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Între bani şi infern:
.
camăta şi cămătarul 

Între bani şi infern: camăta şi 
cămătarul 

Camăta. Ce fenomen oferă, mai mult decît acesta 
timp de şapte secole în Occident, din secolul al XII-iea 
pîna în cel de-al XIX-iea, un amestec atît de exploziv de 
economie şi de religie, de bogaţie şi de mîntuire - chip 
al unui Ev Mediu, în care oamenii noi erau striviţi prin 
simboluri antice, în care modernitatea îşi croia cu greu 
drum printre tabu-urile sacre, în care viclenii ale istoriei 
găseau în represiunea exercitată de puterea religioasă 
instrumentele reuşitei pămînteştil 

Formidabila polemică în jurul cametei constituie 
într-un fel "naştere capitalismului". Cine se gîndeşte la 
acest reziduu, aceasta larvă de cămătar care este 
"pawnbroker-ul" din romanele engleze din secolul al 
XIX-iea şi din filmele hollywood-iene de după marea 
criză din 1 929, devine incapabil să-l înţeleagă pe 
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protagonistul societăţii occidentale - această umbră 
monstruoasă aplecată asupra progresului economiei 
monetare - şi mizele sociale şi ideologice care s-au 
înnodat în jurul acestui Nosferatu al precapitalismului. 
Vampir de două ori înfricoşător al societăţii creştine, 
căci acest inghiţi tor de bani este adesea asimilat Evreului 
deicid, infanticid şi profanator al împărtăşaniei. Într-o 
lume în care banul (nummusîn latină, denierîn franceză) 
este "Dumnezeu 1";în care "banul este învingător, banul 
este rege, banul este suveran (nummus vincit, nummus 
regnat, nummus imperat2) ";în care zgîrcen ia, "cupiditatea", 
păcat burghez pentru care camăta este mai mult sau mai 
puţin fiică, detronează din fruntea celor şapte păcate 
capital� superbia, trufia, păcat feudal - cămătarul, specialist 
al împrumutului cu dobîndă devine un om necesar şi 
detestat, puternic şi fragil. 

Camăta este una din marile probleme ale 
secoluluial XIII-iea. La această dată, Creştinătatea, în 
culmea dezvoltări pe care a cunoscut-o după Anul 
1 OOO, glorioasă, este deja în primejdie. Erupţia şi difuzarea 
�conomiei monetare ameninţă vechile valori creştine. 
Un nou sistem economic este gata să se formeze, 
capitalismul, care are nevoie, cel puţin pentru a demara, 
dacă nu de tehnici noi, de folosirea masivă a practicilor 
condamnate dintotdeauna de biserică. O luptă îndîrjită, 
cotidiană, marcată de interdicţii repetate, la îmbinarea 
valorilor şi mentalităţilor; are ca miză legitimarea 
profitului licit care trebuie deosebit de camăta ilicită. 
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Între bani şi infern: camăta şi cămătarul 

În ce fel o religie, care în mod tradiţional opune 
pe Dumnezeu, banului, ar putea justifica bogăţia, în tot 
cazul bogăţia rău dobîndită.l 

Ecleziastul (XXXl,5) spunea: 
"Cine iubeşte argintul nu se satură niciodată. de 

argint şi cine iubeşte bogăţia multă nu trage folos din 
ea. li 

Şi Evanghelia s-a făcut ecoul: Matei, un publican, 
strîngător de impozite, care şi-a părăsit masa acoperită 
cu bani pentru a-l urma pe Isus, avertizează: "nimeni nu 
poate sluji la doi stă.pini. Căci, sau va urî pe unul şi va iubi 
pe celalalt, sau va ţine la unul şi va dispreţui pe celalalt. 
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona". (Mat.,VI, 
24). Mamona simbolizează, în literatura postbiblică 
tîrzie, bogăţia samavolnică, Banul. Luca (XVI, 1 3) s-a 
exprimat şi el folosind aceleaşi cuvinte. 

Dar dacă legile, codurile, preceptele, decretele 
condamnă camăta, Dumnezeu nu se interesează decît 
de oameni - la fel cum face şi istoricul despre care Marc 
Bloch spunea că are pe oameni drept "Vînat". Să ne 
întoarcem deci spre cămătărie. 

Pentru a-i întîlni trebuie să cercetăm alte acte 
decît documentele oficiale. Legislaţia ecleziastică şi cea 
laică sînt interesate cu prioritate de camătă, iar practica 
religioasă de cămătărie. Unde să găsim urma acestei 
practici în secolul al XIII-leal ln două categorii de 
documente provenite din genuri antice care, la hotarul 
între secolele al XII-iea şi al XIII-iea, au suferit o mutaţie 
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esenţială. Primele grupează summe-le sau manualele 
pentru confesori. 

În Evul Mediu timpuriu, tarifele pentru penitenţă 
după natura păcatelor erau consemnate în peniten/iale. 
După modelul legilor barbare ele aveau în atenţie actele 
respective, şi nu actorii. Sau mai degrabă, categoriile de 
actori erau juridice: clerici sau laici, sau ne-liberi. 

Dar de la stirşitul secolului al XI-iea pînă la 
începutul secolului al Xll-lea, concepţia despre păcat şi 
penitenţă se schimbă profund, se spiritualizează, se 
interiorizează. De acum înainte, gravitatea păcatului se 
măsoară în funcţie de intenţia celui care păcătuieşte. 
Deci .trebuie văzut dacă această intenţie este bună sau 
rea Această morală a intenţiei este susţinută de toate 
şcolile teologice importante din secolul al XII-iea, de la 
cea din Laon la cele din Saint Victor din Paris, Chartes 
şi Natre Dame din Paris, de către toţi teologii de primă 
mină, chiar dacă erau adversari, în legătură cu multe alte 
probleme - Abilard şi Stintul Bernard, Gilbert de la 
Porree şi Pierre Lombard, Pierre le Chantre şi Alain de 
Lille. De aici rezultă o modificare profundă în practica 
spovedaniei. Din colectivă şi publică, excepţională şi 
rezervată păcatelor cele mai grave, confesiunea devine 
auriculară, de la gură la ureche, individuală şi privată, 
universală şi relativ frecventă. Cel de-al IV-iea Conciliu 
de la Lateran (1215) marchează o dată importantă. El 
hotărăşte spovedania ca obligatorie pentru toţi creştinii 
adică pentru toţi bărbaţii şi femeile, cel puţin o dată pe 
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an, de Paşti. Penitentul trebuie să-şi explice păcatul în 
funcţie de situaţia sa familiară, socială, profesională, de 
împrejurări şi de propria sa motivaţie. 

Confesorul trebuie să ţina seama de toţi aceşti 
parametrii individuali, şi să caute mărturisirea 
păcătosului, măcar tot atît, dacă nu chiar mai mult decît 
"Satisfacţia" adică penitenţa, trebuie să-i suscite pocăinţa. 

El trebuie mai degrabă să spele o persoană decît 
să pedepsească o greşală. 

Aceasta cere celor doi parteneri ai spovedaniei 
un efort mare cu care tradiţia nu i-a obişnuit. Penjtentul 
trebuie să se întrebe în legătură cu conduita şi intenţiile 
sale, să-şi facă un examen de conştiinţă. Un front de 
pionierat este deschis: acela al introspecţiei, care va 
transforma obiceiurile mentale şi comportamentul. 
Acestea sînt începuturile modernităţii psihologice. 
Confesorul va trebui să pună acele întrebări care să-i 
permită să-şi cunoască penitentul, să aleagă din toate 
păcatele pe cele grave, mortale dacă dacă nu există 
căinţă sau penitenţă, şi cele mai uşoare, cele fără 
gravitate care pot fi răscumpărate. Păcătoşii care mor 
avînd un păcat mortal vor merge în locul tradiţional al 
morţii, al pedepsei veşnice, infernul. Cei care mor avînd 
numai păcate neînsemnate vor petrece un timp mai 
scurt sau mai lung pentru ispăşire într-un loc nou, 
purgatoriul, pe care purificaţi, curăţaţi, îl vor părăsi 
pentru viaţa veşnică, paradisul - cel mai tîrziu pînă în 
momentul Judecăţii de Apoi. 
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În aceasta nouă justiţie penitenţială, ce va deveni 
cămătarul? Confesorii� confruntaţi cu o situaţie nouă, 
cu un conţinut al confesiunii, adesea nou pentru ei, cu 
mărturisiri sau cu întrebări care îi stînjenesc, nesiguri în 
legătură cu interogatoriul pe care să-l urmeze, cu 
penitenţa pe care s-o aplice, au nevoie de ghiduri. 
Pentru ei, teologi şi îndeosebi specialişti în drept canonic 
scriu rezumate şi manuale, savante şi amănunţite pentru 
confesorii instruiţi şi de nivel înalt, sumare pentru 
preoţii simpli şi puţin cultivaţi. Dar nimeni nu scapă 
acestui examen. Camăta are locul său în toate acestea. 
Cămătaru I mai puţin, cîntărirea lui comportînd o evaluare 
personalizată răsată la aprecierea confesorului. 

În schimb cămătarul apare ca principal protagonist 
în cel cel de-al doilea tip de documente: exempla. 

Exemplum este o povestire seu rtă, dată ca veridică 
şi destinată să fie inserată într-un discurs (în general o 
predică) pentru a convinge un auditoriu printr-o lecţie 
mîntuitoare. Întîmplarea este scurtă, uşor de reţinut şi 
convinge. Ea foloseşte retorica şi efectele povestirii, ea 
surprinde. Amuzantă sau, de cele mai multe ori, 
înfricoşătoare, ea dramatizează. Ceea ce predicatorul 
oferă este un mic talisman care, dacă este bine înţeles 
şi folosit, trebuie să aducă mîntuirea. Este o cheie 
pentru paradis. 

lată unul din numeroasele exempla despre 
cămătari, luat de la Jacques de Vitry, mort puţin înainte 
de 1240: "Un alt cămătar foarte bogat, începînd să se 
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lupte în agonie, se necăjeşte, suferă, îşi imploră sufletul 
să nu-l părăsească căci îi satisfăcuse dorinţele şi îi 
promite aur, argint-şi toate plăcerile acestei lumi dacă 
vrea să rămînă cu el. Dar să nu-i ceară pentru el nici un 
ban şi nici cea mai mică pomană pentru cei săraci. Văzînd 
că nu poate să-l r�ţină, s-a enervat şi, indignat i-a spus: 
Ţi-am pregătit o casă cu multe bogăţii, dar tu ai devenit 
atît de nebun şi de ticălos încît nu vrei să rămîi în această 
casă bună. Pleacă! Te făgăduiesc tuturor demonilor 
care sînt în infern3." 

Este vorba aici numai de o schemă: plecînd de la 
această canava, predicatorul brodează. El îşi foloseşte 
vocea şi intonaţiile, gesticulează - subiectul este 
impresionant. Probabil a fost perceput de milioane de 
auditori. Căci predica este în Evul Mediu marele "media" 
care atinge, în principiu.pe toţi credincioşii. Desigur, şi 
noi o ştim îndeosebi datorită unui exemp/um referitor la 
Sfintul Ludovic, uneori oamenii părăsesc biserica în 
timpul predicii, pentru marea sa concurentă, taverna, 
care oferă peste drum o tentaţie permanentă. Cînd 
aceasta se întîmplă în prezenţa sa, Sfintul Ludovic, 
revoltat readucea către vorba cea mai bună enoriaşii 
rătăciţi. De altfel, secolul al XIII-iea cunoaşte o mare 
renaştere a predicii. Confruntată cu ereticii - este 
apogeul Catarilor -, cu evoluţia unei lumi care oferă 
Creştinilor din ce în ce mai multe bucurii pămînteşti, 
Biserica hotărăşte să vorbească. Unei societăţi în plină 
schimbare, ea i se adresează într-un mod adesea inedit 
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şi discută despre via� cotidiană. Se nasc ordine noi care 
opun bogăţiei în creştere - valoarea spirituală a sărăciei: 
ordine de cerşetori dintre care cele mai importante, 
franciscanii şi dominicanii - ultimii formînd ordinul 
Predicatorilor - se specializează în predicare. După ce 
s-a predicat pentru cruciadă, se predică pentru reformă. 
Cu vedete care atrag mulţimile . Deşi preot Jacques de 
Vitry a fost o asemenea vedetă: încă predicator al 
cruciadei, dar mai ales predicator al noii societăţi. 
Modelele sale de predici cu schemele lor de exempla au 
fost larg reproduse şi raspîndite dincolo de secolul al 
XIII -iea. Şi această întîmplare, care probabil că a fost o 
anecdotă de succes, evocă momentul cel mai neliniştitor 
din viaţa unui creştin: agonia. Ea pune în scenă dualitatea 
omului: sufletul şi corpul, marele antagonism social al 
bogatului şi săracului, aceşti noi protagonişti ai existenţei 
umane care sînt aurul şi argintul.şi se termină cu cea mai 
rea încheiere a unei vieţi: apelul nesăbuitului la demoni, 
evocarea diavolilor care torturează şi înmormîntarea 
celor condamnaţi pe pămînt şi în viaţa de dincolo. 
Refuzat de pămîntul creştin, cadavrul cămătarului îndîrjit 
în păcat est.e înghiţit imediat şi pentru totdeauna de 
infern. Cei ce au urechi de auzit, să audă! -

Cămătari! lată care vă este destinul. Aceasta este 
sursa esenţială unde vom merge pentru a-1 căuta pe 
cămătarul Evului Mediu, în aceste anecdote care au fost 
spuse, ascultate şi au circulat. 

Camăta este un păcat. De ce? Ce blestem loveşte 
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această pungă pe care cămătarul o umple, pe care nu 
vrea să se mai despartă precum Harpagon de caseta sa 
şi care-l 'face-să cadă în moartea veşnică? Pentru a se 
salva trebuie să aborîdoneze punga sau totuşi va găsi el, 
se va găsi pentru el, un mijloc de a păstra şi banii şi viaţa, 
viaţa veşnică? lată marea luptă a cămătarului, între 
bogăţie şi paradis, între bani şi infern. 
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Punga: camăta 

Vorbim despre camătă, şi adesea textele şi oamenii 
Evului Mediu spun la fel, folosind singularul, usura. Dar 
camăta are multe chipuri. Cel mai adesea actele din 
secolul al XIII-iea folosesc termenul la plural: usurae. 
Camăta este un monstru cu mai multe capete, o hidră. 
În predica sa model numărul 59, Jacques de Vitry, 
consacră al treilea paragraf acestei camete cu forme 
multiple: De multiplici usura. Şi Thomas de Chobham, în a 
sa Summa, dupa ce a definit "camăta în general", descrie 
"diferitele cazuri" (Capitolul IV: De variis casibus) iar la 
stîrşit (Capitolul IX) revine asupra "altor cazuri de 
camătă". 

Camăta desemnează o multitudine de practici, 
ceea ce va îngreuna stabilirea unei frontiere într� licit şi 
ilicit în operaţiunile care presupun dobîndă. Această 
deosebi re, dificilă dar necesară, între camătă şi dobîndă, 
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aceasta cumplită fascinaţie a unei fiare multiforme, 
nimeni nu a simţit-o mai bine decîtEzra Pound în secolul 
XX. 

Camăta e Răul, neschek 
şarpele 
neschek cu binecunoscutu-i nume, pîngăritorul, 
potrivnic neamului şi dincolo de el, 
pîngăritoru I. 
T6kos hic mali medium est 
lată inima viului, focul fără răgaz al infernului. 
Şancrul a tot corupător, Fafnir versul 
Sifilisul statului, al tuturor regatelor, 
Neg al binelui public, 
Făcător de chisturi, corupător de toate. 
Întunecime pîngăritoare, 
Frate geamăn al invidiei, 
Şarpe cu şapte capete, 
Hidră pătrunzînd pretutindeni. .. 

Dar există şi Usura, camătă în sine, numitor 
comun al unui ansamblu de practici financiare interzise. 

Camăta este perceperea unei dobînzi de către 
creditor, în cadrul unor tranzacţii care nu trebuie să 
ofere ocazia unei astfel de dobinzi. Nu este vorba deci 
de prelevarea oricărui fel de dobîndă. Camătă şi dobîndă 
nu sînt sinonime, şi nici camăta şi profitul: camăta 
intervine acolo unde nu există producere sau 
transformare materială a unor bunuri concrete. 
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Thomas de Chobhamîncepeexpunerea sa despre 
camătă cu aceste consideraţii: 'in toate celelalte 
contracte, eu pot să astept şi să primesc un profit 
(lucrum), aşa cum, dacă ţi-am dat ceva pot să aştept să 
primesc în schimb un dar (antidotum), adică o replică la 
darul meu ( contra datum) şi pot să sper să primesc, 
deoarece eu am fost primul careţi-am dat. De asemenea, 
dacă ţi-am dat cu împrumut hainele şi mobilierul meu, 
eu pot să primesc pentru ele o răsplată. De ce să nu fie 
la fel dacă ţi-am împrumutat banii mei ( denarios meos) 5?" 
Aici este toată problema: statutul banilor în doctrina şi 
mentalitatea ecleziastică a Evului Mediu stă la baza 
condamnării cametei. 

Nu voi începe aici un studiu propriu zis economic 
- studiu care ar trebui să ţină seama de modul - foarte 
diferit de al nostru - în care sînt percepute realităţile pe 
care astăzi noi le izolăm pentru a delimita conţinutul 
unei categorii specifice: economicul. Singurul istoric şi 
teoretician modern al economiei care ne poate ajuta să 
înţelegem funcţionarea "economicului" în societatea 
medievală cred că este Karl Polanyi ( 1 886- 1 964). 

Pentru a evita orice anacronism atunci cînd 
analizăm fenomenul medieval al cametei într-o 
perspectivă economică, trebuie să reţinem două remarci 
ale lui Polanyi şi ale colaboratorilor săi. Prima, luată de 
la Malinowski, se referă la aspectul de schimb de daruri 
'in categoria tranzacţiilor, care presupune un contra -
dar echivalent din punct de vedere cu darul, întîlnim un 
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alt fapt derutant. Este vorba de o categorie care, 
conform concepţiilor noastre, ar trebui practic să se 
confunde cu comerţul. Dar nu este aşa. Întîmplător, 
schimbul înseamnă un du-te vino între parteneri al unui 
obiect riguros identic ceea ce lipseşte tranzacţia de 
orice scop sau semnificaţie economică imaginabilă. Prin 
simplu fapt că porcul revine la donatorul său, chiar pe 
cale ocolită, schimbul de echivalente, în loc să se 
îndrepte spre raţiuni economice, se dovedeşte a fi o 
garanţie în faţa pătrunderii unor motive utilitare. 

Singurul scop al schimbului este acela de a strînge 
reţeaua de relaţii, întărind legăturile de reciprocitate 6." 

Desigur, economia Occidentului din secolul al 
XIII-iea nu este economia indigenilor din insulele 
Trobriand de la începutul secolului XX; dar, chiar dacă 
ea este mai complexă, noţiunea de reciprocitate domină 
totuşi teoria schimburilor economice într-o societate 
bazată pe "reţele de relaţii" creştine şi feudale. 

A doua concepţie folositoare a lui Polanyi este 
cea de incastrare şi de analiză institu/ională: "Trebuie să 
renunţăm la noţiunea bine înrădăcinată potrivit căreia 
economia este un teren de experienţă. de care fiinţele 
umane au fost, în mod necesar, întotdeauna conştiente. 
Pentru a folosi o metaforă, faptele economice erau la 
origine incastrateîn situaţii care nu erau în sine de natură 
economică, aşa cum nu erau nici scopurile şi nici 
mijloacele, în mod esenţial materiale. Cristalizarea 
conceptului de economie a fost rezultatul timpului şi 
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istoriei, dar nici timpul şi nici istoria nu ne-au oferit 
instrumentele conceptuale necesare pentru a pătrunde 
în labirintul de relaţii sociale în care economia este 
încastrată. Tocmai aici stă sarcina a ceea ce noi numim 
analiza institu/ională.1" Eu aş adăuga cu plăcere analiza 
culturală şi psihologică. Ambiţia acestui eseu e tocmai 
aceea de a prezenta nişte oameni, cămătarii, în agregatul 
de relaţii sociale, de practici şi de valori în care fenomenu I 
economic al cametei este încastrat. Astfel spus, analiza 
noastră se referă tocmai la fenomenul global al cametei 
prin intermediul comportamentului şi imaginii celor 
care o exercită: cămătarii. 

Oamenii Evului Mediu, confruntaţi cu un fenomen, 
îi căutau modelul în Biblie. Autoritatea biblică lămurea 
originea, explicarea şi modul de întrebuinţare pentru 
situaţia respectivă. Ceea ce a permis Bisericii şi 
societăţii medievale să nu fie paralizate de autoritatea 
biblică şi constrînse la o imobilitate istorică, este 
faptul că Biblia se contrazice adesea (sic et non, da 
şi nu) şi că, precum spunea Alain de Lille la stîrşitul 
secolului la XII-iea, "autorităţile au un nas de ceară" 
- ma leabil  po trivit gus t u lui exegeţi lor şi a l  
utilizatorilor. 

În ceea ce priveşte camăta, însă nu pare să fi 
existat contradicţii sau rupturi în condamnarea ei. 
Dosarul biblic referitor la camăta cuprinde în mod 
esenţial cinci texte. Patru aparţin Vechiului Testament. 

1 - "Dacă împrumuţi bani vreunuia din poporul 
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meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă. de el ca un 
căn1ăţar şi să nu ceri dobîndă de la el". (Exodul, XXII, 
24). 

Această interdicţie care se va impune comunităţii 
evreieşti este de asemenea respectată şi de creştini, 
conştienţi în Evul Mediu că formează o confraternitate 
în care săracul, în mod special, are nişte drepturi aparte. 
Renaşterea valorii sărăciei în secolul al XIII-iea va face 
şi mai acut sentimentul ticăloşiei cămătarului creştin. 

2 - "Dacă fratele tău sărăceşte şi nu mai poate 
munci lingă tine, să-l ajuţi, fie că este străin fie că este 
vremelnic lingă tine, ca să trăiască alături de tine. 

Să nu iei de la el nici dobîndă, nici vreun alt spor; 
să te temi de Dumnezeul tău şi fratele tău să tr�iască 
împreună cu tine. 

Să nu-i împrumuţi banii tăi cu dobîndă şi să nu-i 
împrumuţi din hrana ta pentru cîştig ... " (Leviticul, XXV, 
35-37). 

