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INTRODUCERE 

Schiţa prezentată atcz are ambiţii limitate. S-a 
exclus din ea ceea ce este' cel mai puţin cert, 
ceea ce se sprijină pe · prea puţine documente 
şi luciiiri, 'ceea ce este încă obiect de contro
versă între erudiţi' şi istorjci•' mai degrabă decît 
cucerire - fie ea provizorie ___.::. a ştiinţei, ceea 
ce se menţine în cadrul unor explorări· efec
tuate numai. de cîţiva tari pionieri i:d cercetării 
istorice. Cu regret a trebuit sacrificată, exami� 
narea problemelor în avantajul prezentării sta-
diului actual al r�zulţat�lor ob.ţinute. . 

ln pragul acestei mici cărţi. se cu-aii ne însă 
a expUca, dacă nu· neapărat a justifica, limi
tele ce i s-au impus, trebuie d.e asemenea ex
puse problemele şi evoca . direcţiile în care se 
îndreaptă cercetătorii. 
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Aşadar, mai întîi, a fost stabilit un cadru 
geografic limitat: Europa creştină. Se poate 
spera astfel un cîştig de coeziune, dar, cu si
guranţ(L, se va produce şi o pierdere de ori-

,zont. Căci faptul de a renunţa să vorbim de
spre negustorul bizantin . şi. despre negusto;
rul ·musulman a implicat eviJare·a vorbirii 
deSpre oameni prea puţin cunoscuţi, despre 
personaje ce au. aparţinut unor civilizaţii 
diferite; poate chiar vrăjmaşe. 'Comerţul în
să,· chiar dacă suscită· conflicte, este totuşi 



una din legăturile majore dintre ariile geo
grafice, dintre civilizaţii, dintre popoare. 
Pînă 'şi în vremea Cruciadelor, schimburile 
comerciale - puncte de sprijin ale altor 
cont�cte .- n-au încetat a se produce între · 
Creştinătatea occidentală şi lumea musul
mană. Mai mult, se prea poate ca însăşi· 
constituirea lslamului să fi fost factorul 
care, departe ·de a fi despărţit Orientul de. 
Occident, a resudat aceste două lumi şi a 
creat, prin prezenţa marilor sale centre ur
bane qe consum, o cerere de produse care 
se află la baza ·renaşterii comerciale a Oc
cidentului barbar. In orice caz, cert este că' 

negustorul veneţian şi-a acumulat averea 
în contact cu Bizanţţtl Şi că marile oraşe 
_maritime ale .Italiei . şi-au tras din zo_na gre
co-niusulmană, de la Ceuta la Trapezunt şi· 
de la Bizanţ la . . .  Alexandria, cea mai mare 
parte a bogăţiei l01�, N egustorul creştin, a 
cărui activitate este posterioară celei a ne
gustorului bizantin sau arab, nu- va fi. îm
prumutat oare de la aceştia metode, menta
Zîtăţi, atitudini? 

Oricum, fiind vorba de negustor, ni S-:-0; 
părut că ne putem resemna la abandonarea 
lumit oriental�, fapt ce ar fi fost de neier
tat dac.ă s-ar fi studiat comerţul medieval. 
A doua limitare a acestei mici lucrări: ne
goţul propriu-zis -- cu studiul pieţelor co
merciale, drumurilor, instrumentarului, pro
duselor şi evoluţiei sale. - n-a fost tratat 
în sine, pentru el însuşi. Căci ceea ce inte
resează aici sînt oamenii care l-au practi
cat. Din acest punct de vedere, chiar dacă 
prin forţa împrejurărilor activitatea profe
sională a neguţătorului creştin este analogă 
cu cea a semenului său orie'ntal, nu e mai 
puţin evident că el, negustorul, se integrează 
într-un cu totul alt context politic, religios, 
cultural. Ne-a preocupat deci în mod spe
cial a-l repune în cadrul oraşului său, al 
statului său, al societăţii şi civilizaţiei sale .. 
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Ne-a retinut în mod deosebit atentia ceea ce 
a realizat ace_st negustor cu bogd.ţia şi pu
te1·ea sa în afara· sferei economice. 

Dar şi printre negustori se impunea o 
$€lecţie. Cei mărunţi, a fost necesar să_ fie 
sacrificaţi: negustori-i cu amănuntul, cămă
tarii care practicait o dobîndă mare pe ter
men scurt, ambulanţii. Puţinătatea docu:.. 
mentelor ·personale cu privire la ei, dificul
tatea istoricului de a surprinde printre ei 
figuri individuale deosebite au stat la baza 
acestei selecţii, ca şi dorinţa de a revela _ cu  
precădere acele persorta.je a căror putere 
economică le-a permis să joace un_- ml de 

· :prim plan în poli_tidi sau artă, aşa cum l-atJ 
jucat pe piaţa comercială. Cu alte cuvinte, 
pe _ negociatores, pe mercatores dorim să-i 
prezentăm aici. Au fost dimumiţi "oameni de 
afaceri".- exceLentă expresie, căci exprimă 
.extinderea şi. complexitatea inte1·eselor. lor: 
un negoţ propriu-zis, operaţii financiare de 
tot felul, speculaţii, investiţii imobiliare şi 
funciare. Ca să-i deseritnăm, am evocat cei 
doi poli' ai activităţii lor : �negoţul şi banca. 
De altfel, pentru a semnala pe cei mai pu
ternici) cei ·mai reprezentativi · dintre ei, 
chiar Evul Mediu nu folosea oare termenul 
de "negustor-bancher"? Oi, acest tip se lea
gă de avîntul economic al Europei creştine 
începînd din secolul al XI-lea. Deci am fost 
siliţi a renunţa la negustorii din Evul Me'
diu -- timpuriu . Soluţie comodă, .se va, zice . 
Căci permite evitarea multiplelor teze refe· 
Titoare. la aceştia şi care se înfruntă între 
ele, permite, de asemenea, să nu vorbim de 
multe alte aspecte în legătură cu ei; de nu
mărul şi importa'nţt:L lor - infimă după unii 
cerce,tători, mare încă de atunci pentru al
ţii -, de natura profesiunii lor - negustori 
specializaţi sau _ ocazionali, negustori inde
pendenţi _sau dependenţi de prinţi ori de aşe
zăminte religioase, ambulanţi sau capitalişti 
"în germene" cu largi orizonturi -, de na-



ţiorialitatea lor - evrei ·sau autohtoni; în fi
ne, de o problemă capitală, dar confuză si 
înceţoşată cj,e multe teorii, şi anume origin�a 
acestor negustori: emu supravieţuitorii tre
cutei lumi greco-romane, erau · aventurf.eri 
itineranţi sau proprietari de. pămînt. -ea re 
începeau a-şi investi capitaluri în comert? 

In orice caz, soluţia aleasă a permis 
·
o 

mai -lesne alegere între adoptarea unui plan 
cronologic sau a unuia logic. Căci. ceea ce 
ar fi fost· imposibil dacă s-ar fi plecat de ta 
obîrşiile medievale apărea posibil şi legitim 
într-un cadru de timp în care - după acea 
pe drept cuvînt numită "revoluţie comer
cială" - condiţiile fundamentale ale vieţii 
marelui negustor· creştin s-au menţinut re
lativ stabile . S-a optat ca. atare pentru o 
prezentare sistematică în cuprinsul căreia, 
încercînd totodată a surprinde legătura între . 
diversele atitudini ale aceluiaşi om, negus
to.ru.l-bancher va fi considerat mai ·întîi în
spaţiul închis al biroului său sau în spaţiul 
mai larg al pieţei, adică în activitatea sa 
profesională, apoi faţă în faţă ·cu nobilul, 
muncitorul, oraşul, ·statul, adică în lumina 
rolului său socio-politic, în fine faţă în faţă 
·cu Biserica şi cu conştiinţa sa, adică atitu
dinea sa religioasă şi morală, iar în cele din 
urmă faţă. de învăţămînt, artă, civilizaţie, 
adică rolul c-ultural al negustorului-bancher. 

Dar toate _aceste opţiuni· -nu ne-au pro
dus doar remuşcări. Ele au fost ·însoţite şi 
de regrete ale· căror consecinţe, legitime, 
poate chiar necesare, se vor vedea mai de
parte. 

Faptul că s-a optat numai pentru negus
torul creştin nu a împiedicat dezvăluirea 
întinderii geografice a activităţii sale, a pro
blemelor profesionale sau morale puse de 
contactele sale cu lumea schismatică·, sau. 
eretică, sau păgînă. N-am uitat. că acest ne
gustor creştin al Evu�ui Mediu a avut un 
orizont mai larg decît cel pe care i l-au atri-
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buit muJţi erudiţi moderni. In acest sens, 
dacă Marco PoLo reprezintă un caz excep
ţional - sau mai degrabă extrem -, n-am 
uitat că numeroşi au.fost confraţii săi care, 
în gînd, au parcurs aceLeaşi căi pe care eL 
s-a aventurat cu adevărat. 

De asemenea, evocînd pe negustor sau 
pe bancher, n-am făcut-o :fără să explicăm 
moduL în care acesta îşi trăia viaţa profesio
naLă; aşadar, am schiţat metodeLe, organi
zarea şi cadrul în care a evoLuat. comer
ciantuL . 

N-am uitat nici faptul că, în umbra ne
gustoriLor-bancheri de anvergură, �mişunau 
cei modeşti, cei .mărunţi care constiţuiau 
ţesutul conjunctiv al unei Lumi ce nu poate 
fi înţeleasă fără ei, iar cititoruL nostru te va 
putea descifra faţa anonimă în filigran . Şi 
în definitiv, precum alti eminenti- istorici 
anteriori nouă, ne-am î;"trebat şi 'noi cu ce 
corespundea diferenţa între marete şi micul 
negustor medievaL şi dacă aceasta este re
ductibilă la. simpLa opoziţie .. între comerţul 
cu ridicata · şi comerţuL cu . amănuntuL? 

Totodată, chiar dacă s-a. Lăsat deoparte 
sub aspectuL ei istoricizant . - problema 

originii negustoruLui creştin aLEvutui Mediu 
timpuriu, n-a fost etudată nici probLema 
conexă a generaţiiLor de comercianţi - cei 
recent îmbogăţiţi sau, copiii Lor - şi nici 

·problema, de asemenea conexă, a preocupă
rilor legate de achiziţia pămîntului aLe oa
meniLor de afaceri medievaLi. 

In sfîrşit, chiar în interioruL cadrului 
geografic şi cronoiogic stabilit - care, fun
damental, rămîne (lcelaşi - s-a, ţinut seama 
de diversitatea în spaţiu, căci negustorul 
itaLian, de piLdă, nu e totuna . cu ceL han
seatic, şi de evoLuţia în timp:. pionierut din 
secoluL aL !XII-Lea nu este parvenitut din se
cotul al :XIII-Lea; crizeLe veacului al XIV -Lea 
generează un alt tip de om de afaceri decît 
prosperul veac XIII, iar contextuL politic al 



principatului sau al monarhiei na'(lionale 
modelează un alt tip de negustor decît con� 
textul comunal din secolele precedente. Spe� 
răm că nu se va pierde din vedere că apa
rentul d.ezechilibru în favoarea negustoru�ui 
italian, se explică prin existenţa unei ex
cepţional de abundente documentaţii privi
toare la el, prin cantitatea şi calitatea ,pu
blicaţiilor referitoare 1a el, prin �aracterul 
de "pionierat'' al metodelor, ca şi prin am
ploarea perspectivelor sale, care, toate, fac· 
din el un personaj exemplar, cu ·condiţia de 
a ne aminti că în alte zone, în general, si
tuaţia era departe de a fi la fel de evoluată. 

Nădăjduim deci că cîtit01-ul va avea în
găduinţa ca printre figurile ce permit o bu
nă înţelegere a creştinătăţii medievale, prin

. tJ:e "stările lumii" �pe care pesimismul 
Evului Mediu tîrziu le va antrena în Dansul 
Macabru, să aşeze în primul rînd, alături 
de cavaler, de călugăr, de universitar şi de 
ţăran, pe negustbr, care a făcut istoria, la 
fel -ca ei şi laolaltă. ·cu ei, dar şi împreună 
cu alţii, care sperăm că. într-o- bună zi vor 
obţine ceea ce Lucien Febvr€: a ·numit .atît 
de frumos; ,�drel?tul la istorie". 



Capitolul 1 
ACTIVITATEA PROFESIONALA 

1. Revoluţia comercială· 

Între secolul al XI-lea şi al XIII-lea, Creştină
tatea medievală a fost teatrul unei revolutii 
comerciale legate de cîteva mari fenomene ref�
ritOl."' la care e greu de desluşit .în ce măsură 
au fost cauze sau efecte. · 

1n primul rind, încetarea năvălirilor. Ger
manii, scandinavii , nomazii stepelor eurasi.ati
ce, sarazinii, încetară . curind să mai pătrundă 
în inima: creştinătăţii, de a se. mai rostogoli val 
după val peste hotarele ei. lncăierărilor le suc
ced. schimburi paşnice - apărute de altfel mo
dest chiar în toiul luptelor -, aceste lumi 'Vr�j
maşe dovedindu-s:e ac:um mari centre de pro
ducţie şi consum: grîne, blănuri, sclavi din 
lumea nordică şi răsăriteană se oferă şi. în 
acelaşi timp sînt cerute· de marile metropole 
ale lumii musulmane de unde, în schimb, vin 
în abundenţă metalele preţioase ale Africii şi 
Asiei. 

. Pacea -- relativă - urmează incursiunilor, 
1afu,rilor, iar aceast� siguranţă permite o învio...: 
rare a · economiei şi mai ales, o dată ce uscatul 
şi marea deveniră căi mai puţin periculoase, o 
acceleTare dacă nu4chiar o reluare a comerţului. 
Mai mult chiar : mortalitatea accidentală regre
sînd şi condiţiile de hrană ca şi posibilităţile 
de subzistenţă îmbunătăţindu-se, are loc un 
avîpt demografic fără egal ce va deveni pentru 
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creştinătate o sursă de consumatori, de produ,.. 
cători, de mînă de lucru, un rezervor din care 
comerţul îşi va recruta oamenii. Iar cînd'situa
ţia se va răsturna, .cind va fi rindul creştinătă_ţii 
să atace, marele episod al Cruoiadelor nu va 
fi decît o faţadă epică la umbra căreia se va 
intensifica un come·rţ pacific. 

Un fenomen capital se leagă de aceste răs
tumări: ·naşterea sau renaşterea Qraşelor. Fie 
că sînt aşezări nou întemeiate sau vechi aglo
meraţii umane, caracterul lor nou şi major este 
primatul funcţiei economice. Fie că sînt halte 
marcînd etape pe drm;nurile comerciale,. noduri 
de căi de comunicaţie, porturi maritime sau. 
fluvi�le'.- centr-ul lor vital se află lîngă ve� 
chiui· castru feudal, lîngă .nucl�ul .rriilita�. şau 
religiqs, alături de nou apărutul carţi�r al .du
ghenelor, alături de piaţă sau de locul de tranzit 
al mărfurilor: Dezvoltarea oraşelor stă la baza 
progreselor negoţului medie,val, după .cum 
avîntul negustorului medieval treţmie situat 
în cadrul urban. 

· 
Dar diversele regiurii ale creştina,tătii nu 

trăiesc, toate, cu aceeaşi intensitate aceste pri
me manifestăn ale revoluţiei comereiale .. Trei 
mari centre. se individualizează; unde activita
tea comercială europeană tinde să se concen, 
treze, ·Cei doi poli ai comerţului internaţional 
fiind Mediterana şi ,Nordul (adică· domenhil 
musulman şi, respectiv, cel slavo_:scandinav), 
se constituie - pe limitele creştinătăţii avan
sînd spre polii de atracţie menţionaţi _:_ două 
benzi de oraşe comerciale puternice: de o pa-r
te, Italia şi, într-o măsură mai mică, Provenţa 
şi Spania; de cealaltă parte, Germania de Nord. 
Aceasta şi explică predominarea, în Europa 
medievală,- a doi J;?.egustori: it�lianul şi hansea
tul, fiecare, cu propriile, sale sfere geografice, 
metode, personalităţi. între cele două domenii 
există însă o zonă de contact cu un· caracter de 
originalitate datorat faptului că, foarte curînd, 
ea adaugă funcţiei sale. de mijlocltoare de 
schimburi între cele două arii comerciale şi 
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funcţia de :producătQare, ;funcţia industrială. 
Zqna ac:easta e:!?te EUropa de Nord-Vest forma;_ 
tă din sud-estul Angliei, NQrmandia, Flandra, 
Champagne, ţinuturile de pe valea riului Meu
se şi ce,le ale Renaniei de Jos. Este vigurosul 
domeniu al postavului şi totodată, împreună 
cu Italia notdioă şi centrală, singura regiune a 
Europei medievale unde se poate vorbi de pre.;. 
zenţa industriei. Alături de articolele de con.:. 
sum provenind din Nordul şi. Răsăritul conti
nentului, produsele industriei textile europene 
constituie mărîurile1 pe care negus.torul italian 
şi . cel hanseat vin să le caute pe pieţele şi la 
tîrgurile'. din Chall).pagne şi Flandra. · Că<;i, în 
cursul acestei prime faze de apariţie şi avînt 
comercial, .. negustorul . medieval este,. mai ales, 
un negustor itinerant. 

· 

It. Negustorul itin-erant 

1. DrumuriL�. Nenumărate obstacole îl aşteaptă 
pe drumurile de uscat şi apă pe care îşi trans
portă mărfurile; 

Mai întîi, obstacole naturale'. Pe. uscat, mun
.ţii1 greu de străbătut pe ·drumuri, cec..i drept 
mai puţin re:J.e dedt s,_a spus uneori Şi mai prac
ticabile decit şoselele Antichităţii pietruite ·şi 
dment;:lte, dar foarte rudimentare totuşi. Dacă 
ne gîndim că marile drumuri ale negoţului de 
la Nord. la Sud trebuie să străbată Pirineii şi 
mai ales Alpii - mai accesibili traficului, dar, 
şi .aceştia din urmă, prezentînd dificultăţi în
mulţite din cauza unui volum de -mărfuri mult 
mai co'nsiderabil -, ne dăm uşor seama cît 
e�fort şi ·risc implica transportul unei încărcă
turi din Flandra în Italia, de pildă. Totodată, 
să nu· uităm nici că - dacă pe anumite tron
soane se foloseste ceea ce încă subzistă din ve
chile. căi roma�e şi . dacă pe cîteva itine,rare 
poate fi vorba de drumuri propriu-zise ---'- şo
seaua medievală peste cîmp şi dealuri nu era 
decît "locul pe unde se trece". La toate aces-
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tea, să adăugăm lipsurile legate de transport. 
Jl'ără îndoială, progresele înregistrate încă din 
secolul al X-lea în- materie de atelaje au repre� 
zentat o parte din factorii. tehnici favorabili -
dacă nu şi necesari - progresului comercial, 
dar oricum, pe drumuri nepietruite, rezultatele 
acestor perfecţionări rămîneau limitate. De 
aceea, pe lîngă carele grele pe patru roţi, pe 
lîngă şaretele mai uşoare pe două roţi, anima
lele de povară - catîri şi cai' - 'Încărcate cu 
samare şi saci constituiau mijloacele de trans
port normale. La a�estEta se cuvine a adăuga ne
siguranţa, bandiţii, dar şi nobilii şi oraşele la
come doritoare să se îmbogăţească prin furt sau 
confiscarea mai mult sau mai puţin legalizată 
a mărlurilor. Apoi, ar fi de adăugat - poate 
chiar în mod cu totul special, întrucît erau mai 
frecvente şi mai conforme regulilor stabilite
sumedenia de drepturi, vămi de trecere, perce:
pute de nenumăraţii seniori, de· oraşe sau de 
entităţile obşteşti la_ traversarea untii pod, a 
unui vad sau pentru simplul tranzit pe tnoşia 
r�spectivă a seniorului - într-o epocă· de ex
tremă fărîmiţare teritorială şi politică. Cînd 
aceste taxe erau· Percepute ca preţ al întreţine
rii drumului respectiv, .ele puteau părea legi
time în ochii negustorului. Ca atare, începînd 

�cu secolul al XIII-lea, seriiorii, mănăstirile şi 
mai ales tîrgoveţii vor construi poduri nu nu
mai în scopul măririi şi uşurărîi traficului, dar 
şi pentru obţinerea unor resurse directe şi in� 
directe, aprecia bile; alteori, însă, pe "propria 
cheltuială a celor care le folosesc" - deci a 
negustorilor ___:. se vor construi lucrări im.por� 
tante precum acel pod suspendat, primul de 
acest fel, care în 1 237 va deschide prin Gothard 
cea mai scurtă cale' între Germania şi Italia. 
De abia la finele Evului Mediu aceste cheltu
ieli se vor reduce printr-o politică a lucrărilor 
publice iniţiate de principi sau regi în cadrul 
organizării statelor centralizate şi prin răscum
părarea sistematică .? vămilor de trecere. Aşa
clar, la greutăţile şi riscurile incerte cu care se 
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confruntă negustorul se adăugau cheltuieli obli
gatorii care grevau în mod oneros transportul 
pe uscat. De· pildă: pentru produsele rare şi 
scumpe - sclavi, pos.tavuri de lux şi, cu pre
<;ădere, "colonialele

· 
mărunte" (o expresie refe

ritoare la o serie întreagă de articole cu pre� 
mare la volum mic, necesare în cosmetică, far
macie, boiangerie, bucătărie) -, costul unui 
transport nu întrecea decît cu cel mult 20-25o;0 
valoarea inţţială a mărfii respective ; în schimb, 
pentru "mărfurile sărace", Cu.m le.,.a numit 
A Sa pori -_produsele grele şi volurriinoase , 
dar cu valoare redusă - grînele, vinul, sarea 
- -costul unui transport putea urca pînă· la 
100-150% şi chiar' mai mult peste preţul ori-
ginar al mărfiL 

· 

2. Căile fluviale . In asemenea condiţii, negus
torul medieval prefera transportul pe apă. Plu
tăritul lemnului, transportul cu barjele pentru 
alte mărfuri se foloseau pe scară largă acolo 
unde rîurile erau navigabile. Sub acest aspect, 
trei reţele pot fi considerate ca fără egal din 
punct .de vedere al .importanţei traficului: Ita
l-ia de Nord unde Padul şi afluenţii săi consti
tuiau . cea mai .mare caJe de navigaţie internă 
a lumii mediteraneene� comparabilă � păstrînd 
proporţiile - � actuala cale a marilor lacuri 
americane. Apoi, ba?inul Ronului, prelungit 
către 1\fosela şi Meuse, care pînă în secol�l _ al 
XIV-lea a reprezentat marea axă a comerţului 
de la Nord la Sud .- în fiRe, strinsa reţea de rîuri 
din zona flainandă , completată . din secolul al 
XII-lea cu o întreagă reţea artificială de canale 
şi de baraje-ecluze, ,şi care a fost pent:r;u revo
luţia comercială din secolul al XIII-lea ceea ce 
va fi pentru revoluţia· industrială din secolul 
al XVIII-lea reţeaua · 

_de canale . din· Anglia. 
Acestor trei căi trebuie adăugată .- ca fiind 
de o însemnătate crescîndă la sfîrşitul Evului 
Mediu - calea Rin-Dunăre, strîns legată de 
dezvoltarea e?>nomică a Germaniei centrale şi 
meridionale. In toate aceste lucrări de amena-
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jare teritorială , negustorii au· fost aceia· care, 
anterior principilor, au jucat timp îndelungat 
un rol preponderent . · 

3. · Căile maritime. Transportul pe mare a fost 
însă prin exce•lenţă mijlocul folosit de negoţul 
medieval internaţional, ce•l care va prilejui îm
bogăţirea marilor "mercatores" -de, :care 'ne ocu
păm în mod special aici. Dar şi dificultăţile 
acestuia erau numeroase şi mari. 

In primul rînd , riscurile ·de naufragiu Şi 
pirateria. Aceasta din urmă a bîntuit întotdea.., 
una pe.scară largă. La-început a fost acţiunea 
unor marinari particulari , adevăraţi promotori 
de piraterie, care -au practicat-o alternativ cu 
comerţul , încheind - pentru realizarea ei -
contracte în regulă cu negustori onorabili care 
le finantau operaţiile şi cărora, drept răsplată , 
le asigurau partea respectivă de 'beneficii. Dar 
mai ·era şi riscul unor .acţiuni întreprinse de 
oraşe şi state în virtutea dreptului de război 
sau al dreptului asupra epavei. interpretat în
tr-un sens mai larg; dacă acest jus naufragii a 
foSt destul de: curînd desfiinţat în· Mediterana 
(regii . angevini de Napoli reînfiinţîndu:..l tbtuşi 
la finele seeoluhii ar XIJI::.lea. spre marea indig:.. 
nare a italienilor), el s-a meQ.ţirttit în. schimb 
vreme î:ndelungată în zona nordică unde îl prac
ticau mai ales 

. 
englezii şi bretonîi în VirtUtea 

unei tradiţii neîntrerupte . ca:re va duce la 'in
cursiuni!� corsaŢilor din timpurile moderne; 
numai marile. cetăţi maritime _:_ Veneţja în 
special -'puteau să organizeze· convoaie escor..: 
tate de vase de război. 

în al doilea rînd , capacitatea redusă a vase
lor, Fără îndoială că r.evoluţiq. c:omeFcială şi 
creşterea progresivă a traficului au imp4s mă
rirea tonaj ului vaselor de. comerţ . Dar grelele 
koggen hauseatice, adaptate unui transport de 
mărfUri voluminoase şi grele, sau marile galere 
comerciale italiene '- şi inai ales veiţeţiene -, 

chiar dacă la fin�le Evului Mediu au atins mia 
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de tone capacitate, nu reprezentau· per total 
decît un tonaj redus·. Iar majoritatea ce�orlalte 
vase ave,au o capacitate şi .mai mică, cum ar fi 
de pildă vasele hanseatice ce transportau lînă 
englezească şi vinuri franceze şi ,germane pe 
Marea Nordului sau Baltica, vasele genoveze şi 
spaniole încărcate cu mirodenii, rapidele nave 
veneţiene care plecau pînă în porturile siriene 
şi oipriote pentru a încărca acolo bumbac. 
Toate, ·rareod, depăşeau 500 de tone. 

În sfîrşit, un alt obstacol, rapiditatea navi
gaţiei. Abia începînd cu secolul al XIII-lea, răs
pîndirea unor invenţii (cîrma ·cu etambreu, ve
la latină, busola, anumite progrese ale cartogra
fiei) � în legătură cu care, pe lîngă aportul 
orie11tal şi ·extrem-oriental, se cuvine a recu
noaşte şi meritul. deosebit al unor marinari şi 
savanţi hasd, catalani şi genovezi - reduce 
sau chiar elimină dificultăţile comunicaţiilor pe 
mare medievale, considerate sub raportul rapi
dităţii: mapevrele nocturne' de ancorare, staţio
narea forţată pe vreme rea, cabotajul în lungul 
coastei etc. Încă pe la mijlocul secolului al 
XV-lea, doi ani întregi erau necesari unui ne
gustor veneţian ca să încheie ciclul complet al 
unei afaceri comerciale: sosirea la· Veneţia a 
unei încărcături cu mirodenii; expedierea ei la 
Londra; întoarcerea de la Londra cu o încăr
cătură de cositor; e,xpedierea cositorului la Ale
xandria; aici, din nou, încărcatul cu mirodenii, 
cu destinaţia Veneţia . . . multă răbdare şi im
portante sume de bani îi mai trebuiau neguţă
torului veneţian medieval! Oricum însă, costul. 
unui transport pe mare revenea infinit mai iei
tir\ decît pe uscat: 20/o· din valoarea produsului 
pentru lînă sau mătase, 15o;0, pentru grîne, 330/o 
pentru alaun. 
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Pentru edificare, să urmanm - pe ba'za 
cercetărilor lui RobeŢto Lopez şi Armando 

· Sapori - un grup de negustori din secolul 
. al XIV-le·a care se îmbarcă la Genova � 

destinaţia Orient. Caricul cuprinde stofe, 



arme, metale. Navigînd pe lîngă coaste sau 
prin Corsica, Sardinia şi Sicilia, priina lor 
escală este Tunis, ·a doua Tripoli. Ajung la 
Alexandria;. acolo, caricul iniţial se ampli
fică cu tot felul� de mărfuri - produse ale 
atelierelor locale şi produse ·de import ·ve
nite din Orient. Vasul va face, în continuare, 
diverse escale prin porturile siriene (Saint 
Jean d'Aere, Tir;:Antiohia) unde se vor îm
barca noi pasageri, pe:lerini şi încă· alte măr
furi sosite din Răsărit cu caravanele. în 
fine, iată-i la Famagusta, în Cipru, marele 

. depozit de mirodenii al timpului; aici se �gă
sesc "mai mu�ţe mirodenii decîtr - în Ger
mania - pîine"! Apoi, urmează Latakieh, 
la confluenţa drumurilor diotre Persia şi 
Armei:lia: iarăşi - după· Marco Polo - un 
loc al ;,tuturor spiţerlilor şi postavurilor 
mătăsoase şi aurite ale pămîntului". La Fo
ceea, ala unul atît de preţios este şi el încăr..:. 
cat iar la Chios se face o, nouă ess;ală pentru 
a: lua vin şi masticul util distilării unei bău
turi foarte apreciate, dar şi la fabrica.rea 
unei paste de dinţi foarte căutate. În fine, 
Bizanţul,. escală obligatorie, la marea răscru
ce a drumurilor levantine. Apoi, prin Marea 
Neagră, ajung la Caffa în. Crimeea unde 
culeg produsele din Rusia şi din Asia sosite 
acolo pe calea. mongolă: grîu, blănuri, ceară, 
peşte s<)i:r:at, matase şi poate mai ales sclavi. 
Dar.multe din to.ate aceste mărfuri, negus
torii noştri nu le vor duce în Occident, ci la 
Sinope sau la Trapezunt unde se vor op1i 
ca să le vîndă. Iar de acolo, cei mai teme
rari din grup vor putea pleca mai departe, 
escortaţi de ·poliţia tătărasc.ă, pînă la Siva, 
spre Tabriz şi India - �şa cum a făcut-o 

. Benedetto Vivaldi - sau spre China, ca 
Marco Polo; pe uscat prin Asia Centrală, 
sau tot pe mare de la Basorah la Ceylon. 

4. Iarmaroacele . Dar, în secolul al XIII-lea, 
pentru negustorul itinerant principala ţintă 
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sînt ifţrmaraacele (periodiCe) din Chainpagne, 
în Franţa. , 

Ele aveati loc la Lagny, la Bar-sur-Aub�, la 
Provins şi la Troyes , succedîndu-se d�a lungul 
întregului an: la Lagny în ianuarie-februarie, 
la Bar-sur-Aube în martiec..aprilie, .la Provins 
în mai (dura două luni: niai şi iunie), la Troyes 
(iulie-august, cu deschiderea în ziua de Sfîntul 
Ioan), ·apoi din nou la Provins, în septembrie
noiembri�: iarmarocul deschis de ziua Sfîntului 
Ayoul şi, în fine, a doua oară la Troyes pentru 
iarmarocul diri noiembrie-decembrie deschis· de 
ziua· Sfîntului Remi. Fapt de o importanţă ca
pitală: provincia Champagne reprezenta astfel 
un tîrg cvasi�permanent al lumii, apusene. Pe 
rînd, timp de două ·sau patru luni pe. an, dom-, 
nea în fiecare localitate o animaţie �xttaordi:
nară, pe care tru\terul Bertranâ din Bar:-sur� 
Aube a· descris-o în sezonul de. primăvară: 

" . . .  ce cald şi senin este, 
Cît de verde, iarba, pîn'şi trandajfrul 

a-nflorit. 
. ' . . . . .. .. 
Atunci [ncep negustorii să tot umble, 
Bunurile ce-au adus să vîndă; 
De dimineaţă cînd se face ziuă, 
Şi pînă seara cînd se·.-ntunecă, · 
Nu încetează să vină, să plece · 
De ici, de colo, în tot oraşul. 
!n cîmp, afară' din oraş, ei stau, 
Şi tot acolo-şi _ţin comorile închise ." 

Ca să ajungă la de-Stinaţie , negustorii- au de fă
cut o lungă şi grea călătorie; italienii, care au 
străbătut defileurile Alpilor, au petrecut Cinci 
săptămîni pe drum. �rima lor grijă este locul 
de popas unde vor locui. La început se constru
iau barăci provizorii .în pieţele publice sau din
colo de barie·rele oraşelor. Apoi, localnicii în
cepură să le închirieze încăperi sau ehiar caşe 
întregi. In final, clădiri �pedale au fost ridicate 
pentru ei, de piatră, ca să reziste la incendii, 
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şi cu .pivniţe mari, boltite, pentru depozitarea 
mărfurilor. · · 

Atît negustorii cît şr localnicii bene1iciati de 
importante privilegii iar ţinerea iarmaroacelor 
la date f-ixe ca şi avîntul lor sînt strîns legate 
de creŞterea puterii comiţilor de Champagne şi· 
de·liber�ismul politicii acestora. 

· Printre .facilităţile acordate se numără· mai 
întîi autorizaţiile de liberă-trecere pe toată în
tinderea doineniilor seniotiale. · Apoi, scutirile 
de orice taxe de servitute pe terenurile unde 
pot fi construite locuip.ţe şi. localuri de comerţ. 
Tîrgoveţi!- sînt scutiţi de plata imor dijrrie da .. 
torate .feudalului local, în schimbul unor taxe 
fixe ce puteau fi răscumpărate. Au: fost: apoi 
desfiinţate sau considerabil limitate şi · taxele 
datorate pentru dreptul de etalare.a mărfurilor. 
(acel "tonlieu" din cutuma feudală � n.tr.), ca 
şi dările pentru folosinţa cuptorului, morii de 
pe domeniul seniorial (banalites). Negustorii 
nu aveau a plăti nid obişnuitele taxe datorate 
pentN asigurarea anumitor ·drepturi: dreptul 
la represalii, dreptul de a-ţi face singur justi
ţie; dreptul la bunurile rămase clup>ă ·deces, 
dreptul epavei. Ii revenea însă seniorului local 
obligaţia de a asigura poliţia iarmarocului, de 
a controla legalitatea şi onestitatea tranzacţiilor, 
de a garanta operaţiile financiare şi comer
ciale. S-a· ajuns· la crearea unor funcţii ariume 
-- de pildă pentru paza ia:rmarocului -, func
ţii publice, dar, .deseori, încredinţate localnici
lor- cel puţin pînă îo. 1 284 cînd regii Franţei, 
deveniţi stăpîni pe provincia Champagne, înce
pură a numi în. general funcţionari regali, Con
trolul operaţiilor financiare şi caracterul seini
pubiic al agenţilor de schimb au contribuit, pe 
lîngă alte cauze pur economice, la învestirea 
iarmarocului cu unul din aspectele sale cele 
mai importante şi anume de a avea "roiul de 
cZearing-house embrionar"1 întrUcît se răspîn
dise uzanţa achitării datoriilor prin �compen
saţie. 



Dar la 'îneeputul secolului al XIV-lea,- tir-' 
gurile periodice franceze 'decad. S-au căutat 
multe cauze. pentru .explicarea fenomenului: 
între altele nesiguranţa instalată atunci în 
Franţa în. urrria Războiului de o sută de ani 
·şi dezvoltarea industriei textile italiene care a 
provocat declinul industriei flamande1 a posta
vului ___,. ulterior reorganizată -, principala re
sursă a _iarmaroâce·lor; în consecinţă, este aban
donat driJmul către Franţa (Stra.ta francigena"), 
acea mare axă de legătură între lumea econo
mică din Nord şi zona mediteraneană, în schim
bul adoptării ·a două drumuri mai rapide şi mai 
puţin costisitoare: cel pe mare care, de la 
Genova şi Veneţia, prin Atlantic; Marea Mine
cii · şf Marea Nordului ajunge la Bruges şi 
Londra, şi cel pe uscat __..,.. drumul r.enan - de-a 
lungul căruia se vor dezvolta în veacurile XIV 
şi XV iarmaroaeele de la Frankfurt şi Geneva. 
Cu precădere însă, regresul tîrgurilor periodice 
din Champagne se datorează unei transformări 
profunde a structurilor ·comerciale care face 
posibilă apariţia unui nou tip de negustor: ne
gusfurul sedentar în locill celUi itinerant. Aces:.. 
ta din unnă fusese în trecut călătorul cu "tăl-
pil,e prăfuite", veŞnic pe drtirn,. �elăUtlt- eare 
apa� .acum � qe la se�iuţ central al afacerilor 
sale, va orienta şi conduce prin metode tot mai 
evoluate 'şi printr-'o organizare din ce în .ce mai 
eompl�xă o înfrţii·g:ă reţea de a�ociaţi sau de 
salariaţi care .U vor scuti. de perr'nanentele de
plasări de ici.,colo devenite, în noua sa postură, 
total inutile. 

ill. Negustorul sede.-.tar. 

