 f<>bruarie conferenţiază la „Ct•rclr ari i-,1 ique"
din Bruxelles despre Figuri rf'prc:;;entativc ale istori,'i românilor.
La :1 martie e numil do,·tor ltonoris ,·a11s11 al C11iy"r~il,1[ii
din Strasbourg, lurga vorbeşte de~pre Jlasc,,i politic,) i11 .sud,·stu.l european.
La Geneya vorbeşle despre „drf in i lia literaturii hizan I inc".
ln Valocirea morală"· istoriei, ap;iruUt in R1:vue blrttl', istoricul e un predicator, ,i nu un reprezenlant al Sf'(l)a~ticei
de simplă erudiţie „contribuind la o operă "e îns,,11.:it o~ire
de care dPpinde pf1strarea unei civiliza[ii". ,,InstiluHile
fn5carnnă psihologia naţională realizată. Formele politice
nu sint doar receplarule de suflete comune; ele corespund,
indală ce e vorba de a Ic pune în practică, cu ceea ce geniul
popoarelor are, în mod inconştient, unui intim". ,,fn pagi-
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nilc ei simt,i diversitatea aspectelor vieţii omen{'şti în mers
dai scama cit de mult direcţia trebuie .găsită, nu în
paralelele care înşeală, ci îu analizele interioare, care H'tmuresc".
1926 - După The By::.antin empire (190i), Geschickte des Osmanischen Reiclws (1908-1913), apare acum cea mai îndrăzneaţă
lucrare a lui Iorga Essaidesynthe6c de l'histoire de l'humanite
(" v.olume: 1926-1928), in care se cuprinde „sistemul" său
de gindire. Precizează că detaliile nu intră decît într-o foarte
mică mă.mră în sinteza istorică. Se cere o .experienţă umană,
care se referă la ptimlnt, rasă, drumuri, dar şi la practica
vieţii omeneşti şi a vieţii politice în general. Evenimentele
istorice nu sînt d~cit foarte rareori noi, ele repelîndu-se.
Ţrebuie cunoscută psihologia maselor: ,,şi din psihologia
m1jorili'tţ.ii unei naţiuni, influenţată mai mult sau mai puţin
d~ p]~so:1alilăţi s:tp~rioare, se naşte istoria acelei naţiuni".
„Pl'Îmul lucru care trebuie cunoscut înainte de a vorbi despre
un fapt sau despre un grup de fapte istorice este întreaga
re'.llitate actuală care corespunde cu acea a trecutului care
intră în compoziţia acestui eveniment". ,,Viaţa populară
adună în adîncurile ei, adesea de nepătruns, elemente luate
fii.în viaţa istorică, elemente care nu sînt fosik, care se păs
ireaz.ă ori în formele obişnuite, tradiţionale ... trebuie să te
afunzi în adincurile acestei vieţi· .populare pentru a găsi
elem~tele suplime::itare n:lcesare pentru a da aceastft <'xpunere n~lntreruptrt a i,toriei unui popor". Printre altele,
cartea prinde, pcmlru înliia oarft, istoria poporului roman
în cea universală, integrind-o organic.
1927
Călătorii în Franţa, Danemarca, Suedia, Elveţia, Italia.
Un romanist îl compară cu un yast copac, adinc înrădrtcinat
însă î.n pă.mintul lui.
L.a 1 martie i se conferă titlul de „doclor honoris causa" al
UniversHăţii din Geneva.
- I~ pa.rte ~ congresul de Bizantinologie de la B,.,Jgrad, ca
reprezentant al Academiei de In~cripţii din Paris.
- 11 afl:'i.'TI in Spania. Vorb,şte la Napoli despre Italia de Sud
fi Romdnia şi la Milano despre Italia şi &mâ1'ia.
şi îţi
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Apar: Istoria industriei la români, Războiul de indepcndcn ţă
a României, L'origine des idees l'independa.rice balkaniquc.
19"21l - ·Apar ,2 de cărţi, din noianul cărora remarcăm: Evoluţia
ideii de libertate, Istoria românil<>r prin căl,î.tori (ediţie nouă
în patru volume), Istoria bw.lţămîntufoi românesc, Patru
conferinţe despre istoritt Angliei, Drzunurile de comerţ creatoare
ale st:itefor rom,lnefti, Les narrateurs de la premieres croisadc,
Storin dei rmn~ni e della loro ci1Jilta, Ţara latină cca mai
dep(&1°t'ltă în Enropa: Portugalia, l,es 11oyngeures franţais dans
l'Oricnt curopcen.
L·~eţii la St>rbona, Yfadrid-, Lisabona, Coimbra, Porto, ~Iilano.