Text deosebit de important pentru versiunea sa 
latină în Vulgata Stîntului Hieronim, autoritate a Evului 
Mediu, şi care spune în ultima frază: "Pecuniam tuam non 
dabis ei ad usuram et frugum superabundatiam non exiges"; 
aceasta înseamnă, cuvînt cu cuvînt : "Să nu-i împrumuţi 
banii tăi cu dobîndă şi să nu-i pretinzi hrană peste 
măsură." Doi termeni au fost reţinuţi de către creştini 
şi şi-au păstrat toată eficienţaîn Evul Mediu: "adusuram", 
"prin camătă" - tocmai camăta este aici interzisă - şi 
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"superabundantia" super-abundenţa "surplusul" reprezintă 
excesul care este condamnat. 

3 - "Să nu ceri nici o dobîndă de la fratele tău: n ici 
pentru bani, nici pentru hrană, pentru nimic care se 
împrumută cu dobîndă. 

De la străin vei putea să iei dobîndă, dar de la 
fratele  tău să nu iei dobîndă. 

(Deuteronomul,  XXIII, 20). 
Să remarcăm aici folosirea (nonfoenerabis fratri tuo) , 

de către Vulgata, a unui  cuvînt împrumutat din dreptul 
roman: fenerare, "a împrumuta cu dobîndă", "a face 
carnată", ceea ce va favoriza constituirea în secolu l  al 
XI 1-lea a unei legislaţii romano-canonice anti-cămătăreşti. 
În ceea ce priveşte autorizarea practicării cametei faţă 
de un  străin, ea a funcţionat în Evu l Mediu în sensul 
evreu-creştin, dar nu şi în sens invers, deoarece creştin ii 
medievali nu-i considerau pe evrei drept străin i .  În 
schimb, ei au asimilat pe duşmani  cu străinii şi, în caz de 
război, se putea practica în mod legal camăta faţa de 
adversari. 

Decretul lu i  Graţian (către 1140), matrice a 
dreptului canonic, a reluat formula Stîntu lui Ambrozie 
"Ubi ius belii, ibi ius usurae (Acolo unde există legi ale 
războiului există şi dreptul de a face camătă)". 

4- Cămătaru l nu poate fi oaspete al lui Dumnezeu. 
potrivit Psalmului  xv: 
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Cel care umblă în neprihănire 

El nu-şi dă banii cu dobîndă ... 
Creştinul din Evul Mediu a văzut în acest psalm 

refuzul paradisului pentru cămătar. 
Acestor patru texte din Vechiul Testament le  

putem adăuga fragmentul în  care Ezechiel (XVIII, 1 3), 
citează, printre cei violenţi şi sîngeroşi care provoacă 
minia lu i  Dumnezeu, pe "cel care împrumută cu dobîndă", 
şi unde el profetizeaza: "Nu va trăi; a făcut aceste 
uriciun i, de aceea trebuie să moară. Sîngele lui va fi 
asupra lui." Hieronim şi Augustin au comentat această 
judecată a lui Ezechiel. 

5 - În stîrşit, în Noul Testament, evanghelistul 
Luca a reluat şi lărgit condamnarea vetero-testamentară, 
stabilind astfel structura în ecou necesară pentru ca în 
Evu l Mediu creştinii să considere autoritatea Scripturii ca 
fiind bine întemeiată: "Şi dacă daţi cu împrumut acelora 
de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, ce mulţumire 
aveţi? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşi lor ca să ia 
înapoi întocmai. Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
faceţi bine şi daţi cu împrumut fară să nădăjduiţi ceva 
înapoi". (Luca, VI, 36-38). 

Ceea ce a avut cea mai mare importanţă în Evul 
Mediu este stîrşitul textului lu i  Luca: "Mutuum date, nihil 
inde sperantes" pentru că ideea de a da cu împrumut fără 
să aştepţi n im ic în schimb se exprimă prin două cuvinte
cheie ale practicii şi mental ităţii economice medievale: 
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mutuum, care, luat din dreptu l roman, desemnează un 
contract care transferă proprietatea şi constă într-un 
împrumut care trebuie să rămînă gratuit, şi termenul 
sperare, "speranţa", care în Evul Mediu desemnează 
aşteptarea interesată a tuturor actori lor economici 
angajaţi într-o operaţiune impl icînd timp, înscri indu-se 
într-o aşteptare renumerată fie printr-un beneficiu (sau 
o pierdere) fie printr-o dobîndă (l icită sau i licită). 

U rmează apo i  o l ungă trad iţie creştin ă  a 
condamnări i cametei .  Părinţii Bisericii îşi exprimă 
dispreţul pentru cămătari. Canoanele primelor concili i 
interzic camăta pentru clerici (Canonul 20 al Conci lu lui 
din Elvira, către 3 00; canonul 1 7 al Conci l iu lui d in 
N iceea, 325), apoi existînd interdicţia şi  asupra laicilor 
(Conciliu l din Clichy în 626) . Îndeosebi Carol cel  Mare, 
legiferînd pentru domeniul spiritual cit şi pentru cel 
temporal, interzice camăta clericilor şi laicilor prin 
Admonitio generalis dat la Aix la Chapel le în 789. lată deci 
că un trecut greu de condamnare de către puterea 
ecleziastică şi cea laică apasă asupra cametei. Într-o 
economie închisă însă, în care folosirea şi circulaţia 
monedei rămîn restrînse, problema cametei este 
secundară. De altfel, mănăstiri le  sînt cele care oferă, 
pînă în secolu l  al XI I- iea, esenţialul de credit necesar. 

La stîrşitu l seco lu lui, papa le interzice forma lor 
preferată de credit, garanţia imobil iară (mort-gage) 
''împrumut garantat printr-un imobil ale căru i venituri 
sînt încasate de cel care a dat cu împrumut 811• 
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Atunci cînd economia monetară se generalizează, 
odată cu secolu l  al XI I-iea, cînd roata norocului se 
întoarce mai repede în favoarea cavaleri lor şi nobi l i lor, 
ca şi pentru burghezii din oraşele care zumzăie de 
activitate şi de afaceri şi care se emancipează, doamna 
Camătă devine însă, un mare personaj. Biserica se 
sperie, dreptul canonic acum apărut şi curînd scolastica, 
cea care se străduieşte să gîndească şi să ordoneze 
raporturi le noi i  societăţi cu Dumnezeu, toate caută să 
oprească răspîndirea cametei. Înşir aici pomeln icu l  
principalelor măsuri luate de Conci l i i  ş i  textelor celor 
mai importante dintre acestea pentru a semnala 
extinderea, forţa fenomenu lu i  şi încăpăţinarea Biserici i 
de a-1 combate. Fiecare conciliu, Lateran l i  (1 1 39), 
Lateran I I I  ( 1179), Lateran IV (1215), al doilea Conci l iu. 
de la Lyon (1274), Conciliu l de la Viena (1 3 1 1 ), aşează 
cite o piatră la zidul ridicat de Biserică pentru a opri valu I 
cametei. Codul  de drept canonic s-a îmbogăţit şi el cu 
o legislaţie împotriva Cametei. Către 1140, Graţian, în 
Decretul său, alcătu ieşte dosarul scripturic şi patristic 
(29 "autorităţi le"). Decretala Consuluit dată de Urban I I I  
(1187) îşi va ocupa locul în a l  doi lea sfert la secolului al 
XI I I- iea în Cod, alături de Decretalele lu i  Grigore IX. 
Nici teo logii n u  rămîn mai prejos. Episcopul  de Paris, 
Pierre Lombard, mort în 1 1  60, în a sa Carte d.e 
precepte, care va fi în secolu l  al XI I I- iea, manual 
universitar pentru studenţii în teologie, reluînd pe 
Stîntu l  Anselm care, primul, la trecerea din secolul al XI-
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lea spre al XI I-iea, asimi lează camăta - furtului, situează 
camăta, formă de jaf, printre interdicţi i le celei de-a 
patra porunci: "Să nu furi (Non furtum facies)." Cardinalu l  
Robert de Courcon, canonic de Noyon, care locuieşte 
la Paris începînd cu 1 1 95 înainte de a conduce cruciade 
împotriva Albigenzilor în 1 21 4  şi de a da tinerei 
universităţi din Paris prjmele sale Statute (1 21 5), 
inserase în Summa sa anterioară conci l iu lu i  de la Paris 
din 1 2 1 3 pe care l-a determinat să ia măsuri severe 
împotriva cămătarilor - un adevărat tratat de usura. El 
propune ca acest flagel ,  pe care-l consideră, împreună 
cu erezia, ca pe cea mai gravă boală a epocii sale, să 
fie combătut printr-o vastă ofensivă pusă la punct de un 
Conciliu ecumenic. El vede în cămătar - şi voi reveni la 
acest aspect - un trîndav, şi pentru el trîndăvia este 
mama tuturor vici i lor. Conciliu l ,  condus de papă, şi în 
care s-au adunat toţi episcopii şi ţoţi principii , poruncea 
fiecărui c reştin ,  sub pedeapsa excomu n icări i  ş i  
condamnării, să muncească cu mintea şi cu trupul şi 
să-şi cîştige pîinea cu· sudoarea fru nţii, potrivit 
preceptoru lu i  Sfintulu i  Paul, ''În felu l  acesta - conch idea 
el - toţi cămătarii, răscu laţii şi hoţii vor dispărea, se vor 
putea face pomeni şi înzestra b isericile, şi totu l va fi ca 
la început 9". După această utopie anti-camătă, toţi 
marii scolastici consacră cametei o parte mai mult sau 
mai puţin importanţă a lucrări lor lor. Este cazul lui 
Gu i l laume d' Auxerre, episcop de Paris, mortîn 1 248 10, 

de Sfintul Bonaventura şi Sfintul Thomas din Aquino 11, 
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morţi în 1 274. Gi l les de Lessines, discipol al lui Thomas 
din Aquino, compune şi el între 1 276 şi 1 285 un întreg 
tratat asupra cametei, De usuris. 

Între mij locul secolului al Xl�-lea şi al celui de-al 
XI II-iea, recrudescenţa.condamnărilor cametei se explică 
prin teama Bisericii de a vedea societatea tu lburată de 
proliferarea practicilor cămătăreşti. Al treilea Conci l iu 
de la Lateran (1 1 79) declară că prea mulţi oameni îşi 
părăsesc starea şi meseria, pentru a se face cămătari. În 
secolul al XII I- iea, papa lnocenţiu al IV-iea şi marele 
canonist Hostiensis se tem de pustiirea satelor, din 
cauză că ţăran i i  au deven it cămătari sau au rămas fără 
animale ori unelte de muncă din vina posesorilor de 
pămînturi, ei înşişi atraşi de cîştiguri le cametei. Atracţia 
exerci�tă de camătă face să apară ameninţarea unui  
regres a l  Qcupării terenuri lor şi a l  agriculturii, ş i  cu el -
spectrul foametei. 

Defin iţii le medievale ale cametei provin de la 
Sfintul Ambrozie: "Camătă înseamnă a primi mai mult 
decît ai dat (Usura est plus aecipere quam dare) 12", de la 
Sfintu l Hieron im: "Se numeşte camătă şi surplus orice, 
dacă s-a luat mai mult decîţ s-a dat (Usuram appellari et 
super abundatiam quidquid ii/ud est, si ab eo quod dederit plus 
acceperit 11)", din Capitulariul din Nimegue (806): "Este 
camătă acolo unde se cere mai mult decît s-a dat (Usura 
est ubi amplius requiritur quam datur)", şi din Decretul lu i  
G raţian: "Tot ce este cerut în afară de capital, înseamnă 
camătă ( Quicquid ultra sortem exigitur usura est) 1 "". 
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Camăta este un surplus ilicit, o depăşire nelegitimă. 
Decretala Consuluit a lu i  Urban al 1 1 1-lea (1 1 87), 

i ntegrată în Codul de drept canon ic, exprimă fără 
îndoială cel mai bine atitudinea Bisericii faţă de camătă 
în secolu l  al XI I I-iea. 

- Camăta este tot ce se cere în schimbul unui  .{ja 

împrumut dincolo de împrumutu l propriu zis; 
- A lua camătă este un păcat interzis de Vech iu l  

şi Noul Testament; 
- Ch iar numai speranţe că vei căpăta mai mult 

decît ai dat este un păcat; 
- Cametele trebuie să fie integral restituite 

adevăraţilor posesori; 
- Preţuri mai mari cerute pentru o vînzare pe 

credit înseamnă camătă. 
Thomas de Chobbam, în cea mai veche, din cele  

cunoscute, Summa pentru confesori, redactată în 
principal înainte de 1 21 5  şi probabil pusă în circulaţie 
în 1 21 6, întemeiază camăta doar pe autoritatea Noulu i  
Testament şi dreptulu i  canon ic: 

"Şi Dumnezeu spune în Evanghel ie: împrumută 
fără să aştepţi nimic în schimb" (Luc:a, VI, 3 5) . Şi canonu l  
spune: "Este camătă aco lo unde se cere mai mult decît 
s-a dat" (Decretul lui G raţian, c.4, CXIV, q.3, reluînd 
capitularu l d in Nimegue din 806), "indiferent despre ce 
este vorba şi ch iar dacă nu  primeşti n imic ci doar 
nutreşti speranţa că vei primi (Decret, c. 1 2, Comp. I ,  
v. 1 5, reluat de decretala Consu/uit) 15". 
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Element capital: camăta este mai mu lt decît o 
crimă; este un păcat. Gui l laume d'Auxerre o spune: "A 
da cu camătă este în sine şi după sine un păcat 16". Mai 
întîi este un păcat fi ind o formă de avaritia - lăcomie. 
Lăcomia pe care Thomas de Chobbam o aşează de la 
bun început pe plan spiritual: "Există două feluri de 
avaritia dezgustătoare care sînt pedepsite printr-un 
verdict j udecătoresc: camăta şi simonia [trafic de bunuri 
spirituale] ,  despre care voi vorbi mai jos. În primul rînd 
camăta 17". 

Dominicanu l  Etienne de Bourbon, o jumătate de 
secol mai tîrziu, nu spune altceva: "Vorbind de avaritiaîn 
genetal , acum trebuie să vorbesc despre unele din 
formele ei, şi mai întîi camăta .. . 18" 

Camăta.este în primul rînd un furt. Această 
identificare propusă de Sfîntul Anselme (1 03 3-1 1 09) în 
ale sale Predici şi Îndemnuri 19 reluată în secolul al XI I-iea 
de Huguens de Saint - Victor, Pierre le Mangueur şi 
Pierre Lombard, sfîrşeşte prin a se substitui noţiuni i  
tradiţionale de camătă definite ca "profit ruşinos" (turpe 
lucrum). 

Furtul cămătăresc este un păcat contra justiţiei. 
Thomas din Aquino o spune clar: "Este oare un păcat 
să primeşti ban ii ca răsplată pentru banul împrumutat, 
ceea ce înseamnă a primi camătă?" Răspunsul :  "A primi 
o camătă pentru bani i  împrumutaţi este în sine nedrept: 
căci se vinde ceea ce nu există, instaurînd astfel în mod 
vădit o inegal itate contrară dreptăţii. 2011 
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Or, mai mult poate decît secolul al XII- iea, cel de 
la XI I I- iea este un secol al dreptăţii. 

Dreptatea este prin excelenţă virtutea regi lor. 
Ogl inzi le principi i lor, care fac portretul regelui ideal , 
ins istă asupra necesităţii ca el să fie drept. Justiţia, care 
se asociază cu un progres al practici lor şi instituţiilor 
judecătoreşti :  anchetatori regali, parlamente. Sub 
Ludovic cel Sfînt, pentru prima dată şi înaintea celorlalţi 
principi creştini, apare în mina stingă a regelui Franţei, 
în mod simbol ic, în locul vergelei, mina dreptăţii, " la 
main de justice", noul simbol al puteri i regale. Joinvi l le 
lasă posterităţii imaginea regelui sfînt judecător el însuşi 
sub stejarul de la Vincennes. 

Această grijă pentru dreptate devine, în acelaşi 
timp, o idee-forţă în domeniul economic, atît de pătruns 
de ideologia rel igioasă şi de etică. 

Datul fundamental al activităţii economice, al 
pieţei care începe să se constituie, este tocmai pre/ul cel 
drept şi plata cea dreaptă. 

Chiar dacă preţul cel drept este de fapt, cel al 
pieţei, exigenţa de dreptate este prezentă. Camăta este 
un păcat împotriva preţului drept, un păcat împotriva 
naturii. Aceasta afirmaţie are de ce să surprindă. Şi totuşi 
aceasta a fost COJJcepţia clericilor din secolu l  al XII I-iea, 
şi a laic i lor i nfluenţaţi de ei. Este vorba de camătă doar 
atunci cînd se obţine un plus în ban i din alţi bani. 

Un text surprinzător, greşit atribu it Sfîntu lu i  
Ioan Chrysostomul,  probabil datînd din secolul a l  V-lea, 
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a fost cuprins în a doua jumătate a secolului  al XII-iea în 
Codu l  de drept canonic. Aici este scris: "Dintre toţi 
negustorii , cel mai blestemat este cămătarul ,  căci el 
vinde un lucru dat de Dumnezeu şi nu dobîndit de 
oameni [contrar negustoru lu i] şi, după camătă, el 
recuperează lucrul  acesta, împreună cu bunul altuia, 
ceea ce negustorul nu face. Se va obiecta: cel care 
închiriază un  cîmp pentru- a primi arendă sau o casă 
pentru a dobîndi chirie, nu este oare asemănător celui 
care îşi împrumută banii cu dobîndă? Desigur, nu. Mai 
întîi pentru că singura funcţie a banului este cea de a plăti 
un preţ de cumpărare; apoi, fermierul face pămîntul să 
dea roade, locatarul se bucură de casă; în aceste două 
cazuri proprietarul dă în folosinţă un lucru de-al său 
pentru a primi bani, şi într-un fel ,  pentru a schimba 
cîştig, în timp ce banul dat în avans nu poate să fie de 
vreun folos; în sfirşit, întrebuinţarea oboseşte cite puţin 
cîmpu l ,  degradează casa, în timp ce banul împrumutat 
nu suferă nici o d iminuare sau îmbătrîn ire." 

Banul este sterp. Or, camăta vrea să-i facă 
u rmaşi Thomas din Aquino spune, după ce l-a citat pe 
Aristotel: Nummus non parit nummos, (Banu l  nu naşte 
bani) .  Aşa cum a explicat Jean lbanes 21, nu-i vorba că 
teo logii şi special iştii în dreptul canonic al Evu lui Mediu 
ar fi refuzat orice productivitate a banului ,  a capitalului; 
dar în cazul împrumutu lu i  cu dobîndă, al împrumutului  
mutuum_, a face să se nască ban i din bani este împotriva 
naturi i . Thomas din Aquino afirmă: "Moneda [ . . .  ] a fost 
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inventată în primul rînd pentru schimb; astfel incit 
întrebuinţarea sa potrivită şi iniţială este de a fi consumată, 
cheltuită în cadrul schimburilor. Drept urmare, este nedrept 
în sine să primeşti o răsplată pentru folosirea banului dat cu 
împrumut; tocmai în aceasta constă camăta 22." De asemenea, 
pentru Sfîntul Bonaventura banul este prin sine neproductiv; 
"Banul atît de la sine cît şi prin sine nu rodeşte, rodul vine din 
altă parte. 23" 

Într-un fel de parabolă, "Viţa de vie şi camăta", 
Thomas de Chobbam constată: "Banu l  care doarme nu 
produce în chip firesc nici un rod, dar viţa de vie este în 
chip firesc rodnică. 24" 

Şi totuşi, în lipsa unei fecundaţii natu rale, încă din 
Evul  Mediu timpuriu unii s-au gîndit ca banul  să fie pus 
să " lucreze". Deja, în 827, în testamentul său (a cărui 
autenticitate a fost contestată) , d ogele Veneţiei, 
Partecipazio, vorbeşte de Solidi laboratorii, de "banii care 
l ucrează" . Banii daţi cu camătă sau "investiţi" în 
perspectiva unui profitîndreptăţid În secolu l  al XI I I-iea, 
teo logii şi specialiştii în drept canonic constată cu 
mirare că banii cămătăreşti într-adevăr, " lucrează". 

Autorii de culegeri de exempta şi predicatorii se fac 
ecou l acestei indignări. 

În Dia/ogus miraculorum, între un călugăr şi un 
novice, Cesaire de Heisterbach, către 1 220, face ca 
personajele sale să vorbească astfel: 

"NOVICELE - Mi se pare că a lua camăta este un 
păcat foarte grav şi greu de îndreptat. 
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"CĂLUGĂRUL - Ai dreptate nu  există păcat 
care, din cînd în cînd, să nu dormiteze. 

Camăta nu încetează vreodată să păcătuiască. 
În timp ce stăpînul  ei doarme, ea însăşi nu doarme 
creşte şi se ridică fără încetare. 25" 

În Tabula exemp/orum, manuscris din secolul al 
XI I I-iea aflat la Bibl ioteca Naţională din Paris, se poate 
citi: "Orice om se opreşte din muncă în zi lele de 
sărbătoare, dar boii cămătari (boves usurarii) muncesc 
fără încetare şi astfel insu ltă pe Dumnezeu şi pe toţi 
sfinţi i ;  şi cum camăta este un păcat fără sfîrşit, tot fără 
sfîrşit trebu ie să fie şi pedeapsa ei 26". 

Se simte cît de mult a fost folosită această temă 
de pred icatori, şi cît de mult se pretează ea unor efecte 
oratorice: "Fraţii mei, fraţi i mei, ştiţi voi un păcat care 
nu se opreşte vreodată, care este săvîrşit tot timpu l ?  
Nu? E i  b ine, da există unul  singur, ş i  am să vi-l spun. Este 
camăta. Banul  dat cu camătă nu încetează să lucreze, el 
produce fără încetare ban i. Ban ii nedrepţi, ruşinoşi, 
dezgustători, dar totuşi ban i. Este uri lucrător neobosit. 
Cunoaşteţi voi, fraţi i mei, un lucrător , care nu se 
opreşte din l ucru n ici cînd doarme? Nu? Ei bine, camăta 
continuă să l ucreze zi şi noapte, dumin icile şi sărbători le, 
în timpul somnului şi atunci cînd este trează! A lucra 
dormind? Această minune diabol ică, încurajată de Satana, 
camăta reuşeşte să o facă. De aceea camăta este în 
acelaşi timp o insultă împotriva lu i  Dumnezeu şi a 
ordini i pe care el a stabi l it-o. Ea nu respectă n ici ordinea 
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naturală pe care El a dorit să o pună în lume şi în viaţa 
noastră trupească, nici ordinea calendarulu i  pe care el 
1-a întemeiat. Ban ii din camătă nu sînt oare ca n işte boi 
de muncă ce lucrează fără încetare� Pentru un păcat făra 
întrerupere şi fără sfîrşit, pedeapsă făra răgaz şi fără 
sfîrşit. Compl ice devotat al Satanei, camăta nu poate 
duce decît la supunerea veşn ică faţă de Satana, la 
pedeapsa fără stirşit a infernulu i. 