Desigur că .3-qeastă organizare şi aceste_ metode 
începuseră să _se dezvoJte încă· din pri):llele mo
mente ale revoluţiel. cpmerciale, dar ele ·îşi 
ating . apogeul în sec.olele XIV şi XV cînd se 
generalizează în · as.emenea măsură. încît , noul 
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tip de negustor, cel sedentar, trebuie ·conside..:. 
rat în chiar centrul -acelui adevărat păienje
niş pe� care 1-au constituit în epocă afacerile 
întreprinse de el. 

Foarte curînd, negustorul s-a văzut con
strîns să-şi găsească capital şi altundeva decît 
numai în -sfera propriilor sale resurse, iar cu 
cît afacerile sale se amplificau şi se âiversi
ficau, cu atît curentul acesta s-a extins. 

S-a ·pus deci problema creditului.- Vom ve
dea mai departe că în vremea creştinătăţii me::
dievale ea a- :fost. deosebit de complicată din 
motive religioase şi morale, fiind soluţionată 
în felurite moduri din care nu vom putea în
făţişa aici decît pe cele principale. 

S-a apelat mai întîi la împrumut, sub for-
mele sale· multiple. Una din acestea, cu 
precădere importantă, a fost cambia - po-' 
liţa - despre; care vom vorbi mai departe 
arăti11d ce fel de operaţie de credit a în
semnat ea. Dar; în paralel cu simplul îm-
prwnut, a existat şi împrumutul maritim. 
Caracterul său original consta în aceea c� 
rambursarea sa se făcea numai. la reveni..: 
rea, navei cu întreaga sa încărcătură nevă
tămată: "salva eunte navi".. Tocmai de 
aceea, astfel de împrumuturi erau mai în:.. 
totdeauna limitate la. o singură .călătorie 
pe mare. sau, mai exact; la un singur druril, 
du-întors al unei . nave - fapt 'care a 
constituit în EVul Mediu unitatea de bază a 
op�raţiilor:comercial� maritime. 

1. Contracte şi asociaţii. Au existat · mai ales 
diverse tipuri de asociere prin care negusto
rul - ieşit acum din izolarea sa precedentă -
a putut extinde reţeaua afacerilor -sale. · 

O formă fundamentală de asociere era con
tractul de "commenda" - denumit de ·ase
menea ·;,societas maris" la Genova şi ,,col.:. 
legantia" Ja Veneţia. Părţile -contractafite se 
considerau drept asociaţi· în 'măsura în care 
erau; ca părtaşi la risc· şi profit, în rest re-
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laţiile lor rămî:(lînd cele dintre creditor şi 
debitor. 

În cazul contractultJi der "commepda" 
obişnuit, un comanditar împrumută unui 
negustor itinerant capitalul necesar pentru 
o călătorie de afaceri. Dacă rezultă pagubă, 
cel care ·Împrumută suportă pierderea· fi-: 
nanciară în timp ce debitorul acestuia su
portă exclusiv valoarea muncii sale. Dacă 
rezultă profit, cel dintîi este rambursat şi 
primeşte şi o parte din beneficii, de obicei 
trei sferturi. 

- Într-un contratt de "comtnenda" spe
cial -_"societas maris" sau "c;ollegantia" -, 
comanditarul care nu Călătoreşte şi el îm
prumută celUilalt două treimi din capita
lul necesar iar cel care se împrumută con
triboie personal cu o treime din capital 
plus munca sa. Paguba în această situaţie 
este suportată proporţional cu capitalul in
vestit. .Profitul este împărţit pe jumătate 
între cei doi. 

În general, cistfel de contracte se în
cheiau pentru cîte o călătorie. Se� specifi
cau natura şi destinaţia operaţiei precum 
şi unele condiţii � ca de pildă moneda în 
care urmati. a fi plătite beneficiile - sau, 
alteori, se acorda o totală latitudine celui 
care se împrumutase şi. care, cu vremea, 
deveni din ce ·în :ce mai independent. 
Iată textul unui astfel de contract încheiat 

la Genova la 29 septembrie 1163: · . 
"Martori: Simone BucucCio, Ogerio, Pe
loso, Ribaldo di Sauro şi Genoardo Tosca. 
Stabile şi Ansaldo Garraton au format o 
"societas" în care,· după cum declară aceş
tia, Stabile aduce o contribuţie de 88 lire 
iar Ansaldo de 44 lire. Ansaldo va duce 
acest capital, pentru a-1 'fructifica - la Tu
nis sau oriunde urmează a se deplasa vasul 
pe care îl va afreta - şi ·anume vasul lui 
Baldizzone Grasso şi al lui Girardo. La în
toarcere, el va remite beneficiile lui Sta-



-bil� sau· reprezentantult.ţi .acestuia în _vede
rea împărţirii. Deducînd capitalul , .pro�itu-

'· ri�e vor fi împărţite pe jumătate. Incheiat 
in casa Capit<_>lului, la . 29 septembrie 11 63. 
tn plus, Stabile consimte ca Ansaldo .să •  tri
_rnită .această sumă la Genova cu orice. va-
por va: hotărî. .. 
Privitor la -�oroerţul ... pe uscat, tipurile, (le 

�onţracte de asociere erau mai numeroase, dar 
ele . poţ Ji reduse - la . două tipuri fundamentale : 
"cornpagnia" . şi ; ,societas· · .terrae". PriJ::p.ele 
exemple de acest fel de contracte Ce . s�au păs.:. 
trat se .:t:eferă la .verieţieni şi sînt denumite în 
mod special ',;fraterna· compa·gnia" ; au fost 
practi<Cate îndeOsebi de negu�torii lo�uind în 
oraşele din interiorul teritoriului. · 

· 

· Intr-un contract de . tip "compagnia" ;  păr
. ·ţile sînt strîns legate între ele, sllportînd 
: împreună ;riscurile, speranţele, pierderile 
. şi profiturile. ·Tipul ,;societas terrae'� se 

aseatnănă cu j ;commenda". Cel · cat:e îm-
prumută suportă singur riscurile ·d·e pier-

. · dere iar cîşfigurl.le · sînt_ în genere _împăr
. ţite· pe jumătate. · Dar majoritatea clauze-

· lor sînt m·C!i flexibile :  părţile <;le capital in
,vestit , PPt vi.u�ia . Joarte mulţ ;  durata con
tras;:ttihH nu este tn · gener.al limitată la · o 

. s'i,ngtiră afacere · sau la o singură . călătorie 
ci este stabilită. pe o .pedoadă anume : unul, 
. doi , trei sau patru ani cel mru adesea . In 
.fin,e, între .aceste două tipuri fundămentale 
de cop.tracte 1-- "compagnia" şi "societas 
terrae" - existau şi numeroase tipuri i.n
termediare în care se combinau divers.e as
pecte ale celor două principale. Complexita
tea · tuturor acestor contracte se reflectă în 
documente din păc-ate prea lungi pentru a 
ne permite aici o serie de exemple. 
În jurul anumitor negustori, familii sau 

grupuri au luat naştere organisme complexe şi 
puternice cărora în mod tradiţional li s-a .dat 
numele de "companii" în sensul modern al 
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termenului! . Cele ma:i celebre şi mai bine cu
noscute au fost conduse de ilustre familii flo
rentine : Peruzzi, Bardi, Medici. Se cuvine însă 
a menţiona - aşa · cum de altfel au făcut-o 
înaintea noastră istoricii care le-au studiat, 
dintre care în primul rînd Armando Sapori -
că societăţile de acest fel din secolul al XV-lea 
prezintă profunde modificări de structur? faţă 
de cele din secolele XIII şi XIV, cel puţin în 
lumea italiană. 

Ele continuă să se bazeze pe contracte refe
ritoare la o singură operaţie comercială sau pe 
o dura:tă _limitată. Insă• obiceiul de a · reînnoi 
anumite contracte . ca şi prezenţa în cuprinsul 
unei vaste zone economice a aceloraşi persoane · 
investitoare de capital considerabil în afaceri 
de primă - i!llportanţă urmărite cu consecvenţă, 
precum şi o serie întreagă de legături .comer
ciale alcătuind o adevărată reţea � jurul ace
loraşi nume, transformă cu tfinpttl aceste so
cietăţi în organisme stabile în ciuda caracteru
lui efemer al unor operaţii şi . al contractelor 
respective. Se. poate vorbi de adevărate "case 
de comerţ" care, în veacurile XIII şi XIV, · sînt 
foarte centralizate, avînd în fruntea lor unul 
sau mai mulţi negustori ce dispun de un an
samblu de sucursale şi de salariaţi care îi re
prezintă în afara sediului principal unde · se 
află şeful sau şefii\ respectivei case comerciale. 

In veacul al XV-lea, o casă - precum 
aceea a familiei Medici � este descentra
lizată. Este alcătuită din asociaţii separate, 
avînd fiecare capital şi sediu propriu. In 
afara sediului central (aşa numita "casă
mamă") de la Floreilţa, existau şi filiale la 
Londra, Bruges, Geneva, Lyon, Avignon, 
Milano, Veneţia, Roma, conduse de direc� 
tori care numai parţial şi în mod secundar 
erat.�: salariaţi căci îri fapt aceştia erau cq-

1 Cu toate acestea ele diferă foarte mult de so
cietătile comerciale moderne în care membrii dispun 
qe o 'personalitat� independentă. (n. a.) 



ma.nditarii unor - importante părţi de .. capi
taL Familiile Angelo Tani, Tommaso Porti
nari, Simone- Neri, Amerigo Benci ·etc. sînt 
exe.mple . de astfel de investitori, ,directori 
de filiale al căror factor de legătură îl 
constituia familia de Medici din Florenţa 
care dispunea - în fiecare filială :.......o. · de ca
pitaluri mai totdeauna. majoritare , şi care 
centraliza conturpe şi informaţiile şi orienta 
operaţiile tomerciale. A fost destul ca un 
Lorenzo de Medici, !hai .puţin grijuliu de
cit bunicul său Cosimo, să lase mai libere 
hăţurile conducerii ' centrale_ pentru ca fi
lialele să şi tindă către. o oarecare autono
mie. Rezultatul? Conflicte apărute în cu
prinsul firmei, dislocarea . întregului edifi
ciul' ruinarea acestuia fiind prilejuită şi de 
numărul crescînd al persoanelor interesate 
direct în · afacerea ·casei deoarece acum nu 
mai . era vorba doar de participanţi la capi
tal d şi de deponenţi. Şi chiar dacă depu� 
nerile vor reprezenta pe viitor o parte im
portantă a .J�apitaltilui, a masei financiare 
a firmei, nu e mai !puţin adevărat · că 
aceasta va deveni mai vulnerabilă din cauza 
necesităţilor, ezitărilor, -pretenţiilor şi te-: 
merilor depunătorilor care, la nevoie, îşi 
vor . recl�ma · depunerile fără scrupu�ele . ve
chilor participanţi la capital, solidari între 
ei prin existenţa unor legături de familie şi 
de colaborare comercială. ' 
La

· nivelul acestor mari societăţi, al acestor 
personaje puternice s-au putut dezvolta ade
vărate monopoluri care, �ncă de atunci, s-ar 
putea numi "carteluri" .  Intr-adevăr, _ unii au 
susţinut că toate corppraţiile medievale au fost 
nişte carteluri grupînd CO!l).erciimţi sau meşte
şugari doritori să suprime pe piaţa urbană 
concurenţa recipr9că, stabilind în schimb un 
monopol. Nu numai că aceste păreri nu sînt 
dovedite în ceea ce prive�te economia corpora
tivă urbană, dar ele tind să jntroducă într-un: 
cadru neadecvat date care, în fapt, nu pot fi 
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aplicate- decît comerţului internaţional.. Aceste 
societăţi-monopol au profitat adesea 'de pol�
tica colonială a unor oraşe sau state medievale, 
dintre care m�i ales Genova şi Veneţia. . 

Astfel, cele mai faimoase carteluri. au fost 
fără îndoială cele formate în sfera comertului 
de ala un � unul ' din cele mai importante 'pro
duse căutate de neguţătorul Evului )VIediu căci 
el reprezenta, una din materiile prime i;ndis
pensabile în · industria textilă unde era folosit 
ca fixativ. Cea mai mare parte a alaunului pro
venea din instiiele sau de pe coasta Mării 
Egee, mai ales din Foceea în Asia Mică. Co
mertul cu alaun deveni în secolul al XIII-lea 
un {nonopol genovez, ' iar după ce un negustor 
din acel oraş, Benedetto Zaccar.ia, a fost . pio
nierul acestei acţiuni întemeind o puternică 
societate genoveză - "maona" din Chios _ ·
în care, practic, se regăsesc ;toate marile nume 
ale comerţului genovez, monopolul Genovei a 
dominat piaţa comercială .a alaunUlui în seco
lul al XIV-lea şi începutul celui ·de al !XV-lea. 

Izbînda otomană a făcut să dispară aproape 
total alaunul oriental de pe piaţă .. Atunci însă 
importante zăcăminte au . fost descoperite pe 
teritoriul pontifical, lîngă Civita Vecchia, la 
Tolfa, în 146 1 .  Curînd după aceea, gqvernul 
pontifical încredinţează . exploatarea şi vînzarea 
alaunului casei de Medici. Astfel a luat ninţă 
una din cele mai extraordinare tentative de mo� 
nopol internaţional din Evul . Mediu. Sfîntul
Scaun dispuse . afectarea părţii sale de benefi
ciu finanţării Cruciadei contra Turcilor care, 
însă, nu a avut loc. In acelaşi timp, urmau a 
fi excomunicaţi toţi principii, toate oraşele, tqţi 
particularii care ar fi achiziţionat un alt alaun 
decît acela extras de la Tolfa ; vapoarele pe care 
Mflldici le-ar fi folosit pentru efectuarea acestui 
comerţ căpătară dreptul de a purta stindardul 
pontifical iar familia Medicilor . se bucură . de tot 
sprijinul S�întului-Scaun pentru a ·  obţine prin 
tot felul de mijloace - care au mers pînă la 
organizar(;la de expediţii militare - închide-
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rea altor mine secundare de alaun existente în 
lumea creştină, precum şi intrarea forţată în 
cartel a proprietarilor acestor mine - de pildă 
regii Neapolelui, posesori de mine în insul_a Is-· 
chia. Fapt este că negoţul ala unului a fost · una 
din cele mai mari afaceri ale familieri Medici. 

2. Negustorul şi puterea poliţică. Toate 
exemplele date au - pus în lumină strîngerea 
unor relaţii importante între guverne şi ma
rii 'negustori la finele Evului Meqiu în -spe
cial, atunci cînd nevoile de bani ale pria
cipilor deveniră mai acute - situaţie de care 
vom mai vorbi în legătură cu · puterea poli
tică a negustorilor. Pentru moment vom 
spt.me că împrumuturile făcute suveranilor, 
oraşelor, ca şi monopolul . acordat negustori
lor asupra. perceperii forfetare a impozite:
lor datorate stăpînirii sau masiva partici
pare a acestora la împrumuturile lansate de 
stat - ca de pildă la Veneţia şi Genova 
unde s-a putut stabili un fond a1 datoriei 
publice · prin contribuţiile marilor comer
cianţi de aici care s-au dedat la speculaţii 

· financiare pe haza acestor adevărate, "va-
lori" - au constituit în secQlele al XIV�lea 
şi al XV-lea o parte din ce în ce mai însem
nată · a  afacerilor întreprinse de principalii 
negustori. Prosperitatea la care au ajuns 
unii dintre ei, în Italia, s-a datorat în bună 
parte operaţiilor financiare şi comerciale fă
cute în folosul Papalităţii care, în Evul Me
diu, a reprezentat una din marile puteri bă- · 
neşti, mai ales în veacul al XIV -lea cînd Pa� 
palitatea de la Avignon, prin majorarea ex
cesivă a fiscalităţii pontificale , a drenat o 
parte din veniturile lumii creştine către Cu-

. ria papală şi companiile · comerciale italiene, 
cu precădere florentine. În afară de benefi
ciile propriu�zis .financiare şi comerciale ob
ţinute de pe urma acestor operaţii, marii ne
gustori şi71u cîştigat şi diverse privilegii -
scutiri de taxe, participare la guvernare etc. 
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-, cu profunde repercusiuni asupra poziţiei 
' lor economice. In plus, la vremea aceea, le

gislaţia comercială se configura cu tot mai 
multă precizie în direcţia stabilităţii şi se
curităţii afacerilor, favorizînd în primul r!nd 
pe negustori. Incă de la începuturile revo� 
luţiei comerciale, feudalitatea, regalitatea şi 
mai ales Papalitatea - prin canoanele ei 
conciliare - i-au- sprijinit : le�au asigurat 
protecţia, le-au eliberat permise de liberă 
trecere negustorilor itineranţi (uzanţă da
tînd din primele epoci ale 1Evului Mediu 

. timpuriu cînd imunităţile acordate clericilor 
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aproape că le dădeau acestora un statut de 
· .,eomercianţi · pr.ivilegiaţi"),  au dispus ame.:.. 
najarea unor clădiri - speciale pentru găzdui
rea negustorilor şi a mărfurilor lor - ca
zul acelui celebru , .:fondaco" de la Veneţia 
al comercianţilor --germani -, în fine ocro
tirea bîlciurilor de către administraţiil� lo
cale a prilejuit, aşa cum am arătat, succesul 
acestora şi · a  încurajat extinderea lor. 
Legislaţia comercială · s-a manifestat mai în
tîi ca faptă a negustorilor înşişi � de pildă 

· în sînul acelui faimos Tribunal al Comerţu
lui (al Mercanziei ___:_ n.tr.) din Florenţa care 
- asa cum se va vedea - a ·constituit unul 
:din fundamentele puterii politice a marilor 
negustori florentini ; .  apoi , S-a dezvoltat la 
scară _ internaţională şi chiar s-a insinuat în 
legislaţia publică. In zona mediteraneană, 
cel puţin, contractele şi -litigiile au stat la 
baza proliferării şi ridicării Ja primul ·rang 
de importanţă a notarilor. Aceştia au deve
nit auxiliarii comercianţilor care de altfel 
au şi asigurat profesiunii de notar o carieră 
strălucită, cu un rol istoric deosebit de în
semnat pînă astăzi întrucît arhivele · de ,no 
tari reprezintă unul dintre cele mai · bogate 
izvoare de documentare asupra negustorului 

· şi negoţului din Evul Mediu. Oriunde se du
cea; negustorul îl lua · şi pe notar : în Arme
nia, · în Crimeea, notarul îl însoţea, se urca 



pe vas împreună cu el . ·  Este cun o seu t cazul 
acelui notar . care- a întocmit un proces-ver
bal de constatare în largul· insulei Creta, la 
16 ·noiembrie 1283, la cererea unor comer
cianţi genovezi ce călătoreau cu mărfurile 
lor spre . Cipru şi Armenia şi care au fost 
cuprinşi de furie văzînd că In pofida anga-
1amentului luat căpitanul vasului voia să-1 
deturneze către Bizanţ. . 

În zona hanseatică, autorităţile munici
pale Şi corporative au juoat rolul not1,1rilor, 
fapt pentru care abordarea negoţului medie
val din lumea_ nordică reclamă deseori cer
cetarea documentelor oficiale de acolo . 

De altfel, peste tot in Evul Mediu, in
tervenţia autorităţilor publice · - pe care is
toricii de gîndire liberală din veacul al 
!XIX-lea au considerat-o tin obstacol îh ca
lea comerţului şi un semn al barbariei me
dievale - a fost în realitate · profitabilă ne
gustorului, acesta beneficiind de asemenea 
la finele Evului Mediu de o adevărată poli
tică economică iniţiată de unii suverani an:... 
teribri, ca de pildă Ludovic · al XI-lea al 
Franţei, supr:anumit "regele negustorilor". 
Sfîrşitul secolului al iXV-lea este şi epoca 
în care capătă un contur mai precis· şi o 
anume legislaţie privind proprietatea sub
solului şi delimitarea �elor teritoriale_ 

Fără îndoială însă că legăturile din ce 
în ce mai strînse la · finele Evului Mediu 
dintre principi şi negustori antrenează pen
tru aceştia şi riscuri sporite. Astfel, insolva
bilitatea suveranilor este în mare parte cauza 
unor falimente răsunătoare ale cîtorva . ban
cheri italieni din secolele al iXIV-lea şi al 
XV-lea. Dar mai sînt şi alte cauze de fali
ment : de pildă, extinderea imprudentă a 
modalităţii de credit şi a afacerilor, ca 'şi 
conjunctura ecbnomică şi mai ales mone
tară;· curînd însă, o legisl;:tţie - a falimentelor 
vine să atenueze efectele cele mai dezastru
oase : pedepsele extreme . - condamnarea la 
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moarte sau măcar la închisoare - nu numai 
că devin cu totul excepţionale, dar chiar şi 
vinderea la licitaţie a bunurilor falitului în 
scopul de a-l despăgubi pe creditor este de"'" 
seori evitată. Se răspîndeşte uzanţa de a::.i 
acorda falitului fugar . un pennis de liberă 
trecere pe�tru o perioadă determinată in 
�are urmează să-şi rezolve în mod amiabil 
diferendul cu creditorii săi. 

IV. Progresul metodelor in secolele 
al XIV-lea .şi al XV-lea 

Dacă, începînd cu v�acul al XIII-lea, _extinde
rea tot mai mare a afacerilor incită pe unii 
comercianţi la imprudenţă şi naşte anumite 
riscuri, global ·însă evoluţia comerţului prile
juieşte nu mai puţin progresul metodelor şi 
tehnicilor, permiţînd re_ducerea sau chiar depă.:. 
şirea dificultăţilor şi a pericolelor. 

Avîntul comerţului maritim a fost în pri
mul rînd favorizat de pr"actica, folosită mai ales 
la Genova, a distribuirii în "părţi" egale a în
cărcăturii vaselor, aceste părţi reprezentînd 
aecevărate acţiuni pe care o singură persoană 
le putea poseda. În felul acesta, şi riscuril-e erau 
împărţite fiind repartizate. Părţile, denumite 
fie "partes" ,  fie "sortes", fie "loca", erau con
sideraţe - fiecare - o· marfă ce se putea vinde, 
ipoteca sau folosi drept obiect al unei "com
menda", sau se . putea introduce în capitalul 
unei asociaţii. l 

1 .  Asigurarea .  Mai însemnată. însă este dez
voltarea metodelor de asigurare. Creşterea im
portanţei · lor este neclară. Termenul "securi
tas" care, · iniţial, · semnifica uh permis de li
beră trecere, pare a se referi - cel mai de
vreme către sfîrşitul secolului al :XII-lea - la 
un ifel de contract de asigurare prin care Cîţiva 
ne�ustori încre�inţează ("locant") mărfuri cuiva 
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care, în schimbul unei sume plătite drept "se
curitas<' , se angajează să livreze respectivele 
mărfuri în. anume loc. Adevăratele .contracte 
de asigurare se vor răspîndi abia în secolele al 
;xiV-lea şi al XV-lea : sînt contracte în care, în 
mod absolut cert, asigurătorii sînt alte per
soane decît proprietarii vasului . La finele se
eollJ].ui al XIV-lea, anumite "companii" :__ ca 
de pildă aceea a lui Francesco di Marco da 
Prato, :un / mare . negustor din Pisa - se vor 
specializa chiar ln · acest gen ·de ope·raţii. Dăm 
mai jos textul unui memorandum datat. din 
3 august 1 384, eoctras dintr-unul din registrele 
acestui comerciant, registru al cărui frontispi
ciu- cuprinde unnătoarele cuvinte:  "Iată un re
gistru al lui Francesco di Prato . şi Compania, 
cu sediul la Pisa, în care vom scrie toate asi
gurările ce vom face . pentru alţii. Dumnezeu 
să ne aducă profit şi să ne ocrotească de peri..: 
cole" .  Textul memorandumului este următorul : 

"Asigurăm pe Baldo Ridolfi · şi , co pentru 
100 fiorini de aur, valoarea lînii încărcate pe 
vasul lui Bartolomeo Vitale ce tranzitează 
de la Penisola la Porto Pisano. Din aceşti 

· 100 fiorini asiguraţi împotriva oricărui risc, 
primim peşin 4 fiorini de aur, aşa, cum 
atestă actul scris de mîna iui Gherardo d'Or
mauno pe care l-am contrasemnat". 

Iar mai j os :  
· 

. "Numitul vas a ajuns cu bine la Porto Pi
sano în 4 august 1 384, ceea ce ne descarcă 
de menţionatele riscuri" .  

· 

2. Trata. Alte progrese de tehnică comer
cială, larg răspîndite şi în afara sferei mari
time, acordă negustorului noi posibilităţi de 
afaceri , le extind, dar le şi complică. 

Primul şi cel mai important dintre progrese 
este uzul cambiei (fie sub forma simplă de bi
let la ordin, fie sţ�b aceea mai complexă de 
trată). Dacă apariţia ei rămîne controversată, 
caracteristicile şi rolul ei sînt, în schimb, acum, 
bine cunoscute datorită temeinieelor lucrări ale 
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lui R. de Roover. Avîntul - luat de cambie tre
buie ' mai întîi situat în cadrul evoluţiei mo
netare. 

In cursul Evului Mediu timpuriu, tendinţa 
către o economie "închisă", precum şi schim
bul internaţional de mică amploare micşora
seră rolul monedei. În comerţul internaţional, 
rolul preponderent revenise monedelor străine 
de Europa : nomisma bizantină - denumită ul
terior hiperper şi besant în Occident - şi di
narul arab. În Europa Creştină, începînd :eu 
epoca carolingiană, chiar dacă a existat - o  în
cercare de revenire la -baterea monedei-aur, eta
lonul monetar a fost totuşi argintul, reprezentat 
mai ales prin dinarul european ("denier" -
n.tr.), ceea ce nu excludea nici atunci întîieta
tea dirhem-ului musulman. 

Cu veacul al �III-lea, o dată �u avîntul re
voluţiei comerciale, totul se schimbă. Occiden
tul revine la baterea monedei în aur. Astfel, 
după 1 252, Genova bate regulat dinari de aur 
iar Florenţa faimoşii ei fiorini ; după 1 266, 
Franţa ounoaşte primii -săi scuzi ("ecu - n.tr.) 
de aur ; după 1 284, Veneţia îşi .- bate ducatul, 
iar în prima jumătate a secolului al XIV-lea, 
Flandra, Castilia, Boemia, Anglia - vor face 
la fel. -

Pe viitor, în plăţile comerciale, problema 
schimbului va fi de primă importanţă. ·  Sub acest 
raport, mai mulţi factori sînt de luat în seamă. 
în afară, desigur, de diversitq.tea monedelor şi 
anume : 

a) Existenţa a· două etaloane oarectiin pa
ralele : aurul şi argintul. 

b} Preţul metalelor preţioase : _ acesta cu
noaşte o creştere în veacurile al XIV-lea şi al 
XV-lea care, în fyncţie de perioada respectivă, 
afec;tează în mod inegal - aurul şi argintul, dar 
totodată trădează şi acel fenomen de "foamete 
monetară" ce caracterizează activitatea negus
tor:ilor la sfîrşitul Evului - Mediu. Fenomenul 
apărtise pe fondul sporirii exigenţelor comer-
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ţuhii şi al imposibiiităţif, pe de altă parte, de 
a mări simultan, în 'acelaşi ritm, numărul mo
nedelor (>USe în circulaţie, aceasta din. cauza 
stagnării sau declinului minelor europene şi a 
reducerii aprovizionărl.i cu metale preţioase . de 
provenienţă ::tfricană. Dar "foametea monetară" 
� devenit mai ales o .,foamete de aur" cînd ar
gintul va deveni dip. · nou relativ abundent da
torită exploatării unor . noi mine în Germania 
centrală şi ,meridională către jumătatea secolu
lui al XV-lea, · şi care va fi, cum se- ştie, unul 

' din principalii fermenţi ai marilor descoperiri. 
c) Acţiunile întreprinse de. autoritatea poli

tică. Intr-adevăr, valoarea monedelor era în 
mîna guvernelor. Ele dispuneau variaţia greu
tăţii specifice, a ·  titlului şi a valorii nominale 
a unei monede ; monedele nu purtau• indicaţia 
valorii , ·  ,dar aceasta era fixată de autoritatea 
publică care avea ,dreptul de batere i�r stabili
rea valorii se făcea evaluînd monedele reale în 
monedă .de calcul fictivă, exprimată în gene..; 
ral de livră, para, dinar - . unităţi derivate din� 
tr�un sistem luat drept etalon pe baza dinarului 
bătut la Ţours. (aşa numitul "denier tournois") 
şau a dinarului bătut la Paris ("denier parisis") 
cînd era vorba de Franţa · sau a dinarului de 
groş în Flandra. Principii şi oraşele puteau ast
fel să dicteze t6t felul de ;,mişcări monetare", 
de. "mutaţii" ,  de'\ţaluări , "consolidări" ,  reeva
luări, toate aceste operaţii reprezentînd tot. atî
tea riscurţ imprevizibile pentru negustor1• 

d) Variaţiile sezoniere de preţ pe piaţa ar
gintului. Di� cauza absenţei · de date statistice, 
pentru Evul Mediu este dificilă determinarea 
pe care unii istorici , de g�ldă Carlo M. Cipolla, 
au .crezut că o pot face sa� care s-a şi putut face 
pentru epoca modernă - a unor ci�luri econo
mice, a unor fluctuaţii periodice venind în va.,. 
luri lungi s;m scurte. 

1 Pentru o ' expunere detaliată, cf. M. Block, 
Esquisse �.'un histoire - monetaire de l' Europe • .  1954. 
(n.a.). 
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In orice caz, de aceste fluctuaţii, negustorul 
medieval nu era conştient şi nici nu se preocupa 

• de ele. In schimb, era sensibil şi foarte atent 
la variaţiile - sezoniere ale 13UPsului argintului 
în principalele centr� europene, motivate -
între alte cauze ---'- de tîrguri, de datele recol
telor, de sq�irile şi plecările convpaielor precum 
şi. de uzanţele financiare şi de trezorerie ale 
guvernelor. Iată ce nota în acest sens, tPe la 
mij locul veacului al XV-lea, un neguţător din 
Veneţia : 

"La Genova, argintul este scump în septem
brie, iariuarle şi aprilie datorită plecării va
selor . . . la Roma sau acolo unde se află 
Papa, preţul argintului variază în funcţie de 
numărul beneficiilor vacante şi de deplasă
rile .. papeţ care provoacă urcarea preţului ar
gintului oriUJlde· se găseşte el . . .  la VaJen
ci8" este scump în iulie şi august din cauza 
grîului şi orezulţ�i . . .  la Montpellier, au loc 
trei tîrguri care sînt cauza preţului ridicat 
al argintului . .  : " . .. · 

Acestea sînt datele de care negustorul . are 
a ţine seama pentru .a-şi cîntări riscurile şi pro
fiturile pe baz� cărora, în funcţie de posibili

,tăţile sale, va mînui cu subtilitate _ practica, in
trată în uzanţele comerciale, a ·  cambiei. R. de 
Roover prezintă principiul ei şi un exemplu : 

"c'ambia .era �·o ' convenţie prin care cel �are 
"dă" . . .  furniza o sumă de bani celui care 
"ia" . -. .  primind în schimb un angqjament 
plătibil la termen (operaţie de creditare) , dar 
într-un alt loc şi cu o altă monedă (opera
ţie .de schimb). Orjce contract de schimb ge
nera deci o operaţie de creditare şi o- opera,
ţie de schimb, ambele strîns legate»'' . 

. Iată mai jos o ,cambie extrasă din arhivele 
lui Francesco di Marco Datini da Prato : · 

S5 

"+ In numele lui Dumnezeu, 18 decem� 
brie 1 399,_ - veţi plăti prin acest bilet · «la 
uzanţă,., lui Brunaccio di Guido şi co . . .  



· CCCCLXXII livre X sous1 de Barcelona, care 
sumă de 472 livre 10 sous valorînd 900 scuzi 
a cîte 1 0  sous 6 dinari de scud mi-a fost plă
tită aici de către Riccardo degl'Alberti şi C0• 
Plătiţi-i în bună şi cuvenită regulă şi trece
ţi-i în contul meu. Dumnezeu să vă apere, 

Ghuiglielmo Barberi, 
Salutări din Bruges" . 

scris de altă mînă : 
"Acceptat la 1 2  ianuarie 1 393 (1 400)". 

iar pe versa : 
"Francesco di Marca şi C0, Barcelona 
Primul (bilet)" .  

Este ,deci . vorb� de · o cambie, de fa_pt o 
trată plătită . de Barcelona de către cel tras -
sucursala la Barcelona a firmei Datini - be-· 
neficiarului - firma Brunaccio di Guido, de 
asemeni din Barcelona ---:-, la cererea trăgăto
rului care a luat � Guglielnio Barberi, ne
gustor italian din Bruges - căruia dătătorul 
- · casa Riccardo degli Alberti din Bruges -
i-a plătit suma de 900 scuzi socotoţi cu 1 0  sous 
6 dinari scudul. 

Guglielmo Barberi , exportator de posta
vuri flamande, ce întreţinea cu regularitate re
laţii cu Catalonia, a cer.ut în avans o sumă de 
bani,  în ·scuzi de Flandra, de la sucursala din 
Bruges a casei Alberti , mari negustori-bancheri 
din Florenţa. Anticipînd asupra vînzării măr
furilor expediate de el corespondentului său 
din Barcelona, casa Datini; el a tras (este deci 
trăgătorul ntr .) asupra acesteia o trată de plă
tiţ la Barcelona corespondentului de acolo al 
casei Alberti, anume Brunaccio di Guido şi C0• 

Avem de-a . face, efectiv, cu o operaţie de 
creditare şi cu una de schimb . . Pl ata s-a · făcut 
la Barcelona, la 1 1  febrţtarie 1 400, adică trei-

1 sous; pluralul subst. sou, monedă-bilon, divizia
nară a livrei, reprezentînd a 20-a parte dintr-o livr�. 
adică 20 sous = 1 livră - n. tr. · 
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zeci de , zile după acceptarea ei din ,l 2-ianua'r-le 
1400. Acest __ ter:men reprezintă ,.uzanţa", varia"' 
bilă în functie de localităti - treizeci de zile 
între Bruges' şi Barcelona ·-, interval de timp 
îngăduind verificarea autenticităţii cambiei şi, 
la nevoie, procurarea banilor necesari. 

Aşadar, cambia satisfăcea patru deziderate 
eventuale ale negustorului, îi oferea patru po
sibilităţi: 
a) un mijloc de plată al unei operaţii comer

ciale ; 
b) un mijloc de, transfer de fonduri - între 

localităţi folosind monede diferite ; 
c) o sursă de credit ;  _ 
-d) un cîştig financiar obţinut dintr-o subtilă 

- speculaţie a diferenţelor şi variaţiilor schim-
bului· ce se iveau în diversele centre în con
textul arătat mar sus. într-adevăr, în afara 
operaţiilor comerciale propriu-zise, mai pu
tea exista şi un comerţ - al cambiilor între 
două - sau mai des - trei locuri. Această 
"piaţă � schimburilor" ' foarte activă în se
colele_ al XIV-lea - şi al XV-lea, a prilejuit 
·speculaţii de mare amploare. 
De notat, totuşi, că negustorul medieval nu 

cunoştea, bineînţeles; două practi'ci ce urmau să 
apară în epoca modernă : andosa şi scontul, cu 
toate că recentele cercetări ale lui Federigo 
Melis permit reperarea unor exemple de an
dosare, în zona mediteraneană, încă din primii 
ani ai veacului al XVI-lea - precum şi cazuri 
asemănătoare datînd din secolul al XV-lea -
în ;wna , hanseatică - privind obligaţii pe baza 
unor simple ordine de plată. 