19'.!9

Partieipă la congresul internaţional de istoric de la Oslo.
Oin. nou. cursuri la Paris, Spania, Italia.
La 29 ianuarie semnează. contractul' de cumpărare a unei
case la Vencţ ia.
Tipăreşte 38 dl' lucri'tri: La creation religerise de Sud-est euro-

ptmnl', Def,:nir By::.ance, Ţări scandina1Je: Suedia şi No1·vegia,
.Putru conferinţe despre Armenia, Le caract~ commun des
instilutions du Std-l'st de l'Europe, Domnii r9md,nl dupd
portrete 1:i fresce rontP1nporn11e, G1m·h,-rhte cler Ru,manen und
ili,·i,r K11ltur.
Din Spirit,tl i:;to,·i,· ~sprinil,•m patru idei:

a. P,Hle cunoa')terea iivoarelor, peste cril ica lor, se cere
in!t•lt>gerea uman,1 a omuht-i care a fost, inyierea lui prin
com_p1:eh1m~i11ne, ,i ghicire, p.rin simpa-tie şi prin acel dar
pe care grecii ii numeau poiesis, deci: creaţiune.
b. Spiritul crilic .,slă ln simţul necontenit al dezvoltării.
N'-avem a face pe lume, iice istoria, cu lucruri care stal,J
f}rin ele şi trăi"s•: prin ele. Fiecare vine dintr-un trecut, care
se află viu inel, ~i cuprinde semin.ţelfi! gata să izbucneascll.•
ale unui vii tor ..\t i tudinea- noa,stră faţă de orice lucru trebuie
să fie sl :ipinHă rle arm1st.ă transmisi1me ,;ii de această prevedere".
c. ,,Istoria c cur,;. 1:n val trece, şi ce alinge el interesează.
C:1nri un a.rJuimt a11a1•e, ii urm~im, pentru a lnţelere, pînă
l.i. i,ivor. Dar pe urmă ne lttsăm i;u·ă.şi 1lm_1i de mersul apei.
Cini, c.i.ută dal.P, ,;a,pilrtle de culturii, să-lfa-re şi săltăraşe.
uu intelege II i111 ic".
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d. Dar istoria o un Lot. Orice istorie