Am putea spune astăzi că lucrul la bandă al 
cametei se sfîrşeşte inevitabil în lanţuri le  veşn ice ale 
damnări i. 

A face să se nască pui de monede, să facă să 
lucreze, banul, dispreţuind legi le naturale stabil ite de 
Dumnezeu, fără cea mai mică pauză, nu este oare un 
păcat împotriva naturi i� De altfel ,  îndeoseb i începînd cu 
secolu l  al XI I-iea, secol "natural ist", nu spuneau oare 
teologii: Natura, id est Deus (natura, ad ică Dumnezeu) � 

Marii preoţi, care sînt şi acum cei mai buni  
teologi, au înţeles bine această real itate scandaloasă a 
Cametei. 

Dante mai întîi , în chiar seco lu l  cametei 
triunfătoare: 
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e perche /' uisuriere a/tra via tene 
per se natura e per la sua seguace 
dispregia, poi ch'in altra pon la spene. 

Dar cum zarafi i altei căi urmează, 
ei firea şi arta le  urăsc nespus, 
căci doar în ban i nădejdi le-şi aşază 27• 



Punga: camăta 

Apoi, chiar în zilele noastre, în umbra veneţiana 
a lui Shylock. Ezra Pound: 

Usura ucide pruncul la sin 
Înjugă grumazul tînărului, 
Paralizează. culcuşul, stîrneşte împotriva 
tînărului soţ pe soaţa-i. 

CONTRA NA TURAM 28• 

Da, Camăta nu  putea avea decît o singură 
soartă, infernul. 

Deja, la mij locul secolului al V-lea, papa Sfîntul 
Ioan I cel Mare a rostit o frază care răsună in tot Evul 
Mediu: 

"Fenus pecuniae, funus est animae" 
(Profitul cămătăresc al banului este . moartea 

sufletului.) 
Camăta este chiar moartea. 
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Hoţii de timp 

În scu lptura roman ică, începînd cu secolul al XII
iea, un personaj este înfăţişat ca un criminal şi ţintuit la 
stîl pu l  infamiei: cămătarul .  Această publ icitate îi asigură, 
printre figuri le răulu i ,  un relief aparte. Ea îl face să intre 
în acel tezaur al exemplelor rele, al anecdotelor 
înfricoşătoare şi salutare pe care predica îl introduce în 
imaginarul colectiv al creştini lor. Cămătarul este unu l  
d in  eroi i  p referaţi a i  acestor povestiri ţesute din 
miraculos şi cotidian , exempta, cu care am văzut că 
predicatorii îşi împănau predicile. El este omul cu punga 
de ban i. 

Imaginea şi predica, textu l artistic şi cel l iterar, 
iată unde trebuie căutat cămătarul aşa cum l-au văzut 
bărbaţi i şi femei le Evulu i  Mediu. Să mergem, spre 
exemplu, la original, în Auvergne: "Chiar la intrare, 
primul capitel care se impune privirii este cel al Fo/dives, 
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cum îl prezintă inscripţia de pe abacă• astfel ca oricine 
să afle [ .. .]. Acest bogătaş care nu este deloc uscăţiv, mai 
ţine  încă cu amîndouă mîini le preţioasa lui pungă. Dar 
acum diavolii pun stăpînire pe el. Nici chipurile lor 
bestiale[ ... ], nici modul în care.se agaţă depărul victimei, 
şi nici furci le  nu sînt liniştitoare 29." Acest Foldives, acest 
"bogat nebun" este cămătarul ,  vînatul infernulu i. Este 
un obez, îngraşat prin camăta sa. Pentru că era vorba de 
un  epitet firesc, Etienne de Bourbon, îl numea pinguis 
usurarus "cămătarul cel gras 30". 

După moartea lui ,  punga poate să joace o festă 
cadavrulu i  ş i  să dea pri lej de meditaţie celor apropiaţi. 
lată mărturisirea lui Jacques de Vitry; "Am auzitvorbindu
se de un cămătar care, în ultimile sale suferinţe, nevrînd 
cu nici un chip să-şi părăsească banii şi-a chemat soţia 
şi cop i i i  şi i-a făcut să jure că îi vor îndep l ini dorinţele. 
Le-a poruncit sub jurămînt să împartă ban ii în trei părţi, 
una cu care soţia lu i  se putea recăsătorii, cealaltă pentru 
fi i i  şi fi icele sale. În ceea ce priveşte a treia parte, ei 
trebu iau să o pună într-un săculeţ pe care îl vor lega de 
gîtul lui ş i  cu care va fi înmormîntat. Cum a fost 
înmormîntat cu o sumă enormă, urmaşii au dorit să o 
recupereze chiarîn timpul nopţii, au deschis mormîntul 
şi au văzut c:um demonii îndesau în gura cămătarului 
banii transformaţi în tăciuni aprinşi. Îngroziţi, ei au luat
o la goană 31." Din punga cămătaru lui monedele trec în 

• Placă de piatră aşezată deasupra capitelului unei coloane. 
(nota trad.) 
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gura cadavru lu i  transformat în puşcul iţă diabol ică. Astfel, 
aşa cum altundeva (spre exemplu pe faţda unei case din 
Goslar) se poate vedea un cămătar defecînd un ducat 
din aur, psihanal iza imaginară a cămătarulu i  medieval 
asociază banu l  cîştigat pe nedrept unei sexualităţi orale 
sau anale. 

În Tabula exemplarum o maimuţă, caricatură a 
omului, trebuie, într-un rit de inversiune, să purifice 
punga cămătarului : "Un pelerin traversa marea pentru 
a face călătorie la locurile sfinte, o maimuţă care se afla 
pe corabie i-a furat punga ş i  s-a căţărat pe vîrful unui 
catarg şi acolo deschizînd punga, a făcut o triere: 
anumite monede le punea de-o parte şi apoi din nou în 
pungă, pe altele le arunca în mare. Ond şi-a recuperat 
punga, pelerinul a văzut că maimuţa aruncase toate 
monedele rău dobîndite [prin camătă], în vreme ce pe 
celelalte le păstrase 32." 

• 

În sfîrşit, iată-i pe cămătari în Infernul lu i  Dante: 
Ma io m'accorsi 

che dai col/o a ciascun pendea una tasca 
ch'avea certo co/ore e certo segno 
e quindi par che'I oro occhio si pasca 33• 

Dar de gît văzui 
că fiecare-avea legat-o pungă, 
cu-altminteri semn şi-alminterea culoare 
şi cu nesa/ priveau la ea-ntr-o dungă. 
Îi vom regăsi pe damnaţi i cu pungă văzuţi de 

Dante în infern. Culoarea şi semnul  sînt b lazoanele 

36 



Ho/ii de timp 

fami l i i lor pe care Dante le stigmatizează ca fiind dinastii 
de cămătari. 

Mai întîi însă trebuie să eliminăm un echivoc. 
Istoria a legat strîns imaginea cămătarului de cea a 
evreu lu i .  

Pînă în secolul  a l  XI I-iea, împrumutul cu camăta 
care nu  punea în joc sume importante şi care se făcea, 
în parte, în cadrul economiei naturale (se dădeau cu 
împrumut grîne, haine, materi i prime şi obiecte şi se 
primea înapoi o cantitate mai mare din ceea ce se 
împrumutase) era aproape cu totu l în mîin i le evrei lor. 
Treptat, acestora le fuseseră într-adevăr, interzise 
activităţi le  productive pe care astăzi le numim "primare" 
sau "secundare". Nu le mai rămînea, în afară de cîteva 
profesiun i  "l iberale" ca medicina - mult timp dispreţuită 
de creşti n i  care lăsau altora îngrijirea corpu lui, făcută 
pentru cei puternici şi bogaţi de către medicii evrei iar 
pentru ceilalţi de vindecători "populari" şi remedii le 
naturale- decît să producă ban ii cărora creştin ismul le 
refuza tocmai orice fecunditate. 

Nefi ind creştin i, ei nu aveau reţineri şi n ici nu 
încălcau recomandările bib lice dind cu împrumut unor 
indivizi sau instituţii din afara comunităţii lor. În ceea 
ce-i priveşte, creştini lor nu le trecea prin minte să-i 
condamne fi indcă această condamnare privea înainte 
de toate famil ia, fraternitatea creştină, mai întîi pe 
clerici, apoi pe laici. La rîndul lor, anumite mănăstiri 
practicau forme de credit, îndeosebi garanţia imobil iară, 
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condamnată la sfîrşitul secolulu i  al XII- iea. Într-adevăr, 
totul s-a schimbat odată cu secolu l  al XI I-iea, mai întîi 
pentru că avîntu l economic a p��vocat -C::>· ·enormă 
creştere a circulaţiei monetare şi dezvoltarea creditului .  
Anumite forme de credit au fost admise, dar altele, 
precum împrumutu l  pentru consum îmbinat c;u 
perceperea unui cîştig; sînt dtn nou condamnate şi 
pedepsele sporite. 

În acelaş timp, situaţia evrei lor în lumea creştină 
se înrăutăţea. Către anu 1 1  OOO avuseseră loc pogromuri; 
apoi în timpul cruciadelor sînt urmăriţi îndeosebi de 
mulţimi le în căutare de ţapi ispăşitori pentru calamităţi 
(războaie, foamete, epidemii) şi de victime exp iatorii 
pentru fanatismul lor rel igios. Anti-iudaismul  Bisericii 
se înăspreşte şi în societatea creşi nă, de la oamen ii de 
rînd pînă la principi,antise�itismul  avant la lettre apare în 
secolu l  al XI I-iea şi îndeosebi al XII I- iea. Se răspîndeşte 
obsesia impurităţii evreulu i . Apar şi apoi se multipl ică 
acuzaţi i le de omoruri rituale (în Angl ia, la Norwich în 
1 1 44, în Franţa fa Blois în 1 1 71 )  ca şi cele de profanare 
a cuminecăturii. Evrei i, deicizi asasi ni  ai lu i  Isus în istorie, 
devin ucigaşi ai lu i  Isus în împărtăşan ie, pe măsură ce se 
dezvo ltă cultul euharistic. Marele special ist al lu i  Dante, 
Andre Pezard, a observat că pentru Dante, exprimînd 
aici mental itatea epocii sale, "camăta este condamnată 
[ . . . ] ca o formă de bestial itate 34". Unui neam bestial ir 
corespunde o practică bestială. Aceeaşi ură se naşte 
printre creştin i  faţă de evrei şi faţă de camătă. Al IV-iea 
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Conci l iu de la Lateran (1 21 5)  hotăra: "Dorind ca în felu l  
acesta să înpiedicăm tratarea inumană a creştini lor de 
către evrei hotărîm [ .. . ] ca, în cazul în care, sub un 
pretext oarecare, evreii au cerut creştin i lor dobînzi 
mari şi excesive, orice legătură a creştin i lor cu aceştia 
să fie interzisă pînă cînd vor da satisfacţie 35." 

Cămătarii creştini ,  fi ind păcătoşi, depindeau de 
tribunalele  ecleziastice, officialites care, în general, 
man ifestau o oarecare i n d u lgenţă, lăsîndu-i  l u i  
Dumnezeu grija de  a-i pedepsi prin damnare (afurisen ie, 
osîndire la munci le iadului). Însă evreii şi străini i  (în 
Franţa cămătarii italieni şi meridional i, din Lombard ia şi 
Cahors) depindeau de justiţia laică, mai dură şi mai 
represivă. fi.lip August, Ludovic VI I I  şi mai ales Ludovic 
cel Sfînt au dat o legislaţie foarte severă referitoare la 
cămătari i evrei - în acest fel ,  represiunea paralelă a 
iudaismulu i  şi a cametei a contribuit la al imentarea 
antisemitismulu i  care stătea să se nască şi la înnegrirea 
imagini i cămătarului, mai mult sau mai puţin asimilat cu 
evreul .  

Marele avînt economic din secolu l  a l  XI I-iea a 
mărit numărul cămătari lor creştini . Ei nutreau cu atît 
mai multă duşmăn ie faţă de evrei cu cît aceştia erau 
uneori concurenţi de temut. Ceea ce mai interesează 
aici sînt cămătarii creştini , fără a uita că, în secolul al XI I I
iea, istoria lor se desfăşoară pe un fond de antisemitism. 
Teoretic, Biserica îi prezenta ca fi ind mai răi decît evrei i: 
"Astăzi cămătarii sîntonoraţi şi apăraţi, datorită bogăţii lor 

39 



JACQUES LE GOFF 

lor. de către seniorii mireni care spun: "Ei sînt evrei i 
noştri i" [adică sînt cei care ne acordă împrumuturi şi se 
află sub protecţia noastră] chiar dacă sînt mai răi chiar 
c:lecît evrei i .  Căci evreii nu dau împrumuturi cămătăreşti 
'""at11or lor Cămătari i noştri i au deven it intimii, valeţii 
de cameră nu numai ai prelaţi lor, cărora te fac servicii 
ş1 le împrumută ban i pentru ca să obţină s lujbe preoţeşti 
pentru fiii lor. În ceea ce le priveste pe fi icele lor, ei le 
căsătoresc cu cavaleri ş i  nobi l i  ş 1  wtui se StJpune banilor 
1or . Şi în timp ce în zilele noastre cei săraci sînt 
dispreţuiţi, aceştia sînt ţinuţi la mare cinste 36." Aceste 
aprecieri ale lui Jacques de Vitry sînt cele ale unu i  
predicator moral izator şi pesimist, înclinat să înnegrească 
real itatea. N u  era totuşi nici atît de onorabi l ,  n ici atît de 
sigur să fi cămătar în secolul  al XIH-lea. Ceea ce trebuie 
să vedem îndărătu l acestei sumbre imagin i  este faptul că 
societatea creştină de atunci este destu l de departe de 
tabloul moralizator cu care unii hagiografi modern i ai 
Evu lu i  Mediu ne gratifică. În timpul lu i  Francisc din 
Assisi şi al "doamnei Sărăcie_", adevărul este că cei săraci 
sînt dispreţu iţi şi camăta poate fi un  mij loc de ascensiune 
socială pe care numai spaima de infern î l  poate îngrăd i. 
Nu mai este evocată roata norocu lu i  care coboară şi 
poate urca din nou, ci scara pe care te rostogoleşti 
iremediabi l .  Etienne de Bourbon preia exemplu l  de la 
un  predicator contemporan-lui. '1ntr-un oraş a sosit un 
copi l  foarte sărac şi rîios, de aceea a fost porecl it 
"rîiosu l". După ce a mai crescut, pentru a-şi cîştiga 
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pîinea a ajuns comisionar la un măcelar. A adunat ceva 
bani cu care a început să practice camăta. Banii aducîndu
i cîştig el şi-a cumpărat nişte haine ceva mai onorabile. 
Apoi s-a căsătorit şi, datorită cametei, a început să 
sporească în faimă şi bogăţie. Au început să-l numească 
Martin Legaleux, porecla de altă dată devenind nume 
de familie, apoi, devenit şi mai bogat, a fost numit 
Martin, apoi, cînd a devenit unul  din cei mai bogaţi din 
oraş, messire Martin. În cele din urmă umflat de camătă 
prim ul dintre bogaţi, a fost numit de către toţi monseigneur 
Martin,  şi toţi îl cinsteau ca pe seniorul lor. Numai de n
ar coborî treptele dînd înapoi, aşa cum le-a urcat 
practicînd camăta, dintr-o dată; într-o clipită, el va 
coborî în străfundul celor mai rele grozăvii ale infernului 37." 

Acest cămătar creştin este un păcătos. De ce fel ?  
Camăta este un furt, deci cămătarul e un hoţ. Şi în 
primul rînd ca orice hoţ, unul  fură proprietatea altuia. 
Thomas de Chobbam spune clar: Cămătarul comite un 
furt (furtum) sau o camătă (usuram) sau un jaf (rapinam), 
căci el primeşte un bun străin (rem alienam) împotriva 
voinţei "proprietarul ui" (invito domino) adică a lui  
D,'!mnezeu 39• Cămătarul este un hoţ deosebit; chiar 
dacă el n u  tu lbură liniştea publică (necturbatrempublicam), 
furtul său este deosebit de odios, cîtă vreme el îl fură pe 
Dumnezeu. 

Ce vinde el, de fapt, dacă nu timpul care se scurge 
din momentul în care împrumută şi pînă cînd primeşte 
înapoi cu dobîndăl Or timpul aparţine numai l ui 
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Dumnezeu. Hoţ de timp. cămătarul este un hoţ al 
patrimoniu lui lui Dumnezeu. Toţi contemporan i i  o 
spun, dupăSfintulAnselm şi Pierre Lombard. "Cămătarul 
nu vinde nimic altceva debitorului său decît timpul care 
aparţine lui Dumnezeu. De aceea nu poaţe obţine  un 
profit din vînzarea unui  bun care nu-i aparţine 40." 

Mai explicită, dar exprimînd un loc comun al 
epocii, Tabula exemplorum aminteşte : "Cămătarii sînt 
hoţi, căci ei vînd timpul care n u  le aparţine şi a vinde 
bunul altuia, contra voinţei posesorului. este un furt 41 ." 

Hoţ de "proprietate" apoi hoţ de timp. situaţia 
cămătaru lui se agravează. Căci "proprietatea" - noţiune 
care, în Evul Mediu, nu reapare cu adevărat decît odată 
cu dreptul romanic în secolele XII şi XIII şi nu se aplică 
decît bunurilor mobiliare - aparţine oamenilor. Timpul 
aparţine lui Dumnezeu, şi doar lui . Clopotele îl proslăvesc 
în această epocă în care ceasu l  mecanic încă nu există, 
căci acesta apare abia la sfirşitul secolului al XIII-iea. 

Thomas de Chobbam spune foarte clar în urma 
textu lui citat mai înainte (pp. 1 8- 1 9): "Astfel cămătaru l 
nu vinde debitorului său nimic din ceea ce-i aparţine, ci 
numai timpul  care aparţine lu i  Dumnezeu (sed tantum 
tempus quod dei est) . Pentru că vinde ceva străin el nu  
trebuie să dobîndească d in  această vînzare nici un 
profit 42." 

Tabula exemplorum este şi mai expl icită. Ea evocă 
vînzarea z i le lor şi a nopţi lor a cărei semnificaţie 
antropo lo�1că ş1 s i m bo l i c ă o reaminteşte. Ziua este 
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lumina, mij locu l  care face posibi lă folosi rea de către om 
a simţului său vizual, dar care exprima şi materia 
luminoasă a sufletu lui ,  a lumii şi a lui Dumnezeu. 
Noaptea este odihna, timpul  liniştii, al recuperării cînd 
nu e tulburat de vise. Este de asemenea timpul mistic 
al absenţei instabi l ităţii a tulburări i, a chinulu i. Ziua şi 
noaptea sînt dubluri le pămîntene ale celor două bunuri 
eschatologice lumina şi pacea. Căci alături de noaptea 
infernului ,  există o noapte pămîntească cînd poate fi 
presimţit paradisu l .  Cămătarul vinde tocmai aceste 
două bunuri supreme. 

Un alt manuscris din secolul al XII I-iea, de la 
Biblioteca Naţională din Paris, sintetizează bine şi mai 
complet decît Tabula figura acestui păcătos şi hoţ care 
este cămătaru l. 

"Cămătarii păcătu iesc împotriva naturii dorind 
să zămislească bani prin ban i ca un cal prin cal sau un 
catîr prin catîr. Mai mult, cămătari i sînt hoţi (latrones), 
căci ei vînd timpul care nu le aparţine, şi a vinde un bun 
străin, contra voinţei posesoru lui, este un furt. Mai 
mult, cum ei nu vînd n imic altceva decît aşteptarea 
ban i lor, adică timp, ei vînd de fapt zilele şi nopţi le. Însă 
ziua este vremea luminii , iar noaptea vremea odihnei. 
Prin urmare, ei vînd lumina şi odihna. De aceea nu este 
drept ca ei să se bucure de lumina şi odihna veşn ică ·43." 

Aceasta este logică infernală a cămătarului. 
Acest furt de timp este un argument deosebit de 

sensibi l pentru clericii trad iţionali de la hotarul dintre 
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secolele al XII- iea şi al XII I- iea, într-un moment în care 
valori le şi practici le socio-cu lturale se schimbă, în care 
oameni i  îşi aproprie fragmente ale prerogativelor divine, 
în care teritoriu l  monopoluri lor divine se îngustează. 
Chiar Dumnezeu trebuie să cedeze oamenilor unele 
valori ,  să le acorde "l ibertăţi", "scuti ri". 

O altă categorie profesională cunoaşte în aceeaşi 
epocă o evoluţie paralelă. Sînt "noii" intelectual i care, în 
afara şcol i lor monastice sau a catedrelor predau în 
oraşe studenţi lor de la care primesc o plată, col/ecta. 
Între alţii ,  Sfintul Bernard i-a înfierat ca "vînzători, 
negustori de cuvinte". Şi de fapt ce vindeau ei? Şti inţa 
cea care, ca şi timpul,  nu aparţine decît lu i  Dumnezeu. 

Dar aceşti hoţi de şti inţă vor fi curînd j ustificaţi. 
În primul rînd prin "munca" lor. În calitate de lucrători 
intelectual i, noii dascăli vor fi admişi în societatea 
recunoscută a timpulu i  lor, ca şi în aceea a aleşi lor: cea 
care trebuie să prelungească în viaţa de dincolo şi 
pentru totdeauna meritoşi i  de aici. Cei aleşi, care pot fi 
- cu singura condiţie a dreptăţii şi a ascu ltării faţă de 
Dumnezeu - şi privilegiaţi dar şi oprimaţi ai acestei l umi. 
Biserica îi exalta pe cei săraci, dar recunoaşte de bună 
voie pe cei bogaţi care sînt demni de averea lor datorită 
purităţii originei acestei averi, ca şi datorită virtuţilor cu 
care e ea fo losită. 

Ciudată situaţia cămătaru lu i  medieval . Într-o 
perspectivă a duratei l ungi , istoricul de azi îi recunoaşte 
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cal itatea de precursor al unui sistem economic care, în 
ciudanedreptăţi lor şi tarelorsale, seînscrie, în Occident, 
pe traiectoria unu i  progres: capital ismul. În vreme ce în 
eh iar vremea sa acest om a fost hui it, în conformitate cu 
toate punctele de vedere ale epocii. 

În l u nga trad iţ ie i udeo-c reşti nă ,  e l  este 
condamnat. Cartea sfintă îl face să fie apăsat de un 
blestem bimi lenar. Valori le noi ale secolulu i  al XI II- iea 
îl resping şi ele ca pe un duşman al prezentu lu i. Marea 
promovare, este, cea acordată muncii şi muncitorilor. 
Or, el este un trîndav deosebit de scandalos. Căci 
l ucrul diabol ic al banu lu i  pe care-l pune în .mişcare nu  
este decît încununarea detestabi lei sale trîndăvii. 