3. Contabilitatea . Evident, astfel de operaţii se 
asociau desigur cu progrese globale şi în sfera 
contabilităţii. Registrele de comerţ se ţineau cu 
mai multă atenţie, metodele deveneau mai sim
ple, citirea mai lesnicioasă. Cert este însă că 
persista o mare complexitate în treburile conta
bile. Mai întîi , dispersia contabilităţii în · !J:lU� 
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rneroase · ·registre : pentru- "sucursale", "achizi
ţii", "vînzări",  "materii prime", ."depozitele ter
ţilor" ,  "lucrătorii la · domiciliu" şi - aşa cur:n 
sublinia-ză A. Sapori - ,,registrul secret", cel 
în care se consemnau textul asociaţiei, partici
parea membrilor asociaţi la capital, datele car� 
permiteau - în orice moment - calcularea po'
ziţiei asociaţilor în respectiva societate şi . dis
tribuirea.  profitorilor şi pierderilor. Acest "re
gistru secret" făcea obiectul unei deo�ebih,; 
preocupări din partea . asociaţiei şi, tocini:li de 
aceea, dintre toate felurile de registre, s-a şi 
conservat cel mai adesea pînă azi. 

Totodată, se răspîndi- obiceiul de a întocmi 
un buget. Marile firme avură, toate, în scurt 
timp, un set dublu de registre pentru con-turile 
deschise corespondenţilor lor din străinătate : 
"compto nostro" şi "compto vostro" - echiva
lentele co.nturilor curente de azi� acestea înles
neau plăţile prin compensaţie pe baza unor sim
ple înscrisuri, fără transfer de numer.ar. Dar 
cel mai însemnat progres a fost apariţia conta
bilitaţii în partidă dublă, fapt socotit o adevă
rată "revoluţie a contabilităţii" . .  

Fără îndoială însă, progresele rămîn · ine
gale, variind . după regiuni. Astfel, s-a ajuns 
chiar a se explica acel cvasi-monopol obţinut 
de neguţătorii şi bancherii italieni ai Evului 
Mediu într-o arie geografică foarte vastă ca un 
rezultat al avansului lor în rilaferie ·de tehnică 
comercială. Cu toate · acestea, se pot repera şi în 
zona hanseatică anumite metode care, deşi di
ferite şi cumva retardatare în perspectiva unei 
evoluţii generale unice; probează efica�itatea 
a ceea oe Fritz Rodg a putut numi ··, ,o suprema
ţie intelectuală". De reţinut ele altfel că, în zona 
nordiCă, nu trebuie exagerată superioritatea 
germanică în domeniul scrisului şi al contabili-� 
tăţii : filtr-adevăr, faimoasele manuscrise pe "be
resta" (scoarţă de mesteacăn) , descoperite recent 
la. Novgorod; demonstrează că scrisul şi calcu
lul -erau mai răspîndite decît s-a cr�zut prin-



tre autohtoni!. De asemenea, negustorii . din 
oraşele de pe litoralul atlantic - cei din Bre
tania, La .Rochelle .sau Bordeaux, . "a căror 'ma
ximă pricepere părea să consiste în a evita pe 
cît posibil apelul la credit sub toate formele 
lui" -' nu au a'similat decît tîrziu, î(l secolul 
al XVI-lea, tehnicile comerciale italiene. Şi 
chiar dacă printre negustorii diri Toulouse, 
Ph. Wolff a putut descoperi o mare extindere 
a creditului, nu e mai puţin adevărat că tot el 
insistă asupra "caracterului rudimentar" al pro-
cedeelor folosite. 

· 
Aşadar, �colo uride categoria lllarelui negus

tor-bancher sedentar există, îl . găsim pe acesta 
domnind · asupra unei alcatuiri globale ale cărei 
iţe le mînuieşte din biroul său, d!n palatul său, 
din casa sa. . 

Un ansamblu. întreg. de contabili, comisio
nari, reprezentanţi şi salariaţi - aŞa-numiţii 
"factori" � îi ascultă poruncile în ·străinătate. 

El se află în centrul unei vaste corespon
denţe prin care primeşte avizele şi dă ordine 
celor din · străinătate, pe· ·  marginea conta biU
tă ţii. Cunoscînd valoarea timpului care fuge, 
importanţa în reuşita unei afaceri de a cu.:. 

· noaşte mai iute decît concurenţii sosirea 
sau nauftagjul vaselor, starea recoltelor 
- într-o epocă în care factorii naturali erau 
atît de puternici iar cataclismele atît de des
tructive --:-, evenimentele politice şi militare 
care pot influenţa valoarea argintului şi a 
mărfurilor, negustorul-bancher se dedă lâ o 
adevărată vînătoare a ştirilor. Pe �ema 
"Ştiri şi speculaţii la Veneţia", Pietre Sar
delia a scris un mic eseu incitant. De altfel, 
numai prin lectura abundentei corespon
denţe comerciale din Evul Mediu ce ni s-a 
păstrat, dar din care doar o mică parte a 

1 Metodele hanseatice au fost de fapt metodele 
normale şi cele mai curente ale Occidentului, iar 
caracterlll lor rudimentar incă în secolele al XIV-lea 
şi al XV -lea trebuie coQsiderat astfel numai in ra
port cu cele ale marilor companii italiene. 
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fost publicată pînă azi , negustorul poate fi 
cel mai bine urmărit _ în munca sa şi înţeles 
în activitatea sa profesională. 

4. Categoriile .de negustori. Toată această ex
tindere a afacerilor atrage după ea anumite 
transformări în lumea negustorească. 

- Astfel, negustorul flamand itinerant, care-şi 
, ducea postavurile la tîrgurile din Champagne 

şi lua de acolo mirodeniile cu care se întorcea 
acasă, nu mai are nevoie să se deplaseze acum 

.cînd galerele genoveze şi veneţiene vin sa în
carce şi să descarce mărfurile la Bruges, cînd 
negustorii italieni1 reprezentanţii şi sucursalele 
marilor case comerciale din Florenţa, Genova, 
Lucea si Pisa viii să se instaleze în Flandra si 
cînd cumpărătorii şi vînzătorii au la faţa locti
lui contacte permanente � aşa cum, încă de 
mult, era situaţia la Florenţa unde Giovanni 
Villani remarcase cu mîndrie că iarmaroace-le 
deveniseră inutile întrucît- "la Florenţa � mereu 
tîrg" .  In aceste condiţii, negustorul flamand 
devine, la domiciliu, un intermediar sedentar 
şJ pasiv:-misitul. El prilejuieşte cont�ctele în
tre negustorii străini, aranjează operaţii finan
ciare şi comerciale între aceştia, le procură lo
cuinţe şi antrepozite şi trăieşte din comisioa
nele pe care i le plătesc negustorii în schimbul 
serviciilor sale. 

- De asemenea se observă o anumită specia
lizare a oamenilor de afaceri. Se formează o 
serie de categorii care v�riază după regiuni, 
ţări , oraşe, dar în linii mari ---'- în sfera opera
ţiilor cu bani lichizi :_ pot fi deosebite urmă-

- toaiele, conform clasificării lui E. de Roover 
la Bruges : "lombarzii" ;  agenţii · de schimb ; 
schimbiştii (agenţi de schimb valutar) - aceş
tia din urmă fiind negustori-bancheri propriu-
ziŞi. · 

"Lombarzii" sau "cahorsin.ii" l  sînt cei ce îm-

1 Nume generice, probabil fără origine geografică 
precisă . (n.a.)  



prumută sume .de bani pe amanet, cămătarii 
care practică împrumutul pe termen scurt. Din 
această cauză, rareori clienţii lor vor fi oameni 
importanţi, ci mai ales de cop.diţie socială mică 
şi mijlocie : clerici, tîrgoveţi necomercianţi; no
bili de starea a doua, ţărani. Sumele pe care le 
dau cu împrumut pe termen scurt, pentru una
două luni, . cîteodată trei, sau şase luni, · nu sînt 
folosite pentru vreo investiţie economică ci des
tinate consumului curent într-o p�rioadă cri
tică din punct de vedere financiar a celui care 
împrumută banii dînd ca amanet piese de ve
selă, haine, . Unc;!lte, arme etc. , tot felul de bu
nuri personale. Cu toate acestea , puterea "lom
barzilor" nu e deloc neglija"bilă : pentru a satis
face exigenţele unei clientele numeroase, pen
tru a face faţă cheltuielilor consi�erabile nece
sitate de activitatea lor; ei dispun de capitaluri 
importante adunate prin asocieri familiale sau 
apelînd la depozitele unor terţi. Un exemplu 
edificator este cel al "cahorsinilor" din Bruges 
care, la începutul secolului · al XV-lea, posedă 
un mare imobil pe splaiul din parohia Saint:.: 
Gilles şi un altul, mai modest, în care locuiesc. 
Orizontul lor rămîne însă limitat. Pentru că au 
încercat a se deda la operaţiuni pe scară largă, 
"lombarzii" şi  "cahorsinii" din . Bruges vor 
ajunge la un faliment · răsunător îri 1475. În 
plus , aşa cum se va vedea, ei au fost mereu 
ţinta ostilităţii individuale şi publice, de unde 
o oarecare stînjenire în aplicarea practicilor lor 
şi totodată - cu rare excepţii ......,.. lipsa oricărei 
posibilităţi de ascensiune socială. -

Ierarhic, sub categoria "lombarzitor" se află 
agenţii de schimb . Aceştia îşi practică profe
siunea în dreptul unei tejghele, fie o bancă 
( "bancho") ; fie o masă ("tavola") , în aer liber 
sau într-o dugheană ]a stradă, asemănătoare cu 
orice dugheană de meseriaş. Ei stau grupaţi ca 
să înlesnească astfel operaţiile clienţilor lor,
care deseori sînt comuni mai multor agenţi. La 
Bruges, de pildă, îşi au tejgheaua aproape de 
Piaţa Mare şi de· Marea -Hală a Post<;tvurilor, la 
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Florenţa, acele "banchi in mercato" sînt la Tir
gul-:Vechi şi Tîrgul-Nou, la Veneţia - "banchi 
di scritta" se află �a podul de pe Rialto, iar la 
Genova - lîngă . Casa di San Giorgio. 

Galeran de Bretania ne-a lăsat în romanul 
său curtenesc o frescă foarte vie a agenţÎlor de 
schimb din Metz pe la 1 220 : 

Jată-i pe schimbişti unul lîngă altul 
Care, în faţa lor, îşi ţin banii: 
Unul schimbă, altul numciră, altul zice nu, 
Celălalt zice: "E bun", iar altul: "E fals" . 
Nicicînd vreun om beat, nici în vis, 
N-a văzut dormind asemenea minune · 
Cum poate s-o vadă cel ce veghează. 
Căci nu-i vînzător .de păsărele 
Cel ce vinde nestemate 
Şi icoane de aur Şi argint. 
Iar alfii au în faţa _lor mare comoară 
Din bogata lor făurărie . 

Agenţii de schimb aveau mai multe 
·
îndeletni

ciri. Mai întîi , cele două tradiţionale : schimbul 
de monede (de unde şi numele lor) şi comerţul 
cu metalţ preţioase datorită căruia erat1 princi
palii furnizori ai Monetăriei cu metale preţi-

· 

oase primite de la clienţii l<>r sub formă de lin
gauri sau, mai des, ca piese de veselă (aurărie 
şi argintărie) . In funcţie de împrejurări erau 
şi ·exportatori de asemenea metale, în ciuda 
existenţei unui monopol teoretic al monetari
lor. Prin: aceste operaţii, ei determinau preţul 
metalelor, influenţau considerabil fluctuaţiile 
preţului şi încercau să domine piaţa. 

Cu timpul îşi adăugară şi alte îndeletniciri : 
primiră depuneri de bani, făcură tot felul de 
reinvestiţii prin împrumuturC Astfel au devenit 
bancheri . Priri . depunerile ac<;eptate, prin des
chiderea unor conturi fără acoperire pentru 
clienţii lor cei mai importanţi, prin împrumu- , 
turile ce le dăde�u, avansuri, investiţii , vira
mente prin simple îriscrisuri , au devenit auxi
liari indispensabili ai negustorilor · şi · oameni-
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lor bogaţi care, toţi , aveau cont deschis la cîte 
un agent de· schimb. La finele veacului al 
iXIV-lea, aceasta era situaţia pentru o persoană 
din 35 sau 40, la Brtlges, iar balanţa de cont 
a 800fo din clienţii agenţilor de schimb este sub 
50 de liv.re flamande. Ii vom regăsi pe aceşti , 
agenţi în sferele înalte ale ierarhiei sociale: 

La vîrful piramidei oamenilor · de afaceri se 
află însă "schimbiştii", astfel cum sînt numiţi 
la Bruges cei care la Florenţa sînt negustorii
bancheri propriu-ziŞi ("banchi grossi"). Aceştia 
nu se şpecializează într-o direcţie anumită. 
Practică comerţul de cambii - pe lîngă cel de 
mărfuri printr-un import-export la scară inter
naţională :_ acceptă depuneri de sume de bani, 
întreprind operaţii de credit, fac parte din mai 
multe "societăţi" ,  se ocupă şi . ·de asigurări. De
seori sînt · chiar producători sau , ;industriaşi" 
- cum e cazul familiei de Medici care posedă 
la Florenţa două fabrici de postav şi una de 
mătase ; iar Benedetto Zaccaria, care de la Ge 
nova exercită controlul asupra pieţei alaunului 
în secolul al iXIII-lea, realizează un adevărat · 
"fenomen de integrare" ,  transportînd alaunul 
cu vasele sale şi totodată folosindu-! în boian
ge�ia pe care · a  înfiinţat-o. 
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Dacă la Veneţia · negustorii-bancheri sînt 
doar angrosişti, lăsînd pe seama altora, mai 

. mărunţi , comerţul cu amănuntul, . în alte 
părţi , deseori, nu se sfiesc să "ţină dughea
nă", ba chi'!r - ca nişte simpli "lombarzi" 
- ·să practice camăta mare pe termen scurt 
pentru un împrumut destinat consumului 
imediat. Dar operaţiile lor nu au loc "afa 
ră" ( all'aperto") ci înăuntru" ( dentro") " " " ' 
adică în propria lor casă care adesea este 
un palat şi în care se află şi biroul f,,scrit
toio") de unde conduc vastele lor afaceri. 

Un excelent exemplu este acela al lui 
Jacques Coeur, unul din cei mai mari afa-:
�erişti. M. Mollat, care i-a studiat toate ra
mificaţiile, a schiţat amploarea tentaculară 
a afacerilor sale : "o hartă care ar reproduce 



repartiţia · intereselor sale ar co_respunde cu 
o hartă economică a Franţei la mijlocul se
colului al XV-lea". Jacques Coeur posedă 

· peste tot bunuri imobiliare : terenuri agri
cole, alocaţii de rente funciare, palate somp
tuoase la Bourges, Saint-Pourc;ain, Tours, 
Lyon, Montpellier. În plus se dedă la spe
c_ulaţii diverse : preia în arendă prelevarea 
taxelor şi impozitelor indirecte, răscumpără 
prizonieri englezi etc. Domeniul maritim "al 
vapoar.elor sale de comerţ este în special 
Mediterana, dar ele parcurg şi Atlanticul, şi . 
Marea Mînecii, şi Marea Nordului fără a mai 
vorbi de marile fluvii : Loara, Ronul, Sena. 
"N..:_a fost străin de nici un obiect suscepti
bil de trafic" . . Intendenţa. regală este cel 
mai bun client al lui. Ei, ca şi altora, îi vinde 
lînă, postavuri , pînzeturi, pielărie, blănuri, 
sare, mirodenii ,  obiecte de artă. Armatei re
gelui îi furnizează hamuri şi arme. Este in
teresat în tot felul de afaceri la Florenţa, 
în Spania, la Bruges. După ce intervine diz- . 
graţia lui, ·el evadează şi se refugiază · pe 
lîngă Papalitate, marea p1.1'tere economică a 
timpului şi moare la Chios1 vast emporiu 
genovez. 

5. A fost negustoruz ·· medieval un capitalist? 
Este limpede că celebra teză a lui Werner Som-· 
bart după care epoca modernă - cu Renaşte
rea şi Reforma din secolul al XVI.:.lea -a creat 
noţiunea de "mare capitalist" ,  nu mai: poate fi 
acceptată astăzi cînd se ştie mai bine' ce a în
semnat negustorul-bancher al Evului Mediu. 

Fără îndoială, . se cuvine mai degrabă a-1 
considera un precapitalist. În virtutea unei de
finiţii stricte a capitalismului, dată de marxism, 
Evul Mediu nu a cunoscut capitalis:ţnul. Sis·
temul său economic . şi social a fost fetidalitatea 
şi în cuprinsul acestui context acţionau comer
cianţii. Dar aceştia au contribuit la spargerea 
structuriler feudale, la ruina�ea lor. · Acţionînd 
7 aşa cum se va vedea - asupra evoluţiei agri-
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cale intensificate de inserţia capitalurilor ur
bane, cel puţin în regiuni de felul Italiei sau 
Flandrei, şi grăbită prin lărgirea economiei 
mondiale (Weltwirtschaft) cu profunde reper
cusiuni asupra preţurilor -agricole şi industriale, 
marii negustori au pregătit apariţia capitalis
mului. E.-A. Kosminsky consideră că sursa 
"acumulării primitive" a capitalului se află în 
exproprierea claselor rurale de · pămînturile lor, 
mai ales în Anglia - negustorii nefiind străini 
de ea . De pe atunci încă, marele negustor me
dieval începe acţiunea sa de concentrare a mij
loacelor de producţie în mîna unor particulari, 
precipită procesUl de alienare a muncii lucră
torilor şi a ţăranilor transformaţi în slujbaşi . 
Anumiţi istorici marxişti , ca V.-I. Ruthenburg, 
studiind companiile florentine din secolul al 
XIV-lea, n-au pregetat chiar să recunoască în 

· acele procedee începuturile capitalismului în 
sensul riguros al termenului. Pînă şi un istoric 
ca FrantiSek Graus care refuză ideea existen
ţei capitaliştilor în Evul Mediu, admite totuşi 
cîteva elemente de capitalism iar în Italia chiar 
mai mult decît atît. Are dreptate să protesteze 
împotriva unor concepţii anti-ştiinţifice şi anti
istorice cpre invocă "un capitalism veşnic" şi 
să · pretindă · prioritatea studiului structurilor 
faţă de cel al mentalităţilor. Il citează şi pe 
Marx conform căruia "breslele medievale tin� 
deau cu tărie să împiedice transformarea meş
teşugarului în capitalist limitînd la foarte pu
ţini numărul maxim de meseriaşi pe care l)n 
singur meşter îi putea folosi, posesorul de ca
pital sau de marfă - continuă Marx - ne
transformîildu-se în capitalist decît atunci cînd 
cotele minime fixate pentru producţie vor de
păşi cu mult maximul medieval stabilit". Dar 
autorul CapitaLuLui face aici o confuzie : tribu
tar al cunoştinţelor istorice din vremea sa, el 
confundă cu meşteşugarii pe. marii negustori 
care, de fapt, aşa cum se va vedea, nu se sin
chiseau defel de regulamentele breslelor şi 
sub-evaluează considerabil dimensiunea calita- · ·  
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tivă şi cantitativă a influenţei lor socio.-econo
mice . 

. Cu certitudine, nu trebuie uitat că econo
mia medievală a fost fundamental rurală, · că 
în oraşe bresleie reprezentau eleJl1entul. predo':.. 
minant, marile · afaceri comerciale nereprezen
tînd decît un strat superficial, dar nu e mai pu � 
ţin real că prin masa financiară pe care o mî
nuia, prin amploarea orizontului său geografic 
şi economic, prin metodele sale comerciale şi 
financiare, negustorul-bancher medieval a fost 
un capitali�t. El a fost capitalist şi prin ·menta
litatea sa, prin genul său de Viaţă şi · prin po..; 
ziţia sa socială. 



Ca pitol u 1 I l  
ROLUL SOCIAL $1  POLITIC 

Negustori şi oraşe . Oricare ar fi fost originile 
marilor negustori medievali, un fapt este cert : 
puterea lor economică se leagă de dezvoltarea 
oraşelor, acestea fiind centrele afacerilor lor. 
Şi tot în cadrul orăşenesc se vor înstăpîni im
pactul lor social, puterea lor politică � conse
cinţă şi chezăşie a puterii lor economice. Deşi 
această evoluţie n-a cunoscut un ritm egal, nu 
a fost perfect sincronică, şi a îmbrăcat . forme 
diferite, se poate totuşi spune 'că în secolul al 
:XIII-lea oraşele sint dominate politic şf social 
de marii negustori. Fără îndoială că avîntul co
munal nu se confundă cu dezvoltarea clasei 
acestora - cu toate că, de pildă, la denova·, 
asoci,aţia oamenilor de afaceri , aşa-numita 
"compagna" , devine comuna încă din 1 099, iar 
în zona .germană Sfatul (Rat} se identifică cu 
marii neguţători -, totuşi clasa negustorească 
a jucat un rol capital, fiind totodată principala 
beneficiară a acelui avînt. · La asemenea rezul
tate ea a ajuns datorită unor relaţii complexe 
cu celelalte clase şi categorii sociale : nobili'
mea, meşteşugarii , muncitorii, ţărănimea -
fără a mai pune la. socoteală şi Biserica, despre 
care se va vorbi în capitolul următor, precum 
şi autorităţile politice superioare., feudalii şi mo-
narhii. 

· · 
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1. Rolul social al marilor negustor.i 

1 .  Negustori şi nobzli. Intre aceştia s-a petre
cut o luptă : eliminare sau asimilare. 

La Florenţa, lupta între "magnati" (nobili 
de viţă veche) şi' "popolani" , reuniţi în corpo
raţii ("Arti ") în care . predomină marii negus
tori, pare a se fi încheiat în 1 293 prin promul
garea Regulamentelor Justiţiei. Membrii celor 
147 de familii de "magnati" se văzură exclt:tşi 
de la funcţiile oficiale şi chiar expuşi unui re
gipl penal excepţional. Dar, printre aceste fa
milii, se găseau şi comercianţi deveniţi între 
timp Cavaleri. Aşadar, măsurile luate repre
zintă în egală măsură . lupta · noii pături de 
negustori ' împotriva celei vechi cţt şi victoria 
burgheziei alcătuită din oameni de afaceri asu
pra nobilimii latifundiare - ·  deosebirea din
tre acestea "două fiind foarte greu de stabilit . 

In unele cazuri, nobilimea - a cărei putere 
scăzuse în urina declinului economiei rurale de 
tip feudal - s.:.a ţinut· .în mod deliberat la o 
parte de activităţile comerciale care constitu
iau forţa clasei negustoreşti , ca de pildă în 
Franţa şi Spania unde nobilii s-au abţinut · de 
la practicarea comerţului care, din punct de ve
dere juridic, îi ducea la pierderea privilegiilor 
lor şi la renunţarea la ordinul căruia îi aparţi
neau ; aşa-numita "derogare'.' în ciuda eforturi
lor lui Ludovic al XI-lea. Dar adesea nobilii 
au. căutat să se bucure de noile surse de profit, 
angajÎnd capitaluri în activităţi comerciale sau 
practicînd ei înşişi negoţul şi afacşrile bancare. 
Aceasta s-a petrecut mai ales cu mulţi nobili 
italieni a căror adaptare era înlesnită de faptul 
că mulţi dintre ei locuiau în oraşe, fenomenul 
urban .cunoscînd în Italia o continuitate din 
antichitate la perioada medievală, chiar dacă a 
înregistrat o descreştere în cursul · Evului Me
diu timpuriu. De altfel, unii nobili · de ţară se 
vor instala în oraşe cind acestea se vor dezvolta. 
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Toţi aceşti nobili se contopiră ccu noua clasă 
comercială, rezultînd uneori o aristoc:;_raţie în 
care · se arriestecau vechi · seniori feudali, foşti 
dregători ai feudalităţii şi regalităţii precum şi 
noi bogătaşi. Pentru Genova, procesul acesta 
reiese din valoroasele studii ale lui Andre Sa
yous şi Roberto Lopez, iar pentru Veneţia din 
tot atît de frumoasele lucrări ale lui Gino Lu
zatto. "La Veneţia ----;- ni se spune -- dogii sînt 
negustori , negustorii. sînt amirali" .  

· 
In orice caz, chiar şi acolo unde noua clasă 

negustorească se compunea din oameni de rînd, 
din popor, şi unde i-a fost dat acesteia să ducă 
o luptă de cucerire împotriva nobilimii feudale, 
pentru a-şi dobîndi rangul social şi puterea po
litică, opoziţia între ea şi vechea aristocraţie se 
atenuă considerabil în secolele XIV si XV ca 
urmare a unei duble evoluţii. 

· 

!ntr-o primă fază, înstarifa burghezie co
mercială tinde · să se îndepărteze de clasele 
populare de care se folosise în propria ei 
luptă de cucerire a puterii, dar de care în-
cepe a se teme cînd acele clase pretind li
mitarea sau chiar nimicirea dominaţiei _ei 
economice şi sociale, precum şi a hegemoniei 
ei politice. Negustorii - pentru. care a�um 
clasa periculoasă nu se mai situa deasupra 

· lor ci sub ei - se Jndreaptă spre ce�ea ce 
mai rămăsese din vechea nobilime în scopul 
de a-şi face _din ea un aliat . .  La Florenţa, de 
pildă, la finele secolului al XIV-lea ,  marii 

· negustori reintroduc pe vechii nobili la con-
ducerea cetăţii. · 

!ntr-o a doua fază, comercianţii bogaţi 
pătrund foarte repede în rîndurile nobilimii. 
Tendinţa aceasta se configurează foarte cu
rînd, într.:.adevăr, prin diverse modalităţi : fie 
printr-o căsătorie fructuoasă care-i asigură 
negustorulmi accesul - în vechea aristocraţie 
- as tiei cum notează un · cronicar florentin 

. din veacul al XIII-lea : "!n fiecare. zi vedem 
cîte un Qm de jos, foarte bogat, care vrea 
să se căsătorească cu o femeie săracă, dar 



nobilă" -, fie prin adoptarea unui stil de 
_viaţă care să-1 apropie pe negustor de nobi
lirne încît, · curînd, este considerat ca un 
membru al acesteia. Il vom vedea trăind în 
palatul său, participînd la turnire, "purtînd 
pinteni şi coinportîndu-se precum cavalerii 
- cazul celebrilor negustori-bancheri Pe
ruzzi -din Florenţa care, de fapt, din punct de 

� vedere juridic aparţin clasei populare. Sau, 
de pildă, unui agent · de schimb din Bruges, 
Evrard Goederic, lumea i se adresează cu 
"Domnule", "Stăpîne", iar soţiei sale cu 
"Doamnă" , "Stăpînă".  Fiind şi comandant 
al miliţiei .urbane, negustorul luptă călare. 
Despre membrii familiei Cancellini din Pis
toia, Villani scrie : "Nu erau prea vechi, dar 
fiind foarte avuţi, deveniră toţi cavaleri, oa
meni de valoare şi de bine . . .  ". Iată o fru
moasă ală.turare de calificative preluate din 
vocabularul aristocratic şi b'urghez. 

O altă modalitate, şi mai frecventă, este 
cea practicată de marele negustor care achi
ziţionează pămînt, un domeniu feudal ce re
prezintă în ochii lui , cel puţin la început, 
mai mult decît o investiţie rentabilă, un 
mijloc de a urca pe scara socială trecţnâ pe 
treapta nobililor. · . 

Acolo unde subzistă sau se dezvoltă o 
putere princiară sau regală - cheie de boltă 
·a sistemului social - negustorii insistă ca să 
obţină diplome de înnobilare, ba chiar le 
cumpără o dată cu domeniile senioriale, Un 
studiu recent o dovedeşte in cazul familiei 
J ossard, burghezi bogaţi din Lyon. 
·Dar --şi mai lesne, marea burghezie comer

cială se va transforma într-o aristocraţie de 
rentă, de robă (magistratură) sau · de funcţii 
înalte la sfîrşitul Evului . Mediu, cînd multe fa
milii de negustori vor renunţa la afaceri fie ca 
urmare a neajunsurilor întîmpina te care . îi vor 
face să . prefere investiţiile imobiliare şi \fun
ciare, fie pentru că o viaţă de rentier li se va 
părea mai seducătoare decît aceea de trudă re-
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clamată de negoţ, fie prin constituirea monar
. hiilor centralizate care le va deschide noi de
buşeuri. 

Iată, sumar, curba schematică a evoluţiei 
parcurse, de două familii burgheze franceze. 

5 1  

La Toulouse, iată familia �salguier, a că
rei ascensiune· o relatează Ph. Wolff. Negus
tori, ei intră iute în nobilimea latifundiară 
fie cumpărînd proprietăţi la ţară, fie prac
ticînd o adevărată "politică matrimonială", 
bine · condusă. Apoi, devin militari, dar rrtai 
ales agenţi regali ; totodată deţin furicţiL mu
nicipale în calitate de căpitani. "După 1 380 
- spune Wolff - evoluţia familiei pare în
cheiată. Nici Ul) ·Ysalguier nu se mai dedă 
comerţului sau schimbului".  Însă , venind 
momentul crizei fel.idalismului, aceşti nobili 

· de dată recentă vor împărtăşi declinul celor 
cu vechi trecut. "Starea către care tinde fi
resc negustorul este cea de nobil. Dar aceasta 
înseamnă, cel mai adesea, o stare de medio
critate, desigur cu onoruri şi orgolii, oricum 
însă o stare de mediocritate".  

La Lille, dr. Feuchere distinge şase stadii 
evolutive ale burgheziei locale, parcurse în
tre secolul al . XIII -lea şi secolul al iXIV:::lea : 

1 )  Dobîndirea averii. Veniţi de la ţară, 
viitorii burghezi se stabilesc în oraş unde 
deschid mici dughene. Fiii şi nepoţii lor ro
tunjesc averea aduna:tă de părinţi şi astfel 
ajung să li se acorde calitatea de "burghezi" .  
2) ' Participarea la Sfatul Orăşenesc. Odată 
consacraţi burghezi, ei parvin la funcţii mu
nicipale şi participă la conducerea politică 
a ·\}rbei. 3) Achiziţionarea de domenii fun
ciare . Le dobîndesc prin cumpărări ' sau că
sătorii . 4) !nnobilarea . O capătă de la mări
nimia principilor ca răsplată a · serviciilor 
aduse. De pildă, regele Carol al VI-lea în
nobilează la 1 391  pe Guillaume. de Terre
monde. 5) Nobilimea de robă. In timpul pe
. rioadei burgunde, devin slujitori princiari , 
ceea ce le conferă starea de nobil celor care 



încă n-o obţinuseră. 6) Nobilimea militară� 
Devin cavaleri, accedînd deci şi la .acest tip 
de noQ_leţe. ' 

Aşa�ar, la originea evoluţiei descrise mai 
sus se · află operaţiile de schimb şi comerţul 
de postavuri. După stadiul al 4-=lea nu se 
mai practică negoţul, iar stadiile 5 şi 6 nu 
sînt atinse decît de vreo zece familii. 

· Astfel , .se poate spune că între negustor şi 
nobil nu a existat un antagonism profund de
cît în scprta perioadă de aprigă luptă împotriva 
constrîngerilor feudale ale Evului Mediu tim� 
puriu: In rest, aproape peste tot o dublă miş
care inversâ, dar convergentă de îmburghezire 
şi de înnobilare i-a condus unul căt� altul. Iar 
atunci ,cînd a avut loc lupta de care vorbe_am, 
aceasta s-a dat în definitiv între vechea şi re
centa nobilime, cea din urmă ' rezultată din fu
ziunea celor două categorii de negustori - de 
provenienţă aristocrată şi de provenienţă bur-
gheză. 

· 

2. Negustorii şi clasele populare urbane. In nu
meroase oraşe totuşi negustorii continuau să se 
recruteze "din popor".  Ar fi o eroare dacă S-ar 
crede că "poporul" era format dintr-o singură 
clasă. Negustorii · şi bancherii bogaţi constituiau 
o· categorie distinctă şi multă vreme dominantă. 

Despre deosebirea dintre aceŞtia şi lumea 
meŞteşugarilor, Armand,o Sapori a scris o pa
gină strălucită în care descrie "coex.istenţa a 
două lumi" : 

"De o parte, lumea tradiţională şi ,  în 
consecinţă, esenţialmente medievală, cu ti
pica . ei organizare· a meseriilor . . . Este . lu
mea meşterilor şi a ucenicilor, lumea atelie
relor nenumărate în care q mulţime mo
destă de meseriaşi ;-- cel mai adesea analfa
beţi şi inculţi --'- lucrează pentru o piaţă re
strînsă la întinderea uriui oraş sau chiar a 
unui -cartier şi foloseşte ca mijloc de schimb 
moneda _măruntă ("piccoli"). 
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De cealaltă parte, dar alături de această 
lume mică, trăia o lume de avangardă� aceea 
a organizării unor - companii comerciale in
ternaţionale, stăpînele unor antrepozite bo
gate în care se acumulau mărfurile cele mai 
preţioase şi în care oameni cu lungă şi veri
ficată experienţă şi, totodată, înzestraţi cu 
o cultură neobişnuită şi variată, oameni cu 
vederi îndrăzneţe şi cu ambiţii neînfrînate, 
tratau afaceri comerciale şi _ financiare cu 
principalele centre economice din ţările de 
peste munţi şi mări, revărsînd valuri de fio
rini de aur precum şi moneda curentă a tu
turor ţărilor din lume. 

Aceste două lumi erau organizate în ace
laşi fel pe dubla bază a legilor morale ale 
Bisericii şi a celor juridice ale oraşului şi 
meseriilor. Nu e deci de mirare că acei cer
cetători care, în materie de izvoare, nu au 
consultat decît "statutele" , au ajuns la vi
ziunea şi cuprindere a unei singure lumi : a 
breslelor. Dar, în timp ce pentru meseriaşi 
aceste legi erau efectiv obligatorii - ceea 
ce le făcea pe deplin eficiente şi le permitea 
să frîneze eventuale iniţiative, reducînd ast
fel la acelaşi nivel orice mod de viaţă şi ac.:.. 
tivitate -, pentru marii comercianţi ele 
aveau o valoare mai mult formală decît sub
stanţială. Fiind stabilite, _ în - ultimă analiză, 
de către cei care jucau un rol preponderent 
în politica comunelor şi economia breslelor 

- _  în ciuda existenţei unui - complicat me
canism al consiliilor, votărilor şi tragerilor 
la sorţi - acele legi nu reprezentau pentru 
cei favorizaţi decît un fel de ecrane binefă
cătoare în spatele cărora puteau nevătămaţi 
să-şi exercite o aetivitate care, fără risc, le 
îngăduia să-şi atingă scopurile proprii. Iar 
dacă uneori se ivea cîte un obstacol în cu
prinsul legilor pe care, în fond, ei înşişi le 
redactaseră cU extremă ·dibăcie, în care caz 
violarea legii nu mai putea fi mascată sau 

· justificată, - atunci respectivul obstacol era 



suprimat cu egală pricepere şi îndrăzneală . 
- fapt care nu este caracteristic numai Evu-_ 
lui Mediu . . .  Dar, dacă interpretăm ad iit
teram legea statutară şi dacă ne gîndim că 
toţi oamenii erau egali în faţa legii, atunci 
rămîne inexplicabilă alcătuirea unor averi . 
fabuloase, a unor monopolliri şi trusturi, în
tr-un cuvînt constituirea unei organizări 
economice care nu a fost cu nimic mai ·pre
jos de ceea ce, ulterior, istoricii şi econo
miştii au numit de comun acord "organiza
rea capitalului". 
Abstracţie făcînd de oraşele care nu au cu

noscut regimul de br:easlă - ca Genova - sau 
în care organizarea în bresle nu a luat fiinţă 
decît tîrziu în veacul al XV-lea - ca Lyon şi 
Poitiers -, oriunde a existat acest regim cor
porativ, el nu num�i că nu a stingherit pe ma
rii negustori, dar, dimpotrivă, . a. reprezentat 
pentru ei unul din mijloacele lor de dominare 
a lumii meşteşugarilor ; într-atît, încît în final 
lumea aceasta nici nu a mai beneficiat 'de acea 
"coexistenţă" în car� îşi avusese locul ei, fie 
şi modest. 