naţionali',

e

înconjurală

şi slrăbătută de orice altă dezvollare istorică. Şi din ea por-

1930

1931

nesc influenţe continue, - şi de Ia cel mai mic Ia cel mai
mare. ,,Nu e o scădere a propriului popor s-o recunoşti. Cum
fiecare din noi trăim numai ca momenle ale speciei noastre,
tot aşa momente din umanitate se prind de un neam. Şi
singura ambitie ce putem avea e aceea de a îmbrăca viata
omenirii cît mai des, căci în mt1sură mai largă nu poale s-o
Iacă nici cea mai puternică din na\iuni. Astrei istoria dă şi
o lectie de inlegralitate".
lJn nesfirşit şir de studii islorire: O mi,,ă /ară latină: Catalonia,, llfoyen-Age et Antiq,iitc, America şi românii din America,, Istoria Contnnpora.nă, Ancien.s doc1wu•11 ls de droits ro1tmain, L'lta/ia vista da un rome110, N,,tes de diplomatique
roumaine.
Trei luni de călătorie în America de '.\'ord, rn Iec!ii la numeroase universităţi, strînse in '1ly fl11trric<m lecture.
ln aprilie are Ioc ioaugurarea insliluţiri „Casa romena" din
Venetia. Vorbeşte despre VenP/ia şi oriPnl.
La 27 aprilie la Londra, primit cu mare fasl, luind parte Ia
congresul internaţional de istorie.
La 3 mai i se conferă tillul de .,dodor honoris causa" al
Universităţii din Oxford. I se face in lalineşle un impre~ionant şi vibrant elogiu academic: ,,Vă prezint un bărbat
în mulle lnvăt,at şi a mulle seriilor, pe care, dacă aş voi să-l
numesc Titu Liviu al Daciei. .. ar fi să asrnnd ceea ce ar
trebui rostit mai înainte de toatt•, anume: căci el a scris
opere istorice în pairu limbi, că a mers pînă la izvoarele
cele mai ascunse ... căci nu a descris numai faptele românilor, nu a publicat numai monumentele şi a străbătut cu o
curiozitate ca a lui Pliniu arta ... precum a cercetat obiceiurile şi aşezămintele tuturor neamuri lor din păr! ile d6
miazăii şi soare răsare ale EuropPi ... "
Conferenţiază la Berna şi Ziirich.
La 17 aprilie e numit Preşedintele Consiliului de }linişlrl,
iar la 17 iunie e sărbătorii cu prilejul implinirii a GO de ani,
dedicindu-i-se mai mulle volume omagial!', de români şi
savanţi strfdni.
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,,Doclorl1011oris eausa" al l'nh·ersili.i(.ii din Paris, la? noiunbrie.
Publică France de Cll!Jpre, A. liistory nf A11glo-Roumanian
relations, Une ville ,,roumane" de,·cnue s/a1,e: Ra.guse, Vederi
din Grecia, Rl"dos sous les li,spitaliers, Note as,ipra istone,
Spaniei, precum şi numeroase comunicări la Academia
Română,