Aceasta Thomas Chobbam o spune c lar: 
"Cămătaru I doreşte să obţină un profit fără n ici o mu ncă 
şi chiar dormind, ceea ce este împotriva porunci lor lu i  
Dumnezeu care spune: "În sudoarea frunţii tale să-ţi 
mănînci pîinea." (Facerea, I I I ,  1 9) 44." 

Cămătaru l acţion ează împotriva p lan u l u i  
Creatoru lu i .  Oamenii Evu lu i  Mediu au văzut în muncă 
mai întîi o pedeapsă pentru păcatul originar, o pen itenţă. 
Apoi, fără a nega această perspectivă pen itenţială, au 
început să aprecieze din ce în ce mai mu lt munca, mij loc 
de răscumpărare, de demnitate, de mîntui re; colaborare 
la opera Creatoru lui care, după ce a muncit, s-a odihnit 
în cea de a şaptea zi. Munca, grijă de preţ pe care trebuie 
să o smu lgem înstrăinării pentru a face din ea, individual 
şi colectiv, calea difici lă a elaborării. 
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� ' Pe acest şantier al progresului u manităţii, 
cămătarul este un dezertor. 

Odată cu secolul al XIII-iea, gînditorii fac din 
muncă baza bogăţiei şi mîntuirii, atît în plan eschatologic 
cit şi, am spune noi, economic: "Fiecar� să mănînce 
pîinea pe care a cîştigat-o prin propriul său efort, iar 
diletanţii şi trîntorii să fie alungaţi 45", arunci Robert de 
Courcon în faţa cămătarilor, iar Gabriel le Bras 
comentează cu o remarcabilă pertinenţi: "Argumentul 
major împotriva cămătarului este că munca reprezintă 
principalul izvor al bogăţiei [ ... ]. Singura sursă a averii 
este munca spiritului şi a trupului. Nu există o altă 
justificare a cîştigului decît activitatea omului ""'." 

Singura speranţă pentru mîntuirea cămătarului, 
de vreme .ce tot cîştigul lui este rău dobîndit, este 
restituire� :inţegrală a ceea ce a dobîndit. Thomas de 
Chobban1' spune foarte clar: "Deoarece regu la canonică 
spune că păcatul, nu este niciodată iertat dacă ceea ce s
a furat n u  este restituit, este limpede că un cămătar nu 
poate fi considerat ca un penitent sincer atîta vreme cit 
nu  dă înapoi, ceea ce a smuls prin camătă 47.'' 

Cesaire de Heisterbach o spune şi el în urmarea 
răspunsului dat de călugăr novicelui: ''Îi este greu 
cămătaru lui să-şi îndrepte păcatul, deoarece Dumnezeu 
nu recunoaşte (căinţa) decît dacă tot ce a fost furat este 
restituit 48." 

Etienne de Bourbon şi Tabu/aexemp/orumfolosesc, 
în legătură cu restituirea dobînzilor, aceleaşi exemplum 
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destinat să arate în ce fel b lestemu l  cămătarului se 
poate exti nde asupra moşten itorilor săi,dacă aceştia 
nu se supun obl igaţiei restitu iri i .  A fi prietenu l  unui 
cămătar este ceva ce angajază în mod pericu los. 

lată versiunea unui domin ican : "L-am auzit 
povesti n d  pe  frate le  Raou l de Varey, stareţ al 
domin ican i lor din Clermont în momentu l întîmplări i ,  
despre un cămătar care înaintea morţi i, s-a căit şi şi-a 
chemat doi prieteni  cărora le-a cerut să-i fie executori 
(testamentari) fidel i şi rapizi. Ei trebu iau să-i restituie 
bunuri le străine pe care el le dobîndise şi le-a cerut să 
facă un  ju rămînt. Ei l-au făcut, însoţindu-l cu blesteme. 
Unu l  cheamă asupra lui focul sacru, cel care este numit 
focu l  gheenei (pedeapsa celor ce ard veşn ic), care să-l 
ardă în cazul în care nu-şi îndepl ineşte promisiunea. 
Celălalt face la fel ,  invocînd lepra. Însă după moartea 
cămătaru lu i ,  ei au păstrat bani i ,  neîndepl in ind ceea ce au 
promis, şi au devenit victimele propri i lor imprecaţi i . . 
Sub constrîngerea chinuri lor ei au mărturis it49." 

În Tabula, executorii infideli sînt trei: "Pe patu l de 
moarte un  cămătar a lăsat prin testament toate bunuri le 
la trei executori pe care i-a implorat să restitu ie totul. 
l-a întrebat de ce se teme cel mai mult pe lume. Primu l 
a răspuns: "de sărăcie"; al doilea "de lepră"; al trei le: "de 
focu l Sfintu lu i  Anton". "Toate aceste rele, le-a spus el, 
vor cădea asupra voastră dacă nu dispuneţi de bunurile 
mele restitu indu-le sau împărţindu-le aşa cum eu am 
hotărît". Însă după moartea sa, legatari i şi-au însuşit 
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toate bunurile mortului. Flri întîrziere, tot ceea ce 
mortul chemase prin imprecaţie i-a lovit slricia, lepra 
şi focul sacru 50." 

În felu l  acesta, Biserica înconjoarl practica 
restituirii cu toate garanţiile posibile. Chiar dincolo de 
moartea cămltarului de vreme ce se pare el restituirea 
a fost prevlzutl de cămltarul penitent post-mortem în 
testamentul slu - acest document atl"t de important în 
studiul atitudini i  faţă de moarte şi viata de dincolo din 
Evul Mediu (un "paşaport" pentru lumea cealaltl) -
Biserica dramatizeazl condiţiile executlrii sale. Ea 
promite pe pămînt executorului infidel "avant-gout" a 
torturilor care-l aşteapti în infern pe clmltarul nepodit 
şi care sînt transferate pe lumea aceasta prietenilor 
sperjuri şi lacomi. 

Sîntem infirmaţi prea puţin asupra realitlţii 
restituirilor de sume cămltlreşti. Istoricii au tendinţa sl 
vadl aici o ameninţare în general nerespectatl. 

Firi sl am naivitatea sl cred într-o practică 
dezvoltatl a restituirilor care de altfel se lovea, vom 
vedea, de numeroase piedici în executare, eu cred că 
dorinţarestituirii şi chiar restituirileau fostmai frecvente 
şi mai importante dedt se crede în mod obişnuit. Daci 
observăm mai îndeaproape nu numai el am putea fi mai 
bine infomaţi în legă.tură cu acest barometru al credinţei 
şi sentimentu l religios, dar am putea măsura şi  
consecinţele, asupra economiei şi societlţii, ale unui 
fenomen prea ignorat de istoricii economiei. Astăzi 
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ştim că aspectele financiare ale pedepsiri i  fraudei 
fiscale nu sînt deloc de neglijat. 

Că restitu irea este grea, îndeosebi pentru 
cămătarul lacom, ne-o dovedeşte o ciudată afirmaţie a 
Sfintulu i  Ludovic relatată de Joinvi l le: "El spune că este 
un  l ucru condamnabi l  să iei bunul  altu ia; căci a restitu i 
era atît de greu încît, chiar numai pronunţînd cuvîntul 
rendre el zgîrie gîtul prin r-uri le pe care le are, ca o greblă 
a diavo lu lu i, care întotdeauna trage înapoi pe cei care 
vor să restituie bunul altu ia. Şi diavolu l  face aceasta 
destul de subti l ;  căci pe mari i  cămătari şi pe hoţii cei 
mari, el  îi stîrneşteîn aşa fel încît îi hotărăşte să dăruiască 
lui Dumnezeu ceea ce ei trebuiau să restituie 51." 
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Cămătarul şi moartea 

Evul Mediu timpuriu condamnase sau dispreţuise 
multe meserii, mai întîi interzise clerici lor, apoi adesea 
şi laicilor, sau oricum denunţate ca ducînd foarte uşor 
la păcat. Revin cel mai adesea în acest index: hangi i, 
măcelarii, jonglerii, actorii, magicienii, alch imişti i, medicii, 
chirurgii, soldaţii, proxeneţi i, prostituatele, notarii, 
negustorii în primul rînd; dar şi postăvari, ţesători, 
şelari, vopsitori, cofetari, pantofari, pictori, pescari, 
bărbieri, judecăto ri reprezentanţi ai regelu i  sau 
seniorului, paznici de plantaţii, vameşi, comercianţi, 
croitori, parfumieri, vînzători de maţe de animale, 
morari, etc. 

Se pot bănui unele motive ale acestei marginalizări 52• 
Vechile tabuuri ale societăţi lor primitive reprezintă o 
bază solidă. Tabuul sîngelu i, carefuncţioriează împotriva 
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măcelari lor, călăilor, chirurgilor, a spiţeri lor, medici lor 
şi desigur împotriva soldaţi lor. 

Clericii se împotrivesc războinici lor. Tabuul  
impurităţi i , al  murdăriei care-i condamnă pe postăvari, 
vopsitori, !urători, spălători şi pentru Sfîntul Thomas 
din Aquino, pe spălătorii de vase. Tabuul banului, care
i exclude pe mercenari, luptători, prostituate dar şi pe 
negustori, şi printre ei, pe zarafi desigur, pe cămătarii 
noştri. 

Un alt criteriu deopotrivă creştin şi mai medieval ,  
se referă la cele şapte păcate capitale. Hangi i ,  patron i i  
de băi de aburi, cîrciumarii, jongleri i ,  favorizează 
desfrîul ;  "muncitoarele ţesătoare, avînd salari i mici, 
furnizează contribuţii abundente prostituţiei. Acestea 
sînt excluse sub semnul desfrîu lui .  Zgîrcen ia îi defineşte 
pe negustori şi pe oamenii legi i ,  lăcomia pe bucătar, 
orgoliu pe cămatar, trîndăyia pe cerşetor. 

Cămătarul ,  cea mai rea speţă de negustor, cade 
sub lovitura mai multor condamnări convergente: 
mînui"rea deosebit de scandaloasă a bani lor, zgîrcen ia, 
trîndăvia. Se adaugă, aşa cum am văzut, condamnările 
pentru furt, păcatul nedreptăţii şi păcatul împotriva 
naturii. Dosarul său este copleşitor. 

Secolu l  al XI I I - iea şi sistemu l său teoreti c , 

sco lastica, se pun de acord cu evoluţia activităţ i lor şi 
obiceiurile pentru a spori indulgenţa faţă de exerci ta rea 
acestor profesii, treptat, parţial sau tota l .  Se face 
deosebirea între ocupaţii le i l i cite în sine. prin chiar 
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natura lor, şi cele care nu sînt aşa decît ocazional . 
Cămătarul nu profită decît foarte puţin de această 
cazuistică: necesitatea este . exclusă, pentru că el are 
deja bani, cei pe care-i dă cu camătă; şi, cum buna 
intenţie nu poate fi luată în considerare decît în 
perspectiva dorinţei de restituire, ce nu __ i se aplică şi 
cămătarului .Thomas de Chobbam o spune, ca o părere 
personală şi nu cu titlu de percept juridic sau moral: 
"Credem că aşa cum este permis ca în cazul unei nevoi 
deosebite să trăieşti din bunul  altu ia, pentru a nu muri, 
cu condiţia să ai intenţia de a restitui cînd vei putea, chiar 
şi cămătarul aflat într-o mare nevoie poate păstra din 
camătă cît să aibă să trăiască, însă cea mai mare măsură, 
pentru ca să fie sigur că va restitui totul cînd va putea 
şi că este hotărît să facă aceast lucru 53." 

Singurul  argument care scuză uneori pe cămătar 
este cel al "folosului  obştesc"; acesta este valabi l  pentru 
negustorii ne-cămătari şi pentru numeroşi i nevoiaşi, 
dar este rar admis pentru. cămătar. Situaţia devine 
neliniştitoare cînd cel care împrumută este principele, 
sau, cum am spune astăzi, Statul. Să-l cităm pe Thomas 
din Aquino: "Legile omeneşti iartă unele păcate care 
rămîn nepedepsite din cauza condiţiei oamenilor care 
ar fi împiedicaţi să se bucure de numeroase foloase dacă 
toate păcatele ar fi strict interzise şi pedepsite. Astfel 
legea omenească este indu lgentă faţă de unele camete, 
nu pentru că ar aprecia că ar fi conform justiţiei, ci 
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pentru a nu împiedica "foloasele" pentru un  număr de 
persoane 5-4_" 

Chiar şi folosire sumelor luate de principii de la 
cămătarii evrei pune probleme lui Thomas de Chobbam. 
"Este surprinzător că Biserica îi sprij ină pe principi care, 
fărăafi pedepsiţi transformă în folosul lor bani i  evrei lor, 
deoarece evreii nu au alte bogăţi i decît cele dobîndite 
din camătă şi astfel principii devin complici ai practicilor 
cămătăreşti şi ch iar ai cămătarilor înşişi. Biserica nu 
pedepseşte însă din cauza puterii lor, ceea ce nu este o 
scuză în faţa lu i  Dumnezeu. Este adevărat că principii 
spun că,de vreme ce ei îşi apără supuşii împotriva 
evreilor şi a altora care i-ar alunga din ţara lor dacă ar 
putea, ei pot primi licit aceşti bani luaţi din bunurile lor 55• 

Cesaire de Heisterbach este mult mai sever cu 
principii care se compromit cu cămătarii: 

"NOVICELE - Deoarece episcopi i, care sînt 
prelaţii şi supraveghetorii Bisericii, au relaţi i cu cămătarii 
şi chiar le acordă loc de mormînt în pămînt creştin, 
cămătarii sînt astăzi 6 mulţime. 

"CĂLUGĂRUL - Dacă măcar ar ascunde astfel 
vicii le faţă de cei care le sînt încred inţaţi şi nu ar face şi 
ei la fel ar mai fi cum ar mai fi. Dar uni i  episcopi îi supun 
pe enoriaşii lor unor hoţii la fel de grave, după exemplul 
laicilor. Chiar ei sînt smochinele rele, foarte rele. 
(Ieremia, XXIV, 3). Ei trebuie să se teamă că-şi pregătesc 
ji lţuri alături de locul cămătaru lui în infern, căci camăta 
şi hoţii le smulse prin violenţă nu sîntaltceva decît furturi 
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şi jafuri 56." Astfel cămătaru l  corupe societatea pini în 
vîrful Bisericii. Camăta este o lepră molipsitoare. 

Pierzînd cvasi-totalitatea scuzelor, cămătarul 
rămîne în secolul, al XII I-iea unul din puţini i  oameni a 
căror meserie este condamnată secundum se ''în sine", de 
natura, "prin chiar natura ei". El împarte acest rol funest 
cu prostituatele şi jongleri i .  Thomas de Chobbam 
subliniază asemănarea între condamnarea cămătaru lui 
şi a prostituatei: "Biserica urmăreşte pe cămătari ca pe 
toţi cei lalţi hoţii, căci ei intră în profesiunea publ ică a 
cametei pentru a trăit de pe urma ei, aşa cum tot ea 
biserica u rmăreşte prostituatele care insu ltîndu-1 pe 
Dumnezeu exercită ca pe o meserie d in care trăiesc 57." 
Acestor trei profesiuni blestemate le sînt refuzate, în 
orice caz, două privilegii r,e,cµnoscute altor categorii de 
persoane care au meserti . dispreţuite sau dubioase: 
înmormîntarea creştină şi dreptu l de a da pomană. 

Însă, dintre toţi, cămătaru l  este cel mai rău 
pentru că el păcătuieşte împotriva lui  Dumnezeu în 
toate feluri le; nu numai faţă de persoana Lui, dar şi faţă 
de natura pe care El a creat-o şi care se confundă cu El 
şi faţă de artă, care este o imitaţie a naturii. Drept 
urmare în infernul  său Dante i-a aşezat pe cămătari 
împreună cu sodomiţii, alţi păcătoşi contra naturii. 
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Mai mult cum a remarcat Andre Pezard în 
renumita sa carte, Dante sous la pluie de teu, poetul i-a 
aş�zat, în cîntul al XVI I-iea al Infernu lui, în a treia incintă 
al celui de-al şaptelea cerc, într-un loc mai rău decît al 
celor care blesteamă şi al sodomiţi lor. 

Aici cămătarul trăieşte într-un fel de schizofren ie 
socială, precum măcelarul puternic şi d ispreţuit din 
oraşele medievale careva deveni adesea un revoluţionar 
îndîr�t; precum jonglerul (şi mai tîrziu comediantul) în 
acelaşi timp adu lat şi exclus; precum, în unele epoci, 
cu rtezanele ·şi favoritele, căutate, temute pentru 
frumuseţea spiritului şi puterea lor asupra bogaţi lor şi 
putern ici lor amanţi, şi respinse de "femeile cinstite" şi 
de Biserică. Cămătarul, deasemene curtat şi .temut 
pentru · bogăţia lui, este dispreţuit şi blestemat din 
aceiaşi cauză, într-o societate în care cultul lui Dumnezeu 
exclude cultu l public al lui Mamona. 

Cămătaru l trebuie să-ş i ascundă bogăţia şi 
puterea. El domină în umbră şi l in işte. Tabula exemplorum 
povesteşte că într�un ·oraş antic, obiceiu l  care ca, la 
fi ecare vizită a împăratului, cămătarii ei se ascund cum 
pot mai b ine. Însă, adaugă Tabula, "Ce vor face cînd chiar 
Dumnezeu va veni pentru a-i judeca 5�?" 

Cine, mai mult decît cămătaru l, se teme de 
privirea lui Dumnezeu? Dar el se teme şi de cea a 
oamen i lor.Jacques de Vitry povesteşte, sub forma unui 
exemplum, următoarea scenă uluitoare: "Un predicator 
care voia să arate tuturor că meseria de cămătar era atît 
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de ruşinoasă încît nimeni nu  voia să o mărturisească, 
spune în p redica sa: "Vreau să vă dau iertarea după 
activităţile voastre profesionale şi după meseriile voastre. 
Să se ridice fierarii." Şi ei s-au ridicat, şi aşa mai departe 
pe măsură ce-i numea pe diferiţii meseriaşi, ei se ridicau. 
În cele din u rmă el spune: "Să se ridice cămătarii pentru 
a primi iertarea." Cămătarii erau mai numeroşi decît 
oamenii de alte meseri i, dar, de ruşine se ascundeau. 
Sub rîsete şi batjocuri ei s-au retras fiind în mare 
încurcătură 60." 

Dar cămătarul nu va scăpa de infernu l  care îi e 
sortit, ch iar dacă şi-a închipu it că, prin darurile sale, va 
cumpăra rugăciunile Biserici i  după moartea lui. lată-I din 
nou după Jacques de Vitry, pe cămătarul care revine, 
după moarte sub forma unui  strigoi (Evu l Mediu este 
pl in de aceşti strigoi diavoleşti) pentru a se răzbuna pe 
călugării care nu l-au împiedicat să ajungă în iad: "Am 
auzit spunîndu-se că un cămătar de la care călugări i au 
primit mulţi bani pentru a-1 îngropa în b iserica Io�. într
o noapte cîrid călugării erau la utrenii, s-a ridicat din 
mormîntu l său şi s-a năpustit asupra călugărilor. Ei au 
fugit u imiţi şi îngroziţi, însă el a spart capul cîtorva, altora 
le-a rupt picioarele şi braţele, şi striga cu astfel de urlete: 
lată-i pe duşmani i  lui Dumnezeu şi pe trădătorii care mi
au luat ban i i  promiţîndu-mi mîntuirea, dar m-au minţit 
şi n-a găsit altceva decît moartea veşn ică 6 1 ." 

În această lume medievală fascinată de animale, 
care totdeauna caută o asemănare animalică în om, 
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croindu-şi drumul prin fauna simbol ică, cămătarul are 
numeroase corespondenţe animalice. 

Tabula exemp/orum, care face din el un bou, un 
lucrător greoi care nu se opreşte vreodată, îl compară 
şi cu un leu hrăpăreţ: "Camătarii sînt ca un leu, care se 
trezeşte de dimineaţă şi nu are odihnă pînă cînd nu a 
pîndit prada şi nu o aduce puilor lui; la fel şi ei gonesc 
şi dau cu camătă pentru a dobîndi bunuri pentru copiii 
lor 62 • • • " 

Este un adevarat bestiar al cămătari lor care apare 
la Jacques de Vitry. lată funerali i le unui cămătar -
păianjen: "Am auzit povestindu-se de către un cavaler 
că a întîln it un grup de călugări care îngropau cadavrul 
unui cămătar. El le-a spus: "Vă las vouă cadavru l 
păianjenului meu şi fie ca diavolul să-i ia sufletul, voi avea 
însă pînza păianjenului ,  adică toţi banii lui ." Este 
îndreptăţită comparaţia cămătarilor cu păianjenii care 
fac totu l pentru a prinde muştele şi care sacrifică 
demonilor nu numai pe ei dar şi pe fii i lor, tîrîndu-i în 
pragu l lăcomiei [ . . .  ]. Acest proces se perpetuează cu 
moşten itorii lor. Într-adevar un ii chiarînainte de naşterea 
fi i lor lor, le alocă bani pentru ca ei să se înmulţească prin 
camătă, şi astfel fi i i lor se nasc deja cu păr, ca Isaia, şi pl in i  
de bogăţie. La moarte, ei lasă bani i  fi i lor lor şi  aceştia 
încep din nou un război împotriva lui  Dumnezeu 63 • • • " 
Lanţu l ereditar al cametei? Îl putem oare verifica în 
real itatea socială a secolului al XI I I- iea? 

lată acum vulpea (şi maimuţa) . "Deşi în timpul 
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vieţii sale, cămătaru l are bogăţi i ,  îi lipseşte atît ae mult 
haru l milosteniei, încît, chiar din prisosul lu i ,  el nu vrea 
să facă nici cel mai mic dar celor săraci, asemenea vu lpi i 
cu coada lungă, ch iar prea lungă şi_ atîrnîndu-i pe pămînt, 
căreia maimuţa, l ipsită de coadă, îi cerea să-i dea o 
bucăţică pentru a-şi putea acoperi părţi le ruşinoase. 
Maimuţa spunea vulpii : "Tu poţi să-mi vii în ajutor fără 
a fi păgubită, căci ai o coadă foarte lungă şi foarte grea." 
Vu lpea i-a răspuns: "Nu-mi pare că am o coadă lungă sau 
grea, şi ch iar dacă ar fi grea, prefer să-i rabd eu 
greutatea decît să-ţi împrumut un văl pentru fesele tale 
dezgustătoare." Sînt chiar vorbele celor care spun 
săraci lor : "De ce v-aş da bani i  mei tîlhari ce sînteţi ? Nu 
vreau ca tu să mănînci, şi nu vreau să-ţi dau nimic 64." 