· 

De pildă, la Florenţa, deosebirea ce se făcea 
între "Popolo grasso" şi "Popolo minuto" im
plica şi cJasificarea breslelor - denumite 
"arte" - în arte majore regrupînd pe marii 
negustori şi arte minore alcătuite · din mese.:. 
riaşi. Mai mult chiar, din cele 21 de bresle flo
rentine, predominante · nu au fost în mod obiş
nuit cele 1 1  bresle majore ci numai primele 5 
din această categorie, anume acelea care cu
prindeau în exclusivitate oamenii de afaceri cu · 
rază de acţiune internaţională : marii importa
tori-exportatori, "Artele" din Calimala, cei ce 
se ocupau cu schimbul, cei ce practicau comer
ţul cu lînă, apoi cei cu mătasea (Por Santa Ma- · 
ria) şi în fine breasla medicilor, băcanilor şi 
negustorilor de mărunţişuri - toţi reuniţi în
tr-o unică breaslă sau "artă" legată de comer
ţul cu toate produsele denumite "mirodenii" şi 
din care un manual din epocă enumeră 288 di'-
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ferite. Dominaţia economică. şi politică exerci
tată la Florenţa de acele cinci bresle - re
flectată în§rolul jucat de Tribunalul comercial 
al Mercanziei� înfiinţat încă din 1 308 ca o 
adevărată emanatie a acelei dominatii - a 
fost studiată 

. 
de · Armand Grunzweig · care a 

arătat . luptele purtate cu Mercanzia de către 
dughenarii şi meseriaşii din breslele minore, 
mai ales pentru anularea seţu "adormirea" 
(amînarea sine die) a datoriilor contracbte 
de ei faţă de negustorii-bancheri. 

Fireşte că înstăpînirea acestora era şi mai 
mare asupra muncitorilor, în special în cele 
două regiuni în .care se poate vorbi de exis
tenţa, chiar şi în Evul Mediu, a unui proletariat 
muncitoresc datorită prezenţei unor mari in:.. 
dustrii de tip capitalist : Flandr<!. cu industria ei 
textilă şi Italia centrală şi de nord cu in�ustriile 
textile şi navale. Dese'Ori, de altll).interi, meş
teşugarii şi · muncitorii se aflati faţă de negus
torul-bancher pe acelaşi palier de subordonare 
economică, iar la Florenţa, de pildă, asistăm în 
secolele XIV şi XV la o adevărată proletari
zare a micilor meseriaşi. 

Numeroase şi puternice erau mijloacele de 
presiune şi opresiune ale negustorilor asupra 
acestor categori� sociale. 

Vom încerca să le arătăm folosindu-ne de 
cazul acelui negustor-postăvar din Douai, pe 
nume J ehan Boinebroke, de la finele veacului 
al XIII-lea. 

· 
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o întreagă serie
' 
de documente extraordinare 

parveni te pînă · la noi şi · pe care, într-o ad
mirabilă _ şi celebră carte, Georges Espinas 
le-a editat şi cor:nentat, ne redau genul de 
legături djntre acest neguţător şi ansamblul 

_ "angajaţfîor" şi "îndatoraţilor" săi : vecini 
de condiţie modestă , debitori, furnizori, ser
vitori , muncitori, mici patroni şi salariaţi 
care "lucrau în sau pemtru întreprinderea 

· . sa de produse din lînă". întrucît moştenito
rii săi , dînd curs executării unei clauze tes- . 



tamentare, promiseseră despăgubiri celor pe . 
care decedatul îi lezase în viaţă fiind, cîţiva 
dintre aceştia îndrăzniră să ret'!ame ;  este 
tocmai textul acestor reclam&ţii însoţite de 
uri o�recare număr de piese justificative pe 
care îl posedăm. 

Pe toţi aceşti oameni mărunţi , Boine-: 
broke îi avea la mînă mai întîj prin puJerea' 
sa economică : avea ba�i. Totuşi , de la . de
bitori , reclama rambursarea înainte de ter
men, le punea sub sechestru cu forţa bunuri 
luate drept amanet, le cerea sume cu mult 
mai mari decît cele ce i se dator;au, uneori 
atingînd triplu! datoriei. 

· 

Deţinea locul de muncă. Toţi depindeau 
de el ca să trăiască : nu numai lucrătorii şi_ 
lucrătoarele pe care : îi angaja� pe b.anii săi 
ca să munce&scă fie la el acasă, fie la. do
miciliul lor, dar şi ·  micii meseriaşi ale căror 
unelte erau adesea proprietatea · sa şi care 
nu puteau să-şi procure materia primă <ile
cît numai de la el, iar produsul muncii lor 
nu-l puteau vinde decît numai prin el . Or 
el îi înşela şi la calitatea şi . la greutatea ma
teriei prime, pretinzîndu-le sume · ·  exorbi
tante. Cît privea salariile sau preţul ce le 
datora pentru diverse achiziţii, "el plătea pu
ţin, prost sau deloc", practicînd frecvent 
plata în natură ("truck system"). 

·Deţinea cazarea. Ca majoritatea marilor 
negustori, Boinebroke poseda numeroase 
corpuri de 'casă, un plasament cu atît mai in
teresant cu cît, ca . şi ceilalţi , le închiria 
muncitorilor, clienţilor şi · furnizorilor săi. 
I ... ocuind aşadar la el, într-un fel de cartier 
muncitoresc încă foarte embrionar toti 
aceştia depinde&u sti mai mult de el. 

'
Drept 

chirie, munca lor, însă tot el era cel ce le 
procura posibilităţi de lucru cu mult infe
rioare chiriei . stabilite pentru ca să-i aibă 
şi mai bine la mînă . . ,Se poate spune că, lo-

. cuind . în casei� sale, a,ceştia .deveneau ade

. y.&raţi .prizqnieri ai . temnicerului . care . era 
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Boinebroke". Peste tot, de altfel, influenţa 
exercitată de marii negustori asupra pro
_grietăţii urbane era considerabilă : la - Lil
beck de exemplu, ei posedau terenurile cele 
mai bune, 1_a colţul străzilor principale,_ ham
barele de grîne şi magaziile din port, iar 
în oraş stăpîneau construcţiile indispensa
bile pentru practicarea unor meserii - cu
ve, cuptoare şi tot ansamblul clădirilor -pie
ţei -, aceasta fiind singurul ioc din oraş 
unde meşteşugarii puteau vinde şi uneori 
produc-�, aşa cum era cazul făm:arilor. 

Pe toţi aceşti oameni modeşti, Boine
_broke îi zdrobea sub greutatea puterii sale 
sociale. Faţă de aceştia făcea uz cînd de 
dispreţ, cînd de forţă, -iar cu femeile - "pe 
care în mod făţiŞ le dispreţuia" - era de 
o ironie crudă : unei boiangiţe căreia îi . se
�hestrase fără niei un drept marfa, îi strigă : 
"Du-te, cumătră, de te apucă să fierbi rufe 
dacă eşti în nevoie : îmi stă pe suflet să te 
văd aşa �" Şi cum femeia,  silit,ă să accepte, 
totuşi încă protestează, Boinebroke . adaugă : 
"Cumătră ! După . cîte ştiu, nu-ţi datorez ni
mic, .dar, uite, am să te înscriu pe testa
mentul meu". Iar Georges Espinas notează : 
" . . .  patricianul se juca cu femeia _pe care 
o nimicea cu vorbele sale precum se joacă 
pisica cu şoarecele pe care-I va gîtui : .  este 
exact contrastul dintre atotputernicie şi ex
trema neputinţă". 

Alteori, neguţătorul se arăta mînios, ca 
în cazul acelui chiriaş care, de fapt, îi plă
tise chiria stabilită, dar refuza să-i plă
tească o chirie mărită : "Jupîn ("messire") 
Jehan s-a mîniat şi l-a dat afară din casa 
sa în chip nelegiuit şi fără judecată". Sau, 
foloseşte forţa : un ţăran, refuzînd să-i vîndă 
roiba de pe ogorul său la un moment dat 
cînd preţul plantei crescuse, plantă pe care 
de altfel apucase s-o vîndă altuia, se · tre-

' zeşte cu Boinebroke pe ţarina sa însoţit de 
doi muncitori de-ai săi şi "cu forţa este pus 
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să-şi dezgroape roiba şi să o care la domi
ciliul negustorului" ,  bietul ţăran "neobţinînd 
nici o leţcaie pe ea41 • 

Faţă de asemenea aroganţă, smeriţii in
terlocutori ai lui Boinebroke ·'nu îndrăzniră 
nici după moartea acestuia să Se revolte în 
cursul anchetei reparatoare. "Fuseseră atîta 

. vreme şi atît· de tare oprimaţi, încît Şi acum 
se supuneau soartei lor. Sentimentul acesta 
care dăinuise de-a lungul vieţii postăvaru
lui devenise suficient de puternic pentru ca 
să persiste şi după dispariţia lui , reducîn..: 
du-i la oarecare timiditate în · depunerea 
plîngerilor lor. Amintirea tiranică a mortu
lui pare că încă planează asupra lor şi-i 
apasă, îi- frînează · şi îi terorizează chiar şi 
atunci cînd, plini de reticenţă, îşi reclamă 
drepturile în faţa executorilor testamentari 
ai decedatului, într-un mediu social · care nu 
este al lor ci dimpotrivă, cel căruia îi apar
ţinuse opresorul lor. 
Dar au fost, în vremea aceea, şi reacţii une

ori violente. Grevelor, răscoalelor, li se adaugă 
adevărate .mişcări revoluţionare care fac din 
secolul al XIV-lea un Secol de crize sociale cu 
episoade violente - crize complexe, dar în ca
re uh aspect esenţial îl constituie tocmai revolta 
meseriaşilor şi muncitorilor exploataţi împo
triva marelui negustor. 

Atunci însă, revoltaţii Se izbesc de ultimul 
palier al puterii marelui negustor şi anume pu
terea sa politică. Aceasta, foarte de timpuriu, 
îi încununase reuşita comercială şi averea : stă
pîni ai comunelor italiene, iată-i pe negustori 
şi mai stăpîni în consiliul orăşenesc, în Sfatul 
(Rat) oraşelor germane . unde elaborează uri 
drept urban care integrează -acel jus mercato
rum primitiv. Pînă tîrziu lucrurile se vor. pe
trece astfel. In 1433, Hans Popplau din Lieg
nitz se instalează la Breslau. Vărul său, An
dreas, vine şi el acolo după cîţiva ani. · Împre
ună fondează {) societate comercială care se 
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ocupă cti trafiCul postavurilor, scrumbiilor, unt
delemnului, mirqdeniilor, pielăriilor, aurăriei ,  
argintăriei . Le cumpără în Ţările-de-Jos şi le 
revînd în Bavaria, Austria, Boemia, - Po�onia. 
Hans intră în Rat-ul oraşului Breslau un_de va 
rămîne pînă în momentul morţii sale îri 1456. 
În 1448, devine primar. Fiul său, Markus, este 
:şi el membru al Rat-ului_ din 1483 pînă în 1499, 
timp în care continuă să se ocupe de afaceri . 

�oinebroke, el însuşi, fusese consilier mu
nicipal la DoţJai , ales cel , puţin de · nouă. ori. Se 
ştie că îndeplinea această funcţie în 1 280, de 
pildă, cînd _ :.__ împreună cu . colegii · săi, care 
aparţineau aceleiaşi clase sociale - a repri
mat "cu aprigă energie" o grevă revoluţionară 
a ţesătorilor. "Legea care ar trebui s4-l pe
depsească şi să răzbune pe victimele sale , . îl 
salvează, căci el a fă_cut-o şi el o aplică. Pen
tru a înţelege proc�sul (şi chiar pe el) , să nu 
separăm niciodată politicul de economic : pri
mt.il• a · îngăduit şi a atras pe al doilea iar al 
doilea, · la rîndul său completează şi consoli
dează pe cel dintîi :_ politicul legalizează eco
nomicul şi mereu i-:a legalizat abuzurile" .  

Să fi  fqst Boinebroke o excepţie? Ne-ar 
place s.:.o credem şi , desigur, anumite trăsă
turi de caracter personale vor fi întărit oare
care atitudini: oarecare comportamente. Dar, 
aşa cum notează Georges Espinas, cum de alt� 
fel o 'Confirmă prea multe documente, Boine
broke reprezintă un tip, tipul caracteristic al 
unei categori i sociale al cărei comportament so
cial a fost deosebit de feroce, bazat fiind pe 
structurile economice şi politice. 

3. · Negustori şi ţărani. Dacă contactele dintre 
negustori şi ţărani au fost, în ansamblu, mai 
puţin. strînse decît cu celelalt-e clase sociale, 
ele au fost totuşi mai numeroase şi · mai impor
· tante decît ne închipuim. Oraşele şi satele nu 
erau izolate unele de altele în Evul Mediu. Pe 
plan economic, demografic, politic, au existat 
relaţii Şi acesta este un fapt capital. în regiu-
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nile f9arţe urbanizate, :unde negustorii deve
njrţ'i puternici de timpuriu, · influenţa lor s-a 
făcut repede resimţită la ţară. La început au 
contribuit la eliberarea ţăranilor, căci aceasta 
constituia în acelaşi timp un mijloc de luptă 
împotriva sepiorilor feudali, o ocazie de a răs
cumpăra moşiile nobililor ce se vedeau d;n
tr-o dată rămaşi fără mînă . de lucru, ba chiar 
şi a unor ţărani proprietari de pămînt tentaţi 

· de preţul ce li se oferea şi, în fine, un prilej 
de a găsi pentru industriile şi negoţul tor .o 
mînă de lucru ieftină datorită emigrării ·către 
oraş a ţăranil9r dezrobiţL 

In anumite regiuni, negustorii au zdrunci� 
nat din temelii condiţiile de viaţă ale ţărani
lOr şi modul de exploatare a pămîntului. Da
torită capitall,trilor lor, au investit în pămînt, 
ameliorînd prin aceasta tehnica agricolă, ca de 
pildă în Flandra sau în Cîmpia Padului unde 
au procedat. la mari lucrări hidraulice şi au 
răspîndit morile. ,Cu spirit inventiv şi folosind 
metode comerciale, au ameliorat de asemenea 
şi producţia agricolă, raţionalizînd-o intr-o oa::
recare măsură. In sfîrşit, graţie . orientării lor 
comerciale şi deprinşi să reacţioneze profita
bil la orice conjunctur:ă economică, negustorii 
au putut .să procedeze uneori şi la o reconver·
.tire a culturilor agricole ca remediu faţă de 
crizele ce interveneau cînd ,şi cînd ; au înlocuit 
agricultura cu creşterea vitelor pentru a satis
face nevoile din industria textilă, ca de pildă 
în Anglia şi în zona oraşului Metz ; au sporit 
considerabil cultura roibei necesară în boian
gerie, ca în Flimdra ; apoi, în veacurile al XIV
lea şi al XV-lea au asigurat progresul cultu
rilor de drobuşor, albăstrele, vineţele - din 
care se fac vopsele - pe care negustorii dln 
Toulouse, de exemplu, le-au răspîndit în vaste 
zone din sud-vestul Franţei ; sau, impulsul dat 
in Italia de către negustorii florentini culturi
lor de · dud atunci cînd mătasea din Turkestan 
ajungea mai greu în Europa. De asemenea, .ne-: 
gustorii au tot interesul să ajute aproviziona-
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rea · of'aşelor .unde domină politic: Şi atunci, 
ocrotesc agricultura, înct.Jrajează anlu'nite cul
ţuri -precum viţa de vie, arborii fructiferi. Una 
din faimoasele fresce ale lui Ambrogio Loren
zetti , .  din Palatul Cpmunal de la Siena, înfăţi
şează efectele la ţară ale "bunei guvernări" asi-
gurate de burghezia comercial-bancară. ' · ·  

Totuşi, s ă  n u  s e  creadă că ţăranii n-au avut 
decît de cîştigat din toate aceste legături. N-at.i 
beneficiat de sprijinul negustorilor decît în
cheind cu ei contracte care - în schimbul . ca
pitalului, prcrcurării capetelor de . vite, unelte
lor Şi seminţelor - nu le impuneau doar obli
gaţii g�neratoare de progres, · ca de pildă de
frişări.; exploatarea pădurilor, · construirea unor 
clădi:r:i .necesare, -Gi îi constdngea.u să lase ne
gustorului - deci investitorul - cea mai 
mare parte din profit. în regiunea Metz,· ne 
spune J. Schneider, ţăranii de pe domeniile 
burgheze au cîştigat "libertatea personală, dar 
cu dependenţa economică":· 

Cînd, începînd cu secolul al XIV -lea,  criza 
economică .. a.· lovit în mod deosebit satele, ati� 
tudinea negustorilor faţă de ţărănimea · care 
depindea de ei 'S-a înăsprit, cu atît mai mult 
cu cît această criză atrăgea Şi mai puternic' ca
pitalurile către achiziţionarea pămîntului. _ E 
drept că foarte devreme negustorii achiziţi a- · 
naseră bunuri funciare - semn şi izvor tradi
ţional de bogăţie şi preţuire · socială· -, ·dar cu
rentul acesta s-a accelerat începînd cu seco
lul al XIV-lea, accentuînd tendinţa unor.· mari 
negustori de a deveni rentieri. Sînt cunoscut� 
celebrele "case la ţară" ale -Medicilor, case ca
re nu erau do�r rezfdenţe somptU:oase, dar şi 
centre de exploatare. Se prea poate însă ca fa
milia Alberti: să .redea cel mai sugestiv evolu- . 
ţia către o . ad_evărată ruralizare, fenomen care 
a jnspirat unui membru al . acestei familii, fai
mosul Leon Battista, · iniţierea în - secolul al 
XV-lea a unei întregi serii de riorme economice 
şi etice. 
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· Totodată, în industria textilă cu . precădere, 
negustorii au căutat să găsească în mediul ru
ral mai mult decît înainte o mînă de lucru 
ieftină. Industria textilă marsilieză făcea ast
fel să lucreze,·· în afară de sud-estul Franţei, re
giunea lioneză, regiunea Bresse, şi chiar regi
unea Chartres . In timp ce negustorii din ve
chile centre textile, ca de pildă Gand, încercau 
prin' toate mijloacele, inclusiv forţa, să se opună 
dezvoltării acestei industrii concurente, . cei
lalţi negustori, din noile centre, îşi · dădeau 
averea pe ea, dar supunînd riguros mîna de lu
cru ţărănească. In Italia, clauzele contractelor 
de dijmăşie devin tot mai draconice; se dez
voltă o categorie de salariaţi agricoli ale că
ror · condiţii de viaţă sînt încă şi mai mizere ; 
situaţia micii ţărănimi se agravează şi se con
stată chiar o adev.ărată reacţie · din partea ne
gustorilor proprietari de pămînt care, reînviind 
fostele redevenţe senioriale, tind să-I readucă pe 
ţăran la starea de şerb. Toată această evolu
ţie este însoţită de un dispreţ în creştere faţă 
de cei "de la ţară", aşa-numiţii rustici, cu am
plu ecou în literatura secolului al fXV-lea in
spirată de burghezia negustorească. 

1 1 .  Aspecte ale dominaţiei politice 
exercitate de burghezia negustorească 

Astfel, întemeiată pe bani, pe reţeaua afaceri
lor şi pe puterea ei politică în oraşe, burghe
zia negustorească a constituit în Evul Mediu 
o adevărată clasă, avînd un spirit de clasă şi 
care l-a făcut pe Y. Renouard să afirme cu 
privire la Florenţa : "Este efectiv un regim al 
clasei pe care l-a stabilit dominaţia politică a 
oamenilor de afaceri" ,  Această clasă poate cu 
drept cuvînt fi numită patriciat, cu toate re
zervele exprimate de eminenţi istorici ifaţă de 
acest termen . 

· 

"Ce este în definitiv acest patriciat? - scrie 
J. Lestocquoy. Este o clasă socială a cărei 
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configuraţie. nu a dobîndit o confirmare ju
ridică, căci nu pot fi confundate cu burghe
zia acele grupuri de oameni destul de în
chise. Este o fracţi'une a burgheziei, deseori 
cea mai bogată, dar mai ales cea mai pu
ternică prin înstăpînirea exercitată asupra 
conducerii oraşului. Clasa aceasta nu cîştigă 
întreaga ei amploare decît În oraşele unde 
industria şi comerţul dezvoltat oferă posi
bilităţi de îmbogăţire aproape nelimitate" .  
Fără îndoială, apogeul patriciatului se si-

tuează în secolul al XIII-lea, după care în 
veacurile următoare, sub influenţa crizelor eco
nomice, o evoluţie socială şi politică va limita 
întrucîtva atotputerea patricienilor. 

Chiar dacă · mişcările revoluţionare urbane 
nu vor fi decît fugare vîlvătăi repede stinse, 
clasele mijlocii de meşteşugari vor reuşi de
seori să împartă cu marii comercianţi puterea 
politică asupra oraşelor. 

Printre motivele care au răsculat oamenii 
de rînd ai· oraşelor împotriva tiraniei patricia-: 
tului - sub lozinca "Jos, oamenii bogaţi ! "  -
alături de reacţiile mizeriei care îi ridica pe 
cei săraci împotriva negustorilor capitalişti, 
mai trebuie menţionate şi resentimentele faţă 
de gestionarea finanţelor orăşeheşti de către 
patricieni. 

Tot ei, fiind la putere, stabilesc impozitul. 
Este suficient ca să-i facă nepopulari. Dar ne
popularitatea lor atinge culmea pentru că, după 
ce au stabilit impozitul, ei se auto-dispensează 
de a-l plăti, tot greul căzînd astfel pe spina
rea săracilor. Iată un text celebru al lui Beau
mar10ir � extras din faimoasele sale . Coutumes 
du Beauvaisis, care relatează foarte clar situa
ţia : 
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"Multe reclamaţii se ivesc în oraşele eli
berate de jugul feudal cu privire la birul 
stabilit, căci deseori se întîmplă ca oamenii 
bogaţi care guvernează afacerile în ot,_aş să 
declâre mai puţin decît datorează ei şi fa-



milia ·lor şi; în plus,  fac şi pe alţi bogătaşi 
să beneficieze de aceleaşi ava/ntaje, încît tot 
greul cade pe ansamblul oamenilor săraci" .  
Frauda fiscală .căpătă ·asemenea proporţii în-

cît izbucniră uneori scandaluri, ca la Arras un
de un membru al renumitei familii de bancheri, 
familia 'Crespin, "uitase" să declare 20 000 _ de 
Iivre. 

· 
Mai -mult încă : frauda fiscală este Însotită 

de risipa banilor publici din care o parte aju�ge 
în casele de bani ale marilor negustori. Ora
şele se îndatorează, dau uneori faliment pre
cum Noyon ; sau, celebrii comercianţi B1rdi şi 
Peruzzi . din Florenţa care, în 1 343, caută să 
pună mîna pe putere pentru a evita falimentul, 
tot aşa cum însuşi Laurenţiu Magnificul, aflîn
du-se într-o situaţie financiară critică, nu va 
ezita pentru redresarea firmei Medici să-şi 
tragă banii ·necesari din Casîeria comunală des
tinată înzestrării tinere lor fete sărace. , · · 

1 .  Negustorii "democraţi" . Poate că cel mai 
ciudat este rolul pe care I-au jucat anumiţi 
mari negustori ; anumiţi membri ai patriciatu
lui în cursul unor mişcări "democratice" sau 
chiar de-a dreptul revoluţio11are. În acest sens, 
J�cques Van Artevelde şr .Etienne Marcel re
prezintă două exemple bine cunoscute : . 

· 

_Etienne Marcel, staroste al negustori�or pa
rizieni, aparţinea uneia dintre · cele mai mari 
şi mai bogate familii de postăvari ai _oraşu
lui: Dintru început, opoziţia sa faţă de poH.:. 
tica regală a fost aceea a clasei din care fă
cea parte, · ostilă riobilirrtii feudale care con
stituia anturajul monarhiei c� şi slujitorilor 
acesteia care căutau să-şi exercite controlul 
asupra afacerilor comerciale. Profitînd de în
frîngerea de la Poitiers şi de regenţa tînă
rului principe moştenitor Carol, el voi să 
răscoale Pai-isql pentru ca astfel să impună 
regentultii şi consilierilor săi condiţiile bur
gheziei. Scopul lui . era în primul rînd re
ducerea taxelor fiscale care împovărau · ora-
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şele. Dar pentru a:.şi cîştiga Parisul de, par-
. tea sa, '  trebuia să se _ sprij ine pe oamenii de . 

rînd ai oraşului. Ulterior, cînd izbucni Jac-
. queria, el 'eVită să se ·compromită cu această 
mişcare revoluţionară şi · o abandoriă sorţii. _ 
Dar, antrenat de la sine de consecinţele fi
reşti ale luării sale de poziţie şi gîndindu-se 
totodată la o . revoluţie -politică ce ar fi în
locuit dinastia de Valois cu dinastia de Na
varia în persoana lui Carol cel Rău, a de
venit din ce în ce mai . mU]_t purtătorul de 
cuvînt al poporUlui de rînd. În final, este 

_şi el măturat de o reacţie a claselor dirigui
toare .care _ profită - dacă nu de complici.
tatea -:- .  cel - puţin de · pasivitatea claselor 
populare nedispuse să- susţină pînă )a ca
păt un tribun ce nu era· cu adevărat de-al 
lor. Moare asasinat la 31 iulie 1358. 
Ura patricienilor faţă· de aceşti negustori 

"democraţi" pare să· fi fost moştenită de isto
rici care, deseori,  n-au vrut ·să vadă în ei decît 
nişte - "agitatori". In - · acest fel sînt descrişi de 
cronicarii "reacţionari" din vremea lor. Pen
tru patricianul florentin - Villani, Artevelde a -
fost Uh individ de dispreţuit, de "josnic neam 
şi meserie" , a �ărui moarte îi prilejuieşte o 
concluzie moralizatoare : "Acesta este în gene
ral sfîrşitul oamenilor îngîmfaţi care îşi arogă 
dreptul de a fi conducătorii comunelor" .  

De asemenea, pe Heriri de Dinant care, la 
Liege , a reprezentat şi el un astfel de "burghez 
democrat",  cronicarul Jean de Hocsem îl tra
tează drept demagog ("ductor populi "), iar 
Jean d'Outremetise spune despre el : "lmpin
ge'a poporul să se ridice împotriva seniorului 
şi împotriva derlcilor · şi era · foarte ascultat . . .  
a fost atît -de fals şi trădător şi lacom încît nu 
:.făcea doi.' bani din cauza invidie i _  pe care o 
arata fiecăruia". F. Vercauteren îi restituie ade
vărata :faţă, lăsîndu-ne un portret al său va
lapil pentru toţi semenii lui: 
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ciatUltli , dar n� din\ acele vechi · .familii .�are 



deţineau puterea politică la Liege. Inteli
gent, ambiţios şi bun ,vorbitor, a dorit să 

. joace un rol personal în conducerea trebu
rilor orăşeneşti, a vrut să elibereze burghe
zia de autoritatea princiară şi să distrugă 
în .acest scop oligarhia consilierilor muni
cipali.  S-ar părea de asemenea că a încer
cat să realizeze o strînsă alianţă între prin
cipalele oraşe din zona Liege pentru a opune 
politicii principelui o politică a burghezilor. 
Ca să ducă la bun sfîrşit planurile sale, şi-a 
atras masele populare care · erau încă ex
cluse de la: orice participare la puterea po
litică, dar care, totuşi , erau încă de pe atunci 
coapte pentru o astfel de participare. Cu 
alte cuvinte el a înţeles şi s-a folosit de 
o mişcare adîncă ce îşi căuta conducătorul. 
Amestecul său a dat impuls luptei dintre 
popor şi o parte a patriciatului sprijinită de 
prinţ, în timp ce o fracţiune a clerului ră
mînea neutră. Dar, robit de cei prin care 
se ridicase, silit încetul cu încetul la o ati
tudine din ce în ce mai violentă şi mai re
voluţionară, el se văzu abandonat de patri
cienii care îl urmaseră iniţial , . dar pe care, 
în final, îi speria radicalismul de care dă-

. dea dovadă. Din politic, cum fusese mai în
tîi, curentul propulsat de el devenise so
cial; astfel încît, la urmă; Henri de · Dinant 
nu se mai poate baza pe ajutorul maselor 

· şi ,  din acel moment, este tratat drept un 
"democrat",  ba chiar un demagog :.._ aşa 
cum îl declară Hocsem. Aceasta şi explică 
jmportanţa şi vigoarea ' coaliţiei ce se formă 
împotriva lui şi care a reunit pe principe, 
pe nobili şi pe pa'tricieni. Învingătorilor săi 
nu le-a fost greu să lase posterităţii o ima
gine deformată a tribunului ce a fost consi
derat un agitator de joasă speţă, un insti
gator de politică . demagogică. Lectura cro
nicarilor din secolul al XIV-lea din Liege 
arată succesul avut de această versiune per
petuată de altfel pînă în secolul al XIX-lea" .  
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Este sigur că în multe asemenea cazuri, ri
valităţi personale în cuprinsul- patriciatului -
concurenţa în afaceri şi în goana după presti
giu - ca şi ambiţii personale au putut juca u:o. 
rol însemnat. Interesul i-a alăturat deseori pe 
bogătaşi de cei săraci. Măcelarii avuţi de pildă 
- precum faimosul Caboche de la Paris ______:_ 
care au_ însufleţit mişcări revoluţionare, voiau 
fără îndoială să se slujească de popor pentru 
a învinge dispreţul manifestat faţă de_ ei de 
restul marii burghezii în ciuda averii ce-o fă
cuseră. Şi la Metz, astfel de oameni au fost 
adesea "elementul ţ"evoluţionar cel mai activ".  
Nu e mai puţin adevărat însă că în multe ca
zuri, aceşti transfugi, dezgustaţi de egoismul şi 
ferocitatea clasei lor, conştienţi de () evoluţie 
ce-şi urma cursul în' ciuda - încăpăţînării patri
cienilor agăţaţi de privilegiile obţinute, In-au 
făcut altceva decît să se supună glasului con� 
ştiinţei şi inteligenţei lor. . 

Dar, în realitate, nimic ------: nici măcar, de 
exemplu, acţiunea întreprinsă în comun la 
Toumai în 1280 de o serie de patricieni re
uniţi în acea "confrerie deS Damoiseaux"* _ -
n-a putut împiedica în interiorul patriciatului 
des-făşurarea unor aprige rivalităţi politice, în 
fond expresia unei rivalităţi în afaceri. 

A) Lupta clanurilor burgheze. Conflictele 
între marile familii patriciene s-înt deosebit de 
ilustre pentru Italia. Ele se află - adesea la baza 
opoziţiei dintre guelfi şi ghibelini, ca de pildă 
la Genova unde din cele patru mari familii, 
cele patru "triburi" :  familiile Fieschi şi Gri
maldi sînt guelfe, în timp ce familiile Doria şi 
Spinola sînt ghibeline. Dar mai ales la Florenţa, 
conflictele · de acest gen: au fost cele - mai fai
moase: - între "Negri" şi "Albi" (imortalizate de 
Dante), , . între Alberti şi Albizzi la finele seco
lului al XIV -1�, între Albizzi şi Medici, între 
Medici şi Pazzi în veacul 'al XV-lea. Triumful 

* Frăţie a gentilomi1or încă neridicaţi la rangul 
de cavaleri (n. trad.). 
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în politică, expulzarea · adve:rsarului, · iată mij
loaCe eficiente "prin ·care o anume familie pu
t�. să distrugă afacerile concurentului . şi să se 
descotorosească de el. Aşa· s:-:a întîmplat cu ma
rea companie a ·familiei Alberti . care a de-Căzut 
şi ·a dat faliment după :venirea la pu_tere a fa-
miliei Albizzi: _ · · 

Desigur, ' în uJtimele două secole ale Evului 
Mediu, rivalităţile in cuprinsul marilor fami
lii negustor��;iti sînt mai puţin semnificative şi 
mai · puţin · importante deci't sprijinul din ce în 
ce mai hotărît adus de această clasă noilor 
structuri politice în care .ea întrevede o pavăză 
împotriva ascensiunii Claselor populare şi a pe
ricolului reprezentat de amimite mişcări revo
luţionare, anume tirania şi monarhia · centrali
zată, acolo unde ·apar (nu a fost cazul de pildă 
în Ge,rmania) . 

B) Negus-torii şi seniorii. In italia, · marii ne
gustori au . favorizat naşterea Şi consolidarea 
senioriilor. 

·
Dacă anumite rivalităţi au putut 

exiSita, periclitîndu-le activitatea, mai ales 
atunci · cînd s�nioriile e-rau alcătuite' de vreo 
mare famifie .de negustori-bancheri .- precum 
·cea a Medicilor din Florenţa _;_, · nu _e mai pu
ţin adevărat că ele n-au fost de talie a împie
dica consensul profund al întregii mari bur
ghezii comerciale italiene faţă de regimuri po
litice care garantau securitatea 

'
averilor lor prin 

forţă şi demagogie .
. 

2. Negustori şi prinţi: Foarte de timpuriu 
această · mare bur�zie comercială a · jucat şi 
un rol politic pe lîngă prinţi şi ·suverani . Evi'
dent, temeiul acestu_ia trebuie căutat în ajuto"'" 
rul bănesc şi ecopomic acordat de negustorii-
bancheri. 

· 

· Astfel-, un Benedetto Zaccaria îşi pune flota 
. Şi priceperea sa. de .I!larinar în SeTViciul regi
. lor Franţei şi . Castiliei al căror amiral este. 

Pentru Filip cel Frumos; el reorganizează 
· .: a.rsenalul din RO:uen .·şt tr-asează programul 

· construcţiilor navale ale :aeestUia. · · 



Sau, un Dino Rapondi, negustor-bancher 
din Lucea, cu un rol de diplomat şi de "ade
vărat minis.tru de finanţe" -pe lîngă cei doi 
duci de Burgundia şi comiţi de · Flandra : 
Filip cel Indrăzneţ şi Ioan Neînfricatul. 
De asemenea, marile acţiuni militare şi po

litice care necesitau o �oncentrare masivă de 
capital bănesc- i-au adus în prim-plan pe ne
gustorii italieni. 
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În acest sens, mai întîi Cruciadele. Oame
nii de afaceri din Genova, Pisa, .Veneţia 
procură· Cruciaţilor vase, bani şi toată apro
vizioparea , folosindu-se de metode uneori 
la fel de subtile precum aveau să fie bonu
rile trase asupra tezaurului regal cu care 
negustorii ·genovezi au finanţat Cniciada a 
VII-a a regelui Ludovic cel Sfînt. Dar co
mercianţii nu se mulţumesc numai cu be-. 
neficiile obţinute din aceste vînzări sau îm
prumuturi, ei preiau · şi , contr-olul vîeţii eco
nomice .în teritoriile cucerite de Occiden
tali. In vreme ·ce veneţienii se instalează la 
Bizanţ după Cruciada a ·  IV-a, mari negus
tori cum ar fi ·Embriacl, administrează în 
numele Genovei coloniile · acesteia din Siria 
şi Palestina. . 