19:32 -

1933

193i

1':l:}5

La :!,5 decembrie c ales membru al Academici <legii Arcadi
din Homa.
Publică: Ar.te privitoare la marele rii,;:,boi, Su.pt trei regi, Ospi1i
romeni în Vene;;ia, IJeu:e siccle d'histoire de Vmise,! Conwwnt
ta Rownanie s'est detach:Je de la Triptice etc.
Participă la congresul de .istoric din Polonia.
La 30 ianuarie i se conferă ti tiui de „doc Lor honoris causa"
de către Universitatea din Roma, unde e primit cu J'asl :;;i
enluziasm, ca lnflăc,1rat. prif'Len al li alici i;;i ca pe unt1l <linlre
tei mai mari savanp din lume.
Publică O altii istorie uniwrsalâ, Venise lt l't!poque moderne,
şi alte 30 de cr1rţi.
Apar Vechea artă religioasc'i, la. români, l./!s (!rls minf'u.1·s at
Rownanie, La re"olntio11 frnnr;aise ct le Swl-Hst de l'E,.trope,
La France de Terre Sainte. D::tr ace:;t an c do111inat şliin(.il'ic
prin vasta sinteză bizantină în trei volume: JJ istoire de la
vie by;;antine şi monumentala lucrare Byzancc apres Byz,ince.
Din nou c,1lălorii ln Frant,a şi Italia.
lbţinem şi autobiograria in trei volume: O l'i<'/<i de om aşa
wm a fost, care pe lingi't bogatele date, apari(.ii de o~uneni,
desfăşurări de evenimente, arc o marc valoare arlislic.:i.
IsLoricul Bruchcsi afirmă că Iorga ar fi fost in fruntea
gloriei Renaşterii, dacă ar fi I rhit in acea Ppoci:i.
Apar -Vi de cărţi scrise ele Iorga, dintre care se n-111a1cn: La
place des Rownains dans l'histoÎl'e univcrselle (3 yol.) Românii
în slrtiiniitate de-a lnng1tl timpurilor, lstoria ltti Jlihxi Viteazul (:! voi.}, Idei asnpra problemelor acflt'Llf'.
An de an acelca,;;i llrumuri in occident, lccpi şi conferinţe
ţinute pretutindeni, primiri de litll1ri, chemat pe podiumul
gloriei univcr,nlc, socotiL ca un mare umanist şi 1·ep1·e;i.en-
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tanl cel mai înfl[tdtrat al romaniliiţii. Ce1·e craarC'a ur.ri
Universil:tţi !aline la Coimbra.
1936 - O mare biruinFt cişligali't de Iorga prin aduna<rea la Bucure~ti, în aprilie, a cornitetultti de istorie, la ·care iau parte:
Temperlcy, Amantos, Koht, Dcmbinski, Laskar-is etc.
ln toamnă e la Roma, la Congresul de l3izanti~ologie. Şi aici
i se recunosc meritele de mare istoric al omenirii. Festivităţile impresionează. Nimbii gloriei îi încunut1ă fruntea.
Sint zile de neuitat în cariera istoricului.
Apare primul volum din Sfaturi pe î11tuneroc.
Dar anul acesta e dominat dse apar,iţia primatui volum din
Istoria rr:;mri.n-i.for. Reţinem anH marilor op·&e: 1905 - Istoria ramtinilor în nemţeşte; 1907, istoria imperiului bizantin
în englezeşte, 1908-1913 is-torfa imperiuhri otoma,n; 19261928 istoria universală; t:93!t ist{)ria imperiului bizantin şi
1936-1939 cele zece volume de Istoria românit.r. Iorga o socoate cartea cea mai grea a vielii ·sale şi momentul terminării ei
„unul din oele mai frumoase ale vie·ţii mele". Cartea are o
bibliografie uluitoare, splendide prczentă·ri d~ voievozi şi
fapte istorice, pagini de antologie stilistică. lată şi splendidele titluri ale ve-lurneJ.or „S~Tămoşii", ,,SigiJi.ul Romei",
,,Oamenii pămîntului", ,,.Ctitorii", ,,Cav-a-leri.j", ,,Vilej ii",
,,Monat'hii", ,,Ref.ermatoril', ,,RevoluţionaTii", ,,Un.ificatorii"
şi „ Intregitorii". Ultimul cuv1'nt din monumentala sa istorie
e îndreptat spre ţăranul I'0mân: ,,Cei care creaseră ţara răsft
reau, astfel, după un mileniu, in car~ ei fuseseră neclintitul
temei, ca s-e apere tmpotr.iva orişicui".
1937
începe tipărirea în limba franceză a istoriei l'Omânilor sub
titlul Hii;toire de Roumail'ts ei de la roman.ile orientale.
La 1 aprilie are Joc inaugurarea „Institutuhd _pentru studiul
istoriei universale", care durează pină asli:izi, purlî.nd numele
de Nicolae Iorga.
1938
Aceşti trei ani -· 1936 - 1938 - sint dedicaţi scrierii istorici românilor, totuşi apar numeroase lucrări mărunte.
f938
Apar Istoria Bucureştilor, Discursuri parlamentare (3 voi:),
Istoria iiniversală !'ă:mtii prin frtcraturci, şi Etudcs by-;;antines
(2 voi.), care contribuie la stabilirea faimei lui Iorga de
mare bizantim1log.
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ln numărul din oct-dec. al Revistei istorice Iorga face o a111plă
l'ece~ie luerăJ'ii Storia uni11ersale (1932-1938, 10 voi.) a
italian.ului Corrado Barbagello, Prin analiza amănunţiti:i,
prin admiterea sau respingerea unor puncte de vedere, prin
adăugi.rile- bibliografice, prin corectări de date, avem aici
un plan al viitoarei istorii uo.iversale
care Iorga dorea
s-o scrie: .,A.m ţinut să urmăresc întreaga construcţie a celei
mai noi istorii universale. Faţă de dînsa menţin sistemul
întrupat Î:ll a mea Essai de syntliese de l'histoire de l'ltumanite. Ea are nev-o:ie totuşi de multe schimbări, mai ales
pe baza stărilor de spirit şi a intxodu.cerii, dar potrivit cu
siagu,ru.l lor rol, Ş,i a.l alt4M' u.aţiuni, lăsale acolo la o parte,
lmprejW'ă•11ile vor l1otărî dacă: gtndul meu, care e aşa de greu
de u.rmiiEit, îşi va afla a:tît de mult dorita înfăptuire".
l'J~ - .\etivita.tea mai măruntă în domeniul istorici, şi neprinsă
în acest „tabel cronologi(!.", se desfăşoară în chip prodigios
pri.a. COIIlll'nieări la Academie, articole, note şi recenzii în