În sfirşit lupul: "Se spune că vu lpea a reuşit să-l 
convingă pe lupul slăbit să vină să fure cu ea şi l-a dus 
într-un dulap, unde lupul a mîncat atît de mult încît nu 
a putut ieşi prin gaura îngustă prin care intrase. A fost 
nevoit să postească atît de mult încît să devină la fel de 
slab ca la început, şi, fi ind bătut, a ieşit fără blană. La fel 
şi cămătaru l lasă la moartea sa, b lana bogăţi ilor 65." 

Oare condamnarea cămătarului se confundă cu 
ce a negustorului iar însuşi cămătarul este totuna cu 
negustorul? Da şi nu .. 

Este s igur că nu orice negustor este cămatar şi 
că numeroşi cămătari nu sînt altceva decît cămătari. 
Un exemplum al lui Jacques de Vitry o dovedeşte: "Am 
auzit vorbindu-se despre un cămătar pe care la moartea 
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sa, stăpîn i i  lu i  au dori să-l onoreze jucîndu-i o festă: 
cînd vecini i au dorit să-i ridice cadavru l pentru a-l 
îngropa, nu au reuşit. Alţii şi apoi alţii au încercat fără 
să reuşească. Cum toţi se minunau, un bătrîn foarte 
înţelept le-a spus: "Oare nu ştiţi că în oraşul acesta este 
un obicei - cînd un om moare, cei care au aceeaşi 
meserie cu ei îl îngroapă, preoţii şi clericii poartă la 
cimitir pe preoţii şi pe clericii morţi, negustori i pe 
negustor, măcelarii pe măcelar, şi aşa mai departe. Să 
aducem oamenii cu aceiaşi situaţie sau meserie ca 
aceasta." Au fost chemaţi patru cămătari care imediat au 
ridi cat foarte uşor corpul şi l-au dus la locu l de 
înmormintare. Căci diavolii nu îngăduie ca sclavu l lor să 
fie purtat de altcineva decît de tovarăşii lui de sclavie. 
Putem vedea aici o dovadă a mi lei lui Dumnezeu care 
"răscumpăra sufletul păcătoşi lor din cauza cametei şi 
nedreptăţi i, astfel încît, sch imbîndu-le numele, numele 
lor să devină vrednic de cinste în faţa Lui." Ştim că într
adevăr n ici un alt nume nu este atît de dezgustător şi 
ruşinos decît cel al cămătarului ( usurar/us seu fenerator) . 
De aceea ei nu îndrăznesc să-şi recunoască publ ic 
profesiunea şi nu vor să fie numiţi cămătari ci "cei care 
dau cu împrumut" (commodatores) sau negustori 
(mercatores) . Ei spun: "Eu sînt un om care trăieşte din 
ban ii lui 66." 

Este clar nu numai că negustorul şi cămătarul nu 
sînt una şi aceeaşi persoană, dar şi că un termen este 
ruşinos şi celălalt onorab il ,  ba chiar al doilea serveşte de 
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paravan celui  dintîi, ceea ce dovedeşte totuşi o oarecare 
apropiere, dacă nu de-a dreptu l înrudire. 

Nu cred că putem spune precum Raymond de 
Roover 67, că deosebirea între negustori i - bancheri şi 
cămătari era absolută, nici chiar, precum John T. Noonan, 
că "rangul social al unui bancher în Florenţa secolului al 
XI I I-iea era cel puţin la fel de înalt ca în secolul  XX la 
New York. Acesta ar putea fi adevărat pentru secolul 
al XIV-iea şi mai ales al XV-iea, dar în seco lu l  al XI I I-iea 
nu existau "bancheri" în adevăratu l sens al cuvîntului ,  
existînd destu le forme tranzitorii şi combinate de 
activitate între negustorul-bancher şi  cămătar. Chiar şi  
într-o economie şi  societate în care camăta s-a redus 
cum este Franţa lui Balzac în secolul  al XIX-iea, există 
unele diferenţe, însă nu o prăpastie, între un Gobsek, 
cămătar adevărat, şi moş Grandet care, printre diferitele 
sale afaceri, practică şi camăta. 

De altfel, cămătarii constitu ie categoria cea mai 
dispreţuită a negustorilor. În cele două predici model 
(Sâ şi 59) pe care Jacques de Vitry le dedică "negustori lor 
şi comercianţi lor care fac troc" (mercatos et campores) 
cvasi-total itatea rubrici lor şi exempta îi privesc pe 
cămătari, sînt desigur cei care au nevoie mai mult decît 
oric ine de o predică pentru mîntu ire, dar o primesc sub 
eticheta de "negustori". Ei nu alcătu iesc o "stare" (status) 
aparte. Cămătarii prezenţi în Infernu l  lui  Dante - el 
numeşte cîţiva - sînt bine cunoscuţi şi ca negustori şi 
uneori ca negustori - bancheri de prima importanţă: 
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Aşa sînt nobi l i le fami l i i  G ianfigliazzi şi Ubriachi ,  ce pot 
fi recunoscute după ''însemnele" de pe pungi le lor; 
vestiţii Scrovegni din Padova; Vital i no del Dente, podestat 
în 1 307; Giovanni Bujamonte "cămătar vestit a fi cel mai 
putern ic din Europa" şi care totuşi a fost gonfalonier al 
justiţiei în 1 293.  

În jurul negustoru lu i  d in secolul al XI I I -iea, care 
cu greu se face recunoscut nu  atît în el ita socială cît 
printre meseri i le onorabi le, persistăun miros de camătă. 

În predica model "ad status" 59, Jacques de Vitry 
a dat o variantă a societăţii trifuncţionale defin ită de 
Georges Du mezii, şi evidenţiată în Occidentul medieval 
de Georges Duby, care nu a atras, cred suficient 
atenţia. lat-o: "Dumnezeu a rînduit trei categorii de 
oameni, ţărani şi alţi lucrători pentru a asigura existenţa 
celorlalţi, cavalerii pentru a-i apăra, clericii pentru a-i 
cîrmui, însă diavolu l  a hotărît o a patra categorie, 
cămătarii. Ei nu iau parte la munca oameni lor şi nu vor 
fi pedepsiţi laolaltă cu oamenii, ci cu demon ii .  Deoarece 
cantităţii de bani pe care o primesc drept camătă îi 
corespunde cantitatea de lemn trimis în iad pentru a-l 
arde. Setea lăcomiei îi împinge să bea apă murdară şi să 
primească prin înşelăciune şi camătă bani murdari, sete 
despre care Ieremia (I I I ,  25) spune: "Nu îngădu i gîtlejului  
tău această sete." 

Şi pentru că, încălcînd interdicţia legală, cămătarii 
se hrănesc cu cadavre şi hoituri atunci cînd mănî�că 
hrana dobîndită prin camătă, aceasta nu poate fi sfinţită 
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prin semnu! crucii sau prin altă binecuvîntare, aşa incit 
se spune în Proverbe (IV, l 7) : "Atunci cînd aflăm despre 
o căl ugăriţă că a mîncat din diavolul aşezat pe o foaie de 
salată pentru că nu a făcut semnul crucii , este şi mai 
adevărat despre cămătari că mănîncă, odată cu pîinea 
nelegiu irii„ pe.diavol pe care îl credeau aşezat pe această 
b tă d A• li 6� - - - • uca e pune... . · 

N u  este de l ipsit de interes să constatăm că în 
acest joc ce se instituie pentru a face ca schema 
trifuncţională să fie mai adecvată reprezentărilor mentale 
ale noi i  societăţi că a patra funcţie creată (de fapt într
a formă peiorativă, cea a negustori lor) este atribu ită 
cămătari lor (altele, mai tîrziu,  vor fi conferite, spre 
exemplu, oamenilor legii). Într-adevăr, dacă această 
dedub lare 'diavo lească a celei de a treia funcţi i -
economicul - dovedeşte integrareaîn structurile mentale 
a progresu lu i  în domeniul schimburi lor, ea vădeşte şi 
neîncrederea intelectual i lor faţă de sfera economicului .  
Alături de ţăran i şi de alţi lucrători, legitimi pentru că 
sînt folositori şi productivi; iată funcţia diavolului ,  aceea 
a banu lui ,  a ca�etei nefaste şi neroditoare. Înainte de a 
fi prada veşn ică a diavolului ,  cămătarul este prietenul lu i  
pe pămînt protejatul lui în viaţa de aici. 

«S-a întîmplat odată ca pămîntu l unui  cămătar să 
rămînă neatins în timp ceîn jur totu l era lovit de furtună, 
şi foarte bucuros, cămătarul  a mers la un preot să-i 
spună că totut îi merge bine şi deci îş i justifică viaţa. 
Preotu l îi răspunde: "Nu este aşa, deoarece tu ai 
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dobîndit mu lţi prieteni în rîndul demoni lor, şi de aceea 
ai scăpat de furtuna trimisă de ei 70."» 

Însăcînd se apropie moartea, prietenia se sfirşeşte. 
Contează numai pofta Diavolu lui  pentru sufletu l 
cămătaru lui .  El ia aminte ca acest suflet să nu-i poată 
scăpa. Pentru aceasta trebu ie evitată o eventuală 
spovedan ie ş i  căinţă a cămătarului . 

Prima manevră: a-1 face pe cămătaru l muribund 
să fie afazic, mut. Jacques de Vitry o certifică: "Numeroşi 
cămătari la apropierea morţi i ,  îşi pierd capacitatea de a 
vorbi şi nu pot să se spovedească 71 ." 

O soluţie mai radicală: moartea neaşteptată, C:�: 
mai rea moarte pentru un creştin din Evu l Mediu, căci 
el îl surprinde, în general , în situaţia de a avea păcate de 
moarte. Această situaţie este inevitabilă pentru cămătaru I 
care este veşnic în situaţia de a avea păcate mortale. În 
vremea lui Etienne de Bourbon, la mij locu l secolu lu i  al 
XII I- iea, o dovedeşte o ciudată întîmplare. Este povestea 
dramatică şi exemplară a cămătaru lu i  din Dijon. 

«s-a întîmplat ca la Dijon, către anul Domnulu i  
1 240, un cămătar să dorească să-şi sărbătorească cu 
mare fast căsătoria. A fost condus cu muzică la biserica 
parohial� a Sfintei Fecioare. El stătea în pridvorul 
biseric i i  pentru ca logodnica sa să-şi dea consimţămîntu l, 
astfel încît căsătoria să fie confirmată după obicei prin 
"cuvintele spuse în prezent" ( verba de present1) înainte de 
a fi îndep lin ită prin sl ujbă şi alte rîndu iel i în biserică. În 
timp ce mirii , p l in i  de bucurie, tocmai intrau în biserică, 
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un cămătar din piatră, care fusese sculptat deasupra 
pridvorului  pentru a fi luat de diavol în Iad, a căzut cu 
punga lui  în capul cămătarului  viu care urma să se 
căsătorească, l-a lovit şi 1-a omorît. Nunta s-a transformat 
în doliu, bucuria în tristeţe. Cămătarul d in  piatră l-a 
îndepărtat de biserică şi de taina căsătoriei pe cămătarul 
viu pe care preoţii, în loc să-l îndepărteze, dimpotrivă 
doreau să-l aducă. Cei lalţi cămătari din oraş au dat bani 
pentru ca celelalte sculpturi d in exterioru l pridvorului 
d in partea din faţă să fie distruse, pentru ca un astfel de 
accident să nu mai poată avea loc. Chiar eu le-am văzut, 
d istru.se 72.» 

Acest text merită un comentariu serios pentru 
informaţii le lu i  despre ritualul  căsătoriei, în care esenţialul 
are loc încă în afara biserici i ;  despre jocu l îndepărtării 
şi al acceptării cămătari lor; despre raporturi le dintre 
cămătari şi cler; despre relaţi i le  trăite şi gîndite între 
lumea celor vii şi lumea din p iatră a scu lpturi lor 
biserici lor; despre solidaritatea comunităţi lor urbane 
de cămătari. Să ne mulţumim aici cu impresia de 
brutalitate simbol ică a acestei întîmplări local izate şi 
datate. Cămătarul din Dijon a întîlnit propria lui statu ie 
a Comandorului. 

Îngăduinţa vinovată.a unor clerici faţă de cămătari 
n_u sch imbă cu nimic situaţia cămătaru lui nepocăit. "Am 
văzut la Besancon, povesteşte Etienne de Bourbon, un 
mare cămătar căzînd pe masă, lovit de o moarte subită, 
în timpul unei vesele petreceri. Atunci, fi i i  pe care-i avea 
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din două căsători i şi-au scos sabii le şi, u itînd cu totul de 
tatăl lor, au început să se bată pentru lăzi le [pl ine de 
ban i] pe care voiau să le păstreze şi să profite de ele, 
sinch isîndu-se prea puţin de sufletul sau trupul tatălu i  
lor. Acesta a fost îngropat într-un mormînt învecinat 
bisericii paroh iale a catedralei Saint Jean , i s-a ridicat un 
monument frumos aşezat în partea laterală a bisericii . 
Dimineaţa a fost găsit împins departe de biserică parcă 
a arăta că nu era mădu lar al Bisericii 73." 

Calea cea mai dură dea-I îndepărta de spovedan ie 
pe cămătaru l muribund este aceea de a- 1 face complet 

· nebun. Nebunia îl face pe cămătar să moară nepocăit. 
Aşa este povestea cămătaru lu i  din Natre-Dame din 
Paris, relatată tot de Etienne de Bourbon : "lată ce am 
văzut cu och i i  mei, pe cînd eram tînăr student la Paris 
şi am ven it la biserica Sfintei Fecioare, într-o sîmbătă, 
pentru a asculta vecernia. Am văzut un om dus pe targă, 
suferind din cauza unui membru ars de acel rău numit 
"rău l sacru" sau "infernal" ["le mal des ardents"]. Mu lţimea 
îl înconju ra. Cei apropiaţi spuneau că este un cămătar. 
De aceea, preoţi i şi clerici i  îl îndemnau să părăsească 
această meserie şi să promită că va restitui Cametele, 
pentru ca Sfinta Fecioară să-l scape de rău . Însă el nu  a 
vrut să-i ascu lte, nedînd atenţie nici mustrărilor şi n ici 
măgu l iri lor. La sfirşitu l vecern iei, el stăruia în îndărătn icia 
lu i , în timp ce focul îi cuprinsese tot corpul ,  devenit 
negru şi umflat, iar ochi i  îi ieşeau din cap. A fost aruncat 
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din b iserică precum un cîine şi a murit curînd. în aceiaşi 
seară, din cauza acelui foc. încăpăţînat în îndărătnicia lui 74." 

Imaginea va arăta. la sfirşitu l Evu lu i  Mediu. 
agon ia cămătarului  în gravurile din "Arta de a muri". 
Însă deja, în secolele al XI I-iea şi al XII I- iea. clerici i ,  în 
exempta au adus la patu l cămătaru lu i  muribund toate 
luptele, coşmarele. toate orori le. Pocăit sau nu, 
cămătarul ajuns în acest u ltim stadiu a l  vieţi i sale este 
prins în ceea ce curînd va deveni dansul macabru. 

lată-I pe un ţăran cămătar din Utrecht, despre 
care Cesaire de Heisterbach a auzit vorbindu-se, un 
anume Godescalc. În ţinutu l lu i  se propăvădu ia cruciada, 
şi el a dăru it numai cinci talanţi, deşi putea dărui 40 de 
mărci fără să-i dezmoştenească pe copi i i  l u i. Aşezat în 
cîrciumi ,  el îi lua în rîs pe cruciaţi: «"Veţi înfrunta marea, 
vă veţi risipi bunuri le, vă veţi pune de mi i  de ori viaţa în 
primejdie. Eu voi rămîne aici cu nevasta şi copi i i  mei, şi 
pentru cele cinci mărci cu care mi-am răscumpărat 
crucea,voi avea aceiaşi răsplată ca ş i  voi ." Într-o 
noapte; am auzit într-o moară învecinată cu casa lu i  
zgomot de piatră de moară. A trimis un tînăr servitor să 
vadă ce se întîmplă. Acesta se întoarce îngrozit şi 
povesteşte că rămăsese înmărmurit de groază în pragu l 
mori i .  Atunci cămătarul se ridică, deschise uşa morii şi 
avu o veden ie îngrozitoare: erau doi cai negri i şi alături 
de ei un om îngrozitor, de asemenea negru. Acesta îi 
spuse ţăranu lu i: "Grăbeşte-te să intri şi să încaleci calu l  
pe care ţi l-am adus anume. Neputîndu-se împotrivi, 
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cămătaru l se supuse. Alături de diavolul urcat pe 
celălalt cal, el a străbătut Iadul .  Şi-a întîln it tatăl şi 
mama, numeroase cunoştinţe despre care nu ştia că 
se află acolo. În mod deosebit a fost uimit la vederea 
unu i  comandant al unui  burg, ştiut ca fi ind un cavaler 
cinstit, aşezat pe o vacă furioasă, cu şezutul expus 
coarnelor care-l împungeau în timpu l salturilor ei 
dezordonate. Acest cavaler bun îi furase vaca unei 
văduve. Văzu de asemenea un scaun de foc în care nu 
puteai avea de loc odihnă c i  numai pedeapsa veşn ică 
de a rămîne aşezat în ch in.  Diavolul îi spuse: "Peste trei 
zi le vei ven i  aici şi acest scaun va fi pedeapsa ta." 
Fami l ia îl găsi pe cămătar leşinat în moară şi îl duse în 
pat. Convins că va suporta ceea ce a văzut, el a respins 
spovedan i a  ş i  căi n ţa. Fără spovedan ie ,  fără 
împărtăşanie, fără mîntuire, el a fostînmormîntat în iad 75."» 

Etienne de Bourbon povesteşte şi despre alte 
morţi îngrozitoare ale cămătarilor. lată una din ele, pe 
care o cunoaşte de la Nicolas de Flavigny, arhiepiscop 
de Besan�on, care o povestea în pre'dicile sale. "Un 
cămătar bogat, care se temea prea puţin de judecata lu i  
Dumnezeu, culcat într-o noapte alături de soţia lu i ,  
după o masă copioasă, deodată s-a ridicat tremurînd. 
"Ce ai r 1-a întrebat nevasta - Tocmai am fost dus la 
Judecata de Apoi şi am auzit rostindu-se acolo numeroase 
plîngeri şi învinu iri împotriva mea. Uimit, nu am reuşit 
să vorbesc şi să cer iertare. În cele din urmă judecătorul 
suprem m-a condamnat să fiu dat demonilor care vor 
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ven i  să mă caute ch iar astăzi." Îşi puse o vestă care 
stătea pe un umeraş, - un  gaj de nimic lăsat de un 
datornic, şi ieşi, în ciuda femeii . Ai  săi îl urmăriră şi l-au 
găsit aproape nebun în b iserica unei mănăstiri. Călugării 
care slujeau utren i i le l-au ţinut acolo pînă la rugăciunea 
de la prînz, dar nu au reuşit să-l facă să-şi mărturisească 
păcatele, nici să dea înapoi bunuri le, n ici să dea vreun 
semn măcar de căinţă. După l iturghie, el a porn it spre 
casă. Au mers de-a lungul unu i  rîu unde au văzut apărînd 
o corabie care urca cu toată viteza împotriva curentu lui ,  
după cît se putea vedea fără n imen i la bord. Însă 
cămătaru l spuse că era pl ină de diavol i  care veneau să
i ia şi să-l ducă cu ei. La aceste vorbe, ei l-au înşfăcat şi 
l-au aşezat în corabia care întorcîndu-se pe loc a 
d ispărut cu pradă cu tot 76." Acesta este "vasu l  fantomă" 
al ţăranu lu i  cămătar. 

Cîţi cămătari erau în ceata lu i  Hel lequ in, acest 
escadron al morţii, aceşti vînători fantomă care, în unele 
nopţi, trec pe cer, deformaţi de lumina lun i i ,  tulburînd 
odihna muritorilor prin sunetele funebre ale trompetelor 
de vînători din l umea cealaltă, făcînd să hotărască în 
bezna înfiorătoare vu ietul păcatelor lor şi nel in iştea 
rătăciri i  lor făra sfirşit? 

Să ne afundăm în groază, împreună cu Etienne de 
Burbon: "Am auzit vorbindu-se despre un cămătar 
care, grav bolnav, nu voia să dea nimic înapoi; totuşi a 
poruncit să fie împărţit săraci lor grîul din hambaru l său. 
Cînd servitorii au vrut să ia grîul ,  l-au găsit transformat 
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în şerpi . Aflînd aceasta, cămătarul pocăit a . dat totul 
în apoi şi a hotărît ca leşul său să fie aruncat gol în 
mijlocu l şerpilor, aşa încît trupul să fie sfi'şiat de şerpi pe 
lumea aceasta pentru ca sufletu l să nu fie sfi'şiat pe lumea 
cealaltă. Şi aşa s-a întîmplat. Şerpii i-au mîncat trupul şi 
nu au lăsat decît oasele albe. Unii spun că, făcîndu-şi 
treaba, şerp i i au d ispărut şi nu au rămas decît oasele albe 
şi goale în lumină 77." Scheletul suprarealist al unui 
cămătar . . .  $i mai realist de un grotesc negru, al unui alt 
cămătar, povestit de Jacques de Vitry: "Bun gînd a avut un 
preot refuzînd să înmormînteze·pe unul din enoriaşii lui care 
fusese cămătar şi nu dăduse nimic înapoi la moartea sa într� 
adevăr acest fel de ciumă nu trebuie să primească o 
înmormîntare creştinească şi nu sînt demni să aibă alt 
mormînt decît cel al măgarilor [ .. .] . Însă deoarece prietenii 
cămătarului mort au insistat mult, pentru a scăpa de presiunile 
lor, preotul a făcut o rugăciune şi le-a spus: "Să-i aşezăm 
corpul pe un măgar şi să vedem voinţa lui Dumnezeu. Şi ceea 
ce el va face acolo unde măgarul îl va purta, fie o biserică, un 
cimitir sau în altă parte, eu îl voi înmormînta." Cadavrul a fost 
aşezat pe un măgar care, fără să se abată la dreapta sau la 
stînga, l-a dus direct în afara oraşului, în locul în care hoţii 
erau spînzuraţi şi cu o zvîrl itură puternică a aruncat cadavrul 
pe sub spînzurătoare, în gunoi. Preotul 1-a lăsat acolo, 
împreună cu hoţi i  78." 

Bunuel a arătat cum sîntabandonate pe gunoaiele 
publ ice cadavrele de olvidados. însă cămătarul este un 
"u itat" care şi-a meritat soarta. 