Apoi, o altă sfeiă de acţiune la înde
mîna negustoŢilor : cucerirea regatului de 
Napoli de către arigevini cu ajutorul Papa 
lită_ţii .  În lupta dintre Papi şi împăraţii 
germani , conflictul cu fiii lui Frederic 
al II-lea · şi mai ales cu fiul natural 
al �cestuia, Manfred - stăpîn pe Italia 
meridională şi Sicilia - trece, după 1250 ,  
pe primul plan. Ghibelinii, partizani a i  lui 
Manfred, s,înt învingători la Siena şi Flo
ref,lţa , drept car� principalii negustori-ban
cheri din' aceste oraşe , în relaţii de a�aceri' 
cu · Sfîntul-Scaun, · emigrează sau sînt exi
laţi . Aoestora li- s-a adresat Clement al 

' IV-lea (de obîrşie diri Champagne Şi foarte 
la curent cu operaţiile financiare

. interna-



ţionale) pentru finanţarea cuceririi regatului 
de Napoli , aoţiune încredinţată de Papă lui 
Caro�, de Anjou, fratele lui LudoviC' cel Sfînt, 
şi "botezată" Cruciadă. Acţiune de mari 
proporţii, cu riscuri enorme. Pentru a-i 
atrage şi hotărî pe oamenii de afaceri flo
reritini exilaţi , Papa se angajeâză în schim
bul capitalurilor avansate să Je lase lor 
produsul- impozitului pe Cruciadă recup.era
bil la bîlciurile din Champagne, tezaurul 
pontifical, bunurile bisericilor din Roma şi 
- silit de necesităţi � chiar şi obiecte•le 
preţioase, în speţă vasele de cult din aur şi . 
argint din capela sa, dar şi alte vase din 
tezaurul său personal. Prin victoria trupelor 
franceze şi instalarea angevinilor la Napoli 
se deschide în faţa bancherilor lui Carol de 
Anjou, pentru mai bine de un secol, stăpî
nirea economiCă a Italiei de Sud şi a Sici
liei, Printre ei îşi vor alege regii angevini 
principalii cons1lieri. . Povestea · familiei 
Acciaiuoli din Florenţa este edificatoare: la 
începutul secolului al XIV-lea, un Accia
h1oli este şambelan al regelui Rene, vicar 
regal şi senior de Prato. Fiul său, Niccolo, 
are un destin şi mai strălucit : mare om de 
afaceri, priceput în ale administraţiei , di
plomat fără pereche, mai este, pe1 deasupra, 
înzestrat şi cu însuşiri fizice care-1 fac fa
voritul împărătesei Caterina de Courtenay 
şi al reginei Ioana I. În fiefurile sale, căpă
tate în Grecia şi Italia, duce o viaţă stră
lucitoare de mare senior; ambasador al Pa
pei la Avignon, este un fel de "făcător de 
regi" , iar o frescă a lui Andrea del Castagno 
nH arată în plinătatea mîndrei sale figuri 
de mare sen�al* al Regatului Siciliei. 

Vaste posibilităţi într-adevăr se deschi
seră în faţa neguţătorilor italieni prin ges
tiunea finanţelor Sfîntului-Scaun. în vre-

* Inalt demnitar al statelor feudale cu . rol in fi
nanţe, armată etc. (n. trad.) 
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mea cînd / acesta se stabilise la A�gt;1orr şi 
cînd fiscalitatea pontificală de,venise tot mai 
constringătoare pentru creştinătate, •ei, ma
rii bancheri italieni şi cu precădeTe floren
tinii , au fost cei care comasau produsul mul
tiplelor impozite şi taxe în casele de b�mi 
ale Curiei · papale, care · dădeau în avans 
Fapei însemnatele sume de care avea ne
voie, care gestionau toate operaţiunile fi
nanciare necesare şi care, pe o întinsă arie 
geografică, dispuneau cum voiau de · acest 
incomparabil cîmp de manevre · propice afa
cerilor lor - şi anume fondurile Bţsericii 1 •  
Bancheri ai Papei, cu m  î i  denumeşte Y.  Re
nouard, ei au fost şi �nsilieri politici. Din 
societatea "Alberti antichi", papii de la 
Avignon vor face chiar o adevărată agen-
tură de informaţii în slujba lor. 

· 

Un oîmp de operaţii privilegiate a fost 
de asemene:a oferit italienilor ca urmare a 
politicii continentale a regilor Angliei.  Fi
nanţînd acţiunile acesteia în timpul Războ
iului de o sută de ani , ei şi-au consolidat 
poziţia economică pe lîngă suveranii engle·zi 
prin obţinerea unor posturi militare şi po-

. litice. Fără îndoială, riscurile erau mari -
mai ales atunci cînd împrumuturile se fă
ceau grăbit şi imprudent - iar �ecul unei 
expediţii engleze a atras falimentul inevita-

. bil al unora dintre cele mai importante 
companii comerciale florentine, precum Pe
ruzzi şi Bardi. Cu toate acestea, în secolul 
al XV-lea găsim încă negustori italieni care 
se pun în serviciul regilor Angliei ca guver
natori şi amirali, chiar şi în regiuni unde 
·nu au interes·e în afaoeri - de pildă în 
Guyenne. 
Şi tot la finele Evului Mediu, în cuprinsul 

acelor monarhii al căror caracter naţional do
vedea o acţiune de centralizare din ce în ce 

1 In acest sens, .. transferul de capitaluri oferea 
posibilităţile cele mai fertile. (n.a.) .  
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mai puternică, vor apărea pe primul plan - al 
scenei politice o serie de negustori autohtoni : 
un William de La Pole, influent pe lîngă 
Eduard' al III-lea al Angliei , un Jacques Coeur 
ce a jucat un rol strălucit în veacul al XV-lea 
pe lîngă Carol al -vii-lea al Franţei. 

Astfel, pe tot parcursul Evului Mediu, fie 
în context urban şi 'comunal unde1 e vorba de 
patrid'atul orăşenesc, fie în coritext statal unde 
în joc sînt marii capitaliŞti, se poate' spune că 
negustorii-bancheri şi-au consolidat şi încunu
nat puterea lor economică printr-o putere po
litică, _ mobilul fiindu-le "atît satisfacerea inte
reselor · comercial\:' cît şi goana după prestigiu. 

3 .  Marile familii burgheze . Printre ele, mereu 
aceleaŞi ntirrie. Marile companii de afaee·ri s-au 
identificat cu spiţele pah-iciatului, eu marile 
familii ale -negoţului,  băncii · şi politicii. Ele de
vin a_devărate dinastii burgheze, de-Seori înno
bilâte. Exemplele sînt nenumărate: Zieţni, Mas
tropiero, Soranzo, Balbi _.__._;- la Veneţia ; Salim
berii, Tolomei, Buonsignori '------ la Siena ; Bardi, 
Peruzzi, - Acciaiuoli , Alberti, Albizzi, Medici, 
Pazzi - la Florenţa ; Fieschi, Spinola, ·Doria, 
Grimaldi, Uso d� Mare, Gattilusio, Lomellini , 
Centurioni - la Genova ; Uten Hove şi Van 
der Meire - la Gand ; Du Markiet, Boinebroke, 
Le Bldnd - la Douai ; Crespin, Hucquedieu, 
d'Yser, Stanfort - la Arras. 

S-ar părea deci că în afară de coeziunea sa 
economico-politică, �ceastă clasă a marilor oa
meni de afaceri medievali a mai cunoscut şi o 
altă formă de coeziune : cea a continuităţii fa-
miliale. . 

Într-o celebră lucrare, Henri Pirenne a ne
gat-o. După el, , ,diverselor perioade'·' _ ale 
istoriei şi cu deosebire ale Evului Mediu 
"le c6respunde o clasă distinctă de capita
lişti . . . Nu din grupul de capitalişti al unei 
epoci date se naşte grupul de capitalişti al 
epocii următoare. Cu fiecare transformare 
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a evoluţiei economice are loc o încheiere a 
continuităţii .  Capitaliştii care, pînă la un 
moment dat, şi-gm. desfăşurat activitatea, 
s-ar zice că-şi recunosc incapacitatea de 
adaptare la condiţiile pe care le reclamă 
riec�ităţi . pînă atunci necunoscute şi care 
cer metOde încă nefolosite. Ei se retrag din 
luptă şi se transformă într-o aristocraţie ai 
cărei membri , chiar dacă mai intervin în 
manevrarea aface-rilor, . nu o mai fac decît 
în mod pasiv, în calitate de coJ11/:mditari . În 
locul lor, se ivesc oameni noi, îndrăzneţi, 
întreprin:tători, lăsîndu-se cu cute�anţă 
duşi de vîntul care suflă şi în funcţie de 
care îşi orientează cu pricepere velele cora
biei, pînă în ziua cînd direcţia vîntului mo
di:Qcîndu-se şi dezorientîndu-le manevrele, 
ei se opresc la rîndul lor şi se dau la o par
te dirţ faţa unei alte echipe cu forţe proas
pete şi cu tendinţ� noi" .  
Această teză şi-a găsit diverşi opon.enţi şi, 

fiind profund roditoare în sugestii ,  a dat . loc 
unei dezbateri mereu deschise - la care au 
participat cu precădere G. Espinas şi J. Les
tocquoy - cu' tema "Noi bogătaşi sau fii de 
bogătaşi ?".  

Nu ne ocupăm aici de u,nul din aspectele 
acestei discuţii şi anume acela care se referă 
la originea clasei marilor · negustori medievali . 
Fără îndoială , aşa cum de altfel s-a şi spus 
după Pirenne, în numeroase locuri , vechile fa
milii �obile, foştii slujitori feudali a·u fost cei 
care, dispunînd de o oarecare masă de capital, 
s-au angajat în c<>merţ devenind capii -şi con
ducătorii săi. Dar Pirenrie a . atras .atenţia asu
pra celor care, plecînd de la nimic sau de la 
puţin,  s-au înălţat în primele rinduri prin co
merţ, profitînd de avîntul demografic al seco
lelor X-XII şi de mişcarea către oraş care a 
dislocat cadrele societăţii rurale şi militare a 
Evului Mediu timpuriu. 

Dar, Odată dispărut� aceste condiţii ·excep
ţionale de mobilitate socială, clasa marilor ne-
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guţători s-a stabilizat. lncepînd cu secolul al 
XIII-lea, oameni de genul RockefeUer sau Car
negie au fost puţini în Evul Mediu şi totdea
una au repre,zentat excepţii. · !'f-a intrat oricine 
a vrut în marea burghe�e de afaceri, poate 
doar în Anglia unde, - mai ales în clasa negus
torească londoneză- - "fluiditatea" pare să fi 
fost foarte mare în secolele XIV şi XV1• Aşa 
cum a arătat-o A Sapori cu privire la Florenţa, 
,;compenetraţie" nu a existat decît în "clasele 
situate deasupra muncitorimii salariate'' . 
"Membrii a ceea ce în general se numeşte bur
ghezie făceau · bloo împotriva poporului de 
rînd; restabilind şiswmul contribuţiilor axat 
pe impozitele indirecte, dictînd modalităţile 
muncii · manuale şi fixînd remuneraţiile aceste
ia". ln secolul al XIV-lea, divorţul este îhche
fat pe plan politic şi ideologic între capital şj 
muncă.  Burghezii deveniţi rentieri sînt trataţi 
de muncitori drept otiosi (trîndavi) . Separaţia 
este completă între meseriile "întemeiate pe 
muncă sau pe marfă".  Chiar de la finele seco
iului al XIII-lea; "numai cel care nu-şi cîştigă 
pîinea prin muncă manuală" are dreptul · să 
pătrundă în Sfatul . din · LUbeck, iar din 1 3 1 2  
, ;oamenii . mecanici" sînt exCluşi l a  Nevers de 
la funcţiile municipale; 

Rămîn totusi · · în sensul tezei lui ·Pirenne 
anumite cOnstatări · de · primă importanţă. 

Pe bună dreptate se poate face o ' legătură 
între diversele faze ale evoluţiei economice şi 
apariţia unor familii în prim-planul scenei afa
cerilor, în timp ce altele dispar. Dar - iarăşi 
cU anumite excepţii -, nici noii veniţi nu ·sînt 
nişte necunoscuţi în lumea comerţului şi a 
băncii, nici oei vechi · nu dispar cu desăvîrşire. 
La Veneţia, parveniţii care s-au îmbogăţit prin 
munca lor; profitînd de sistemul acelei 
"commerţda", apoi, curînd, au devenit nişte ca-

* In Germania veacului al XV-lea, cu greu se 
desluşeŞte aspectul sodaî ci:J. emigrării · către nord a 
Germanilor din sud. (n.a:) · 



pitalişti din ce în ce· mai . puternici , formea�ă 
"casele noi" (case nuove) Gar� coexistă cu ."ca
sele vecpi" (case vecchie) ale vechilor l:)pgătaşi. 
În Flandra, . marea burghezie din · secolele al 
!XIV-lea şi al XV-lea cuprinde: alături ·de -par
veniţi · şi pe descendenţii vec:hiului . patriciat. De 
altfel, decăderea în afaceri a unor familii poate 
fi legată şi de evenimentele ·politice - cum s-a 
văzut că a fost cazul familiei Alberti . -. şi nu 
ar trebui considerate drept . lege a evoluţiei 
economice' şi sociale celebrele şi frumoasele 
pagini de literatură consacrate în secolul al 
!XV-lea de Leon Battista Alberti ,  în tratatul 
său Despre familie, vicisitudinilor marilor fa
milii negustorii-şti căzute din culmea puterii . în 
declin şi uitare. -· 

vs 

Mai interesant este să · urmărim evolutia 
care tinde să transforme în ren ti eri pe r{e
gustorii activi. Fără îndoială, şi aici, con
junctura ecOnomică a cîntărit greu în evo
luţia lucrurilor. Căci · în faţa dificultăţilor 
din comerţ, în faţa restr.îngerii- orizonturi
lor, a · pierderii anumitor pieţe, capitalurile 
angajate în negdţ şi bancă · s...:au repliat şi au 
fost · investite în bunuri imobiliare şi. fun
'ciare. Aeeasta s-a petrecut mai ales cu ita
lienii, în secolele al XIV-lea · şi al XV-lea, 
aşa cum am mai spus--.o, iar dezvoltarea unui 
adevărat imperiu · veneţian · al , ;pămîntului 
stabH" este· legată de replierea capitaliştilor 

' pe  funciar. F.-C. Lane a descris fenomenul 
în cazul lui Andrea Barbarigo şi· al -descen
denţilor săi : el, · eare-şE ·pusese .toată averea 
în comerţ, a aşteptat . . să . ajungă la o� vîrstă 
matură ca sâ-şi . cumpere un domeniu fun• 
ciar. Dar' tutorii copiilor . .  săi investesc moş, 
tenirea .· sa ·  în alte · proprieţilţi · din zonele 
Treviso şi .. verona, fără -să mai punem la 
socoteală • şi domeniile colon1ale din Creta, 
iar banii copiilor tutetaţi de · ei îi · plas�ază 
de preferinţă în titluri de împrumut de .1>tat. 
Era vremea cînd -Veneţ�a • st,tferise grele 
pierderi în Orient din: . cauza cuceriril:Pr fă-



elite de turci . În 1462 p.u mai rămăsese de
cît a zecea parte din: capitalul familial in
vestită în comerţ. Iar c.înd Nicrolo, fiul cel 
mai vîrstnic, îşi făcu testamentul în 1496, 
el recomandă propriului său fiu să nu mai 
investească capitaluri în negoţ căci este prea 
puţin rentabil. 

La fel în 1457, atunci cînd o criză eco
nomică prilejui famili'ei Popplau din Bres-
1au pJerderea pieţelor din Boemia, Kaspar 
Popplau şi-a repliat o parte din capital 
înspre sfera rurală, achiziţionînd pămînturi. 
Tot astfel cum noua orientare a capitaluri- · 
lor din comerţ a permis unei noi aristocraţii 
funciare să se substituie celei vechi, şi la 
oraş, prin plasamente de tip nou, un patri
ciat format din parveniţi a înlocuit pe cel 
dinainte. La Liibeck de pildă, homines novi 
achiziţionează rente, iar debitorii lor -
esenţialmente descendenţi din vechile spiţe 
aristocratice - ajung la mîna creditorilor 
lor. Incă de la finele secolului al XIII-lea, 
mai exact între 1 286 şi 1300, văd1,1va lui 

, Bertr'and Mornewech, "primul şi cel mai 
realizat repre�tant al noului tip de comer
ciant" , investise in . acest mod 14 500 de 
mărci. liibeckeze. 
Cu toate acestea, chiar dacă este accentuată 

şi accelerată de istoria economică, evoluţia de 
care vorbim nu este legată categoric de ea. O 
mişcare firească în epocă l-a dus pe negustor 
către bunurile imobiliare şi funciare. La tine
reţe, el se plimbă, călătoreşte; ajun-s la maturi
tate, se sedentarizează şi intră în afaceri; la 
bătrîneţe, optează pentru o semi-retragere . pe 
moşiile achiziţionate. Mai degrabă decît o pro
blemă de vîrstă, a fost una: de g�neraţii. Tatăl 
clădeşte ·întregul edificiu- negustOresc, i se con
sacră, face din el viaţa sa, îi acordă tot · timpul, 
toate grijile, toţi banii. Fiii lui, sau nepoţii, 
crescuţi în bunăstare materială, capătă prin 
educaţia primită atît gustul pentru cultură cît 
şi o sens�bilitat.e faţă de artă, consacrînd mai 
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puţin timp afacerilor şi mai mult cheltuielilor 
personale: ·  pentru plăceri de tot felul, ale spi
ritului, dar şi rriai puţin elevate. După cei care 
acumulează, vin cei cani vor să se bucure de 
ceea ce' s--a adunat. După negustorii care nu 
sînt decît negusto·ri, vin negus.torii-artişti. în 
epoca modernă, Tho:rpas Mann descrie în roma
nul său Neamul Buddenbrook această e'Voluţie 
în cadrul unui vechi oraş german hanseatic. Ea 
a fost curentă în Evul Mediu. Familia de Me
dici oferă o ilustrare faimoasă. De la Cosimo 
la Lorenzo, toţi banii care s-au scurs irigînd 
Renaşterea florentină au însemnat· bani . răpiţi 
afaeerilor firmei familiale. 

· 
Aşadar, dacă e>te întemeiat să se stabilească. 

anumite nuanţări şi dacă trebuie să ne ferim 
de "concepţia unei clase burgheze, făcînd bloc, 
în toate epocile, nu e mai puţin adevărat că 
această clasă a marilor negustori burghezi a 
prezentat, oricîte vicisitudini şi reînnoiri a su
ferit, o remarcabilă unitate urzită nu num<)i pe 
seama unor permanenţe economice, dar şi pe 
continuităţi umane în sînul marilor familii ale 
negoţului şi ale băncii .  



Capit9l u l  I I I 
ATI.TUDINEA RELIGIOASĂ ŞI MO�AlĂ 

1. Biserica impotriva negustorilor·: teoria 

Deseori s-a pretins că negustorul mediev'al s-a 
văzut stingherit în activitatea sa profesională 
şi împiedicat să se ridice . în mediul său de ati
tudinea Bise•ricii · fată de el. Condamnat de 
aceasta în chiar exerciţiul meseriei sa]�, 

. 
el ar 

fi fost un fef de• paria al societăţii medievale 
dominate de influenţa creştină. 

. 

1 .  Condamnarea. Cîteva ·celebre texte par în 
fapt a-l pune pe negustor la index . Ele 'sînt re.:. 
zumate într-o faimoasă frază ce se găseşte 
într-un addenda la decretul lui Gratian - mo
nument al dreptului canonic din · secolul · al 
iXII-lea : Homo mercator nunquam aut vix po
test Deo placere, adică - "Lui Dumne•zeu nu-i 
poate plăcea negus.torul, sau cu · greu".  Docu
mentele ecleziastice - manualele· de spoveda
nie, statutele sinodale, culegerile de cazuistică 
..:...... care indică liste întregi de profesiuni inter
zise (illicita negocia) sau de meserii necinstite 
(inhonesta mercimonia), mai întotdea'l.Via spe
cifică şi comerţul. Documentele reiau dintr-o 
enciclică a papei Sfîntul Leon cel Mare - atri
bt.ţită uneori papei Grigore cel Mare - o frază 
după care "greu este să nu comiţi păcate cînd 
profesiunea practicată este cumpărarea . şi vîn
zarea" . Sfîntul - Toma d' Aquino va sublinia că 
"negoţul, considerat în sine, are un oarecare 
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caracter ruşinos" (quamdam turpitudinem_' ha• 
bet). Iată-1 prin urmare pe comerciant respins, 
s-ar părea, de Biserică , ·în tovărăşia prostitua
telor, �onglorilor, bucătarilor, soldaţilor, măce
larilor, cîrciumarilor şi, de altfel , şi a avocaţi
lor, notarilor, judecătorilor, medicilor, chirur
gilor ş .a.  

2. Motivele . Care sînt motivele acestei con
damnări? Mai întîi, scopul însuşi al comerţului : 
dorinţa de cîştig, ' setea de bani ,  profitul 
(lucrum). Sfîntul TQma o spune clar: comerţul 
"este pe bună dreptate blamat pentru că; în 
sine, . el satisface pofta nemăsurată de . profit 
care, departe de a cunoaşte vreo limită , se mă
reşte la infinit" . Literatura şi arta medievală 
păstrează imaginea ce şi-o făceau oamenii ace
lui timp despre negustorul lacom de pr.ofit şi, 
prin ace:asta, în conflict cu morala creştină, pe
depsit de DumnezeJ,I şi de Bisezi.că . Este cunos
cut acel "Tatăl Nostru al cămătarului" care nu 
se poate împiedica să se gîndească la afacerile 
şi banii săi în timp ce-şi spune rugăciunea, 
după cum e•xistă şi acel , ;Crez al cămătarului" 
care, muribund, . ca un .ade'Vărat Grandet me
dieval, nu numai că amestecă printre cuvintele 
ultimei sale rugăciuni · şi aluzii la banii săi,. dar 
mai şi porunceşte să i se adune toată pVerea 
în faţa lui, după care, încheindu-şi ru.geţ, .cere 
să fie îngropat cu cel mai mare sac de . })ani : 

"Atunci se-ntoarce şi strîngînd din dinţi 
lşi dă duhul care pleacă din trupul său, 
De ct�m a ieşit din el, 
l)iavolii l-au înşfăcat şi l-au dus 
Amin, în iadul cel. veşnic" . · 

De altfel , printre damnaţii Infernului unde 
zac iubitorii de bogăţie îi găsim pe negustori 
între sacii lor de bani si diavolii care îi tortu
rează - precum, de ·

· 
pildă, în frescele lui 

Taddeo di Barfolo din biserica cimonicilo'r de 
la San · Gimignano . P:riri J..Irmare, din cauza . sco-
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pului ce şi-1 propune negustorul şi anume pro
fitul, îmbogăţirea, primul motiv al condamnării 
lui este comiterea în mod aproape inevitabil a 
unuia din păcatele capitale :  avaritia, adică cu
piditatea. 

3. Camăta . M�i exact, prin însăşi meseria lor, 
negustorul şi bancherul sînt puşi în situ�ţia de 
a comite acţiuni condamnate de Biserică, ·ope
raţiuni ilicite dintre care majoritatea sînt cu
prinse sub denumirea de camătă. 

Prin camătă, Biserica înţelege 'toate pertrac-' 
tările implicînd plata unei dobînzi. Prin aceas
ta, creditul - baza marelui comerţ şi a opera
ţiilor bancare - se află pu� sub interdicţie. În 
virtutea acestei definiţii, orice negustor-ban
cher este, practic, un cămătar. 

Argumente•le · invocate de Hiserică pentru 
condamnarea camătei sînt numeroase. Mai în
tîi , unul hotărîtor pentru ea , întemeiat pe tex
tele scripturare. Dintre ac�tea, două sînt impe
rative în această privinţă : unul , din Vecl:'ţiul 
Testament, celălalt din Noul Testament. Pri
mul (din Deuterortom XXIII, 19-20, ce comple
tează de altfel un text · din Ieşirea XXII, 25 şi 
un text din Levitic XXV, 35-37) declară : "Să 
nu iei camii.tă de la fratele tău, nici camătă 
pentru bani, nici pentru hrană, nici pentru 
orice altceva s-ar putea lua camătă"*. Al doilea 
argilment, luat din Noul Testament, este pus în 
gura lui Hristos însuşi care spune ucenicilor 
săi : "Şi dacă împrumutaţi pe aceia de la care 
nădăjduiţi să luaţi, ce mulţămită puteţi avea ? 
Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor 
ca să primească înapoi întocmai . . . Ci , iubiţi 
pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu îm
prumut fără să · nădăjdţtiţi nimic în schimb şi 

•· şi •• Pentru traducerea în I. român.§, a se ve
dea : Biblia adică Dumnezeiasca Sl;riptură a Vechiului 
şi Noului Testament, tradusă după textele originale 

ebraice şi greceşti, cte Preoţii . Profesori Vasile ,Radu 
şi Gala Galaction , "Fun daţia pt. Literatură Şi Artă 
Regele Carol al II-lea" Buc. ,  1938 (n.tr.) 
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răsplata voasttă va fi multă" (Luca, VI, 34-
35)**. - . 

Autorii bisericeşti mai produc şi alte moti
vări legate . de morala· firească. Două din ele 
sînt cu deosebire interesante. Prima : cel ca

. re dă cu împrumut nu face· cu adevărat nici 
o lucrare, el nu creează, nici nu preface 
vreo materie, vreun obiect, ci doar exploa
tează lucrarea . altuia, respectiv a celui care 
se împrumută . Or, Biserica , a cărei doctrină 
s-a alcătuit în mediul rural şi meşteşugă-

. resc ebraic , .  nu recunoaşte decît lucrarea 
creatoare ca izvor legitim de cîştig şi ·bogă
ţie. Cu atît mai mult cu cît · ascensiunea 
claselor urbane din Occident între secolele 
al X-lea, şi al XIII-lea a readus în prim-plan 
social doar pe acei lucrători ce corespun
deau sensului tradiţional, inclUsiv pe · cei 
dintîi negustori creştini cu activitate itine
rantă. 
A doua motivare se află îri dificultatea dog

matiştilor şi teQlogilor în general de a admite 
că banul ca atare poate produce bani şi că tim
pul - luat în s.ensul concret : acela care .se 
scurge între momentul împru�utului şi mo
mentul rambursării - poate şi el produce 
bani . Primul considerent, care a dus la faimo
sul proverb Nummus non parit nummos ("Ba
nul nu face pui"),  provine de · la Aristotel şi 
s-a răspîndit o dată cu opera şi ideile acestui 
filozof în secolul al XIII-lea. 

81 

In urma Stagiritului, sfîntul Toma d'Aqui
no şi Gilbert din Lessen susţin la rîndul 
lor că banul trebuie să circule, să ajute 
schimbului,- nu să fie acumulat ·şi fructificat 
ca atare, ceea ce ar reprezenta acţiuni nefi
reşti . . "In loc de a transfera bunurile nece
sare vieţii, se practică acumularea în spirit 
avariţios" - declară Gilbert din Lessen, 
ilustrînd astfel nespus de bine consecţnţele 
influenţei aristotelice asupra gîndirii creş
tine medievale. Pe de o parte, ideea că. ba-



- nlJ.l este un stimulent şi un element de spri
jin în elaborarea procesului de adaptare la 

· noUe condiţii economice, . iar pe de altă parte 
teoria monedei considerată un instrument 
în circulaţia produselor reprezintă, desigur, 
factori . de incontestabil _progres faţă de te
zaurizarea · practicată de soci�tatea medie
vală timpurie captivată de idealul unei .eco
nomii închise. Totodată însă, simpla accep
tare a noului fel de gîndire' duce la handicap, 
deschide o nouă sursă de dificultăţi, căci 
această teorie a monedei care neagă credi
tului .orice valoare atrage după ea un divorţ 
între gîndirea creştină şi evoluţia econo
;rnică. 
Al doilea considerent, cel care priveşte con

cepţia creştină asupra timpului, este şi . mai 
grav, poate, întrucît aduce în cauză structuri 
mintale şi mai complexe şi fundamentale : gă
sim astfel la Toma d' Aquino ca şi la alţi teologi 
şi dogmatişti argumentul că a practica dobînda 
.este egal cu "a vinde timp". Or, timpul nu este 
şi IJ.U poate fi 6 proprietate' individuală, el nu 
este decît al lui : Dumnezeu. Astfel, cugetarea 
creştină se dovedeşte incapabilă să ajungă. la 
conc�ţii ._economice, neputîndu-se elibera - de 
cadrul teologic-moral îngust, în ciuda conside:
raoilelpr _eforturi .- făcute . de gînditorii şi juriştii 
veacului al XIII-lea. Pe de altă parte, nici ne_: 
gustorul nu parvine . la o concepţie clară şi la 
formularea unor crezuri economice, care să 
constituie fundamentul moral al activităţii sale. 
Dar,� in fond, nici nu era rolul său să le teore
ţizeze; . el le exprima practic prin operaţiile pe 
care le efectua : după cum negustorul primelor 
timpuri dovedea valoarea mişcării fiind itine
rant; tot astfel negush}riil acestor vremi dove
dea . valoarea crwitului . făcînd . afaceri . comer-
ciale. · · 

4. Negustorii creştini - Şi Istamul. în împre
jurări speciale, negustorii Evului Mediu 

; ,  şi-au ·atras o dE!<)Sebită dezaprobare din par-

82 



tea Bisericii - astfel, în · lu:Qta contra Isla
mului. Incă din Evul Mediu timpuriu, ne
gustorii din · primele mari centre comerciale 
italiene - Napoli, Amalfi, · Veneţia - ale 
căror afaceri cu musulmanii reprezentau o 
însemnată parte din activitatea lor, luară 
uneori partea acestora în luptele dintre 
Creştinătate şi Islam, ceea ce le-a atras. în 
multe cazuri excomunicarea. Asemenea si.:. 
tuaţii au devenit şi �ai acute în vremea Cru-. 
ciadelor cînd Biserica s-a angajat fără re-

. zerve într-o luptă armată împotriva Islamu
lui. Or, era epoca în care, prin dezvoltarea 
comerţului internaţional, contactele prile
juite de afacerile cu arabii deveniseră prac
tic indispensabile pentru marii comercianţi 
occidentali: Veneţia, de pil0ă, a participat 
la prima cruciadă fără prea multă tragere 
de inimă şi n-a făcut-o decît atunci cînd ex
pediţîa ajunsese destul de înaintată pentru 
ca şi ea să aibă certitudinea unui profit din 
prada generală. Se pare că Veneţia a pre
ferat mereu să deturneze expediţiile cru
ciate asupra Bizanţului, aşa cum a şi reu
�it, după cum se ştie, la a patra cruciadă. 
Legislaţia Cruciadei stipula într-adevăr in
terdicţia practicării negoţului cu duşmanul 
�i decreta un sever embargo asupra mate
riale,lor considerate strategice - în special 
lemnul, fierul, armele, nav�le. La rîndul ' 

ei, Biserica interzicea la modul general şi 
permanent vînzarea sclavilor către Islam :_ 
un trafic .dintre cele mai · importante Îh ac
tivitatea negustorilor creştini medievali.' Cu 
toate acestea, nici măcar pe timp de cru
ci.adă, schimburile nu s-au .  întrerupt. Într� 
diverse documente, există o corespondenţă 
purtată de negustori musulmani din Tunis 
cu un comerciant creştin din Pisa : ea atestă 
excelentele · relaţii dintre "necredincioşi'' si 
creştini - ceea ce s-a chemat "solidarit�
tea negustorilor · musulmani şi creştini".  
Iată cum începe una din scrisori : 



"In · numele lui �Dumnezeu, îndură
tor şi Milostiv, 

"Către prea-nobilul şi distinsul 
.. şeic», cinstituţ şi onoratul Pace din Pisa ; 
Dumnezeu. să-i păzească onoarea,  să 
voiască a-l ocroti , să-1 · ajute şi să-l 
sprij ine în faptele sale puse în slujba 
binelui. Hilal ibn Khalifat-al-Jamunsi, 
iubitul Dumneavoastră prieten şi care 
vă vrea tot bin.ele, domniei voastre ce 
umblaţi pe cărările virtuţii, vă trimite 
salutările - sale, . milostivirea şi bine
cuvîntările lui Dumnezeu(' 

· 

iar scrisoarea este întretăiată de nenumă
rate expresii de felul : 

"Mult iubitul meu prieten, d,râgul 
meu prieten Pace(' ;  

1 1 .  Biserica şi negustorii : practica 

După cum exemplul de mai sus arată distanţa 
ce separa realitatea de doctrina Bisericii,  tot 
astfel practica ne va dovedi că relaţiile dintre 
Biserică şi comercianţi erau cu totul altele decît 
le impunea teoria schiţată înainte. 

1 .  Ocrotirea negiistorilor. Foarte curînd Biseri
ca i-a ocrotit pe comerCianţi. Chiar din 1 074,  
papa 'Grigore al VII-lea porunceşte regelui 
Franţei, Filip I,  să restituie unor negustori ita
lieni sosiţi în regatul acestuia mărfurile ce le 
fuseseră confiscate din ordin regesc. Papa 
ajunge chiar să-I ameninţe cu excomunicarea 
dacă refuză să-i execute porunca. Este, aşa 
cum s-a spus pe drept, "începutul unei lungi 
serii de documente de acelaşi fel".  De aseme
nea, în 1 263, episcopul de Dii1ant. dispune con
struirea unei hale "în folosul şi pentru trebuin
ţel� tuturor şi mai ales pentru negustori" .  Iar 
cărţile de îndrumare duhovniceasc� menţionea
ză printre cei ce pot fi dezlegaţi de la post şi 
de la respectarea repausului duminical, pe ne-
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gustori , fie pentru că treburile lor nu suferă 
amînare, fie pentru că trtJda călătoriilor lor nu 
le îngăduie să suporte apstinenţa impusă de 
post. Oricum, eforturile întreprinse de Biserică 
pentru a obţine încetarea războaielor personale 
şi a luptelor dintre principii creştini , toată acea 
mişcare- tinzînd să impună "răgazul de linişte 
al lui Dumnezeu", · acea .�pace a Domnului" , au 
avut ca rezultat favorizarea activităţilor eomer
ciale, ceea ce uneori este chiar foarte limpede 
exprimat : astfel , canonul 22 stabilit la sinodul 
de la Lateran în 1 1 79 care reglem�ntează aşa
numita "linişte a lui Dumnezeu", reclamă se
curitatea "preoţilor, călugărilor, clericilor, a 
fraţilor monahi ucenici , a pelerinilor, negusto
rilor, ţăranilor şi a animalelor de povară". Bi
serica pare a învedera - aşa cum a remarcat 
şi J.  Lestocquoy - "un fel de ierarhie a pro
fesiunilor" . în care negustorii sînt menţionaţi 
între clţ:>Tici şi ţărarii. 

De asemenea, curînd, Biserica i-a considerat 
ve negustori "buni cr'eştini" şi, departe de a-i 
ţine la distanţă, i-a întîmpinat cu bunăvoinţă 
şi i-a integrat adînc în mediul ei . La Arras de 
pildă, un întreg grup de comercianţi avuţi se 
fl;flă în strînsă legătură cu abaţia de' la Saint
Vaast, după cum anumiţi membri ai familiei 
Hucquedieu sînt "oamenii" aceleiaşi abaţii, iar 
un anume Jean Bretel - care · practică nego
ţul pe la tîrgurile din Champagne - .este func
ţionar al zisei abaţii . La fel , am arătat anterior 
cum într-o mănăstire genoveiă se redacta un 
contract comercial. Mai departe, vom vedea 
reciprocitatea relaţiilor care, în Evul Mediu, 
i-au uriit pe negustorii bogaţi cu Biserica. 