pc

Reuist,t isti>rieă şi Be11ue. l,istoriquc de L'lnstitut de sud-est de
l'Europe. S;:i cuprind aki multe „descoperiri mărunte venite
prin munca metodi,că, dar şHără nici o metodă, căruia hazarduJ i-a se0s îIDlinte eeva". Astfel în 1C:Vi0 a ţinut şi publicat
la s\eademie: Douii. pa.gi,n,i, din istol'ia fanarioJilor, lncereări
aU11triaee de aR.exiune a ţltrilar noastre, O carte de gîndire eon-~eriJatoare l'onuJ,nească, lndfri,dualism şi solidarism tn de::woltarea isliMiei, Probl.ema Unirii Principatelor la 1855-1859.
J„ dt>8u/; eii.rţilor diplorru1ţiei, comunieare făcută La ~ octom-

bPie ~i care nu a mai fost corectată de autor. Şi ullima comu11ieare la Aca~mic se intitulează: Re11elaţii toponomice pentr11
istoria n.cştiutii. a rom,ânilo.r I Teleermanul, u!lde caută a lărgi
sfera „de cercetare - a istoriei noastre - prin numele d~
localităţi şi alte elemente geografice I în care am Credinţa
că se e11p11ia<le o comoară· ignorată". Aici se acupă printr~
altele de numele judetului Romana,ţi,. care ar reprezenta locui
u11tti vechi j,ude Roman şi de denumirea a două sate din Tele•
arma,o. cu numele de Rumâna,ţi, ş-i concluzi-a: ,,Această îndoitll
numiPc nu. înseamnă altceva deeit Români în mijlocul pădurii
cumane Ş·Î 1n faţa pătr11Bdel'ilor sla,ve ale străvechilor sîrbi",
Pe bai.a denumirilor geografice din această regiune, Jorgâ
. •i.,
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stabileşte, trei ţări, una lîngă alla, la o dală adinc[1 în evul
mediu: Românii cu ale lor aşezări de Rumânaţi; Curnanii
cu Teleormanul ... şi slavi coborî ţi din Panonia pină la Orşova.
ln Revista istoricii t)e anul 1%0 sint publicate numeroase
studii cu pri\'ire la cele mai variate probleme de istorie
naţională, cele mai multe privesc istoria contemporană,
sursa bibliografică fiind lucrări mai vechi sau noi străine,
în rare se pot descoperi informaţii pretioase pentru noi.
ln foaie greceascft din \'iena sînt ştiri despre mişcarea greccascft din 1821. Din manualele universitare americane
desprinde multe arn[tnunlc sau concep!ii nouă privitoare la
i5loria Europei. Dintr-o lucrare germană cuprinzînd vechi
inscripţii latine, alcătuieşte articolul Pentru începutu.rile
limbii no1L,tre: limba romană din umbra catacombelor: ,,Ayem
a face cu o I imbă general[t romanii, în care part icu Jarilă! ilc
provinciale şi locale se înlilnesc, se ciocnesc, se potrivesc
!Şi se armonizeazt, ca bucă!ile dr prund în mişcarea apei care
Ir duer lodndu-lr pentru ca, la urmă, ele sft se rotunjească".
Ullimile scrieri alr sale din 19'.i0 au apr,rut în Re, 1islli istoricri din anul I9H şi cuprind tratarea unei mari varietăţi
de problrmc, despre: mama lui Mihai Viteazul, o conspiraţie
munteană din 1811, o descriere a ţărilor române din 1587,
dt•,prc teoria pel'manentci. O impresionantă dcclara\ic a
unor prani ardeleni într-un document din sec. al XYIT 1-lca:
„şi cercărn dreptate să avem şi noi pre pămînt cr, noi mai
bun n-avem decît sufletul, şi facem cu sufletele noastre pe
acest loc precum iaste a nostru de la moşi şi de la părinţi,
şi nimeni nu ne-au oprit de pc lor, cind l-au deschis părinţii
no~tri. Şi ne rugăm să avem milă la ţarr,, că noi la domni
noştri milă n-avem".
Problema definirii istorici, în sensul sfo cel mai larg, obiectiv şi legat de viaţa contemporană, e o preocupare permanentă în ultimii săi ani de viaţă, căulind să capele lumini
de oriunde, fiindcă „totdeauna am crezut că orice influenţă
bine cumpănită poate să aducă rezultate de care trebuie să
ţină seama şi acel care a consacrat însăşi viata sa cercetărilor
în acelaşi domeniu". Xeastimpr,rul şliin!ific l-a dus pe cele
mai yariale domenii şi lucrări. ln ullirna sa lecţie de deschi-
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dere a cursului universilar din 19'.0, inlilulală Istoria, marea
în sem; moral, a statelor şi nafiunilor, ajunge la
concluzia că istoria „esle o necesitale pentru conştiinţa
umJ.nă", este folo„iloarc pentru sensul ei moral şi „este una
din marile metode pe care le poale înlrebuinţa spirilul uman
pentru a ajunge la adevăr". E ingroz iL de efort urile depuse
de unele popo:ir0 imperialisle, afirmînd că „popoarele care
se încordează nu trăiesc mult. 8int ca atlcP de circ". Şi mai
d1parte: ,,Oriee călcare a condiţiilor normale de via!i't nu
aduce dccît obo5eala unui organizm şi incapacitatea de a
juca rolul istoric natural din parlea acelora care au întrecut
pe;;te puterile lor acest rol". Peste tot, în accastrt ullimf1
lecţie, sînt aluzii Ia imperialismul contemporan care a pro.
vocat al doilea r,hboi mondial, şi setea sa ncbiruil[1 de pace
şi umanitate. De asemenea se ridicf1 împotriva erudi\ic
seri, ajunsft dogmă ele via(f1, socotind-o „un mare pcritol
pentru spirilul uman". Tolodatf1 Iorga n crwtnl s:1 fiP un
istoric în sensul lui Ranke şi \Iichclet, un vizionar, un profet,
un poet al istorici. De aceea, ullimilc dinlre idrile JH' r,:trl'
Ic-a exprimat sr închcicprin:,,Aş fi vrut, din partea mea, să
am mai mull talent „pocli1;" pentru a fi lllai aproape de

judecată,

adevăr".
Această

viap de inlensi't lr[tire intclccluat:1, acest suflrt
alil ele uman şi iubitor de om şi adcv[1r, acest inlcleclual,
savant în sensul cel mai pur al no!iunii, rar înlilnil în cultura universală, pc care a scn·il-o din ţara sa şi prin luminile
dc,prinse din trecutul românesc, a fost currnatr1 prin nou(
gloantc traso de criminali, reprezentanţi ai mişcfirii legio•
nare, în noaptea zilei de 27 noiembrie 1'Ji0. Trupul s[111 a
fost găsit arnncnl a doua zi pe miriştea salului 8tr[1jnic de
lîngr1 Ploieşti. Aşa a srJrşil lupU.torul d<· ideal naţional şi
sarnntul de faimă mondial[(, Nicolae Iorga.
JL\HDU TIIEOflOHESCU
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