69 



JACQUES LE GOFF 

Astfel cum în adevărata-i fire îl preface veşnicia, 
cămătaru l-model este cămătaru l francez prezentat de 
Eudes de Sul ly, episcop de Paris între 1 1 96 şi 1 208. "Era 
în Franţa un  cămătar al căru i servitor se numea Iad iar 
servitoarea, Moartea. Murind pe neaşteptate, nu a avut 
alţi gropari decît pe Iad şi pe Moarte 79." 
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Banii şi viaţa: purgatoriul 

Biserica şi autorităţi le  laice spuneau cămătarului: 
"Alege: punga sau viaţa". Însă cămătarul gîndea: ceea ce 
vreau eu este "şi punga şi viaţa". Cămătarii nepocăiţi 
care, în cl ipa morţii, preferă să nu dea înapoi banul  rău 
dobîndit sau ch iar îl luau cu ei în mormînt, netemîndu
se de in�ernu l  ce le  era făgăduit, .nu reprezentau decît o 
minoritate. Ne putem ch iar întreba dacă nu  este vorba 
de n işte cămătari închipuiţi de propaganda ecleziastică 
pentru a netezi calea mesajului său. O astfel de atitudine 
nu s-ar putea expl ica decît prin necredinţă, ori 
necredinc iosul în secolu l  al XII I-iea este mai degrabă o 
ipoteză teoretică decît un personaj real . Cămătarul 
nepocăit era, fără îndoială fie cămătarul neprevăzător, 
surprins �e moarte, în ciuda avertismentelor date de 
biserică, fie cămătarul optimist, contînd pe generozitatea 
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unui Dumnezeu mai înţelegător decît Biserica. 
Secolu l  al XI I I - iea este epoca în care valorile 

coboară pe pămînt. Desigur că existaseră şi înainte 
bărbaţi şi femei dedaţi căutării bucuri i lor acestei lumi, 
tîrîţi în păcat de atracţia p lăceri lor pămîntene; ei trăiau 
însă într-o lume incomplet creştinată, în care rel igia îşi 
impusese legea numai la suprafaţa fiinţelor şi lucruri lor, 
fără să pătrundă încă în toate conşti inţele  şi în toate 
inimi le. Un creştinism în fond foarte tolerant, cerînd 
clerici lor şi în special călugări lor - elită a "sfinţilor" care, 
singuri i ,  puteau asigura un  respect total al rel igiei şi 
valori lor - să facă pen itenţă pentru toţi cei lalţi ,  al căror 
creştin ism superficial era tolerat cu cond iţia ca ei să 
respecte Biserica, membrii şi bunuri le sale şi să accepte 
din cînd în cînd pen itenţe publ ice şi, dacă păcatu l era 
evident, spectaculoase. Un creştin ism care, în ciuda 
căutări i  Dumnezeu lu i  din interioru l omului ,  nu cerea 
deloc laic i lor să înăbuşe natura lor sălbatică. Deoarece 
laicii erau violenţi şi neştiutori de carte, războinici care 
se năpusteau în masacre, hoţii, răpiri ,  p l in i  de trufie, 
lucrători - ţărani îndeosebi - cu puţin deosebiţi de 
animale. Chinuiţi de invidie, desemnatul de Dumnezeu 
pentru a s luj i primele două ordine ale societăţii , aşa cum 
Cham a trebuit să-i s lujească pe Japhet şi Seth. 

Viaţa laică, lume a violenţei sălbatice. În faţa 
acestei violenţe, Biserica, ajutată de regi şi împăraţi , 
încerca să impună ordinea, cea exterioară. Se impunea 
păcătoşi lor un cod de pen itenţe prestabi l ite, inspirate 
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din pedepsele hotlrîte de legi le barbare. Nu era coriiati 
fiinţa, era doar răscumpăratl greşala. Idealul monastic 
era cel de contemptus mundi, de dispreţ, de refuz al lumii . 
Aceasta eragriia călugărilor. În ceea ce priveşte pe laici, 
Dumnezeu era departe şi viaţa de aici aspri, măcinat! 
de foamete, boli şi războaie, oferind un ansamblu puţin 
atrăgător. Numai cei puternici aveau motive de bucurie 
şi aduceau mulţumiri lui Dumnezeu, în cal itate de garant 
al puterii lor. Celor puternici, precum şi celor slabi, 
Biserica le spunea că lumea îmbătrîneşte, şi se prăbuşeşte, 
şi că ei trebuie să se gîndească la mîntu ire. Cea mai mare 
parte a laicilor gîndea că, în ceea ce-i priveşte pe cei 
bogaţi, trebuie să profite de puţinul timp care a mai 
rămas, iar cei săraci să smulgă acestei lumi fărîmele de 
plăceri ce le erau la îndemînă. Desigur că existau şi 
Dumnezeu şi Judecata de Apoi. Însă oameni i  nu puteau· 
să stabi lească o legătură strînsăîntre viaţa lor şi ;udecata 
făcută de Dumnezeu în momentu l întîln iri i  lor. Acest 
Dumnezeu semăna cu zei i  însetaţi, adoraţi mult timp de 
strămoşii lor, forţe ale naturii (ste;ari, izvoare, stînci 
distruse sau botezate de Biserică), idoli doborîţi de 
preoţi şi călugări, în locu iţi cu biserici, statui - un 
Dumnezeu cu totul diferit dar pe care mulţimea laici lor� 
superficial creştinată, căuta să-l îmbuneze prin ofr::ande 
şi daruri asemănătoare celor vechi. Cei putern ici şi 
bogaţi dăruiau pămînturi, bani, obiecte din aur şi argint, 
redevenţe; cei săraci dăruiau unii copii - copiii mănăstirilor 
- sau daruri foarte modeste. Pentru că era vorba de un 
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popor de supuşi, s-a impus ţăran i lor care formau 
marea majoritate o ofrandă apăsătoare, a zecea parte 
din recolte, dijma(zeciu ială). Dumnezeu era reprezentat 
pe pămînt de sfinţi şi Biserică. De aceea lor le erau făcute 
aceste daruri de către laici .  O mare transformare, pe 
care o numim feudal itate a avut loc în juru l  anulu i  1 OOO. 
Fără îndoială că au crescut nedreptăţile şi inegal ităţi le, 
însă feudal itatea a adus mulţimi i  o oarecare siguranţă 
d in care a rezultat o relativă bunăstare. Biserica 
regîndeşte noua societate, -pe o parte caută să se 

J 
elibereze de propria-i implicare în hăţişul celor lumeşti. 
Pe de alta, încearcă să creşt ineze cu adevărat 
societatea. Şi o face folosind metodele obişnuite celor 
puternici, mierea şi biciul .  

Bita a fost Satana. Prevenind din îndepărtatul ş i  
profur:idul  Orient, d iavo lu l  a fost raţional izat şi 
instituţional izat de biserică, începînd să funcţioneze 
bine către anul  1 OOO. Diavolul ,  bici al lui Dumnezeu, 
conducător al unei armate de demoni bine organ izată, 
stăpîn pe moşia lui, Iadul ,  a fost d irijorul imaginarulu i 
feudal. Numai că el putea oferi - în condiţii le în care 
Dmnezeu, în Paradis, nu acceptă decît o minoritate de 
perfecţi, sfinţi - o viaţă de dincolo fără speranţă unei 
societlţi care reuşea din ce în ce mai puţin să gîndească 
după modelul strict antagon ist, al buni lor şi răi lor, al 
negrului  şi albului. 

Societatea necruţătoare şi  man icheistă a Evulu i  
Mediu timpuriu devenea de nesuportat. Mulţimea 

74 



Banii şi via/a: purgatoriul 

impune Biserici i care, la rîndul său, impune aristocraţiei 
şi principi lor, care au căutat să o folosească în profitul 
lor, mişcarea pentru pace (care s-a transformat in  
Normandia de exemplu, în "pacea ducelui", iarîn Franţa 
în "pacea regelui"). Nu, acest pămînt nu putea fi numai 
o vale a plîngerii, o antecameră a Apocal ipsei ! Odată cu 
anul 1 OOO, călugărul din Cluny, Raoul le Glabre se 
minuna de haina nouă şi albă a bisericii .  Aceasta nu era 
zăpada iern i i  ci înflorirea primăverii. Pămîntul, mai bine 
cultivat, dă mai multe roade. Maşini (pluguri cu roţi şi 
carmănă, războaie de ţesut, moara) ; unelte (grapă, 
brăzdar de fier); tehnici (modul de a rucra şi îngriji via, 
sistemul camei transformînd mişcarea continuă într-o 
mişcare alternativă, emergenţe către 1 200 alături de 
numerele simbol ice, a unei aritmetici generatoare, 
potrivit lu i  Alexander Murray, a unei adevărate mani i  de 
a număra toate acestea nu înseamnă încă progres (va 
trebui aşteptat secolul al XVI I I- iea) dar erau resimţite 
ca o creştere. Istoria care se ofil ise pornea din nou, şi 
viaţa pămîntească putea, ch iar trebu

.
ia să fie începutu l; 

ucen icia înălţării către Dumnezeu. 
Ch iar aici, conlucrînd la opera lu i  de creaţie -

astfel de ce Dumnezeu ar fi creat bărbatul şi femeia -
umanitatea se poate salva. Mierea, era purgatoriul .  
Purgatoriu l  apare la sfirşitu l marii transformări pe care 
Biserica o dorea ca pe o transformare a întregi i societăţi: 
reforma gregoriană. 

Cămătarul a trecut greu prin prima fază a a�estei 
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mutaţii. Cămătarul evreu din ce în ce mai mult obl igat 
la această funcţie de către societatea creştină, ch iar dacă 
nu  păcătuieşte n ici faţă de legea evreiască, n ici faţă de 
cea creştină, îndură, pe baza unui anti iudaism latent, 
creşterea antisemitismului, ale căru i accese erau înteţite 
de lupta Biserici i  şi a principi lor creştin i  împotriva 
cametei. Cămătarul creştin al esese, între valori le 
pămînteşti în creştere, pe cea mai urîtă, chiar dacă, 
efectiv, din ce în ce mai căutată: banul .  Nu fac din 
cămătarul creştin o victimă, ci un vinovat care îşi 
împarte vina cu ansamblul societăţi i care îl d ispreţuieşte 
şi-l persecută în acelaşi timp în care se foloseşte de el 
şi împarte cu el aceeaşi sete de ban i, nu-i prefer pe 
ipocriţi lacomilor. În ambele cazuri o an ume inconştienţă 
nu este o scuză. Marx, în Capitalu/ a ştiut să amintească 
cota-parte de camătă care supravieţuieşte în capital ism. 
Ceea ce urmăresc în această carte este să arăt modul în 
care un obstacol ideologic poate împiedica, întîrzia, 
dezvoltarea unui  nou sistem economic. Cred că putem 
înţelege mai bine acest fenomen dacă observăm pe cei 
care sînt actorii, decît examinînd doar sistemele şi 
doctrinele economice. Ceea ce contest eu, însă, este o 
istorie îmbătrîn ită a economiei şi a gîndiri i  economice 
care persistă. Mi se pare cu atît m�i nefolositoare 
pentru Evul Mec;liu cu cît nu există o doctrinăeconomică 
a Biserici i şi n ici gînditori economişti. Biserica, teologi i, 
canon iştii şi, să nu-i u ităm, predicatori i şi confesorii 
Evulu i  Mediu, discutînd probleme religioase, în cazu l 
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nostru păcatul cometei, au arătat impactul religiei 
asupra unor fenomene pe care le numim astăzi 
"economicu l". Fără să se recunoască specificitatea 
comportamentelor şi mentalităţilor Evului  Mediu - din 
fericire sînt şi excepţii - teori i le economice şi istoricii 
gîndiri i  economice moderne şi-au refuzat o înţelegere 
autentică a trecutu lui iar pe noi ne-au privat de o 
i luminare a prezentului prin trecut. 

Un mare poet precum Ezra Pound probabil că a 
cedat prea mult imaginaţiei sale pal"'tizane a trecutului  în 
evocarea pe care o face unui secol al XIX-iea cămătăresc. 
Nimeni nu a spus mai bine decît el ce au fost, istoric 
vorbind, camăta şi cămătarul .  

Totuşi istoricu l , care nu trebuie să cadă în 
eclectism, are puţine şanse să propună o explicaţie 
satisfăcătoare mizînd pe o cauză un ică şi dominantă. O 
tristă posteritate a marxismului  a murit din cauza 
acestei opini i  simpl ificatoare şi denaturate. Mîntuirea 
cămătaru lu i  nu se datorează decît purgatoriu lui . Înainte 
de a evidenţia acest ele.ment decis iv, cred, dar 
complementar, trebuie explorate celelalte căi ce duc 
spre acceptarea cămătarului . 

E le sînt în număr de două: modera/ia în activitatea 
practică şi apariţia unei noi valoriîn domeniu l activităţi lor 
economice. 

În texte, condamnarea cametei este totală. Se 
ştie însă că rareori principi i le trec integral în real itate. 
Camăta ş i  dobînda sînt două lucruri diferite, şi Biserica 
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nu a condamnat n ic iodată toate formele de profit. În 
secoJul  al XI I I-iea, secolul obsesiei contab i le, mărimea 
dobînzi lor cu care se dădea împrumutul cămătăresc a 
determinat d in pl in atitudinea autorităţii or şi a societăţii 
fată de cămătar. 

În perceperea dobînzilor, ch iar cu o reglementare 
ecleziastică ce lua de altfel preţu l pieţei ca bază a 
preţu lu i  îndreptăţit, dobînzile depindeau în parte de 
legea ofertei şi a cererii şi erau un barometru parţial al 
activitaţii economice : "În general, scrie Gerard Nahon, 
cu cit o ţară avansează mai mult pe calea dezvoltări i ,  cu 
atîtînch iriatu l bani lor scade. În Austria un privi legiu din 
1 244 fixa dobînda la 8 d inari pe săptămînă sau 74%, 
ceea ce măsoară n ivelu l  subdezvoltări i  acestei ţări 80." 

Într-adevăr, se pare că împrumutul .  cămătăresc 
nu era în mod obişnuit reprimat atunci cînd nu depăşea 
dobînzi le practicate în contractele în care era tolerat. 
Dobînda pieţei era admisă în interioru l unor anumite 
l imite, de reglementare care lua drept criteri i piaţa, însă 
îi impunea obstacole. Cum ar putea Biserica să se abţină 
şi să nu intervină? Chiar dacă-i accepta pe cei bogaţi, 
ea dorea să controleze totul să-ş i exercite una din 
funcţi i le esenţiale, protejarea celor săraci, cu care în 
mod ideal se identifica, ch iar dacă nu era prea riguroasă 
în această privinţă. 

Biserica era de asemenea memoria trecutu lui .  
Or, legea romană, înlocu ită cu legislaţia b izantino
creştină a lu i  lustiţian, şi legile barbare din Evul Mediu 
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timpuriu,  promiteau o camătă anuală de 1 2%, şi dobîndă 
de 33 1 /2% a devenit între Anul 1 OOO Şi secolul al XII I
iea plafonul  autorizat, căci a fost impus de regii Franţei 
Ludovic VI I I  (1 223) şi Ludovic cel Sfint (1 230, 1 234) 
cămătari lor evrei. Rata profitului practicată în marile 
pieţe ital iene în secolu l  al XIII-iea era adesea mai 
scăzută. La Veneţia, varia de obicei între 5% şi 8%. Însă 
erau şi vîrfuri , cum am văzut pentru Austria. Dacă la 
Florenţa, dobînzile erau adesea de 20 % - 30%, ele 
puteau să urce la40% la Pistoia şi Lucea. Ancheta lui Fi l ip 
cel Frumos în 1 284 arată că lombarzii care împrumutau 
bani ,  adesea asimilaţi evreilor şi Cahorsini lor, deci 
cămătari lor, cereau de la 34% la 266%. În schimb, 
excelentu l studiu al lu i  R.H. Helmolz asupra cametei în 
Anglia în secolu l  al XII I- iea arată că, dacă rata dobînzii 
variază între 5 1 /2% şi 50%, marea majoritate se 
plasează între 1 2% şi 33  1 /3%. 

De fapt, eh iar textele oficiale nu condamnă explicit 
decît pe cămătarii care exagerează. În 1 1 79, al treilea 
Conci l iu de la Laterâ.n nu desemnează pentru pedeapsă. 
decît pe cămătarii "vădiţi" (manifestt) , numiţi şi "obişnu iţi" 
( communes) sau "publici". Cred că este vorba de cămătari i 
pe care fama, "renumele", rumoarea publ ică îi desemna 
nu dintre amatori, ci dintre "profesion işti" şi care, mai 
ales, practicau camete excesive. 

Al patrulea Conci l iu de . l a  Lateran ( 1 21 5), 
condamnînd din nou cametele evrei lor, nu vorbeşte 
decît de cele care sînt "grele şi excesive" (graves et 
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immoderatas) . În general, conndamnarea cametei se 
aseamănă cu condamnarea excesului  de către dreptul 
canonic, aşa cum oîntîlnim în contractele devînzare sub 
termenul de laesioenonnis, "pagubă imensă", împrumutată 
din dreptul roman. 

Această noţiune de moderaţie nu este decît un 
caz particu lar de ideal al măsurii care, din secolul al XIII
iea şi pînă în al XII I-iea, sub efectu l evoluţiei istorice şi 
al autori lor antici readuşi la cinstire de "renaşterea 
secolu lu i  al XII- iea", se impusese în teo logie, de la 
Hugues de Saint-Victor la Thomas din Aquino, şi în 
obiceiuri . La mij locu l secolului al XI I I- iea, Ludovic cel 
Stînt practică şi laudă calea de mij loc în orice lucru, fie 
în costum, masă, evlavie, război. Pentru el, omul ideal 
este omul integru, care se deosebeşte de eroul epic 
deoarece îndrăzneli i  el îi asociază înţelepciunea şi 
măsura. Deci cămătarul modera� are şanse să treacă 
prin och iuri le  năvodu lui  Satanei. 

O altă şansă pentru el este aceea că meseria 
interzisă, condamnată, începe să p iardă teren , se 
restrînge. Noile practici şi valori care se dezvoltă în 
domen iul pe care-l numeau economie l imitează camăta. 
Tradiţia scolastică defineşte în felul următor cinci "scuze". 

Primele două provin din noţiunea de despăgubire: 
este damnum emergens, apariţia neaşteptată a unei pagube 
din cauza întîrzieri i restitu irii. El justifică perceperea 
unui folos care nu mai este camătă. De asemenea lucrum 
cessans piedica pentru un cîştig mai mare şi legitim pe 
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care cămătarul l-ar fi putut obţine dacă ar fi folosit bani i  
împrumutaţi pentru un plasament mai avantajos. 

A treia, cea mai importantă, cea mai legitimă în 
ochii Bisericii este atunci cînd camătapoatefi considerată 
ca un salariu, remunerarea muncii (stipendium laboris) . 
Este justificarea ce i-a salvat pe profesori i un iversitari şi 
negustorii care nu făceau camătă. A preda şti inţa este 
obositor, presupune o ucenicie şi metode care înseamnă 
muncă. A călători pe uscat şi apă, a merge în tîrguri şi 
ch iar a ţine contabi l itatea, a schimba monedele - toate 
acestea înseamnă o muncă şi, ca orice trudă, merită un 
salariu. ' 

Într-un mod mai puţin evident şi mai ales, mai 
puţin obişnu it, cămătaru l poate munci :  nu atît în 
împrumutul şi recuperarea unor bani care, împotriva 
naturi i ,  ar da roade permanent, chiar şi noaptea, fără 
odihnă, ci în dobîndi rea ban i lor pe care-i va da cu 
camătă şi în folosirea bani lor cămătăreşti - nu o donaţie, 
practică lăudabi lă însă trîndavă, ci o activitate cu adevărat 
productivă. 

În sfîrşit, ultimile două scuze provin dintr-o valoare 
relativ nouă în societatea creştină: riscul .  Desigur că 
această valoare exista deja: riscul călugărului care, 
precum Sfintu l Anton, în singurătate, se expune 
atacuri lor în mod deosebit primejdioase ale Satanei; 
riscul războin icu lu i  care, precum Roland, înfruntă 
moartea pentru a apăra Biserica şi credinţa şi, în 
societatea feudală, pe seniorul său, riscul laiculu i, gata 
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să-şi sacrifice viaţa ş i  bunurile pe drumurile de uscat 
sau maritime ale pelerinaju lu i  şi mai ales ale cruciadei. 
Acest nou risc este însă de ordin economic, financiar, 
şi ia forma pericolu lu i  de a pierde capitalul împrumutat 
(pericu/um sortis), de a nu fi restituit, fie din cauza 
insolvabi l ităţi i debitoru lui ,  fie din cauza relei lu i  credinţe. 
Al doi lea caz este mai interesant (şi de altfel ca şi primul, 
este contestat de unii teologi şi canon işti): este calcu lu l  
incertitud in i i  (ratio incertitudinis) . Această noţiune -
influenţată de gîndirea aristotel ică ce pătrun de în teologie 
şi dreptu l canonic după 1 260 - recunoaşte lucrulu i  cert 
şi celu i  incert, în previziuni  şi în calcu l economic, un loc 
ce va juca un rol important în instalarea capital ismului .  

Astfel un număr sporit de cămătari au şanse să fie 
salvaţi d in iad, fie prin cumpătare, fie prin deplasarea 
activităţii lor către noi zonealeîmprumutu lu i cu dobîndă 
l icită. Dar rămîn numeroşi cămătari ameninţaţi de iad 
din cauza practicilor lor, şi mai ales împrumutului 
pentru consum, or nici ac;eştia nu au fost ocol iţi de 
evoluţia rel igioasă de-a lungu l secolu lu i  al XII-iea şi 
cunosc nel in iştea în faţa noilor forme de confesiune, de 
căinţă, de răscumpărare. Noua imagine a vieţi i de apoi 
poate oare să ofere o posib il itate de mîntuire? 

Nu voi evoca decît rapid naşterea, la · sfirşitul 
secolului  al XI I-iea, a unui nou loc al vieţi i de dincolo, 
purgatoriul, pe care l-am descris şi anal izat pe larg cu 
alte ocazi i. Creştinismul moştenise de la majoritatea 
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rel igi i lor o dublă viaţă de dincolo: a recompensei şi 
pedepsei, paradisu l şi iadul. De asemenea moşten ise un 
Dumnezeu bun dar drept, judecător, pl in de îndurare 
şi severitate care, lăsînd omului un oarecare l iber 
arbitru, îl pedepsea cînd îl folosea rău şi îl abandona 
atunci gen iu lu i  răulu i, Diavolu l .  Distribuirea în paradis 
sau iad se făcea în funcţie de păcatele comise în viaţa de 
aici, loc de pen itenţe şi încercare pentru omul atins de 
păcatu l originar. Biserica reuşea să controleze mai mult 
sau mai puţin acest proces de mîntuire sau condamnare 
prin încurajările şi avertizările ei, prin practica penitenţei 
care-i izbăvea pe oameni de păcatu l lor. Hotărîrea se 
l imita la doua verdicte posibile: paradisul sau iadu l .  Ea va 
fi pronunţată de Dumnezeu (sau Isus) la Judecata de 
Apoi şi va fi valabi lă pentru totdeauna. Încă din primele 
secole, creştini i ,  cum o dovedesc inscripţi i le funerare, 
sperau ca soarta celor morţi să nu fie defin itiv pecetlu ită 
la moartea lor şi ca rugăciuni le şi_ ofrandele - suffrages -

celor vii să poată ajuta pe păcătoşii morţi să scape de iad 
- sau cel puţin, ca aceştia, aşteptînd hotărîrea defin itivă 
a Judecăţi i de Apoi, să beneficieze de o soartă mai bună 
decît a celor mai ticăloşi condamnaţi să ajungă în iad. 