2. Neputinţa Bisericii faţă de negustori. Poate 
că mai ales studiul documentelor şi simpla pri-: 
vire aruncată asupra istoriei · economice medie
vale înfăţişează cît . de n�putincioasă a fost Bi
serica în faţa negustorilo-r, cît de dezarmată 
era pentru a obţine respectarea doCtrinei sale 
economice. 
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Fără îndoială că împdtriva camătei conside
rate păcat capital, izvor de ave:ri ilicite şi 
-care, teoretic nu puteau fi deci folosite în 
scopuri caritabile, Biserica a dat o serie de 
edicte specificînd numeroase sancţiuni . :Mpi 
întîi, pedepse de ordin spiritual : excomuni
ceţrea şi interdicţia inhumării. Apoi, pedepse 
materiale: obligaţia de a restitui · beneficiile 
ilicite, amjmite incapacităţi civile precum 
nevalidarea testamentelor negustorilor cît 
timp pocăinţa pentru păcâtele comise nu se 
refl� într-o reparaţie · în plan economic. 
Fără îndoială că în citeva cazuri Biserica a 
căutat, într-adevăr, să-şi aplice legislaţia. 
Se cuno·aşte astfel cazul celor 15 cămătari 
din Pistoia traduşi în faţa tribunalului epis

_copal lcr finele �olului al XIII-lea; dar în
suşi faptul că piesele · acestui proces îi in
dică pe unii din ei ca prqcticînd camăta de 
douăzeci de ani în vă�.ul şi cunoşti.nţa · tutu
ror, dovedeşte că Biserica nu recurgea la 
excomunicare decit în situaţii excepţionale. 
Au mai fost şi cazuri în care trebuia dată 
satisfacţie unor clerici sau unor persoane a 
căror activitate era kgată de Biserică, în 
conflictele lor cu negustorii : astfel a fost in
tervenţia pontificală din 1228 în favoarea 
!lui Robert de Bethune, reprezentantul în 
justiţie al abaţiei Saint-Vaast din Arras, 
victimă a unor practici . necinstite folosite de 
mai mulţi oameni de afaceri cunoscu_ţi din 
Arras. De cele mai multe ori, însă, Biserica 
a închis ochii, cu atît mai , in ult cu cît, des
tul de repede, negustorii şi bancherii au gă
sit . mijloacele de a ocoli . interdicţiile ei, 
mascînd camăta prin camuflarea dobînzii. 
Cind litera legii era respectată, încălcarea ei 
în spirit ei:a mai uşor acceptată de Bisei'ică, 
fie că dobînda plătită de· debitor era prezen'"' 
tată ca un · dar deliberat al acestuia, fie că 
lua forma .unei amenzi .achitate la expirarea 
termenului de. rambursare, termen dinadins 
fixat la o da� prea apropiată ; amenda for ... 
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f�·tară urma să fie achitată �nual, în schim
bul ei cămătarii pe · termen · scl.irt. · .(aşa.:..nu..:. 
miţii "l�barzi") ebţinînd o licenţă autori
zînd practica unor operaţii teoretic interzise. 
Au e:x:istat · şi cazuri cînd camăta era carou-

. flată în ·aşa fel înciţ cu greu putea fi desco
perită - de pildă cînd operaţiile de schimb 
era_u . menţionatei pe o cam bie fictivă fără ca 
ele să aibă loc în realitate. 

· 

3. · Justificq.rea · negustor�lui. Neputincioasă în 
practică, Biserica a ajuns cu vremea la o teo

· rie mai tolerantă, a admis încetul cu în�tul 
tot felul de .derogărl, a justificat o serie de 
scutiri din ce în · ce mai numeroase şi importan
te. Este de�sebit de interesant studiul motive
lor acestora; motive rezulta.te din deniersul ju
ridic al canonicilor şi al teologilor din s.ecolul 
al XIII-lea ; ele I}e arată modul -curh a proce
dat Biserica pentru a obţine finalmente accep
tarea, din punct de vedere ideplogic, a poziţiei 
(2llcerjie de negustorul medieval atît în plan 
economic cit şi politic. 
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Mai întîi, s-au luat în considerare riscurile 
la care se expune comerci�ntul. Riscuri evi
dente cînd el suportă o pagubă reală, denu
mită damnum eniergens; într-un astfel de 
caz · - de pHdă rambursarea tardivă - · el 
are .drept · să pnmească o despăgubire cu 
privire la care foarte curînd s,..a admis că 
nu mai trebuie Gamuflată sub numele de 
"amendă" : ci, pe bună dreptate, poate fi nu
mită "interes". Pe de altă_ parte, s-a mai 
ţinut seama şi de faptul că · cel care jÎnpru
mută . se lipse-şte pentru o perioadă de_ timp 
de Un posibil , ba' chiar probabil, beneficil,l• 
căci imobilizează în smria împrumutată nişte 
bap.i care i-ar fi putut · profita imediat 
sau pe ·  care i..:ar fi folosit într-un· fel .  Pen

. tru · acest motiv, · încă de · Ia finele veacului 
al XU:.lea, o enciclică a papei .Alexandru al 
1II-lea; care reglementează vînzarea pe cre
dit, aprobă perceperea unei _ indemni�aţii 



pentru compensarea acel tii lucrum . cessans 
(profit întrerupt). Apoi, sînt şi riscurile pe 
care mereu le poate avea cel care împru
mută : nesolvabilitatea sau rea-credinţa celui 
care. s.�a împrumutat, şi - începînd cu se
colul al XIII-lea - pericolul de a primi la 
rambursare o sumă a cărei valoare să fie 
mai mică decît cea iniţială, fie din pricina 
vreunei reforme monetare, fie din cauza 
fluctuaţiilor de preţ ale banului. 

Acest risc - denumit periculum sortis' 
luat din ce în ce mai mult în seamă, pe mă
sură ce erau tot mai bine înţelese mecanis
mele economice · şi monetare, a constituit 
baz_a . doctrinei Bisericii cu privire la comerţ 
şi bancă. Era suficient să existe un dubiu 
asupra deznodămîntului unei afaceri - ra
tio {ncertitudi'f?,is (motivul incertitudinii) -
pentru ca Biserica să recunoască în această 
nesiguranţă caracterul propriu al întregii ac
tivităţi a negustorului, justificînd .percepe
rea unei dobînzi. Dibăcia cazuistică a găsit 
atunci tot felul de formulări, precum aceea 
a lui Gilbert din Lessen " . . .  dubiul şi ris
cul nu sînt suficiente pentru a şterge spiri
tul de lăcomie după profit, cu alte cuvinte 
pentru a scuza camăta", dar cînd există "in
certitudine şi nu calcul (premeditat � n. 
trad.) . . . dubiul şi riscul echivalează cu 
ceea ce reprezintă echitatea în justiţie" . In 
acest mod, devin admisibile contractele de 
asociere , de "societate" , schimbul şi în spe
cial operaţiile necesitînd uzul cambiei - cu 
excepţia "schimbului sec" -, comercializa
rea rentelor constituite, adică întemeiate 
pe bunuri imobile, ca şi dobînda la împru 
muturile . publice. 

Alt motiv luat în considerare, doVedindu
se prin aceasta un nou pas în procesul de 
justificare a negustorilor de către Biserică, 
a fost truda lui, munca prestată de el şi 
pentru care urmează a primi un salariu 

88 



(stipendium laboris - plata muncii) . Iată-
. ne acum în faţa teoriei ecleziastice a ,  sala

riului legat de muncă, teorie rezultată din 
reflecţia creştină pe marginea curentului so
cial din secolele X-XIII şi a cărei finalitate 
este o societate întemeiată pe munca repar
tizată între salariaţi. Această teorie a fost 
uş<;>r de aplicat negustorulUi într-o epocă în 
care 'negustorul-tip era un călător, un iti
nerant expus la toate primejdiile de care 
vorbeam înainte. Negustorul-capitalist se
dentar era mai greu de cuprins în aceste 
categorii. Desigur că organizarea şi condu..: 
cerea afacerilor sale, cu grijile pe care aces
tea i le impun, puteau fi considerate "o 
muncă", dar mai curînd serviciile adUse de 
el societăţii prin buna folosire a banilor săi, 
prin organizarea şi metodele aplicate acti
vităţif sale, 1-au asimilat muncitorului. 
Intr-adevăr, noţiunea de negustor util,  ne-

cesar societăţii este cea care a încununat evo
luţia doctrinei bisericeşti şi a permis negusto
rilor să dobîndească definitiv drept de cetate 
în. societatea medievală creştină. Foarte curînd 
s-a pus în evidenţă utilitatea negustorului ca
re, plecînd departe în căutarea mărfurilor ne� 
cesare sau doar plăcute, a merindelor şi a pro
duselor de negăsit în Occident, vînzîndu-le apoi 
la tîrgurile periodice, procură astfel diverse� 
lor clase sociale toate cele trebuincioase. Iată 
ce spune autorul versurilor ce alcătuiesc Spusa 
neguţătorilor: 
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. . .  Căci cuvine-se pe neguţători să-i cinstim 
Mai presus decît pe ceilalţi oameni; 
Căci ei se ' duc pe uscat, pe mare 
Şi în multe ţări străine 
Ca să caute lînă şi blănuri scumpe. 
far alţii trec · peste mare 
Ca să cumpere · CU bani peşin 
Piper, sau scorţişoară, sau alte mirodenii. 
Dumnezeu îi fereşte pe negustori de rele 
De care şi noi ades

· 
trebuie să ne ferim. 



. Mai întîi, Sfînta Biserică 
De_ Negustori fost-a întemeiată 
Şi ptea. bine să Ştiţi că şi . Ordinul . · -

CavaLerilor 
Se cuvine .pe Negu.ţători să cinstească · 
Căci ei le aduc armăsarii cei iuti 
La Lairwni, la Bar şi la Provins. 

Şi-apoi mai sînt şi negustorii de vinuri, 
De grîu, de sare şi de :'peşte, 
De mătăsuri, de aur şi· argint, 
De nestemate prea frumoase. 
Neguţătorii străbat lumea-ntreagă 
Ca să cumpere fel şi fel de lucruri. 

Dar la sfîrşitul secolului al iX_III-lea şi' începutul 
celui de al iXIV -lea, două idei au . consolidat în 
mod .  deosebit consideraţiile precedente. Prima 
este o consecinţă a pătrunderii gîndirii antice 
.şi a dreptului . roman în teologia creştină şi 
dreptul canonic : ideea de "bun comun", de 
"utilitate generală" - atît de importantă de 
pildă 'la Aristotel -,-. a fost · aplicată de . către 
autorii creştini activităţii negustoreştL Legînd 
aceasta· idee de cea a muncii , '  sfîntul Toma 
d' Aquino declară : · . , 

"Dacă dneva se dedă comerţului în .folosul 
public, dacă vrem ca cele necesare existen

. ţei să riu 'lipsească în ţară, ·atunci profitul, în 
loc de a fi ţintit ·ca scop în sine, .este doar 
remuneraţia muncii prestate".  
La fel se exprimă Guillaume Durand şi Bur-

chard din Strasbourg care declară : 
· 

"Neguţătorii muncesc pentru beneficiul tu
tur_or şi fac operă de utiliţate publică adu
cîndu-şi mărfurile la · iarmaroace şi luînd 
altele de acolo".  · 

· 
A doua idee rezultă din recunoasterea in

terdependenţei ţărilor şi naţiunilor din punct 
de vedere economic. Este . o evoluţie .capitală: 
De ' la gîndirea autarhică a Evului Mediu tim
puriu . care considera nevoia de schimburi co
mer9iale . cu exteriorul drept un defect, o tară 
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economică, se ·  ajunge la ' ideea necesităţfi Şi bi
nefacerii · acestor schimburi. Este · descoperirea 
a ceea ·ce va fi prinCipiul fundamental al libe-

- · rului-&chimb; al capitalismului liberal. Motiv 
în plus pen:tru a face . o apropiere între revo
luţia comercială din: secolul al XIII-leeţ ,şi :cea 
din secolul al XI:x;-lea .. , . · .  

D e  altfel, încă de . la începutul secolului al 
iXII_I:-lea, ideea apare schiţată la rrhomas de 
Cobhap1 care spune în al său lndrumar duh9V
nicese : 

"Mare ar fi sărăCia în multe ţări dacă •ne-
. gustorii nu :ar aduce ceea ce se . află . din 

abundenţă într-un anume loc . .  într-altul un
de aceleaşi lucruri lipsesc. De · aceea, �i pot 
pe bună dreptate să-şi primească plata mun..:. 
cii lor".  . 
Dar cea mai deplină expresie a ideii de �ai 

sus o găsim la începutul veacului al . XIV-lea 
în versurile unui canonic din Tournai, anume 
Gilles le Muisit. Iată c� declară el în poeinol 
Despre negustori . . .  : ' ·  

' '  

. "Nici o ţară nu se poctte cîrmui şingurii; 
De aceea ·muncesc şi ostenesc negustorii · 
Ca să aducă , în ţară c�ea ce lipseşte. sub' ·  . 

orice stăpînire; 
Astfel că nicicînd ftu se cuvine a-i tiecăji · ·fără pricină. 

Deoarece negustorul str�bate marea-n · · lung 
_Şi-n lat 

Ca să aducă-n ţară cele de trebuinţă, .. . 

. • '  . cuvine-şe' a-t iubi/ 
Pentru nimic în · lume n-ar trebui vorbit de . 

. rău, 
Ci, dimpotrit?ă, meTită să primeasc;ă it�:bir,e, · · 

.. cinstire şi · nume · bun� 

Ei cu drag şi dărniCie ţara Şi-o hrănesc; ' 
De aceea . muU să ne . bu'curăm de 

se:;.mliiţJgăţesc. 



Căci vrednic de milă este cînd un bun 
negustor sărăceşte. 

Aibă Domnul sufletele lor în pază cînd din 
veac ele se petrec !  

Din această clipă marele comerţ internaţio
nal devine o necesitate voită �!le Dumnezeu, 
plăeută Lui.1 El intră în planul Proniei cereşti 
şi o dată cu el intră şi negustorul ca un perso
naj binefăcător, providen_ţial, membru esenţial 
prin activitatea . lui în societatea creştină. 

Toate acestea le va sublinia cu emfază în 
veacul al XV-lea Benedetto Cotrugli din Ra
gu_sa, în manualul său despre Comerţ şi ne
gustorul ideal. 

In multe privinţe demnitatea şi meseria de 
negustor sînt de · înaltă calitate . . . Şi întîi 
de toate în virtutea binelui comun căci pro
gresul bunăstării publice este un ţel foarte 
onorabil, după Cicero, ba chiar trebuie să 
fii gata a-ţi da viaţa pentru el . . .  Progre
sul, bunăstarea şi prosperitatea statelor se 
bazează într-o bună parte pe negustori ; bi
neînţeles că ne referim mereu nu la micii 
negustori , ci la acei glorioşi comercianţi a 
căror laudă este subiectul cărţii mele . . .  Da
torită negoţului, ornament, dar şi motor al 
statelor, ţările sterile sînt înzestrate cu hra
nă, cu merinde şi cu numeroase produse 
exotice importate din alte părţi . . .  dar ne

, gustorii mai aduc din 'abundenţă şi monede, 
bijuterii ,  aur, argint şi tot felul de metale . . .  
Munca negustorilor este orînduită ca să slu:
jească la salvarea umanităţii. 

I I I .  Mentalitatea negustorului 

In acest fel justificat şi chiar exaltat, negus
torul medieval poate da · liber . curs geniului 
său. Ţelurile sale sînt bogăţia, afacerile, gloria. 
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1 .  Banii. Iubirea de bani este pasiunea sa fun 
damentală. · 

Negustorul, ,spune Cotrugli , trebuie să se 
guverneze, pe el şi afacerile sale, în mod ra
ţional pentru ca să-şi atingă scopul care 
este averea. 

. Toţi negustorii de care s-au o�upat istoricii 
Evului Mediu vădesc această dragoste nemă
surată de ban, de la bancherii din Arras de
spre care în secolul al XIII-lea Adam de la 
Halle a spus că "prea iubesc banul", de la flo
rentinii . descrişi de Dante drept "o gintă la
comă, invidioasă, orgolioasă" , îndrăgostită de 
fiorin, "floare blestemată care a dus _ pe căi 
greşite oiţe .şi miei nevinovaţi şi pînă la comer
cianţii veacului al XV-lea din Toulouse şi 
Rouen. Toţi gînd€sc ca acel negustor florentin 
din secolur al XIV-lea : .  "Ajutorul tău, pavăza 
ta, onoarea ta, profitul tău, sînt banii" .  Iar 
M. Mollat, în studiul său despre marii negus
tori din Normandia la finele Evului Mediu, a 
putut vorbi de ""bani ca temei al unei societăţi" .  

2.  Influenţa socială. Ca să aduni tot acest bănet 
trebuie să ai pasiunea afacerilor, gustul fructi
ficării capitalului, spirit de iniţiativă. Iată sfa
tul pe care-1 dă florentinul Paolo di Messer 
Pace da Certaldo în lucrarea sa Cartea bunelor 
uzanţe : 

"Dacă aveţi bani, nu rămîneţi inactivi ; nu-i 
păstraţi sterili la voi acasă, căci e mai bine 
să întreprindeţi ceva, chiar şi fără profit, 
decît să fiţi pasi vi şi tot fără profit" . 
.Ba chiar şi cînd nu ai bani sau prea puţini, 

încă există _mijloace de a face avere - aşa cum 
învaţă Cotrugli care dă sfaturi despre cum să 
nu te laşi doborît de eşecuri : 
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"Am văzut · oameni impOTtanţi care, ruinaţi , 
nu s-au ruşinat să împrumute cai căruţaşi
lor, să devină misiţi, hangii sau orice alt
ceva. l-am văzut pe mulţi dintre ei redeve
nind bogaţi în scurtă vreme, cu 1 0  000 de 
ducaţi ; nu-'-i voi numi căci nu vreau să se 



rnîridreas,că saU să-i umilesc În mîndria lot. 
Şi se ştie că . genovezii şi catalanii; dacă . se 
ruinează de pe urma vreunui . accident sau 

: nenoroc, se fac piraţi ; iar florehtinii se fac 
misjţi sau meseriaşi, dar, oricum, ies din în
curcătură datorită dibădei lor . . . " . 

3� Demnitatea. Şi într-adevăr, au de ce fi 
mîndri . 

· 
"Ei frecventează · pe meşteşugari, _pe genti
lomi ; baroni ,. prinţi şi prelaţi , de orice rang 
ar · fi · aceştia, care toţi se grăbesc la uşa ne
gustorilor de care mare nevoie au. Ba chiar, 
deseori, se văd şi mari savanţi venind să-i 
viziteze la . ei acasă . . . Căci nici un om de 
altă meserie ; n-a ştiut vreodată, în nici o 

. ţară şi nici un stat, să mînuiască banul -
care este temeiul taturor stărilor omeneşti 
- precl,!m ştie un negustor cinstit şi ex
perimentat . . . Nici regii, rtici prinţii şi nici 
'Uri om, fi-va el de orice rang, mi se bucură 
de atîta 'faimă şi credit ca un bun negus -r 
tor . . . !J'ocmai de aceea, negustorii trebuie 
să fie . mîndri de eminenta lor demni ta te . . .  
Să" riu se poarte brutal ca soldaţii cei gro� 
solani, · dar nici cu dulcegării ca măscăricii 
şi. actorii, ci în vorbă, mers şi toate fapte1e 
lor · ·să vădească seriozitate pentru ca să fie 
la înălţimea demnităţii lor-" - astfel vor"
beşte Benedetto Cotrugli, negustor din Ra
gusa. 

4. Etica - negustorească. In felul acesta a luat 
tiil)ţ_ă o etică a •comerciantului , pe de-:-a-ntregul 
lQrriea.scă, laică . .  Ea s� defineşte , printr-o mo
rală a afacerilor, perfect redată în manualele 
de îndrumare ale negustorimii,  cum sînt . Sfq7 
turi cu privire la comerţ sau altele asemenea. 
Negustorului i se cere prudenţă, intuiţia inte
reselor sale, . neîncredere . faţă de celălalt, tea
ma de a-şi pierd� banii şi experienţa. · "Nu-i 
frecventa pe săraci căci n-ai nimic de aştep
tat · de la . ei" ........ �pune_ tin anonim · norentin. 
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Mai presqs de toate, i se cere negustorului să 
fie calculat : comerţul este o problemă de ju
decată, de organizare, dt:: ·metodă-: "Ce eroare 
- · spune acelaşi anonim - să practici nego
ţul în mod empiric; comerţul este o chestiune 
de calcul - ��si vuole fare per ragione»". 

Aşa cum a arătat atît de just Y. Renouard, 
marii oameni de afaceri italieni ai sec;olului al 
iXIV-lea, negustorii medievali, "acţionează ca_ 
şi cum ar crede că raţiunea · omenească . poate 
înţe'lege tot, explica tot şi conduce ,toate fap
tele lor . . .  ei au o mentalitate raţionalistă".  

Dar în această utilii.are a ratiunii :..:..... ratio 
în latină, ragione în italiană - ceea ce domină 
este mult mai mult calculul decît căutarea dez
interesată. De unde şi . egoismul care izbucneşte 
în concurenţă : "Nu trebl!lie să serveşti pe ce- '  
lălalt ca să  te deserveşti pe  tine în  propriile 
tale afaceri", spune f>aolp di Messer Pace da 
Certaldo. Negustorul medieval · a avut, de alt
fel, mai mult ca oricare altul, sensul şi gustul 
- aproape patologic - al secretului în afaceri. 

- Obsesiei secretului îi datorăm faptul că sîn-
tem atît de prost informaţi, chiar şi în cazu
rile unde există documente. Căci n�gustorii 
medievali, în special genovezii, pentru ca ni
mic din . ce-i interesa să nu parvină la concu
ninţi, au omis în registrele, · contractele · şi ac· 
tele . notariale . destinaţia dată de ei afacerilor 
întreprinse, sau au camuflat-o tot astfel · cum 
au tăinuit şi numele corespondenţilor lor sau 
felul mărfurilor. Rezultatul acestei _stări de spi
rit şi al acestor prhctici se vede în se�olul al 
iXV-lea, cînd Leon Battista Alberti, de 'exem
plu, recomandă - nu n,umai ca negust9rul 'Să 
nu informeze despre afacerile sale pe membrii 
familiei , începînd cu soţia sa, dar şi să-şi con
struiască o clădire din care nimic dinăuntru 
să nu transpire îri afară ; o adevărată for.tăreaţă 
al cărei tip sînt palatele comercianţilor floren
tinL Tot el îi sfătuieşte pe negustori să aibă 
în casele .lor uşi şi scări ascunse - pe unde. vor 
intra mesagerii, salariaţii şi : cei aducători · de 
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veşti . In modul acesta s-a 'mateiializat "zidul 
afacerilor", zid pe care capitaliştii au început 
deci a-1 ridicâ încă din Evul Mediu. Eşti chiar 
scandalizat cînd constaţi cum anonimul floren
tin din secolul al .XIV-lea, în ale sale Sfaturi 
cătr� · negustori; citează un text scripfurar nu
mai . ca prin autoritatea lui (Deuteronom XVI, 
19} să · poată recomanda corupţia : "Cadourile 
întunecă vederea J:nţelepţilor iar gura drepţi
lor a:muţeşte -. . .  ! " 

IV. Religia negustorului  

Ar fi · o profundă eroare însă dacă am păstra 
m1mai Viziunea unui negustor medieval' preocu
pat doar să alerge după bunurile acestei· lumi. 
Ca om al Evului Mediu, al unei societăţi total 
îmbibate de duhul şi practiCile religioase, el 
este şi un creştin. 

1 .  Religia şi afacerile. S-a putut vedea din 
documentele citate pînă acum că _negustorii 

· acestei vremi îşi înscriu faptele mereu sub 
semnul invocării divine. Registrele de c:;o
merţ încep toate astfel : "în numele Domnu
lui Nostru Iisus .Hristos si al Sfintei Fecioa-

. re Maria Maica Sa şi al intregului Tron Ce
resc, pentru C{l prin sfîntul lor har şi sfînta 
lor milostivire să avem parte de beneficii şi 
sănătate, atît pe mare cît şi pe pămînt, şi 
pentru ca bogăţiile noastre · şi copiii noştri 
să se înmulţească o dată cu mîntu,irea su
fletului şi a trupului.  Amin". 

' In privinţa aceasta, deosebit de intere
sant este studiul relaţiilor dintre meserii , 
bresle şi confrerii . G. Espinas şi M. Bloch1 
au abordat tema cu o foarte mare pătrun
dere. 

1 Cf. M. BLOCH (M. FOUJERES), Intr-ajutorare 
Şi pietate: asociaţiile urbane in Evul Mediu, Melanges 
d'histoire sociale, 1944. (n.a.) 



In mod special, statutele breslelor negus
toreş'ti vădesc preocupările religioase ale 
membrilor lor. A. Sapori a analizat pe cele 
ale corporaţiei Arta de Calimala - din Flo
renţa. Primul articol porunceşte membrilor 
respectarea credinţei ;catolice şi c;:olaborarea 
cu autorităţile publice în lupta împotriva 

. : ereticilor. Al doilea enumeră · zilele de săr
- băţoare riguros nelucrătoare. Al cincilea sta

bileşte minuţios participarea corporaţiei la 
- ceremoniile religioase solemne la care tre
' buie să fie reprezentată. Iar al 14-lea pre-

vede cheltuieli,le cu caracter religios pe care 
corpo.raţia _trebuie să le facă : întreţinerea 
unui anume număr de candele aprinse în 
biserica Sfîntul Ion, plata întregii ilumina:. 
ţii din aceeaşi biserică în timpul marilor 
sărbători, pomeni speciale săracilor şi dis
tribuirea de trei ori pe săptămînă aceloraşi 
săraci a pîinilor făcute din g!iul cel mai �bun. 

Francesco - Pegolotti ;  în fruntea lucrării 
sale Manual de comerţ a transcris versurile 
lui Dina Compagni : _ 

Negustarul do1'itor să-şi facă nume bun 
Să se comporte mereu. echitabil 
Să fie foarte prevăzător 
Şi totdeauna să-şi ţină făgăduiala. 
Să fie, dacă se poate, binevoitor 
Aşa cum se cuvine prea-cinstitei meserii pe care . 

� şi-a ales-o 
Sincer �ind vinde; atent cind cumpără, 
Cordial cînd e recunoscător 
Şi niciodată cîrtitor. 

Şi mai mare va fi meritul s�u- dacă merge la 
Biserică, 

Dă de- p0mană din dragoste de Dumnezeu, -
încheie tîrgul 

Fără să discute şi refuză cu desăvîrşire 
Practica camătei. In fine, să-şi ţintă .în regulă 
Socotelile şi să nu facă greşeli. 

Amin 
- încheie Pegolott. 

2 .. Binefacerile. Insăşi practica afacerilor nu-l 
împiedică pe negustorul medieval să facă par-
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tea lUi Dumnezeu · din: cîştig dînd săracildr după 
cum îl învaţă Biseri�a·.t Aşa de pildă, alături de 
casa de bani .cea .mare unde-şi păstrează · băne
tul, se · află una· mai mică cu mărunţiş, din .care 
dă de pomană, iar în zilele de sărbătoare - socie
tăţile comerciale împart fiecăruia dintre mem
brii săi bani de buzunar ca să-i distribuie să
racilor. Iar- sumele· acestea sînt şi ele înscrise 
în registrul de socoteli. In Italia, de altfel, Dum
nezeu primea, cu . pr.ilejul constituirii vreunei 
societăţi comerciale, partea sa din afacere. Ast
fel asociat, • Dumnezeu . avea un cont deschis ,  
îşi  primea partea: din . benefiCii, acestea fiind 
înregistrate sub rubrica "Jupîn Dumnezeu" sau 
"Messer Domeneddio'(, iar în caz de faliment, 
Dumnezeu era primul despăgubit la lichidarea 
firmei. Registrele. societăţii Bardi arată cum în 
1 310 Dumnezeu a primit .864 · ure şi 14 bani. 
Dumnezeu, ·adică săracii care . îl reprezintă pe 
pămînt. 

, La •fel, de cîte · ori. se · înţheia vreun contract 
era obiceiul de a-l . lua martor · pe Dumnezeu, 
oferindu-i o danie denumită . denier i:L Dieu 
în Franţa, Denaro di Dio în Italia, . "Gottes
pfennig" în · Germania. Suma se dădea săracilor. 

Incă de la finele ' secolului al :XI-le.a fan
taleone din Amplfi donează uşi de bronz tur
nate la Constantinopol'----'-· UJ:)de avea vaste in
terese . _;_,_.  · Domului din · oraşul său natal. şi ba
zilieii Sfîntul Pavel-extra muros de la Roma;  
pe Muntele Gargano unde a apărut arhanghe
lul Mihail pune să se . rtclice o splendidă bise
rică, întemeiază un spital la Antiohia şi restau
rează ·mănăstiri · din Ierusalim. 

Nenumărate sînt actele de binefacere şi do
naţiile. pioase făcute de negustorii medie-
vali. J. Lestocquoy a putut număra la Arras 
douăzeCi şi trei de 'bolniţe, ospicii sau aziluri 
întemeiate de · familii de comercianţi . La 
Gand, faimoshll spital Biloque este o ctitorie 
a <familiei Uteri Hove. La Siena, spitalul 
Santa . Maria deHa Scala a ·  fost înzestrat de 

. toţi marii negustor.i şL bancheri . din oraş. 
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Tot acolo, frescele . lui Doinenic'o di Bartolo, 
operă unică în genul ei, desfăşoară un ade
vărat "ciclu spitalicesc" consacrat .reprezen-
tării faptelor de caritate. · · 

3. Pocăinţa cea de pe urmă. Dar .mai ales la 
- sfîrşitul vieţii şi în pragul morţii , negustorii 

avuţi îşi manifestau sentimentele · religioase. 
Unii chiar abandonau activitatea şi bogăţiile 
lor, intrînd în vr�un ordin călugăresc şi retră
gîndu-se în vreo mănăstire ca să-şi . petreacă 
acolo restul zilelor. 

W erimbold din Cambrai, la începutul se: 
calului al XII-lea, solicită episcop.ului să-i 
anuleze căsătoria, se desparte de soţia lui 
şi " fiecare din soţi se retrage lîngă <> mănăs
tire unde se întrec îri fapte cariUţbile. El 
îşi împarte bunurile între săraci şi două 
abaţii : Sfîntul Aubert Şi Sfînta Cruce. 

La Veneţia, în 1 1 78 ,  dogele Sebastiano 
Ziani, devenit prin negoţ de o bogăţie pro
verbială - se spunea : "bogat ca Ziani" - -, 
se :reţrage la mănăstirea San Giorgio . Mag
giore căreia îi şi lasă prin testament toate 

cas�le care mărginesc Merceria bisericii Sfîn
tul Iulian de la podol Sfîntului-l\'lîntuiţor, 
iar. bisericii Sfîntul Marcu îi lasă; . pe lîn..: 
gă mtilte alte imobile toate acelea care _ măr
ginesc piaţa Sfîntl:tlui Marcu. Fiul să\4- Pie
tro Ziani, şi el doge, se retrage de aseme� 
nea în 1229 la ac,eeaşi tpăn�!_itire San. Gior
gio· Maggiore. . -

. . . . -_ : _· . - _ · . 
La Arras, faimosul bancher Baude Cr�s-:

pin îşi încheie iileîe la începutul ' veacului 
al iXIV-lea ca monah la abatia· Saint-Va:ast. 

Bernardo Tolomei, uriul ditt marii ban
cheri ai Si�e-1 , înte•m'eiază 'o · dată· cu mănăs..: 
tirea lMonte Oliveto , Maggiore' · ·...:.;_ · tinde se 
şi retrage - congregaţia ·• Qlivetanilor. Bi
serica l-a declarat Prea-Fericit. Şi nu este 
primul · comerCiant · sanctificat : ' chiar ·Ia în
ceputul secoluţ_)li C!J. :X:J!-.:..JE��. Gpdrie de 

.fh,i_
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primele iniţiative ale papei Innocenţiu al 
III-lea a fost canonizarea în 1 197 a lui Ho_. 
mebon, mare comerciant din Cremona; De 
altfel, exemplul sfîntului Homebon va fi 
mai tîrziu invocat de autori cuvioşi . care 

� .. vor demonstra prin el cum se· poate ajUnge 
ia ceruri . în ciuda negoţului· sau prin negoţ. 
O dată cu 'toţi aceştia, profesiunea însăşi 
este sanctificată. · 

Moartea este şi momentul pocăinţei pentru 
toţi aceşti mari n.eguţători precum . şi - con
form · instrucţiunilor Bisericii - momentul 
restituirii către victimele lor a tot ce obţinu
seră de . Ia ele pe nedrept. Remuşcări tardive. 
desigpr · şi ale căror consecinţe vor 'fi supor
tate de moştenitoriţ însărcinaţi să aducă la 
1ndeplinire reparaţia • concretă a faptelor co
mise. Am .arătat aceasta în cazul lui Boine
broke: Dar în afară de 'despăgubirile propriu
zise, nenumărate. şi importante sînt şi legatele 
făcute Bisericii, sau instituţiilor de, binefacere, 
prin testamente. Astfel, Francesco di Marco 
Datini da Prato, care fusese un om de afaceri 
metodic şi avid de cîştigt,  dispune de aproape 
întreaga sa avere, valorîll.d 75 000 de fiorini, 
pentru opere de caritate., . 

Bineînţeles, rămîn discutabile atît valoarea 
acestor sentimente cît şi mobilurile acestor 
acte pioase. 

4. "  Motivele religioase. · Poate părea suspectă 
practica .unei religii care, atît de uşor, âmes
tecă pe Durfmezeu cu afacerile, cere de la Dum
nezeu . reuşite pămînteşti şi crede Cu forţa 
superstiţiei că averea depinde de protecţia di
vină. Astfel, la �oulouse, în 1433, Jacques de 
Saint-Antonii:i, Lin agent de schimb, vorbeşte 
de bunurile "pe care Dumnezeu i le:-a pro-

1 Armando Sapori ni-l descr(e ca fiind "al doilea 
tip al negustorului italian" la care "generozitatea şi 
indrăzneala şînt· urmate de prudenţă şi de ingustimea 
spiritului". (n.a.). 
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curat şi pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le-a 
cîştigat în lumea asta" .  Să nu uităm în orice 
caz că această mentalitate, în general conside
rată ca o caracteristică a spiritului Reformei, 
o găsim larg răspîndită printre negustorii 
Evului i!Vlediu. 

La fel, s-ar putea spune că ·multe acte apa
rent pur caritablle sau pioase s-au datorat 
sentimentului de teamă - teama de puterni
cele mijloace de coerciţiurie pămîntească de 
care dispunea Biserica. 

· 
I>ar, mai ales, pe urma unor eminenţi is

torici, vom menţiona teama de Infern, factor 
decisiv îh mentalitatea negustorilor. Adevă
rată obsesie a mai tuturor oamenilor din Evul 
Mediu, această teamă pare să fi marcat în mod 
special pe negustori. In toiul prosperităţii şi 
în plinătatea vîrstei şi a puterii lor, ei înde
părtează cu nepăsare toate frazele ameninţă
toare pe care le repetă Biserica, toate teribi
lele imagini aduse în faţa ochilor d� către pre
dicatori; duhovnici, artişti. Dari cînd vine cea
sul marii socoteli, ei care ştiu prea bine cît 
de implacabile sînt verdictele date de- cîntar, 
ei care bucuros şi-1 închipuie pe Dumnezeu 
ţinîndu-şi registrele aşa · cum şi le-au - ţinut şi 
ei în timpul vieţii, la acel ceas din unnă se în
fricoşează în faţa "pasivului" lor. Se grăbesc 
atunci să aplece tija balanţei în partea cea 
bună. Iute, pun pe talerul dreptăţii donaţii , 
despăgubiri , s-ar pune şi ei . . . dacă · ar tre
bBi. Atunci abia, precum în celebrul triptic al 
lui Memling unde Tommaso Portin�ri, marele 
comerciant din Bruges, este el însuşi cîntărit, 
ei echili}?rează balanţa în vederea Paradisului 
Celor Drepţi . · 

Fiecare poate aprecia cum crede valoarea 
unui asemenea senti�ent şi comportament. Dar 
nu se poate nega nici că teama de Infern este 
una din formele dorinţei fundamental creştine 
de mîntuire, nici că mentalitatea medievală 
- mai puţin sensibilă decît a noastră,  celor de 
azi, la ceea ce sîntem . ţentaţi a numi dpocri-
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zie - a p)..ltut admite cu mai multă uşurinţă 
coexistenţa unui mare cinism şi a unei adînci 
religiozităţi . .  