Nu există însă o cunoaştere precisă a acestui 
proces de răscumpărare după moarte, şi această credinţă 
nu ajungea să se cristal izeze, îndeosebi din cauza 
dezordini i  în geografia regiuni lor unde nu se putea 
distinge n ici un loc de adunare pentru beneficiarii 
infernului sau 1 >aradisului. Autori i numeroaselor povestiri 
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ale călătorilor în lumea de apoi - în realitate s�.u în 
imaginaţie - a privi legiaţilor vii sub îndrumarea unui 
gh id autorizat (în general arhanghel i i  Rafael şi Gabriel , 
un mare sfint precum Sfintu l  Paul sau chiar, cultura 
clasică reînviind, Virgi l iu în cazul lu i  Dante însă într-un 
moment în care purgatoriu l  se născuse) nu precizează 
locul în care sînt răscumpărate, după moarte, păcatele 
ce nu fuseseră încă şterse sau care puteau fi ispăşite. 
Tendinţa era să se imagineze două iaduri, unu l ,  inferior 
şi celălalt, superior, pentru cei blestemaţi dar mai puţin 
vinovaţi. Biserica supraveghea aceste povestiri de 
călătorie de care se temea, moştenitoare ale apocal ipsei 
evreieşti şi creştine, adesea aproape de erezie, invadate 
de cu ltura "popu lară" cu iz "păgîn" dar care se răspîndea 
în cadrul culturi i  monastice. 

Cînd odată cu dezvoltarea Occidentu lu i  de la 
Anul 1 OOO la secolul al XI I I- iea, oamenii şi Biserica au 
socotit insuportabilă opoziţia simpl istă între paradis şi 
infern , şi cînd s-au adunat condiţi i le pentru a defini  un 
al trei lea loc al lumii de dincolo în ca.re cei morţi puteau 
fi purificaţi de urmele păcatelor lor, a apărut un cuvînt, 
purgatorium, pentru a desemna acest loc identificat în 
sfirşit: purgatoriul. El se inserează, reamintesc acest 
lucru, în această inferiorizare a sentimentu lu i  rel igios 
care, de la intenţie la căinţă, cere păcătosu lu i  mai mult 
o schimbare internă decîtacte exterioare. De asemenea, 
el se integrează unei socializări a vieţi i care apreciază 
mai mult membrii unei categorii sociale şi profesionale 
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decît pe componenţii unui ordin. În stîrşit, el apare dintr
o tendinţă de a evita înfruntările datorate unui  dual ism 
simpl ificator, d istrugînd, între pol i i  binelui şi rău lui ,  
superiorului ş i  inferiorului, mijlociri, intermedieri şi, printre 
păcătoşi, n ici prea buni, n ic i  prea răi - distincţie aparţinînd 
Stîntulu i  Augustin - care nu sînt destinaţi de la început 
paradisu lui sau iadului .  Dacă ei s-au căit s incer înainte 
de a muri, dacă nu au decît păcate neînsemnate, mici 
sau resturi de păcate mortale care fuse!eră regretate, 
dacă nu în întregime şterse prin pen itenţă, ei nu sînt 
condamnaţi pentru vecie, ci numai temporar. Vor rămîne 
pentru un timp într-un loc numit purgatoriu unde vor 
suporta pedepse comparabile celor din iad, apl icate tot 
de demoni. 

Durata acestei neplăcute şederi în purgatoriu nu 
depinde numai de mărimea păcatelor pe care le mai 
aveau în momentul morţii, ci şi de afecţiunea celor 
apropiaţi. Aceştia - rude de sînge sau prin alianţă, 
confreri i din care făceau parte, ordine religioase pentru 
care fuseseră b inefăcători, sfinţi faţă de care arătaseră 
o devoţiune deosebită - puteau să readucă aşteptarea 
în purgatoriu prin rugăciuni ,  ofrande, prin intercesia: o 
sol idaritate sporită a celor vii cu morţii. 

Cei morţi ajunşi în purgatoriu beneficiau de 
asemenea de un adaos la biografia lor, cum p·e drept 
cuvînt au scris Ph i l ippe Aries şi Pierre Chaunu. Ei erau 
s iguri îndeosebi  că la ieşirea din încercări le lor 
purificatoare vor fi mîntu iţi, că vor merge în rai. Într-
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adevăr purgatoriul are o singură ieşire: paradisu l. O 
decizie esenţială s-a luat deja atunci cînd cel mort este 
trimis în purgatoriu, el ştie în cele din urmă că va fi 
mîntuit, cel mai tîr-Ziu la Judecata de Apoi. 

Consecinţa naşteri i purgatoriu lu i  este deosebita 
dramatizare a apropieri i morţi i, a momentulu i  agon iei. 
Chiar imediat, în urma unei judecăţi individuale care 
intervine îndată după moarte, Dumnezeu pronunţă 
marea hotărîre: paradisul, infernul  sau purgatoriul. 
Deci o judecată individuală, pentru un mort bine 
individual izat, responsabi l .  Din acest motiv agon ia 
cămătaru lu i  este în mod deosebit îngrijorătoare: atît în 
calitate de membru al unei profesiuni rămasă prin 
natura sa i l ic ită cît şi ca individ, el este un condamnat viu 
care se apropie de gura iadu lui .  Se va salva în u ltimul 
moment? Teribi l  suspans. 

Purgatoriul nu a fost conştient sau expl icit 
descoperit pentru a gol i  iadul .  Însă în practică aşa se 
întîmplă. Pentru a lupta cu această înc l inaţie spre 
toleranţă, . Biserica, în secolu l  al XII I- iea, va accepta 
caracteru l d iabol ic al pedepselor din purgatoriu, fără a
i modifica totuşi ieşirea :paradisu l. 

În ceea ce-l priveşte pe cămătar oare nu este el 
un "atot păcătos"? Or, iată ce găsim în ultimul capitol d in 
Dia/ogus miracu/orum al  lu i  Cesaire de Heisterbach (către 
1 220) în care cistercianu l  prezintă un număr aproape 
egal de exempta distribuind morţi, în iad, purgatoriu şi 
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paradis. Într-un colţ al purgatoriului , deodată, neaşteptat, 
nemaiauzit: un cămătar. 

"CĂLUGĂRUL: - În vremea noastră a murit un 
cămătar din Liege. Episcopu l l-a dat afară din cimitir. 
Soţia lu i  a mers la scaunul  apostol ic pentru a implora să 
fie îngropat în pămînt sfint. Papa a refuzat. Atunci ea a 
pledat pentru soţu l ei: "Mi s-a spus stăpîne, că bărbatu l 
şi femeia nu fac decît una şi că, potrivit Apostolului ,  
bărbatul  necred inc ios poate fi salvat de femeia 
credincioasă. Ceea ce bărbatu l meu a uitat să facă, eu, 
care sînt parte din trupul lu i , voi face bucuroasă în locul 
său. Sînt gata să mă retrag din lume pentru el şi să-i 
răscu m păr păcate le  de la  Dumnezeu".  Cedînd 
rugăminţilor cardinal i lor, papa a hotărît ca mortul să fie 
dus în cimiti r. Femeia şi-a ales adăpost lingă mormînt, s
a închis departe de oameni şi s-a străduit zi şi noapte să
i îmbuneze pe Dumnezeu pentru mîntuirea sufletu lui 
prin pomeni, posturi, rugăminţi şi privegheri. După 
şapte an i, soţu l ei i-a apărut îmbrăcat în negru şi i-a 
mu lţumit: "Dumnezeu îţi recunoaşte meritele, căci 
datorită dovezi lor tale de credinţă am fost scos din 
strafundurile infernu lui, din cele mai groazn ice pedepse. 
Dacă mai faci astfel de servici i timp de şapte ani voi fi 
complet el iberat." Ea aşa a făcut. La capătul a şapte ani, 
el i-a apărut din nou, dar, de această dată, îmbrăcat în 
alb şi cu un aer fericit. "Mu lţumesc lui Dumnezeu şi ţie 
căci astăzi am fost el iberat." 
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"NOVICELE - Cum poate spune că a fost el iberat 
din infern loc de unde nimeni nu poate ieşi? 

"CĂLUGĂRUL - Adîncimi le infernului , înseamnă 
severitatea purgatoriu lui .  Aşa cum atunci cînd Biserica 
se roagă pentru cei morţi spunînd "Stăpîne Isus Cristos, 
Rege glorios, eliberează sufletele tuturor credincioşi lor 
morţi din mîna infernulu i  ş i  adîncimi le abisu lui ,  or ea nu 
se roagă pentru cei care pot fi salvaţi . Mîna infernulu i ,  
adîncimi le abisului, acesta vrea să însemne aici severitatea 
purgatoriu lu i .  În ceea ce-l priveşte pe cămătaru l nostru, 
el n-ar fi putut fi el iberat de pedeapsă dacă nu ar fi 
manifestat căinţă 8 1 ." 

lată deci un cămătar pe patu l de moarte. 
Purgatoriu l  foloseşte şi pentru a selecta strigoi i .  Ies cei 
care sînt puşi de Dumnezeu să facă o scurtă revenire pe 
pămînt pentru a dovedi existenţa purgatoriului ,  să-i 
roage pe cei aprop iaţi să le grăbească el iberarea prin 
rugăciun i le lor, aşa cum a făcut cămătaru l din Liege. 
Trebuie ascultaţi. În sch imb, strigoi i  fără aprobare 
trebuie goniţi, însă pot şi ei să dea o lecţie plecînd de la 
situaţia lor nenorocită. Aşa cum este, la Cesaire, un 
cavaler cămătar: 

«Murind un cavaler, după ce a dobîndit bunuri 
prin camătă, le-a lăsat moşten ire fiu lu i  său. Într-o 
noapte a ven it şi-a ciocănit la uşa. A ven it un tînăr 
servitor şi l-a întrebat de ce bate. El a răspuns: "Lasă
mă să intru , sînt stăpînul  acestor locuri" şi şi-a spus 
numele. Servitorul, privind prin gaura cheii l-a recunoscut 
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şi i-a spus: "Ştiu sigur că stăpînul meu a murit, aşa că 
te las să intri ." Mortul continuă să bată, dar fără succes, 
şi la sfirşit a spus: "Du fiu lui  meu aceşti peşti din care 
mă hrănesc, îi agăţ la poartă." Dimineaţa au găsit într
un coş o mu lţime de broaşte şi şerpi . lată ce se 
mănîncă în iad, şi sînt pregătite pe focul de pucioasă 82. 

» 
Desigur că există pentru cămătar o cale sigură 

de a scăpa de infern şi ch iar de purgatoriu, aceea de a 
restitu i ce-au luat. Etienne de Bourbon subl in iază acest 
lucru: «Cămătaru l, dacă vrea să scape de afurisenie, 
trebuie să dea înapoi [cuvîntu l este foarte dur, evomat, 
ad ică să dea înapoi prin vomitare] prin restituire ban i 
rău dobîndiţi şi păcatu l prin confesiune. Altminteri, el îi 
va da înapoi [prin vomitare, evomat aici desigur că 
trebuie luat în sensu l strict al cuvîntu lui] prin pedeapsa 
în iad 83.» Restitu irea şi spovedania, pentru pămîntesc şi 
pentru spi ritual. Însă trebuie restitu it totul şi la timp. 
Însă nu numai că numeroşi cămătari ezită şi sînt reticenţi 
pînă cînd este prea tîrziu, dar, mai mu lt, restituirea nu 
este întotdeauna uşor de realizat. Victima cămătaru lu i  
poate să fie moartă şi descendenţii de negăsit. Lich idarea 
bani lor dobîndiţi prin camătă poate fi difici lă dacă bani i  
au fost cheltuiţi sau investiţi într-o ach iziţie care nu 
poate fi anu lată sau despăgubită. Camăta se sprij ină pe 
timp. Cămătarul a vîndut, a furat timp şi acesta nu-i va 
fi iertată dacă nu dă înapoi obiectu l furat. Oare poate fi 
datînapoi, întors timpu l ?  Stingheriţi această dimensiune 
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temporală a practicilor economice legate de numerar, 
oame.n i i  Evu lui Mediu se întorc în timp chiar mai greu 
decît îl coboară. 

', 

Mai dificilă este problema atunci cînd cămătarul 
lasă o văduvă ş i  copii. Ea î i  preocupă în mod deosebit pe 
teologi şi autori i de canoane. 

Aici i ntervine u ltimul şi foarte importantu l 
personaj: femeia, vi itoare văduvă a cămătarului .  

Thomas de Chobbam vorbeşte astfel despre ea: 
"Ce se poate spune despre femeia unui cămătar care nu 
are alte venituri decît cele obţinute prin camătă. Oare 
ea trebuie să-l părăsească din cauza incorigibilei depravări 
spirituale sau să rămînă cu el şi să trăiască din bani i  
obţinuţi prin camătăl 

«Există două păreri. 
"Unii spun că ea trebu ie să trăiască din munca 

mîini lor ei dacă ştie o meserie, sau din venituri le 
prieten i lor. Dacă nu are n ici prieteni şi n ic i  meserie, 
poate să-şi părăsească soţu l, din cauza depravării 
spirituale dar şi trupeşti, căci ea nu trebu ie să-şi dea 
trupul unui astfel de soţ, altfel ea ar fi ca şi un idolatru, 
deoarece lăcomia înseamnă un serviciu făcut idol i lor 
(Efesen i, VI, 5). 

"Alţii spun că ea trebuie să facă mai degrabă 
precum Domnul care a mîncat cu păcătoşii şi hoţii care 
nu-i dădeau decît din bunul altuia, dar care, s-a făcut 
apărăto·rul celor săraci şi i-a convins pe hoţi să le dea 
înapoi ceea ce furaseră (Luca, XIX) şi care în felu l  
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acesta.a mîncat în m_od l ic it din bunuri le lor. La fel şi 
nevasta cămătaru lu i  îl poate convinge să dea înapoi 
cametele sau să ia cele mai mici camete de la cei săraci 
(vei minores usuras accipiat a pauperibus) aşa încît, lucrînd 
pentru ei şi pledîndu-le cauza va putea în mod l icit să 
trăiască din bunuri le lor 84.» 

Este de reţinut aici aluzia la acceptarea camete�or 
moderate, camăta "cea mică". În textu l care urmează 
este vorba de copii : "Fie cineva care nu deţine altceva 
decît beneficiu l cametei şi care ar dori să se căiască. 
Dacă dă înapoi tot ceea ce deţine, fi icele sale ar trebui 
să se prostitueze, iar băieţii să devină tîlhari, ch iar el va 
cerşi iar nevasta îl va părăsi. Oare biserica nu-i poate da 
un  sfat aşa încît să nu dea tot înapoi? Credem că ar putea 
fi un  sfat bun să ceară să fie iertat de cei cărora ar trebu i 
să le restitu ie. Dacă nu obţine această iertare, credem 
că, aşa cum orice om într-o situaţie deoseb ită poate trăi 
d in bunu l  altu ia pentru a nu muri, aşa cum s-a spus mai 
înainte, cu condiţia să aibă intenţia de a da înapoi atunci 
cînd va putea, la fel şi cămătarul ,  într-o astfel de nevoie, 
poate păstra, din bani i  obţinuţi prin camătă, pentru a 
putea trăi cu condiţia să ducă o existenţă măsurată şi să 
aibă intenţia hotărîtă să restituie totu l cînd va putea 85." 

Regăsim aici valoarea intenţiei şi scuza pentru 
necesitate. 

În toate situaţi i le în care se joacă soarta veşnică 
a cămătaru lui ,  rolu l  femeii este mare. Ea trebuie să 
încerce să-l convingă să părăsească această meserie 
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blestemată şi să restituie banii care îl vor duce în iad. 
Numeroase neveste de cămătari procedează aşa în 
exempla. În general, este vorba de o figură emoţionantă, 
demnă de interes, asemănătoare cu personajele feminine 
balzaciene, trăind în umbra soţi lor sau taţilor rechini, 
uneori terorizate încît nu îndrăznesc să le vorbească, 
cu atît mai puţin să-i dezaprobe, încercînd să răscumpere 
prin rugăciune ticăloşia bărbatului .  Totdeauna biserica 
a avut o imagine dublă a soţiei. Uneori o denunţă pe Eva 
care 1-a făcut pe Adam să cedeze ispitei, alteori îşi pune 
în ea speranţele pentru a converti sau îndrepta pe soţu l 
diabol ic. 

Însă, în interiorul acestei tradiţii, există o 
_conjunctură a roluri lor soţu lu i  şi soţiei în căsătorie şi, 
paralel a imagini i  pe care o au şi o răspîndesc despre 
fiecare din ei, Biserica şi societatea. În acest moment 
cînd, într-o mutaţie generală, se sch imbă şi -aşa cum, 
între alţi i ,  Georges Duby a arătat în mod magistral
practica şi concepţia căsătoriei, femeia pare, fără a 
- intra în detaliu, beneficiara acestei transformări. Modelul 
ecleziastic al căsătoriei, monogame şi veşnice, se schimbă; 
el evoluează către statutu l de taină, se bazează pe 
consimţămîntu l reciproc al soţi lor şi pe împreunarea 
trupească; contractul oferă o mai bună participare, o 
mai bună protecţie pentru femeie. Nu este oare 
reprezentativă pentru noul cuplu femeia cămătarului 
din Liege care îi reaminteşte cu mîndrie Papei defin iţia 
pe care Biserica i-a dat-o pentru căsătorie, şi care îl 
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c itea.Ză pe Sfintu l Pau l :  "Bărbatul ş i  femeia fac una"? 
Biserica. în reforma generală în care s-a angajat, ezită 
să păstreze ceva din vechea lege care ar putea crea o 
responsabi l itate colectivă. Bani i  pe care bărbatu l i-a 
cîştigat prin camătă în contextu l unei economii de 
societate devin bani i  cuplu lui  prin folosirea lor în 
economia casn ică, famil iară. Cum poate fi lovit bărbatul 
fără a lovi şi femeia? Exemplum-u l  cămătaru lu i  din Dijon 
dă un răspuns metaforic, impresionant. însăgreu util izabil 
în viaţa cotidiană. Statuia care cade omoară soţul 
cămătar şi cruţă femeia înainte să fie împl in ită căsătoria. 
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"Şi inima işi are lacri mile ei" 

Acum să o urmăm pe drumul mîntu i rii, pe soţia 
cămătaru lu i  din Liege, şi ea un model l imită, de

_ 
vreme 

ce, după mîndra revendicare conjugală, a răscumpărat 
prin propriu l  său sacrificiu pe soţu�.cămătar, primind ca 
mulţumire ş i  încurajare numai recunoştinţa unui  strigoi 
şi viziunea unei aritmetici a sistemului purgatoriu lu i  
întruch ipată destu l de gr.osolan. Corpul strigoiului este 
un barometru în negru şi alb al trupului  din purgatoriu. 
În alte texte, cel mort numai pe jumătate purificat apare 
cu jumătate de corp albă, cealaltă fi ind neagră. O 
jumătate neagră şi altaalbăînseamnăjumătatea timpu lui .  

lată altă - mai modestă - «so,ie bună>> a unui 
cămătar: <<Am auzit vorbindu-se despre o femeie de 
treabă care avea drept soţ un cămătar. Ea îi cerea mereu 
să dea înapoi şi să devină un sărac al Domnulu i  decît un 
bogat al  diavolului .  E l  nu era de acord însă, deodată, a 
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fost luat de stăpînu l  lu i  din lumea aceasta şi nu s-a 
el ibe�at decît dînd drept despăgubire ban i i  pe care-i 
dobîndise prin camătă. El a fost el iberat, însă nevasta lu i  
p lîngea amarnic. El îi reproşa: "E i  bine! acum sînt sărac 
precum ai dorit." Însă ea răspunde: "Nu plîng pentru că 
eşti sărac ci  pentru că, pierzînd bani i  pe care trebuia să
i restitui, păcatu l care trebuia şters prin restituire şi 
pocăinţă, ne-a rămas 86.» 

Se întîmplă adesea ca eforturile femeii să rămînă 
neputincioase. Să ne întoarcem la povestea ţăranu lu i  
cămătar d in  dioceza Utrecht. I ntrat în moara vecinu lu i ,  
Godescal c găseşte aici pe diavolu l  care îl ia să-i arate 
locul care-i era rezervat în iad şi totuşi nu se pocăieşte. 
lată sfirş itul cu detal i i ,  după întoarcerea din călătoria în 
infern: «Un preot chemat în mare grabă la cererea soţiei 
cămătaru lui pentru a- 1 binecuvînta pe cel temător, al 
l in işti pe cel deznădăjduit şi a-l îndemna la faptele 
mîntu i ri i ,  somează să se pocăiască pentru păcatele sale 
şi să facă o confesiune sinceră, asigurîndu-1 că nimeni nu 
trebuie să-şi piardă încrederea în  îndrumarea lu i  
Dumnezeu 87.» Aici cămătaru l, sigur de osîndirea lu i ,  
refuză orice pocăire, confes iune ş i  mîntu irea d in  urmă 
ş i  este îngropat în iad. Nevasta lui nu  pierde speranţa: 
«Preotu l i-a refuzat înmormîntarea ecleziastică; însă 
femeia 1 -a cumpărat, şi mortu l a fost îngropatîn cimitir. 
Din această cauză preotu l a fost supus amenzii de către 
sinodul din Utrecht 88.» 

Pentru a nu cădea într-o admiraţie exagerată faţă 
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de atitudinea văduvelor de cămătari, trebuie să spunem 
că există şi «rele». Jacques de Vitry povesteşte istoria 
unui cavaler jefuit de un cămătar şi, închis la instigarea 
acestu ia, s-a căsătorit cu văduva şi datorită ei s-a 
bucurat de toate bogăţi i le lui . Etienne de Burbon 
aminteşte conduita femeii unui cămătar din Besancon: 
«Pe patu l de moarte, el nu a vrut să facă nici un 
testament, n ici pomană, însă a lăsat toate bunurile la 
dispoziţia nevestei. Îndată ce a murit cămătarul ,  femeia, 
punînd och ii pe unul din duşmanii lui ,  s-a recăsătorit cu 
el. O femeie cinstită i-a făcut reproşuri, spunîndu-i că 
soţul ei era cal d încă în mormînt. Ea a răspuns: "Dacă 
este cald, suflă-i tu deasupra. " Acestea au fost toate 
pomen ile pe care le-a făcut pentru sufletu l lu i  89.» 

Sistemul tradiţional al răscumpărării de care 
dispunea cămătaru l în timpul vieţii şi în cl ipa morţii, 
cuprindea: confesiunea, pocăinţa şi penitenţa. În cazul 
lui, penitenţa însemna să restituie. Însă concepţia despre 
păcat şi penitenţă care se impunea, din secolu l  al XI I- iea 
pînă în al XI I I- iea, privi legia din ce în ce mai mult 
pocăinţa. Hărţuit de moarte, d iavolul  l ipsindu-l de 
posibil itatea de a vorb i, deci de a se confesa, neavînd 
timpu l să restituie, printr-o pocăinţă sinceră, cămătarul 
ar putea să se salveze. Nici nu era nevoie, la l imită, să fim 
siguri de căinţa lui. Dumnez�u era cel care ştia adevărul 
şi printr-un semn, îl făcea cunoscut pe pămînt. Deoarece 
pocăinţa fără pen itenţă ducea în pu�gatoriu şi adesea 
era totuşi o încercare grea, de ce să nu-l credem sincer 
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pe cămătar în pocăinţa lu i �  
lată-I pe cămătaru l din Liege. E l  nu s-a spovedit, 

nu a dat înapoi nimic. Femeia lu i  a dat de la ea, nu din 

.banii lui, numai pomeni. Era prin forţa împrejurărilor, 
aşa cum exemp/vm-u!  !ui Cesaire de Heisterbach conchide 
o «căinţă finală>>. În cercarea acestei c;:ă,inţe a cămătaru lui 
ar putea da greş. lată povestea unui nereuşite a Sfintu lui 
Dominic şi a înşelăciunii fi nale a unui cămătar pocăit în 
mod fals: «Am citit, spune Etienne de Burbon, în cartea 
unui frate bătrîn, că Sfintul Dominic a făcut o vizită în 
Lombardia, la rugămintea unor persoane, unui om al 
legi i ,  mare avocat şi cămătar, care era grav bolnav. În 
prezenţa unui preot i-a ordonat să dea înapoi cametele. 
Însă acela a refuzat, spunînd că nu dorea să-şi lase fii şi 
fiicele sărace. Astfel sfintu l Dominic s-a retras cu ceilalţi 
şi cu crucifixul .  Tulburaţi, prietenii i-au cerut să promită 
[că se căieşte] pînă cînd va primi spovedania şi pentru 
a nu fi l ipsit de o înmormîntare creştinească. El promite, 
dar cu gîndul să-i păcălească. Ond au plecat după ce a 
primit împărtăşania, a început să strige că este tot în foc 
şi că are infernul în gură. "Ard tot" şi ridicînd mîna, "lată 
c� arde în întregime" şi la fel celelalte membre. În acest 
fel a murit şi a fost n imicit 90.» 

lată, în schimb, căinţa şi penite�ţa obţinute de un 
confesorîndemînatic de la un cămătar şi  un ucigaş. «Un 
preot al bisericii Saint-Martin de Cologne, în timpul  
postu lui  Paştelui, în timp ce spovedea o bătrîn ică, 
zăreşte în faţa lu i  doi dintre enoriaşii aşezaţi în faţa unei 
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ferestre stînd de vorbă. Bătrînica a plecat şi cămătarul 
veni să se confeseze. 

«Preotul îi spune: "Prietene, eu şi cu tine vom 
încerca să-l păcăl im pe diavol. Tu nu trebuie decît să-ţi 
spui păcatele, să te lepezi de dorinţa de a păcătui şi să 
accepţi sfatul meu, iar eu îţi promit viaţa veşnică. Eu îţi 
voi m icşora penitenţa astfel încît să nu-ţi fie prea grea." 
El ştia foarte bine care-i era viciul .  Celălalt a răspuns: 
"Dacă· ceea ce mi-ai promis este adevărat, atunci voi 
urma bucuros sfatu l tău. Şi i-a promis. Acesta s-a 
spovedit, a renunţat la camătă, a acceptat o penitenţă şi 
i-a spus tovarăşului  său. "Cu adevărat avem un preot de 
treabă, prin cucern icia cuvintelor sale, el m-a adus către 
penitenţă." Celălalt, cuprins de dorinţa de a se întrece, 
vine la confesiune şi simţind asupra sa aceleaşi semne de 
cucern icie, a primit o penitenţă şi a îndep linit-o 91 .» 

Cuvinte cu apă de trandafiri, dar care exprimă 
dorinţa de a-I salva pe cămătar cu preţu l unei indu lgenţe. 

Totuşi, acelaşi Cesaire remarcă ce greu e să-l 
salvezi pe cămătar, şi că valoarea unei căinţe fără 
restitu ire este îndoielnică. «Este foarte greu să îndrepţi, 
căci Dumnezeu nu şterge un del ict, dacă obiectul 
furtului  nu a fost restitu it. Depravatu l, adu lteru l, ucigaşu l, 
sperjuru l ,  cel care blesteamă, îndată ce s-au căit pentru 
păcatu l lor obţin iertarea lui Dumnezeu. Însă cămătarul, 
chiar dacă se căieşte pentru păcatele lui , atîta timp cît 
păstrează camăta, atunci cînd ar putea să o restituie, nu 
obţine iertarea Domnului 92.» 
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Îndoielnic în căinţa lui cămătarul agonizînd, sau 

abia murit, este adesea obiectul unei lupte îndîrjiteîntre 
diavoli şi îngeri. Un bătrîn călugăr benedictin de neam 
saxon îi povestea lui Cesaire de Heisterbach istoria 
unui cămătar foarte bogat care păstra drept garanţie 
visteri i le mai multor biserici. El a fost lovit de o boală 
mortală. A chemat la el o rudă, abate benedictin, şi i-a 
spus că nu-i poate rîndui afaceri le fiindcă nu poate să 
dea înapoi cametele. Dacă acesta ar da socoteală de 
sufletul său lui Dumnezeu şi i-ar promite iertarea pentru 
păcatele sale, îi va da toate bunurile mobi le şi imobi l iare, 
ca să le folosească cum va crede el de cuvi inţă. Abatele 
vedea că era într-adevăr pocăit, că se căia cu adevărat. 
El merge să se sfătuiască cu episcopul ,  care i-a sugerat 
să răspundă de sufletu l lui în faţă lui Dumnezeu şi să-i 
primească averea cu condiţia să restitu ie tezauru l 
catedralei. Abatele s-a întors în grabă la muribund şi i
a dat socoteală. Bolnavu l spuse: «Porunceşte să fie 
înhămate căruţele, ia tot ceea ce am şi la sfirşit, ia-mă şi 
pe mine.» Erau două cufere cu aur şi argint, o m·u lţime 
de orfevrerii, cărţi şi diferite podoabe luate ca garanţie, 
mult grîu, vin şi aşternuturi, precum şi numeroase 
cirezi. Cînd totu l a fost luat, abatele a poruncit să fie 
aşezat bolnavul într-o lectică şi s-a grăbit spre mănăstire. 
Dar abia au trecut pragu l mănăstirii că bolnavu l a şi 
murit. Abatele, care nu-şi uitase promisiunea, a dat 
înapoi cametele atît cît a putut, a făcut pomeni mari 
pentru sufletu l lui şi a dăruit restu l bunurilor călugărilor. 
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Trupul  a fost aşezat într-o capelă, înconjurat de strane 
de cîntăreţi . În aceeaşi noapte, fraţii care cîntau au văzut 
apărînd patru duhuri negre care s-au aşezat în stînga 
sicriu lu i. Văzînd aceasta toţi călugării, cu excepţia 
unuia singur, mai în vîrstă, au fugit îngroziţi. Deod�tă 
patru îngeri au venit şi s-au aşezat în dreapta sicriului 
în faţa diavol i lor. Aceştia au intonat psalmul 35 al lui 
David în care Dumnezeu promite să pedepsească 
nedreptatea şi au spus: «Dacă Dumnezeu este drept şi 
cuvintele lui sînt adevărate, acest om este al nostru, 
pentru că este vinovat de toate acestea.» Îngerii sfinţi 
au răspuns: «De vreme ce citaţi poemul lu i  David, 
mergeţi pîn1 la  capăt. Dacă voi taceţi, vom continua 
noi .» Şi au cîntat versurile psalmului  în care acum era 
vorba de dreptatea de nepătruns a lu i  Dumnezeu, de 
îndurarea lu i  şi de făgăduiala: «"Fiii oamenilor vor 
spera în ocrotirea ta." Pentru că Dumnezeu este drept 
şi Scriptura adevărată, acest fiu al omului ne aparţine, 
el s-a refugiat în Dumnezeu, va merge spre Dumnezeu 
căci a sperat în ocrotirea aripilor. Se va îmbăta de 
bogăţia casei Domnului, el care s-a îmbătat din lacrimile 
căinţei...» În faţa diavolilor uimiţi şi amuţiţi, îngeri i au 
luat în cer sufletul cămătaru lui cel pocăit, amintind 
vorbele lui Isus: .«Tot aşa, vă spun că este bucurie 
înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur 
păcătos care se pocăieşte.» (Luca, XV, 1 O) 93• Această 
poveste a lu i  Cesaire de Heisterbach în cartea «asupra 
pocăinţei» ne arată puterea căinţei care duce în paradis, 
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chiar fără a mai trece prin purgatoriu, pe un cămătar pocăit 
in extremis, dar a cărui penitenţă a fost ce-i drept, îndeplinită 
în mare parte de abate, a cărui mănăstire a pri mit (cu titlu de 
profit l icit) cîteva fărîme din averea cămătarului. 

La întrebarea novicelui: «Ce i-a fost mai de folos, 
pomenile sau pocăinţa?» Cesaire i-a răspuns: «Dacă nu 
ar fi fost pocăinţa, pomenile ar fi fost de prea puţin 
folos.» lată deci, dincolo de purgatoriu, pe cămătarul 
secolu lu i  al XI I I -iea cuprins în această mişcare a 
cucern iciei creştine către viaţa interioară. 

Mîntui rea unui cămătar merită osteneala, şi 
trebuie să-ţi păstrezi încrederea în Dumnezeu pentru 
a salva, cu sau fără purgatoriu, pe cămătarii despre care 
El singur ştie în l ipsa spovedaniei şi a restitu irii, dacă au 
fostîncercaţi de adevărata căinţă. Însă căinţă nu înseamnă 
să rosteşti cîteva cuvinte din vîrful buzelor. Dacă în 
măsura în care cămătaru l are o inimă, aceasta trebuie să 
vorbească. 

La naiva însă binevenita întrebare a novicelu i  
dacă un om fără ochi se poate căi, de vreme ce fără ochi 
nu poţi plînge, Cesaire răspunde: «Căinţa nu stă în 
lacrimi ci în frămîntarea inimii, al cărei semn doar sînt 
lacrimi le ochilor; însă şi inima îşi are lacrimile ei.» Şi 
adaugă: «Orice om, drept sau păcătos, eh iar dacă a murit 
cu o cit de mică pocăinţă, îl va vedea pe Dumnezeu. 94• 

Cită grijă pentru cămătar! 
Jacques de Vitry încheie a doua predică despr:e 

cămătari cu un imn adus cămătarului  pocăit. "După ce 
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s-a întors către Dumnezeu, "numele lui este vrednic de 
cinste în faţa Lui", cel care era numit mai înainte cămătar va 
fi numit penitent şi dezvinovăţit de Dumnezeu, cel care era 
numit mai înainte crud va fi numit milos, cel care era numit 
vulpe şi maimuţă va fi numit miel şi porumbel .cel care era 
numit slujitor al diavolului va fi numit slujitor la Stăpînului 
Nostru Isus Christos cel viu 95 • • •  » 

Desigur că purgatoriu l  nu este decît un mod pe 
care creştin ismul face cu och iu l  cămătarului  în secolu l  
a l  XII I  I ea, însă este singuru l  care îi asigură paradisul fără 
restricţii. Purgatoriul, cum spune Cesaire de Heisterbach 
- în legătură nu cu un cămătar, ci cu o păcătoasă cu un 
destin aparent la fel de rău căci, tînără călugăriţă,a 
păcătuit cu un călugăr şi Dumnezeu a făcut să moară 
născînd fructul păcatului ei - este, chiar în această 
situaţie, speran/a 96• Speranţa, şi în curînd aproape 
certitudinea, pentru cămătarul dispus la căinţă finală, că 
se va mîntu i, că va putea obţine în acelaşi timp punga, în 
lumea aceasta şi viaţa veşnică, în lumea cealaltă. Cămătarul 
din Liege este atestarea speranţei. Din camătă, cămătarul 
nădăjduie un  cîştig material, financiar: «Dacă cineva, 
notează spre exemplu Thomas de Chobbam, împrumută 
cu dobîndă altuia, chiar dacă poate spera (sperare) să 
obţină în sch imb un cîştig pentru împrumut. .. » Această 
speranţe pămînteană, el pare dispus să o prefere unei 
alte speranţe: ceaaparadisulu i. Speranţe contra speranţe. 
Dar speranţa purgatoriu lu i  conduce către speranţa 
paradisului .  După o şedere mai mult sau mai puţin lungă 
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în purgatoriu, în mod obligatoriu se trece în paradis. 
Bogaţie ş i  paradis: speranţă dublă. Cu o floare nu se face 
primăvară. Un cămătar în paradis nu face capital ismul. 
Însă un sistem economic nu înlocuieşte pe altul decît 
la capătu l unei curse cu obstacole de tot felul. Istoria 
înseamnă oameni. Iniţiatorii capital ismului sînt cămătarii, 
negustorii de viitor, negustorii timpului pe care, încă din 
secolul al XV-iea, Leon Battista Alberti îl va defini ca 
fi ind totuna cu banii. Aceşti oameni sînt creştini. Ceea ce 
îi opreşte încă în pragul capitalismului este nu consecinţa 
pămîntţască a condamnării cametei de către Biserică, ci 
frica, frica apăsătoare de iad. Într-o societate în care orice 
conştiinţă este o conştiinţă religioasă, piedicile sînt mai întîi 
- sau în ultimă instanţă - religioase. Speranţa că va scăpa de 
iad datorită purgatoriului permite cămătarului să facă să 
înainteze economia şi societatea secolului al XI I I-iea către 
capitalism. 

Post Scriptum 

Acest eseu era deja scris atunci cind am aflat 
despre un text care- l întăreşte, prin excelentul articol 
scris de Elisabeth A. R. Brown, «Royal Salvation and 
Needs of State in Late Capetian France» în Orde; and 
lnnovation in the Middle Ages. Essays in Honorof Joseph R.Strayer, 
ed. W. C. Jordan, B. McNab, T.F. Ruiz, Princeton 
University, Press, 1976, nr. 1 4, pp. 542-543: «Într-un 
quodlibet (exerciţiu universitar) scris la sfi'rşitu l  secolului 
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al XII I- iea, Remer de Clairmarais studiază problema de 
a şti dacă o persoană ai cărei executori testamentari 
întîrzieîmpărţireabunuri lor pe care le-a lăsat moştenire 
va rămîne, din acest motiv, mai mult timp în purgatoriu. 
Dacă bunuri le au fost lăsate cu scopu l de a fi restitu ite, 
această întîrziere nu va putea influenţa durata şederii în 
purgatoriu, cu condiţia ca testatorul să nu fi ales voit 
nişte executori iresponsabil i ;  dar dacă testatoru l şi-a 
lăsat bunuri le doar pentru pomeni menite să-i obţină 
iertarea păcatelor, el iberarea sa din purgatoriu va fi 
întîrziată, deşi suferinţele lui nu vor fi mărturisite ... » 
lată-I pe cămătarul din purgatoriu intrat în programele 
universitare ... 
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2. Ezra Pound, Canto XLV 

3. Ezra Pound, Addendum a Canto C. 
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1 .  

Pornii deci singur străbătînd hotarul 
ce văii-a :Japtea-i înteţeşte fierea, 
către mulţimea ce-şi plîngea amorul. 

Din ochii lor zbucnea potop durerea 
şi cînd scîntei zvîrleau cu dosul mîinii, 
cînd prundu-ncins ce le scurta vederea, 

aşa cum fac pe zăpuşeală cîinii 
cu bot, cu labe, cînd îi muşcă sui, 
ori purecii ori muştele-orf tăunii. 

Văzut-am mulţi şi-am cercetat destui 
din cei sortiţi văpăii să-i împungă, 
fără a-i cunoaşte; dar de gît văzui 

că fiecare-:-avea legată-o pungă, 
cu-altminteri semn şi-altminterea culoare 
şi cu nesaţ priveau la ea-ntr-o dungă. · 

Şi cum priveam, şi eu, cu-nfrigurare, 
văzui pe-o pungă galbenă-năuntru 
un petic vînăt ca un leu cu gheare. 

Iar mai apoi, cătînd cu de-amănuntul, 
dădui de alta, roşie-purpurie, 
c-o gîsca albă mai vîrtos ca untul. 



Şi-un duh c-o scroafă grasă, sinilie, 
ţesută-n fir pe-o pungă albă, nea: 
"Ce caţi, grăi, în neagra-mpărăţie? 

Te du de-aici; dar pînă-a te-nturna, 
fiindcă eşti viu, să ştii că Vitallian 
vecin de-al meu în stînga mea va sta. 

Aci-ntre florenţi sînt padovan 
şi surd m-aş vrea cînd urlă peste tot 
"Să vie cavalerul suveran 

cu ţapii-n cîmp." Şi-astfel zicînd de-un cot 
îşi scoase limba răsucindu-şi gura, 
ca boul cînd se l inge peste bot. 

Ci eu de teamă să nu-ntrec măsura 
călcînd porunca ce zicea: "Grăbeşte!", 
lăsai zarafii ce-şi lingeau captura. 97 · 

Anexe 
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2. 

Canto XLV 

Cu Camăta 

Cu Camăta n-ajunge nimeni să aibă o casă de piatră 
ca lumea 
bloc de bloc neted tăiat şi bine potrivit 
ca să poată fi frumos împodobite, 
cu camăta 
n-ajunge nimeni să aibă un rai pictat pr zidul bisericii 
harpes et luthes 
ori o fecioară binevestită 
ori un nimb cară să impună din incizie, 
cu camăta 
nimeni nu-l vede cu moştenitoarele şi ţiitoarele lui 
Gonzaga 
nici un tablou nu-i făcut să dăinuie ori să-l ţii în casă 
ci făcut e să-l vinzi şi la iuţeală să-l vinzi 
cu camăta, păc�t împotriva fi rii, 
ţi-i pîinea din ce în ce mai fărîme şi mai mucigai 
ţi-i pîinea uscată ca hîrtia, 
nu de griu de munte, nu de făină-ntr-ales 
cu camăta răzorul dispare 
cu camăta hotarele nu mai sînt limpezi 
şi nimeni nu-şi mai poate afla vatră sălaşului . 



Anexe 

Ciopl itoru l  de piatră-i ţinut departe de piatra·lui 
ţesătoru l departe de războiul său. 
Cu CAMĂTA 
lina nu vine pe piaţă 
oile nu dau cîştig 
Camăta - ciuma vitelor, camăta 
face bont acul în mina fetei 

. şi opreşte torcătorului, Pietro Lombardi 
nu prin camătă a venit 
Duccio n-a venit prin camătă 
Şi nici Pier dela Francesca; Zuan Bell in 
nu prin camătă 
Şi nici «La Colunnia» n-a fost aşa pictată. 
N-a venit prin camătă Angelico; n-a venit Ambrogio 
Praedis, 
N-a venit nici o biserică cioplită din piatră 
pe care să scrie: Adomo me fecit 
Nu prin camătă Sf. Trofim 
Nu prin camătă Sf. l larion, 
Camăta rugineşte dalta 
Rugineşte meşter şi mesteşug · 

Roade firul din războiul de ţesut 
Nimeni după matriţa ei nu-nvaţă aur să ţeasă; 
Azurul se-alege cu-un ulcer de pe urma cametei; 
purpura e despurpurată 
Nu mai răsare sub nici o mină de hemling smaraldul 
Camăta ucide pruncu-n pîntec 
Nu duce-n peţit flăcăul 
Suie damblaua în pat, se culcă 
Între frageda mireasă şi mirele ei 
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CONTRA NATURAM 
Au adus tîrfe pentru Eleusis 
Hoituri să şadă-n ospeţe 
la porunca tot a cametei. 

N.B. Camăta: Chirie asupra puterii de cumpărare, 
impusă fără a ţine seama de producţie; adesea chiar 
fără a ţine seama de posibil ităţile de producţie. (De 
unde şi  falimentul băncii Medicis). 



Anexe 

3. 

Addendum a Canto C 

Camăta este Răul, neschek 
şarpele 
Neschek cu numele bine ştiut, cea care spurcă 
Împotriva neamului omenesc şi dincolo de el 
Cea care murdăreşte 
T okog hic mali medium est 
lată inima răului, focul nestins al iadului 
Ulceraţia care prinde totul, viermele Fafnir, 
Sifi l isul Statului, al tuturor regatelor, 
Neg al binelui public 
Cel care face chisturi, care strică orice. 
Cea care murdăreşte 
Geamănă rea a invidiei, 
Şarpe cu şapte capete, Hidră, pătrunzînd peste tot, 
Violînd porţile templelor, murdărind boschetul din . 
Paphos 
Neschek, răul care se tîrăşte, 

venin, compătoare a oricărui lucru, 
Otrăvitoare a izvorului, 

a tuturor tîntînilor, neschek 
Şarpele, răul împotriva creşterii naturii, 
împotriva frumuseţii 

- To KaÂ.ov 
formosus nec est nec decens 
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Mii şi mii au murit în zvîcniturile ei, 
în coşul pescuitorului de viermi 

Xatpfl ! .Q A10>Vfl, Xatpfl 
lumină pură, ne închinăm ţie 

Cristal, te implorăm 99• 



Anexe 

Îi mulţumesc lui Jacques Berl ioz pentru că mi-a 
atras atenţia asupra acestor poeme deosebite, care 
ajută la explicarea fenomenului medieval al cametei. . 

Pentru concepţi i le economice ale lu i  Ezra Pound 
trebuie citit studiul remarcabi l  al luiJean-Michel Rabate, 
Language, Sexuality and ldeo/ogy in Erza Pound's Cantos, Mac 
Mi l lan, Basingtoke and London, 1 986, Ch:ip. S. «Pound 
wise T owards a General Critique of Economy>> pp. 
1 83-241 . 

Îi mulţumesc lu i  J.-M. Rabate pentru că a avut 
bunăvoinţa de a-mi pune la dispoziţie aceste pagin i  
înainte ca întreaga carte să fie difuzată în Franţa. 
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