5 .  Negustori şi er�zii. Din _păcate, este foarte 
greu de apreciat care şi cît a fost partea luată 
de negustori · la · curentele eretice ale Evului 
Mediu:· Chiar dacă legăturile ce au putut exista 
între · catad, valdensi,  patarini şi clasele so
ciale . urbane au . fost prea puţin desluşite, este 
totuşi sigur că pîlpîiala . de erezii ce s-a pro
dus · în secale'le al XII-lea · şi al iXÎII-lea este 
legată de propăşirea · oraşului. Găsim printre 
eretici; comercfanţi, mai ales în Languedoc, în 
Provenţa şi J:n · Italia de notd. Cît de mulţi , cu 
ce rol, din ce motive, greu de precizat. Să fi 
fost această . participare . legată . de lupta lor 
impotriva . înstăpînirii ecleziastice, împotriva 
Bisericii . . aliate .cu societatea feudală? . Să fi 
fost -. din · 'motive . economice; politice. sau numai 
sub influenţa · 'Unor · mobiluri pur religioase? 

în orice · caz trebUie notat că în ·chiar sî
. riul negustorimii, sub · înrîurirea creştinis
· mului, deseori au apărut reacţii de dezgust 
sau de teamă faţă de bani şi comerţ. Au 
fost negustori care, în plină activitate, au 
renunţat la afaceri şi treburile lumeşti. Şi 
mâi des s-atJ putut vedea fii de negustori 
care au rupt total cu activitatea şi psiholo
gia părintească. Asemenea reacţii pot cduce 
departe în · itinerarul unei religii. Pot duce 
ia erezie - cazul lui Pierre Valdo; negus
tor lionez (sec. XII, mai exact 1 1 76) ; pot 
dttce doar la limita ereziei şi a ortodoxiei 
- · cazul acelor Umiliat-i italieni, un ordin 

călugăresc de monahi-muncitori, influent 
în industria lînii şi din care a făcut poate 
parte şi sfîntul Homebon diR . Cremona. Pe 

· aceştia . îi regăsim şi în cuprinsul Bisericii 
prin mişcarea franeiscană, cu însuşi sfîntul 
Francesco d'Assisi . Dar aici atingem con
tradicţiile acestui · ordin, pînă în adîncul 
spiritualităţii sale. privind· sărăcia, pînă în 
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conflictele de conştiinţă· ale membrilor sai. 
Sărăcia celor · care au fost bogaţi nu · este 
identică cu � cea a săracilor care au fost şi 
rămîn săraci. Fiind un ideal pentru cei din
tîi , ea va fi mereu pentru ceilalţi un fel de 
blestem. In frămîntările lumii fr�mciscane, 
unii - ataşaţi vechilor structuri economi
ce ___:_ vor rămîne · credinciosi ideii de să
răcie absolută, -cu riscul chiar de ·a . cădea 
în erezii , în timp ce alţii - în contact cu 
oraşele şi cu evoluţia comercială _:__ acceptă 
mai uşor ideea tolerării şi justificării acti
vităţii negustorului, a proprietăţii şi a ba
nilor, eli condiţia de a rămîne , ,săraci în 
duh". 

· 

V. Evoluţia atitudini i  Bisericii 
faţă de negustori 

Studiul relaţiilor efective între Bţseric;ă şi ne
gustori duce Ia necesitatea _ de a corecta sub
stanţial schemele de interpretare existente. Ca 
să poată fi înţeleasă complexitatea procesului, 
trebuie cercetate evoluţia şi ·cauzele acestuia. 
Fapt este că numai considerarea Bisericii me
dievale ca un organism monolitio şi imuabil 
în manifestările lui este la originea unor teo
rii · de un inacceptabil simplism cu privire la 
atitti_dinea ei faţă de negu._stori. 

1 .  perioada feudală. In momentul celor dintîi 
manifestări ale revoluţiei comerciale al cărei 
apogeu va fi atins abia în secolele al XII-lea 
şi al :XIII-lea, Biserica este strîns legată de 
lumea fe'Udală şi' rurală prin poziţia ei econo
mică, prin . relaţiile ei politice, prin îhcorpo
rareâ. -socială şi prin idealul său.. In cursul 
acestei perioade, Biserica, puţi_n receptivă la 
problemele negoţului, are prea puţină stimă 
pentru negustor. Faptul că în comerţul inter
naţional, evreii joacă încă din acea epocă un 
rol important · în Occident, întăreşte atitudi:... 
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nea de dispreţ a · Bisericii faţă de activitatea 
com�rcială. Dar tolerează, cu bunăvoinţă, ro
lul lor economic --,- de care .Profită creştinii. 
Căci în concepţia Bisericii, societatea creştină 
corespunde faimoasei clasificări stabilite de 
;\dalberon din Laon : nobilii care apără socie

. tatea ; clericii care se roagă pentru ea ; şer..: 
bii care îi asigură ce�e necesare traiului prin 
munca agricolă, muncă de altfel nedemnă de 
cele două clase de mai sus. O societate miU 
tară, clericală şi rurală. Aşadar, :aiserica se 
miră sau chiar se scandalizează cînd vede pe 
cîte un membru al acestei societăţi dedîndu-se 
negoţului. Ignobilis mercatura, este scris _ în 
Viaţa sfîntului Guidon de Anderlecht, din se
colul al XI-lea, ignobilis însemnînd aici în mod 
evident . "care nu convine un.ui nobil" · mai 
curînd decît "infamant" , iar negustorul care 
l-a împins pe sfînt către comerţ este denumit 
diaboli minister - ministrul diavolului. 

2. Biserica şi rev_oluţia comercială. Cu timpul, 
nu e de mirare că Biserica şi-a modificat atitu
qinea. faţă de negustori o dată cu detaşarea ei 
de societatea feudală. În acest sens, Roberto 
Lopez a scos în evidenţă rolul monetarilor în 
triumful papei Grigore al VII.,.lea : în lupta sa 
împotriva înstăpînirii Bisericii de către feu
dalitate, reforma . iniţiată de acest papă şi-a 
căutat probabil aliaţi în lumo:>a banului, a co..: · 
merţului, pe scurt în lumea negustorească - o 
ncuă putere. Ne sînt prezente in·� minte inter'" 
venţiile acestui papă în favoarea negustorilor. 
Cu . toate acestea, o :  parte a �lericilor rămînea 
strîns legată de feudaUtate şi de ideologia ei : 
sînt "întîrziaţii", cei care vor continua încă 
multă vreme să proclame . legitimitatea texte
lor bisericeşti împotriva negustorilor, sa 
umple de ocară pe cei ce mînuiesc banul, ase
menea sfîntului Bernard îmbibat de spirit feu..: 
dal şi rural, asemenea unor predicatori, precum. 
Jacques de Vitry, ce se ridica.u'· cu tărie împo
triva timpului lor. Dar ierarhia bisericească era 
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din ce în ce · rriai favorabilă necesităţii ge· ·a-1 
adopta pe negustor. Mai întîi şi-a dat seama 
de neputinţa ei faţă de el, după care a avut 
nevoie de el, de banii săi , de actiVitatea sa. 
G. Le Bras vorbeşte chiar de ; ,camătă îh slujba 
Bisericii" : . 

"8-a văzut cum, curînd, mai ales papalita
. tea nu s-a mai putut lipsi de concursul ma.;. 
rilor bancheri: italieni şi cum, pretutindeni, 
episcopii şi superiorii abaţiilor trebuiau : să 
recurgă · la rriarii negustori şi la agenţii de 
schimb locali . Nu este - exagerat să credem 
că într-o societate impregnată de religie 
aceştia au exerdtat presiuni asupra clerului 
pentru a obţine · din partea Bisericii reabili
tarea şi justificarea lor. Biserica sfîrşi. prin 
a canoniza comercianţi aşa·  cuin, . din raţiuni 
politice, canoniza membri ai dinastiilor re
gale".  

· Ma'i mult chiar : destul de curînd Biserica 
însăşi participă la mişcarea comercială. Indi
rect prin · ihtermediul bancherilor ei _- cazul 
faimosului trust al alaunulili care, îri secolul 
al XV-lea, va uni Sfîntul Bcauri de Banca Me
dici . Ba chiar şi direct : desigur, camăta era în 
mod special interzisă clericilo:r, dar, după cum 
în cursul Evului Mediu timpuriu mănăstirile 
putuseră juca rolul unor aşeZăminte de credit, 
tot astfel acum acei dintre abaţi ,şi episcopi care 
posedau · capital , suficient practicau · în ciuda 
tuturor interdicţiilor împrumutul �i camăta. 
Adesea toleraţi, ei nu se sfiau uneori să o iacă 
pe faţă. Iar dâcă Biserica, a cărei avere . era mai 
ales alcătuită din bunu'!;i funciare antrenate în 
criza feudalităţii şi a economiei de tip rural, 
s-a văzut 'constrînsă în această situaţie să 
lase laicilor rolul predominant în avîntul capi
talist, în schimb Ordinul Templierilor, de pildă; 
deveni în .veacul al _ XIII-lea una din cele mai 
mari bănci a creştinătăţii, după cU.m Ordinul 
Teuton, foarte activ în comerţul cu lîna, 'va 
avea un reprezentant comercial în Flandra 
în jurul anului 1400. Dovedind .. mai multa 
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supleţe decît faţă de alte mutaţii sociale, Bi
sericii a trecut de la compromisul cu feudali-. 
tatea la compromisul cu capitalismul. 

· 

3. Biserica şi începuturiLe . capitaLismuLui. La 
noua situaţie a contribuit cu certitudine faptul 
că din ce în ce mai mulţi membri ·ai negusto
rimii, avute intrară în monahism. "Am stabi
lit --:. spune J. Lestocquoy - numele fiilor 
patriciatului din Arras intraţi în rîndurile Bi
sericii : este palmaresul aproape complet al pa
triciatului însuşi" .  În plin · secol XIII , iată-1 
papă pe Innocenţiu al IV-lea care face parte 
dintr-o mare familie genoveză de negustori : 
Fieschi. Se poate spune că nu a fost îndeajuns 
subliniată . însemnătatea acestei noi recrutări 
ecleziastice. Căci. toţi acei preoţi şi călugări 
proveniţi din burghezia comercială au permis 
o mai bună cunoaştere a ei de către Biserică. 
Chiar dacă, personal, se abătuseră de la prac:
ticile comerţului, în gen�ral ei rămîn înclinaţi 
să contribuie Ja justificarea ntdelor . lor fie 
dintr-un spirit de clasă de .care nu se despuia'
seră total, fie dintr-un �entiment de afecţiune 
trupească, fie pentru că trecuta lor frecventare 
intimă a negustorimii îi convinsese că, în ciuda 
neascultării unor porunci ale Bisericii, ei sînt 
totuşi buni . creştini. Pe la - începutul secolului 
al XIV-lea, un citeţ* general al Ordinului fran
ciscan ia apărarea negustorilor con testînd . că ' 
împrumutul pe dobîndă ar fi ilicit întrucît 
- spune el - "negustorii îl practică în mod 
uzual şi totuşi nu sînt nepăsători·. faţă de mîn
tuirea sufletului lor, ceea ce ar fi adevărat 
da-că aceste practici ar fi ilicite".  

Paradoxal apare faptul că: tocmai în noile 
ordine călugăreşti ale secoluluf al XIII-lea, 
acele Ordine Cerşetoare. - cum se numeau-;-, 
se aflau cei mai vajnici . apărători ai negusto'
rilor:� Numeroase au fost motivele care au îm-

· * .deric . aflat pe treapta a doua, minoră, a ierar
hiei ecleziasti_c� catolice - n. trad. 
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:Pins pe mulţi dominicani sau . franciscani să 
joace acest rol. Fiind în contact cu mediile 
urbane, fiind ei înşişi , deseori, proveniţi din 
negustorime, fiind şi slujitori credincioşi ai 
papalităţii doritoare să favorizeze 1acest . nou 
reazem al ei, călugării din aceste ordine do
. .vedeau în . plus cunoaşterea tehnicilor comer
ciale - în care se iniţiaseră în mediul lor ori
ginaf - şi totodată a metodelor scolastice . pe 

. care· le învăţaseră în universităţile · şi şcolile 
ordinului lor monahicesc. Sus�inuţi de papa
litate, ei sînt aceia care, prin cărţile de îndru
mare duhovniceas·că şi marile lucrări de teo
logie şi drept- canonic, au fost �n veacul al 
XIII-lea instrumentul justificării ideologice şi 
religioase a negast"orului. Se prea poate să mai 
fi rămas în rîndurile Bisericii minţi tradiţiona
liste, înverşunate împotrivcr negustorilor ; se 
prea poate c;hiar ca la finele Evului Mediu să 
se mai producă un fel de reacţie ecleziastică 
împotriva negustorimii ; după cum, Sfîntul . An
tonin de la Flor�nţa va putea tuna şi fulgera 
contra camătei şi contra banului, înfierbîntînd 
o vreme mulţimile. Totul însă nu va fi fost 
decît o simplă reacţie verbal� fără mare im
portanţă; cel mult va fi "adus apă la moară" 
unor fugitive răscoale precum au fost cele din 
Florenţa lui Savonarola. · 

In aceste condiţii ,  negustoru l a fost iute 
primit de Biserică şi tot atît de iute a fost ad
mis esenţialul practicilor sale; Departe de a fi 
reprezentat o piedică în calea dezvoltării ca
pitalismului, ne putem întreba daţă în reali-

- tate Biserica mai degrabă nu l-a slujit, pînă 
şi prin ostilitatea ei. Condamnarea cametei şi 
a unor forme de împrumut cu dobîndă �-a 
dus pe negustori la perfecţionarea metodelor 
lor prin recurgerea la anumite subtilităţi : ast
fel, dezvoltarea cambiei , - această . piesă de 
o importanţă majoră în propăşirea clasei co
merciale - îşi are izvorul în dorinţa negusto
rilor de a da ascultare poruncilor !Bisericii, 
dublînd o operaţie de credit pe .care aceasta . o 

t 07 



respingea printr-o operaţie de schimb pe care 
o tolera. 

4 .  Idealul Bisericii: clasele mijlocii. Cu toate 
acestea, chiar dacă Biserica a cedat şi în parte 
s-a şi integrat în lumea capitalistă, idealul ei. 
nu este marele comerciant faţă de care nu re
nunţă cu totul la neîncrederea ei, ci meşteşuga
rul, negustoraşul, membru al clasei de mijloc. 
Neguţătorul înregimentat' în bresle, bine . în
cadrat Jn norme şi dispoziţii . ce împiedică 
frauda şi concurenţa, ocrotind măcar teoretic 
pe consumator, şi care realizează echilibrul în 
mediocritate ; meseriaşul, teoreţic liber, dar 
închis în cadrul îngust al oraşului şi al du
ghenei sale unde poate fi folositor fără, a pro
voca mari rele, iată idealul Bisericii. Pe acesta . 
îl va susţine chiar şi în vremea exercitării 
unl.li malthusianism economic, de pildă în se
colele al XIV-lea şi al XV-lea cînd va con
damna · �  ca pe un păcat - , ,noutăţile" , 
adică acele inovaţii tehnice pe care negusto...: 
rul capitalist va căuta s·ă le introducă în ca
drul concurenţei internaţionale. De asemenea, 
tot acest ideal îl adoptă ca model Biserica 
atunci cînd stabileşte noi limite activitaţii ne
gustoreşti . Căci,· în definitiv, demersul teolo
gilor şi al cunoscătorilor dreptului canonic · n-a 
urmărit altceva în secolul al XIII-lea decît să 
stăvilească avîntul capitalist, să predice "cîş
tigul ·moderat" :....__ lucrum moderatum - şi 
respectarea "preţului îndreptăţit" - just:um 
pretium - precum şi să 'împartă negustorii 
în burii şi răi. Cel bun este. acela care-şi limi
tează orizontul şi evită prilejurile de a păcă
tui grav prin mărginirea razei sale de acţiune. 

�- Negustorii şi Renaşterea. Să fi fost oare mai 
degrabă pentru a scăpa de această ·atmosferă 
rarefiată decît pentru a scutura un jug în fond 
atît de blînd - aşa cum am văzut -, că în 
zorii Re{laşterii unii mari negustori au căutat 
în afara 'Bisericii , în afara mentalităţii reli-
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gioase tradiţionale, . o evadare? Cînd se formează 
cultul puterii ,  al . individului, al acelei virtu, 
marele negustor · vede în el o trambulină pen
tru nevoia lui de prospecţiune, de descoperire, 
de putere. Unii vor încuraja Renaşterea ·inte
lectuală care, împlinind aspiraţiile personalită
ţilor lqr .puternice, le va îngădui să fie uma
nişti fără să se desprindă de o Biserică de care 
îi leagă . o pietate rămasă încă ,medievală ca 
şi interesele lor, căci ea le putea fi - cum a 
şi fost - un aliat social puternic. Astfel, fa
milia Medici; după ce a însufleţit şi finanţat 
Renaşterea platoniciană de la Florenţa, va da 
Bisericii pe Leon al X-lea - umanist şi papă. 
Alţii se · vor îndrepta către -Reformă şi vor 
oferi acesteia ·a�ea spiritualitate a reuşitei î"n 
care, uneori, se regăseşte bizara alianţă dintre 
lumea pămîntească şi lumea cerească, dintre 
religie şi afaceri, dintre Dumnezeu şi comer-
ciant. . 

· 
bar, în veacul al XVI-lea, d!ncolo de unele 

condiţii locale, atitudinea religioasă a negusto
rului a fost o chestiune de opţiune individuală. 
Este probabil mai ales că el a • conştientizat 
faptul că economicul !nu constituie un dome
niu al Bisericii. De altfel, aceasta, amestecînd 
Yneori în Evul Mediu exigenţele ei morale cu 
teoriile pozitive, recunoştea - e drept, cu ne
plăcere - că nu poate avea şi nu are doc
trină economică. După ce, în Evul Mediu, în
treprinsese toate efm;turile pentru a îmbrăţişa 
ansamblul activităţilor umane, îi venea greu 
acum să se resemneze la toate renunţările, la 
toate a�ele nuanţate procese impuse de evo
luţia materială şi intelectuală. Or, Renaşterea 
permitea un nou salt înainte procesului de 
laicizare pe care chiar veacurile al XII-lea şi 
al XIII-lea îl acceleraseră. În secolul lui 
Machiavelli, · economicul şi sacrul pretind să 
fie separate, ca şi morala de politică. Se mai 
găsesc încă credincioşi catolici care Sînt şi 
negustori, dar se vor g{tsi din ce în ce mai 
puţini negilstori care să fie şi catoliCi credincioşi. 



Capito lu l  IV 
ROtU L CULTURAL 

J. Negustorii şi procesul de laici zare 
a culturii 

Deseori avem impresia ca In Evul Mediu mo
nopolul culturii aparţine clericilor . Invăţămî"n
tul, gîndirea , ştiinţele, artele par a fi fost fă:.. 
cute de ei, pentru ei . saU; �1 puţin, inspirate 
şi controlate de ei. Falsă imagine, care �bufe 
din plin corectată. Instăpînirea Bisericii asupra 
culturii . n-a fost aproape totală decît în .EVl11 
Mediu timpuriu . o dată cu ·· revoluţia comer
ciala şi avîntul . urban lucrurile se schimbă . Ori
Cît de puternice vor fi rămas interesele reli
gioase, . odoît de solid se · va fi _menţinut ca
drul. biserice!?C, vechile . .  sau noile · �ategorii 
sociale manifestă alte preocupări ,  d6v�esc o 
sete de ·cunoştinţe practice sau teoretice · altele 
decît cele. religioase , :îşi făuresc instrumente 
de cunoaştere şi mijloace de exprimare 
proprii. 

In acest proces de formare şi dezvoltare a 
unei culturi laice, negustorul a jucat un rol 
capital. Căci, pentru afacerile sale, el .are ne-· 

voie de cunoştinţe tehnice, prin mentalitatea 
sa, el ţinteşte utilul, concretul, raţionalul iar 
datorită banilor şi J:>Uterii saM sociale şi IJ9li
tice, el îşi poate satisface nevoile şi reruiza 
aspiraţiile. 

1 .  Şcolile laice. Henri Pirenne, Armando Sa
pori şi Amintore Fanfani au deschis calea urîei 
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investigaţii privind şcolirea negustorului : şi 
rolul său . în isţoria educaţională. Pentru mo
ment nu dispunem încă decît de informaţii 
disparate asupra ·. unui subiect capital : şcolile 
laice medievale. 
· · Foarte curînd ..__"_ dar depinde unde, şi se 
prea poate ca o mai bună cunoaştere a condi
ţiilor şcolare să arunce oarecare lumină . cu 
privire · la progresul cutărei sau cutărei re
giuni în materie de organizare comercială · 
burghezii, adică esenţialmente negustorii, · au 
obţinut dreptul de a deschide şcoli, drept de 
care s-au şi folosit. 

Astfel, în 1 1 79, la Gand, există şcoli co-
. munale, iar în . 1 191  libertatea învăţămîn

tulUi cucerită în ciuda înverşunatei rezis
tenţe a Bisericii - le este recunoscută de 

· contele Baudouin al IX-lea şi de contesa 
Mathilda. Oricum, dacă Biserica a reuşit 

· , să�şi · păstreze autoritatea asupra învăţă-
. mîntului superior şi, parţial, asupra celui 
secundar, :ea a trebuit să renunţe la cel 
primar. Acele parvae scolae sau scolae mi
nores, pe care ...:___ de pildă ila Ypres în 
1 253 - oricine le putea deschide, au fost 
locurile unde burghezia negustorească şi-a 
trimis fiii ca -Să înveţe noţiunile indispen
sabile viitoarei lor meserii. 
Patru, . mai ales, au fost domeniile în . care 

s-a făc:ut simţită influenţa clasei comerciale : 
scrierea, aritmetica, geografia şi limbile zise 
vii, ·de circulaţie. 

· 2. Scrierea. Se ştie cît de legată este 
aeeaşta de necesităţile · cărora 1e răspunde. 
Ea depinde îndeaproape de mediul: social 
care q practică, felul de a scrie fiind emi
namente un "fapt de civilj.zaţie". Trecerea 

· • de la scrierea antică, ,-,cursiva veche", · ·  la 
scrierea din· Evul Mediu timpuriu - aşa

. · numita "minus·culă caroiină�'· - nu ·se ex
. · · plică :altfel decît prin înlocuirea unei civi

li!=aţii ,cu · alta. Iar revenirea în se.colele al 
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0\:II-lea şi al XIII-lea la scrierea cursiva se 
!integrează în ansamblul mişcării economice, 
sociale şi intelectuale care a dus la naşte
rea unei · noi soc_ietăţi; Este momentul cînd 
scrierea se diversifică : o scriere oficială, 
considerată de Cancelarie, . elegantă, îngri-

. gită, anume făcută · pentru documentele so� 
lemne ; apoi, o scriere notarială, prescur
tată, · întortocheată; alături de ele, o scriere 
comercială, clară, rapidă,- exprimînd "ener
gie, echilibru .şi bun gust". Ea corespunde 

· nevoilor crescînde ale contabilităţii comer
ciale, ale ţinerii registrelor de negoţ, de 
redactării actelor de comerţ. Regula ·de aur 
a negustorului este: să scrii' tot, să - scrii 
imediat, · să scrii bine. Iată sfatul dat de 
un genovez de la finele veacului al XIII-lea 
unui negustor : "Adu-ţi " totdeauna: ·aminte 
să aşterni cu grijă în scris tot ceea ce 
faci. Să scriţ · totul imediat, înainte ca 
să-ţi iasă din minte" . Iar�· florentinul ano
nim din secolul al :XIV-lea spune : , ;Să nu 
fii leneş la scris" - allo scrivere non si 
piw essere tardo . Vorbele scripta manent 
sînt mai pline de adevăr pentru negustor 
decît pentru oricine altcineva. Aşa fiin"d, 
· datorită negustoz:ului, scrierea, scrierea 
limpede şi uşor descifrabilă, scrierea utilă 
şi curentă, a obţinut un loc de prim-plan 
· în şcolile primare. ' •  
3 .  A1·itmetica. O dată cu scrisu.l, şi socoti
tu!. Utilţtatea calculului numeric este şi mai 
evidentă pentru negustor. Invăţarea lui în
cepe prin folosirea unor instrumente prac
tice care îl ajută să calculeze pe şcolar, 
apoi pe financiar, în fine pe negustor : aba
eul şi eşichierul (numit astfel pentru că 
este alcătuit ca o tablă de şah - n. trad.). 
Ele pot fi considerate ,;umilii strămoşi ai 
maşinilor de calculat niodeJ,"ne". Manua
lele de aritmetică elementară se înmul
ţesc. o dată cu

. 
secolul· al XIii-lea, de pildă 

1 1 2  



acela scris în 1 340 de Paolo Dagomari din 
Prato, supranumit Paolo dell'Abaco. Prin
tre tratatele ştiinţifice, unele au avut o 
deosebită însemnătate atît pentru contabi
litatea comercială cît şi pentru ştiinţa mate
maticii în sine . Astfel a fost cazul acelui 
Tratat al ' abacului - Liber abbaCi - pu� 
blicat în 1 202 de Leonardo Fibonacci . .  Era 
un cetăţean din . Pisa, al cărui tată �ra func
ţionar al vămilor Republicii Pisa în Africa, 
la Bejaia . Acolo, în lumea creştino-musul
mană a comerţului - la Bejaia, sau în 
Egipt, în Siria, ca şi în Sicilia unde călăto
reşte pentru afaceTi - el s-a iniţiat în şti
inţa matematicii pe care arabii au împru
mutat-o de la hinduşi . In lucrarea sa, Fi
bonacci introduce folosirea cifrelor arabe, a 
zerO-ului, inovaţie capitală pentru numero
tarea poziţională, a operaţiilor cu.. frac.ţii şi 
a calculului proporţional. Impingind mai 
departe cereetările sale , . el publică in 1220 
lucrarea intitulată Practica geometriei.  La 
sfîrşitul Ewlui Mediu, în 1494, . Luca. ·Pa
cioli scrie faimoasa Summa de Arithmetica, 
un rezumat al cunoştinţelor aritmetice şi 
matematice din lumea negoţului, în care 
dezvoltă cu precădere contabilitatea în par
tidă dublă ; iar în Germania, după 1450, se 
răspîndeşte un alt manual, denumiţ Metoda 
de calcul de la Nilrnberg. 

4. Geografia. Iată încă un teren de investi
gaţii trebuincioase negustorului :  geografia 
practică . - în care stau alături tratat€le 
ştiinţifice, relatările de călătorii Şi carta
grafia. S-a spus îndeajuns · că renumita 
Carte a minuniLor a lui Marco Polo a repre
zentat , un "best-seller" al .Evului Mediu, iar 
gustul pentru cartea, fie şi romanţată, de 
aventuri era destul de dezvoltat în vremea 

. aceea ca să ·asigure marele succes at cărţii 
apocri'fe scrise . de Sir J ohn Mandeville unde 
imaginaţia joa'că uri rol însemnat. Apoi, şco-



lile de cartografie ·genoveze· şi catalane au 
dat acele admirabile portulane - ·descrieri 
de. porturi, de· drumuri maritime precum şi 
relatări despre condiţiile de navigaţie -, 
toate însoţite de hărţi. Intr-un astfel:. de me
diu, mediu savarit în care. se scria pentru 
sp�alişti şi profesionişti · înarmaţi ·cu· com
pasuri, astrolabi, şi cu tot felul de· · iiistru� 
mente astronomice, s-a putut naşte un Cris
tofor Columb care nu _ a plecat la întîmpla
re, aşa cum spune legenda, ci înzestrat cu 
un solid bagaj de cunoştinţe şi tehnici care 
îl - orientau către un ţel bine determinat. 
Tot astfel, în intenţia de a folosi negusto
rului care pleca în străinătate, exista.u tra
tate care arătau de pildă "ce trebuie să ştii 
cînd te duci în Anglia",  aşa cum scrie Gio
vanni Frescobaldi , negustor-bancher din 
Florenţa, sau "ce trebuie să cunoască ne
gustorul care se duce la Kitai" - adică în 
China :.__ aşa cum indică într-o celebră pa
gină Francesco di· Balduccio Pegolotti , . .  re� 

· prezen t:mtul comercial -al firmei Peruzzi. 

5. Limbile de circulaţie .  Indispensabilă co
merciantului este şi cunoaşterea limbilor cu
rente pentru ca· să poată intra în contact 
cu clienţii săi . Foarte curînd, pentru re
gistre·le de socoteli, pentru redactarea acte
lor comerciale, este folosită limba vorbită 
şi, în ciuda existenţei unor interpreţi în 
principalele centre de schimb ale negoţului 
internaţional, sînt întocmite chiar şi dicţio
nare de care să se folosească comerciantul : 
astfel, un . glosar araba-latin, astfel mai ales 
un dicţionar trilingv în latină, cumană 
(limbă turcă care constituia jargonul co
mercial de la Marea Neagră la Marea Gal
benă) şi persană. La început, franceza a fost 
limba internaţională a negoţului în Occi
dent - desigur din cauza importanţei tîr
gurilor din Champagne. Curînd însă, itali
ana căpătă un rol preemit1ent-, după cum în 
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zona ·. hanseatică germana populară- obţinu 
· teren.' Nu e de mirare că limbile vorbite îşi 
. datorează progresul dezvoltării clasei · co
merciale· cu activităţile ei respective. Cel 
mai vechi text cunoscut în limba italiană 
este un fragment de carte de socoteli al 
unui negusto-r de la Siena din 1 2 1 1 .  · 

6. Istoria . Dar negustorii nu ·se mulţumeau nu
mai cu aceste cunoştinţe dei · bază .. Îi înteresa 
şListoria. Cunoaşterea 'ei le folosea nu numai 
ca · să-şi &lăvească oraşul şi rolul jucat de clasa 
lor în urbea din care proveneau, dar şi ca · să 
priceapă şi să situeze evenimentele în contex
tul căro·ra activau, fiind totodată / şi actorii 
acestor evenimente. Într-o celebră pagină, Gio
vannir Villani descrie, în cifre, Florenţa · anului 
1 338 : numărul locuitorilor, al cartierelor, paro
hiilor, breslelor şi . membrilor acestora, ,cifra de 
afaceri a .  celor mai importante cprporaţii�  suma 
totală a impozitelor, bilanţul finanţelor publi
ce. ·. Veneţianul Marian Sanudo, " din veacul ·al 
iX:V-lea, va întreprinde şt el o evaluare · :nume
rică. a prestigiului veneţiari. Astfel, ·  alături de 
documentele oficiale, de reaensăminte sau de 
liste fiscale, o literatură istotică compensează 
- prin datele pe care le procură, fie şi eronate 
uneori - statistica medievală atît de săracă. 
S-a notat faptul izbirur că "istoriografia floren
tină din secolul al XIV-lea este · monopolul 

· aproape exclusiv al oamenilor de afaceri : Dino 
Compagni, Giovanni şi Matteo Villani, Gio
vanni Frescobaldi, Donato . Velluti, Marchione 
di Copo Stefani, care, cu fiecare generaţie, al
cătuiesc ace,le cronici exacte, întemeiate pe 
date reale, unde autorul, chiar dacă este păr
tinitor, nu se îmbată cu vorbe goale căci este 
om de afaceri".  În felul acesta:, în paralel cu 
cronicarii· ce consemnează cu atenţie numai 
evenimentele politice şi religioase, apare şi o 
categorie de istoriografi preocupaţi de trebu
rile economice . 
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7. Manuale1e de negoţ. Suma cunoştinţelor şi 
experienţelor obţinute în viaţa comercială a fost 
consemnată de unii negustori în manuale de o 
inestimabilă valoare. Sub titlul generic Prac
ticile comertului, _sint enumerate şi descrise 
mărfurile, greutăţile de cintar, monedele, tari
fele v:amale, itinerariile, se indică formule de 
calcul şi calendare perpetue; se descriu prore
deele chimice care permit fabricarea unor alia
je, a unor tincturi sau a unor substanţe medi
cinale; se dau ·sfaturi utile atît în ce priveşte 
modul de a frauda fiscul cît şi de a pricepe şi 
folosi mecanismele economice. Aceiite Practici 
au la bază un intens sentiment al demnităţii 
negustoruluţ. Exemplele sînt multiple: cele ma:i 
faimoase sînt date de italieni. 

' 

Astfel, Practica della merC(lttt,ra ("Practica 
comerţului") a florentinilor Francesco di 
Balduccio Pergolotti - reprezentantul fir
mei Peruzzi la Famagusta, Bruges. şi Londra 
_____:_ şi Giovanni di Antonio da Uzzano ; apoi , 
El libro di mercatantie et usanze - de paesi 
("Cartea mărfurilor Şi uzanţelor din diverse 
ţări"), atribuită lui Lorenzo Chiarini ; în fine, 
o lucrare - veneţiană anonimă, Tari fa zoe no'
ticin 'dy pe;ri et rnesure di lvoghie e tere 
che s' adovra marcadantia per il mundo 
("Tarife şi cunoaşterea greutăţilor şi măsu
rilor de cîntar din regiunile şi ţările car·e 
se dedau negoţului peste tot fn lume") .  
Tot acest bagaj intelectual, tot a ces t  instru-

m�tar cultural evoluează pe căi divergente 
faţă de cele ale Bisericii : �unoştinţe �hnice 
profesionale şi nu doar teoretice, generale; asu
marea unui simţ al div€rsităţii - şi nu al uni
versalului - care să conducă; între a,ltele, la 
abandonarea limbii latine în favoarea limbilor 
de uz cure,nt; prevalarea dimensiunii concrete, 
materiale, măsurabile. 

l.a fel de îngrijorătoare pentru Biserică este 
şi influenţa exercitată de avîntul comercial 
asupra învăţămîntului universitar. Ea nemul-
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ţumeşte profund Biserica, căci facultăţile cele. 
mai frecventate sînt acum cele ce deschid ca
lea unor meserii profane sau semi-profane mai 
rentabile: cea de Drept şi cea de Medicină. 
Prima formează notarii, deveniţi din ce în ce 
mai· necesari în secolul· al XIII-lea în urma dez-. 
voltării contractelor comerciale. A doua des
chide calea unei profesiuili deseori mixte; 
aceea de medic-farmacist - spiţerul - care se 
bucură în general de o situaţie privilegiată în 
societatea burgheză. 

8 .  Raţionalizarea� Y. Renouard a subliniat mo
dul · în care cultura clasei comerciale a dus la 
laicizarea, la raţionalizarea existenţei. Decorul, 
'Cadrul - Vieţii cotidiene nu mai era înviorat de 
religie. Ritmurile existenţei nu mai erau gu-. 
vemate de Biserică. Astfel , ·  măsurarea timpu
lui devenise pentru . negustor o riguroasă nece
sitate faţă de care Biserica, concentrată numai 
asupra veşniciei, se dovedea stîngace . .  Calen
darul anului ,  orînduit de ea pe baza sărbători
lor mobile, era eminamente incomOd pentru 
omul de afaceri. Anul biserjcesc începea va
riabil : la o dată schimbătoare îriţre 22 martie 
şi 25 aprilie. Negustorul avea nevoie -de puncte 
de plecare fixe, de ·referinţe statornice pentru 
socotelile şi . bilanţurile sale. De aceea, printre 
sărbătorile liturgice, el şi-a ales · una de o în
semnătate secundară � Circtimdzia -, ·astfel 
încît îşi deschidea registrul . de socoteli la 1 ia
nuarie şi-1 închidea la 1 'iulie. Rînduiala ore
·lor unei zile era stabilită de Biserică în· funcţie 
de anotimp şi de rugăciunile adeCv-ate : oficiul 
religios nocturn (dintre miezul nopţii · şi zorii 
zileri. -:- n. trad.) denumit Piimes (indica prima 
oră tipiconală .,..-- h. trad.), '  cel denumit Mati
nes (de dimineaţă, Utrenia -'- n. trad.) < ca şi 
A.ngelus (rugăciunea de la amiază denumită 
astfel după prima vorbă cu care începe: "îrige
rul a vestit . . .  " - n. trad.) erau orînduite în 
funcţie de Soare şi prin tt.rrrlare erau variabile 
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în cursul unui . an. Clopotele sunau pe baza ca
dranelor solare. Negustorul avea Ît:J.Să nevoie de 
un cadran_ raţional, împărţit în 1 2  sau 24 de 
părţi egale. El a fost acela care a prilejuit des
coperirea şi adoptarea orologiilor cu sonerie 
automată şi regulată. Florenţa avu un aseme
nea orologiu încă din 1 325, Padova în 1 334, 
Milano în 1 335, Genova în 1353, Bologna în 
1 356, Siena la 1 359. Oraşul Caen posedă din . 
1314 "marele orologiu" a cărui · inscripţie este 
elocventă : "In acest oraş voi . locui / Pe acest 
pod ca orologiu voi sluji 1 OreJ.e voi suna 1 Po
porului de rînd voi folosi" .  De atunci înoolo; 
nu clopotul bise-ricii ci ·o·rologiul urbei, orolo
giul laiC, va orîndui viaţa oamenilor. Ceasului 
bisericesc i se substitui ceasul - oamenilor de 
afaceri-. 

9 .� O cUltură de clasă. Oricît de mar-e va fi '. fost 
înrîurirea claSei · comerciale· asupra dezvoLtării 
învăţămîntl.tlui, să im ne închipuim că ea .  a 
căutat ca toată lumea să b_epeficieze de. el. In 
realitate, .fie . că prin specializarea ei de un 
anum� fel .:__. însoţită de grija de a-şi · păstra 
faimoasele ei tl:line; - pe· care le ferea cu străşni
cie ---,. această clasă se îndrepta către o uceni
cie internă pe care ·fiii de negustori o :(ăceau . 
după terminarea _cursului primar în chiar lo� 
calul d_e comerţ ·· părintesc sau · în străinătate 
alături de asociaţi sau confraţi, ucenicia aceasta 
dezp_onstrează, prin faptul că era apanajul fiilor 

· de negU.stori-bancheri, că în lumea medievală 
a afacerilor mobilitatea socială ·nu a· fost atît 
de mare pe cît s-a spus uneori; fie· imposibili
tatea de a li se da fiilor de negustori, în ŞCO-' 
lile clericale, · acea formaţie tehnică · de eate 
aveau. nevoie;  fie, în fine, şi- poate mai ales, 
dorinţa clasei comerciale de a-şi manifesta ran
gul oocial printr-o segr'egaţie şcolară, toate· la 
un · loc au făcut · · ca negustorii să prefere' · a ·  se 
adresa· unor preceptori care să · dea fiilor · lor, 
acasă, ·lect,ii particulare. , ,  
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It · Mecenatul ' neguSforesc 

Corfu()niitent cu' t'dlul lor în evOluţia învăţămîn
tului; negustorii 'au . avut o mare · . influenţă şi 
asupra eeleHiterare şi artistice. 

· 
;[V[ecenatul . lor se explică lesne. Pentru. ne

gustori şi- bancheri, comenzile şi achiziţiile de 
opere de artă au reprezentat la început o ·sursă 
de ptyfit, o investiţie. Ce,l puţin ci_ parte din ei 
considera aceste hicrări . ca · pe  nişte ; ,mărfuri", 
niŞte "articole de vînzare". La Avignon de pil
dă, în secolul al XlV-lea, ca urmare � stabili'
-rii acolo a curţit papale, ceea ce atrăsese -un 
aflux de clienţi avuţi şi provocase o vastă con:.. 
fruntare între stiluri şi gusturi, se împămîn
teneşte un important tîrg -al ' cărţilor rare, al ia:.. 
blourilor , al tapiţeriilor. Iată, · spre exeirriplu; "o 
scrisoare a lui Buonins.egmi di Matteo, asocia
tu! lui Francesco Datini,  către corespondenţii 
Săi din Florenţa, datată · Avignon, 17  martie 
1387 - . deci ulterioară . pleeării din Avignon a 
papalităţii , cînd oraşul pierduse mult din im
portanţa lui în domeniul arătat mai sus : 

,�Spuneţi C'ă nu� găsiţi · picturi la preţul do-
· rit de noi pentru că nu există la preţuri atît 
de niici. De aceea, dacă nu găsiţi articole 
(«cose») de -calitate la preţ convenal;>il, nu 

· cumpăraţi nimic · pentru că · aici cererea mi 
· €ste mare, Acestea sîrit articole care trebuie 
cumpărate cind artistul are nevoie de bani . 
Dumneavoastf<ă veţi decide, căci în ce ne 
priveşte nu e neapărat necesar să ne anga
dăm in comerţul acestui geri de articole care 
nu reprezintă lucruri ce se pot vinde ori
cînd s·au care să-şi găsească numeroşi cum
părători . Dar dacă, totuşi, într-o bună · zi, 
tot . căutînd, veţi găsi un asemenea articol 
valoros iar artistul are nevoie de bani , 
atunci cutnpăraţi-1. Noi, aici, am vîndut trei 
diri cele cinci piese cumpărate de Andrea 
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· şi am obţinut pe fiecare cîte 10  fiorini de 
aur' peşin , ceea ce ne-a oferit un beneficiu 
excelent . .  Dacă artistul de la care au fost 



cumpărate mai are ceva mici . tablouri bune 
valorînd . cîte 4, · 5 sau 6 .fiorini bani gheaţă 
....,..... . da_r să fie neapărat bune şi ieftine -:-, 

, atti,n,�i :  cumpăraţi , unul, două, dar nu . mai 
multe ; sau puteţi · să cumpăraţi şi de la .un 
alt artist; rriai · · bun,  căci -dacă sînt . ..  Aese:ne 
bune ele' se vor vinde b{rH�; Avem aici o eli.,. 
entelă pretenţioasă" . .  · 

· 

Cris:telniţele din Tournai de secol XII, :fii-
deşurile· pariziţ;ne din serolele XIV şi XV, aia
hastrurile de N O:ttingham din aceleaŞi veacuri, 
alămurile Jucrate artistic şi tapiţeri.ile din Ar
ras de la finele Evului Mediu reprezintă tot 
atîtea produse - de însemnat export iar în -ul
timele două cazuri e vorba de adevărate in

'dustrii ce s-au substituit altora tradiţionale de 
·uz curent ajunse în . criză. La Roue11, în veacul. 
al XV-lea, P. Surreau colecţionează manu
scrise, . dar acestea erau de fapt lăsate în gaj 
de către debitorii săi. Tot astfel, aşa cum s-a 
spus, J acques Coeur sau membrii familiei Pop
plau se îndeletniCeau şi cu comerţul obiectelor 
de artă. · " 

FaptUl de a-i ocroti pe - artişti, de a le cu,m
păra operele, de a-i pune să lucreze în biserici 
sau edificii priblice era considerat drept o tra
diţională manifestare a bogăţjei şi rangului so
ciaL În Evul Mediu timpuriu, seniorii · feudali 
şi Biserica fuseseră singurii clienţi ai artiştilor. 
Parveniţii, deveniţi puternicii zilei , li se. adau
gă acum, înlocuindu-i în acest rol. D�torită 
averii,  datorită educaţiei şi frecventării opere
lor de artă cu prilejul călătoriilor lor, deseori 
negustorii au căpătat nu numai dorinţa de lux , 
dSJ.r şi · gustu·l obiectelor frumoase. Ei au Consti
tuit o clientelă .care din zi în. zi devenea tot 
mai exigentă fitndcă era din, zi în. zi mai rafi
nată . 

. Negustorii avuţi, p'redominanţi în oraşe, 
cînd lansau cîte un concurs public pentru 
realizarea unei opere de artă destinate ora
şului lor ....,..... ca de pildă acei florentipi care 
scoseseTă la concurs decorarea porţilor Bap-
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tisterului - căutau mult mai puţin şă gă-::. 
sească artistul care să, execute lucrarea la 

- preţul cel mai avantajos , cît să-1 descopere 
pe acela a cărui .operă va fi cea mai fru
moasă. Cînd comparăm azi modelele lui Do.., 
nateUo şi ale lui Ghiberti din palatul Bar
gello, nu putem să nu fim de acord cu op
ţiunea estetică a marilor burghezi floren-

- tini . . · · · / . 
Pentru negustori însă, · deseori, �u a fost 

vorba doar de împlinirea unei funcţii �rtistice 
- · aşa · eum, prin acte de binefacer,e, îndepli
neau. o funcţi� socială, în numeroase cc:t.zu,ri 
er.;t. vorba de exercitarea lJ,nui control . al P1ij-. 
loacţ!lor celor mai puh��ice de in:(iuenţă asu-. 
pra popo·rului : controlul literatur,ii în scopul de 
ac.-i inspira poeme, paP1flete, . fay-or�b\le per-. 
soanei, îndeletnicirii şi ·politicii negustoq.Ilui� 
cqntr:olul artei pen._tru ca temele e,i să cores-1 
pţ.tndă -intenţiilor. şi aspiraţiilor sale; dar, cu 
precădeTe, p.eguştorul _ · avea. tot interesul s� 
mulţume•ască poporul dîndu-i prilejuri de ;:td
miraţie, de . divertisment care să-1 �mpiedice să, 
se preocupe prea mulţ de politică sau să se 
gîndească la cond.iţia şa ţ':locială, "Diverti(:lmeh
tul" a· reprezţ!ntat un inştrurp.ent puterniC în 
rp.îna negustorimii, făcîr1d din, · 1lleceniituţ . ei. ur
marea politicii patrj.ciene imperiale romane care 
ac�rda poporului panem et circenses, Politicii 
aceasta de mecen.at îşi ?tinş� flpogeul în vea
cul al XV-l�a, cu . ,�enioriile negust9.reşti" din.., 
tre , care cea mai însemnată a fost a Medicilor. 
Laurenţiu Ma�ificul a ştiut

' să o' fol9sească ţ� 
mod strălucit: · . .  · . . . 

De asemenea, riu e de mirare că mecenatql 
artistic al m§lrilor negustori . a stîrnit uneori 
mînia populară. în 'timpul răzmeriţelor şi miş-; 
cărilor · revoluţionare, una din primele · griji ale 
poporului răscillat era să distrugă · casele bagă.,. 
taşilor, simbol al dominaţiei lor'. · Savonarola ;;.=ţ 
explicat limpede rostul acţiunii sale iconoclaste 
îndreptate contra · politiciî artistice a Medicilor? 
considerată de el o . . expresie a opresianii e;xer:-: 
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citate de aceştia. Vandalismul revoluţionar a 
fost, încă din Evul Mediu, o atitudine politică, 
replica poporului faţă de politica stăpînilor săi 
care, -pe deasupra, se arătaseră prea puţin pre
ocupaţi de educaţia sa artistică. 

Şi de altfel, doar în mod excepţional ne
gustorii bogaţi acordau artiştilor pe care-i fo
loseau o anumită consideraţie. Doar poeţii , eru
diţii, filozofii au fost, mai ales în secolul al 
�V-lea, răsplătiţi cu daruri şi onoruri de către 
unii dintre ei. În rest, cel mai adesea, negusto
rii îi considerau nişte servitori, cel mult nişte 
meşteşugari ale - căror · lucrări ·Ie cumpărau ca 
oric� alte mărfuri. Munca pictorilor, arhitecţi
ior, sculptorilor era considerată doar o muo.că 
nianuaJă şi deci o - dispreţuiau. Titlul de "ma
estru" ce li se dădea nu însemna altceva decit 
"meŞter constructor'1 sau "meşter artizan".  
Irtcă din veacul al XII-lea, jonglerii aflaţi în 
serviciul awtei burghezii eome-r:ciale aveau 
sentimentul dureros al dependenţei lor iar au
torul unui poem în cinstea negustorilor măr
turisea smerit că nu le aduce laudă decît silit, 
constrîns de împrejurări căci, fără _ negustori, 
jonglerii ar muri de foame� · Dacă mulţi artişti 
::___ în special umaniştii secolului al· XV-lea; 
s-au înrolat deliberat în servitOrimea marilor 
familii comerdale - precursori din aceS:t punct 
de vedere ai scriitorilor de curte ai erei mo
narhice -, alţii au fost conştienţi de situaţia 
lor de _ muncitori şi de salariaţi . Aşa a fost de 
pildă Starnip_a care a luat o parte activă la 
Florenţa în Tumultul Ciompilor, după care a 
trebuit să se exile:2;e. · · 

I I J .  Cultura burgheză 

Este totuşi _ necesară multă pritdenţă - în ·stabi-'
lirea raporturilor exacte dintre negustori , .cu 
mentalitatea, scopurile Şi politica · lor pe de o 
parte, ·şi op,erele ce le comandau pe de altă 
parte; Sociologia artei chemată să reînnoiască 
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istoria: qrtei pu e decît" la începuturile ei Nu e 
sigură :nici de · met<>dele, nici �de · principiile ei 
şi nu e lipsită nici de erori sau de p.ăreri · în
drăzneţe; frumoase, dar primejdioase . A nu se 
uita că nu întotdeauna ·.mecenatul bancherilor 
şi al negustorilor . s-a materializat în opere pur .. 
tînd amprenta clasei lor. 

ti 23 

Astfel, la finele Evului Mediu,  religia ofe
rea încă numeroase teme şi era principala 
surs.;l âe inspiraţie în artă: Ea .  continua să 
exercite asupra producţiei literare Şi arti�

. tice un control care, adesea, putea fi con-
trar "spiritului burghez" al clientelei co
merciale. De pildă, cînd după marea ciumă 
din 1 348 negustorul florentin Buonamico di 
Lapo Guidalotti a comandat pictorului An
drea da Firenze fresCe-le de ispăşire din ca-:
pe,la Spaniolilor- de la Santa Maria Novella,  
subiectul _operei executate a reprezentat în 
de-finitiv triumful Bisericii_ şi al dominica
nilor, fidelii ei sluj itori . Prin urmare, bur
ghezia se mulţumea să servească cauza Bi
sericii care, la rindul ei, o servea Pe ea, asi
gurîndu-i · o  ordine socială favorabilă şi dînd 
evenimentelor nişte explicaţii ce nu adu
ceau în discuţie organizarea economiei şi a 
societăţii. · 
Apoi trebuie ţinut seama şi de independepţa 
artiştilor. Oricit de dependenţi eTau de con..: 
diţiile patronilor lor care deseori determi
nau pînă în 'Ultimul amănunt subiectele. şi 
�ecuţia opereloc ce le comandau, tot ge..: 
niul artistului rămîne<1 în cele din urmă 
singur stăpîn pe esenţial. . Ba· chial', uneor.i1 
artistul găsea modalitatea mascată . de a-Şi 
exprima anumite int�nţii critice la adresa 
patronului său şi ·reperarea acestor intenţii 
ascunse reprezintă pentru sociologul de artă 
o sarcină nu tocmai uşoară căci el riscă ori� 

· cînd să cadă într-uri abuz de explicaţii fan-' 
teziste. De exemplu : în a d�ua jumătate a 
secolului al XIV-lea, cînd pictorii toscani au 
readus · la · loc de cinste stilul goti c  sau au 



preferat · temele privind retragerea sihaştri-
1or îri pustie 'ori pe tîlhârul cel rău din epi
sodul Răstignirii, ori -înviere_a lui: Hristos, 
să fi fost cu adevărat un curent de opozi-
ţie populară pe care - au vrut să-1 exprime? 
Cel puţin în stadiul actual al cunoştinţelor 
noastre, a vedea îri aceasta ilustrarea unor 
teme - protestatare şi revoluţionare rămîne în 
zona conjecturii şi a ipotezelor :t'lazardate. 
In fine, este foarte important să subliniem 

că nici - gustul dovedit ' de ' burghezia negusto
rească m:t a fost întotdeauna original. La în
C'eput, lipsită fiind de o educaţie artistică, - ea 
a adoptat gustul claselor do:minante tradiţiona..: 
le ; ulterior, Cînd - aşa cum am arătat - ne
gustorii îmbogăţiţi · doriră tot · mai mUlt să pă
trundă în rîndurile nobilimii şi să şteargă dis-· 
tanţele · dintre vechea aristocraţie şi cea nouă 
pe care voiau să 'o - eonstituie, 't€fldihţele artis
tice ale ' acestei burghezii - nu ' s-au deosebit de 
cele- ale hobilimii şi ale_ Bisericii. - Ca să devii 
nobil, mijlocul cel mai - sigur era � aşa cum 
am spus-o '""':"' să adopţi "genul de viaţă" aristo
cratic: Or, care alt domeniu mai ·aegrabă decît 
lite-ratura şi arta putea: oferi 'negustorului bo
gat· -prilejţd acestei :asimilări? ·Aşadar, aici, în 
aceste două- domenii,  burghezia negustorească 
putu imita: manierele nobile. Ştim că Genova a 
fost' ,,centrul -de difuiare ' a  - poeziei -provensale 
în Italia" . Membrii unora diritte cele mai mari 
familii : de · · comercianţi •_gehov�zi · '- un Calega 
Paniar'lo; - . un ' Luccheto ·Gattilusio • __;_.. cîntau şi 
făceau . - :versl!ri - în limba - p:Vovensală, în acel 
dolce stiL nuovo recunoscut ·ca - una din formele 
cele - fuai • - aris-tocratice, rafinate, ."estete" ale 
poeziei. Un om · de ·  afaceri · ··veneţian, pe _nume 
Bartolomeo Zorzi, · întemniţat fiind la - Genova, 
îŞi consacra - o· parte· din îndeletnicirile sale for
ţate unor · în treceri : · poetice - - cu genovezul 
Boriifacio Calvo. · · 

Poezia de cu-rte, �onsiderată drept cea mai 
distinsă - expresie · a  miei feudaliUhi deca
dente, a _ fost cultivată foarte · de · timpuriu 
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de burghezia comercială . .  ·S-:� . subliniat, . de 
. pildă, participarea patriciatului· din ArrC;ls 
:la · :mişcarea poetică din ac�t oraş în s;eco
hll al XIII-lea. Mathieu le Tailleur �. ce se 
trăgea dintr-p familie. de bancheri bogaţi 
�. deda poeziei, . .  asemenea altor neguştorj. 
ca,re se pasiot:tau pentru un nou gen lite
rar, �şa-numitl.,tl "je"ij-parti'i ,  un fel de , qez-

. . ba,ţere poetică de cazuistkă . erptică· unde 
întreb�rea. pus� .ei,:a, de exemplu: ,.,este oare 
mru trist să asişti la m.ăritişu l. unei persoane 
d� care eşti îndrăgostit : decît să o vezL mu"': · 
r-ind?".  Şi tot negus.torii au fost ; animatorii 

. importanţi ai : UllOi' SO�etăţi literare ţlip se.,. 
· . colul al XV-lea :cum au .fost acele J?uys nor

mande*, precum şi , .Camerele de retoric.ă" 
· flamarlde sau · cercurile platonieien.e · floren-. · 
tine. lar dacă poeiia . epică · vădeşte ....;....:. în cu.,. 
tare Chanson de · Geste, ca de piYdă Enfan.,. 

· ee� Vivien ..,.......; ·u.n anume antagonism între 
: .  psihologia nobilă şi ' războinieă: şi, . de cea.;. 

laltă parte,. : mentalitatea comercială utilita
. ră,· nu e mai puţin adevărat ·că în . Henri de 
Mes, spre e.xetnplti, se/ vede eum · ambele 

· · aspecte · pot · coexista în · acelaşi' perS-onaj", 
· precum este · negustorul U"hierry · devenit 

ginerele şi �oşte:nitorul .duceltii ;de' Lorena : • • � • ' ' : 1 ••  
"Cavaler nepi�ţuit a j'Ost, 
UCigind pe vandali în mari dureri; . . 
Pe baronul sfînt Remi -� răzbunat 
Şi, la fel, pe sfînt' Nicoară; nobih,tl ar�jepisc9p". 
Şi atunci,

· 
mai putem .spune că în literatură 

şi artă . n-a existp.t .  o .  influenţă , specifiC� a bur-:
_ghezici com,erdale? ' · 

!1. • .  Arhitectura .. Aceast�, �n primul rînd; a pri
mit amprenta "Qurgheză. : Evul M�diu timpuri� 
cunoscuse progre!>ul .· a două tipuri · de monu.,.. 

* : societăti literare ' care: organizau concursuri d� 
poezie . .  (n.tr.). 
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mente : castelul (reşedinţa seniorului) şi bise
rica (edificiul religios). O dată cu bwghezia se 
dezvoltă alte două categorii monumentale : ar
hitectura civilă publică · şi casa patriCian ului . 
Aceasta· nu s-a · desprins decît treptat de carac
terul militar propriu Evului Mediu timpuriu. 
Atît dintr-o necesitate defensivă cît şi din do
rinţa de a-şi marca prestigiul, primii orăŞeni 
avuţi şi-au construit case cu turnuri dih care. 
uimitoare vestigii au rămas la San Gimignano. 
Turnurile acestea vorbesc limpede . despre asi-· 

. milarea -burgheziei · bogate cu nobilimea. Deve
niţi proprietari de bunuri funciare, negustorii 
din regiunea Meti încep a-şi întări . aşezările, 
că acel · Perrin Anchier de la Ladonchanips în
tte 1313  şi 1325, sau neamul He&son pe dome
niul lor de la Brieux către anul 1318.  Obiceiul 
a trecut în Italia, apoi de acolo În Germania.: 
la Regens·burg, în veacul ·al XV-lea, vreo 40 de 
case burgheze au turnuri. Dar, curînd, palatul 
patrician pierde o mare parte di� aspectele 
sal-e militare. Totuşi, la Florenţa, de teama răs
coalelor şi a jafurilor ca şi din dorinţa de a ga
ranta secretul activităţii comerciale din inte� 
riorul locuinţe!, palatele familiei Medici, sau 
ale familiei Strozzi îşi păstrează ' încă mult timp 
acel aspect sever .ce aminteşte întrucîtva de o 
fortăreaţă. La Sieha, de asemenea, · multe din 
palatele urior mari familii de negustori - ca 
palatul Salirpbeni · de exemplu � continuă să 
Ţie prevăzute cu creneluri . Dar, în rest, aproape 
peste tot, bogatele reşedinţe. patriciene se des
chid spre exterior; apar ferestre, galerii, apare 
"loggia", unde negustorul putea oferi concetă
ţenilor săi spectacolul fastuos a-l cetemoniilor 

_ familiale : nunţi şi funeralii - un e-xemplu : 
loggia familiei Guinigi la Lucea. Ceea ce se în
făţişează mai ales în aceste admirabile · curţi 
interioare care reprezintă · una din primele ma
nifestări ale spiritului renascentist, este o ten
dinţă spre eleganţă, o căutare insistentă a aces
teia : în această privinţă, Veneţia, oare nu cu
noştea teama de război sau de răscoală între 
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zidurile sale, este l6cul unde căutarea grijulie 
a materialului de construcţie, a faţadelor sprin
tene şi somptuoase s-a manifestat cu cea mai 
mare strălucire, aşa cum. o dovedeşte astăzi 
încă extraordinara p6doabă . de marmură şi pia
tră de-a lungul Marelui Canal. . . 

2. Pictura. Şi ea .a purtat marca mecenatului 
negustoresc. În biserici, capelele în care marile 
familii ale negoţului şi ale băncii . îşi celebrau 
ceremoniile prlvate şi unde erau îngropate, erau 
împodobite cu fresce comandate de aceste fa
milii : capela P�uzzi , · capela · Bardi la Santa 
Croce, capela Scrovegni la Padova - unde 
arta lui Giotto s-a desfăşurat din plin - - ca
pela familiei Strozzi şi a familiei Pazzi la Santa 

. Maria Novella, capela Brancaeci la Santa Ma
ria de Carmine unde Masaccio a revoluţionat 
arta frescei, sau cea· a palatului Medici tţnde 
Benozzo Gozzoli , în . fresca sa ilustrind - Cei Trei 
Magi , a reprezentat membrii ilustrei familii 
florentine; în fine, corul bisericii Santa . Maria 
NoveUa unde · Ghirlandaio a imortalizat trăsă:.. 
turile pure, senine ale femeilor din · familia 
Tornabuohi .  

" 

1t7 

Este evident că în arta portretului s-a pro
dus adînca influenţă a clientelei comerciale 

.asupra picturii. Pioşenia sa, laolaltă cu 1;1n 
gust pentru prestigiu, 1-au făcut pe negus
tor să se dorească reprezentat în aceste ta
blouri. Asemenea nobili.llui şi clericului · de 
rang înalt, el resimte dorinţa �ă apară sub 
trăsăturile donatorului , să fie imortalizat în 
această postură. Uneori chiar, el intră în ac-

. ţi unea tabloului :  este cazul aoelui · triptic -de 
Memling, Judecata de Apoi, ·_unde arhan
ghelul Mihail îi cîntăreşte pe Tommaso Por
tinari şi pe soţia sa. fnsă, mai mult ca ori
care alţii; negustoru1 doreşte să impună con
temporaneităţii �i posterităţii . prezenţa sa 
imortalizată.  Nu-i - ajunge să fie reprezentat 
- uneori, dar- rar totuşi ---' cu · atributele 
funcţiei sale, ca faimosul cîntăritor de aur 



alături de soţia sa, sau · �  mai des - în
conjurat de luxul inteTiornlui său burghez 
ca în celebra pînză a lui Van Eyck, Arnol
fini şi soţia sa. El, . care nu are ca nobilul, 
ca episcopul,  ca abatele, nici armură, nici 
embleme; plci mitră sau cîrjă care să sim
bolizeze ... rangul social, este mai atent la re
produce·rea exactă · a trăsăturilor sale. Rea
lismul portretului - care desigur �a dato
rat· şi altor cauze ale evoluţiei pictuţii -
reflectă însă limpede şi dorinţa negustoru-

. lui comanditar de a fi recunoscut prin ase
mănarea fidelă : el nu vrea• să fie confundat 
cu un altUl, după cum în afacerile sale vrea 
·să afirme originalitatea şi valoarea semnă
. turii S.ale comerciale. În portretele care îl 
reprezintă , el . se doreşte pi�tat în decorul 
interiorului său, înconjurat de mobilele sale 
luxoase; de obiectele sale cotidiene, iar . tot 

· , acest decor - deopotrivă familiar şi avut 
- se revarsă şi asupra picturii religioase; 
Fecioara Maria, în ipostaza Bunei Vestiri, 
·sfinţii în cea a reculegerii lor spirituale, 
sînt înfăţişaţi ca orice burgheză sau burghez 
în ambianţa interiorului lor - de pildă 
Sfîntul leronim nu mai apare în peŞtera sa 
ca în pictura primitivă, ci în încăperea de 
lucru a unui negustor umanist. Apoi, îi 
place comerciantului să fie reprezentat în 
mijlocul familiei sale, mai ales înconjurat 
de copiii săi, prezenţa acestora avînd un rost 
ilustrativ : sînt semnul continuităţii firmei, 
afacerilor, prosperităţii . Amolfini , pomenit 
mai sus, este pictat alături de soţia sa, în
sărcinată, · detaliu realist, dar şi ·simbol- al 
fecundităţii ,  asemenea Madonei din - ,  Mon
terchi . a lui Piero della Francesca. 

3. Artele minore. Luxul. Influenţa 11-egustoru
lui a fost poate şi mai mare în evol:uţia arte
�or minore. Înainte de ascensiunea lui, ele erau 
tributare în special BiseTicii : orfevreria relic
varelor şi a raclelor, preţioasele ţesături ale po-
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doabelor şi' odăjdiilor. Acum, e rîndul giuvae
rurilor, al .mobilierului -'--- ambele făcînd ,stră
lucirea familiei burgheze. Datorită negustori
lor bogaţi, uouă arte minore ating �ivelul cel 
mai înalt : pictura ·pe . lemn, practicată de ar
tişti ce•lebri în deGQ·rarea acelor "cassoni" ,  ca
sete sau adevărate lăzi de zestre unde tînăra 
mireasă îsi adună trusou! si darurile de nuntă 
(cîteva di� aceste piese se itumără printre cele 
mai preţioase obiecte ale marilor muzee, pre
cum Galeria Academiei din Florenţa) ; a doua 
este arta tapiseriei care, începînd cu secolul 
al XV-lea, înregistrează o reinnoire 'ce atrage 
după ea apariţia · atelierelor din Lille şi Bru
xelles ulterioare celor din Arras .  

J n  modă, î n  vestimentaţie, noua clientelă' 
formată din burghezia avută provoacă uh in
comparabil avint. Oricît de arătoşi ar fi băr
baţii � care prin a_spectu} lor par să nu mai 
aibă riimic de invidiat nobililor sau înalţilor 
demnitari ai Bisericii -, femeile sînt cele care 
formeaZă clientela .  cea mai considerabilă. 
l<"oarte curînd ele afişează un lux orbitor, mo
tiv peritru care devin ţinta ironiilor - poeţilor, a 
invectivelor moraliştilor şi predicatorilor� 

Contrastul dintre simplitatea moravurilqr 
dE;! odinioară şi luxul deşănţat al eP9cii devine 
unul din 1leitmotivele• . scriitoril-or · florentini'. 
Dante, de pildă, îl face pe st�ă-străbunicul şău 
să spună . despre un cuplu burghez din trecut : 

1 29 

�,L-am văzut pe Eellincion . Berti · purtind 
un bnu din piele şi os, .iar pe nevastă-sa, 
revenind_ din faţa oglinţii, fără să aibă obra
zul sulemenit. Sardanapal nu venise .încă ! "  
S�u Francesco Saccheti care scrie: 
"Despre , · femei, . se poate vorbi la nesfîrşit, 
începînd cu neriiaipomenitul echipament a] 
picioarelor lor şi ajungînd pînă la cap ;  ele 
îşi petrec zilele· pe acoperişuri ( oa să - se 
bronzeze la soare), îşi încreţeso · părul, şi-I 
netezesc, . se spală atît de mult încît ajung 
să moară deseori . :de pe. - urma guturaiului".  



. .  Şi . tot el pune în gura unui . artist florentin 
părerea . că femeile florentine sînt cei mai mari 
·pictori şi sculptori ai timpului : · 

"Da'că nu mă credeţi , n-aveţi decît să vă ui.:.. 
taţi în jurul vostru şi nu veţi găsi o singură 
femeie neagră·. Nu pen·tru că natura le.::.ar 
fi - făcut pe toate albe ; dar prin îngrijiri sa
vante, · din negre ce- erau, maj oritatea au 

. devenit albe. La fel cînd e vorba de .chipul 
şi de trupul lor:  fie că sînt · drepte, suCite 
sau diforme, ele se pricep a le da proporţii 
frumoaşe uzînd de multe stratageme şi ar
tificii" . .  
lncă din secolul al XIII-lea, poeţii din Ar

ras s:atiriz.aseră nevestele bogaţilor bancheri din 
oraş. lat-o pe una, foarte gătită, cu capul atît 
de · aurit încît pare un tablou sau un crucifix 
preţios ; părul ei e numai aur şi argint, dar în 
interior nu e decît :putregai. Jeanne Socquel, 
în testamentul ei, îşi descrie colecţia cte cape 
de catifea cu glugă , .felurit colorate, ca şi blă
nurile, rochiile, briurile- împodobite cu perle. 
Împotriva invaziei acestui' lux, legile pentru 
reducerea cheltuielilor rămîn neputincioase. 
inspirate fiind de clerici austeri ,  de bătrîni mo
;rocănoşi, de notari invidioşi . Degeaba Filip cel 
Frumos inteTZice în 13 14  burghezilor şi bur
gheze-lor să poarte blănuri de preţ. Degeaba 
sfatul comunal din Pistoia ia măsuri în 1332,-
1333 împotriva vestimentqţiei feminine, a da
rurilor şi ospeţelor de nuntă luxoase, a .fune
raliilor pompoase. Degeaba, de asemenea, 
sfînta Ecaterina de Siena este inspiratoarea 
unor măsuri similare în acest oraş; degeaba în 
fine tentativa Florenţei, după Marea Ciumă; 
de a stăvili valul de risipă al supravieţuitori
lor, ca şi a Veneţiei de a_ institui o magistra..: 
tură special însărcinată · cu reglementarea lu
xului.  Şi să im uităm . că şi arta gastronomică 
. a -progresat la. rindul ei o ·dată cu rafina rea 
gustului, cu adoptarea felurilor de mîncare şi 
a teţetelofi de sorginte s.trăină, fapt despre care 
.vorbesc numeroasele . manuale culinare ajunse 
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pînă la noi. Aflăm astfel _ că la Rouen, la finele 
secolului al XV-lea, consumul de zahăr şi de 
fructe mediteraneene crescuse considerabil în 
cupdnsul bogatei burghezii comei-ciale, 

Şi negoţul a beneficiat deseori de tot acest 
lux. I'ată două mărfuri foarte cerute în veacu
rile· al XIV-lea şi al XV..:.lea : blănurile, venit� 
din Nord şi din Rusia prin oraşele hanseatice 
sau prin agenţiile· italiene de pe litoralut Mării 
Negre, şi şofranul, cerut în boiangerie, parfu
merie, medicină, .gastronomie şi a cărui · im
p.ortanţă a arătat-o · de _ curînd A. Petino refe
rindu-se la Evul Mediu 'tîrziu. 

· 4. Negustorul şi sociologia artei. S-ar putea 
oare merge mai departe decît aceste obser
vaţii cu privire la · influenţa, adesea exte
rioară,  a .clientelei comerciale asupra evo-

, luţiei artei? Sociologia estetică pretinde 
acest lucru , dat trebuie să -revadă numeroase 
probleme căci ipotezele ei sînt incă bazar
date. 

Frederic Antal a voit să recunoască în 
temele şi stilurile picturii toscane din S-eCo
lul al XIV-lea şi de la începutul celui de 
al XV..:.lea opoziţiile ce ascund antagonis
mele existente în epocă între clasa burghe
ziei comerciale avute şi cea, democratică, a ·micii burghezii meşteşugăreşti, episodic 
sprijinită de prole.tariatul muncitoresc şi ţă
rănime. Vederile celei dintîi 'triumfă · în pic
tură cu Giotto. Umanizarea religiei , îmbur-

. ghezirea ilustrării vieţii lqi Hristos şi a F€--
. cioarei, secătuirea spiritului fJ,:"anciscan de 

către urt artist care deveni el însuşi un bo
gat . şi aprig capitalist, scriind chiar un poem 
împotriva Sărăciei, apariţia un�i stil · fami-

. liar, narativ, descriptiv - iată ceea ce ar 
traduce influenţa spiritului burghez în pic
tura lui Gi�.tto şi de . după Giotto, pictura 

' bogaţ�lor familii florentine. Ulterior anului 
1 348, dimpotrivă, regresul e<X)nomic şi poli-
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. tic al acestei clase ar fi readus pentru apro
ximativ un sfert de secol voga stilului go
tic, simbOlic, liric, stil al reacţiei democra
tice. M. Meiss, de asemenea, analizînd pic
tura florentină şi sieneză, ulterioare Ciumei 
Negr-e, a căutat să găsească în zdruncinarea 
societăţii şi în mod special a bogatei bur
ghezii comerciale motivul apariţier unui stil 
nou ce .se desprinde de Giotto, iar sursa de 

. ir),spiraţie a unor teme o întrevede in ra
. port direct · cu .  evenimenfele şi · cu reacţiile 
;rl�tive pe, care acestea ' le-au provocat. , 

· La un nivel mai profund, acela al stru�
turilor înseşi ale picturii,  Pierre Francastel 

· a căutat · să - coreleze pictura şi societatea 
in Italia s�lului al XV-lea.  Apariţia unei 
.viziuni . şi a. unei noi reprezentări a reali

. tăţii - spaţiul Rena.şterii -, ceea ce în mod 

. tradiţional se numeşte descoperirea pers-
pectivei, nu .se e:Jtphcă cledt · în funcţie de 
progresele tehniC&, economice, intelectuale 
ale marii burghezii. S-a văzut cum ea a în
vins, pe _ plan material, spaţiul, cum a per-

. şeverat în a-l înţelege, în a-1 domina ş\ a-l 
· măsura. Este tocmai · această · domestidre a 
spaţiului reuşită : de clasa negustorească, 
care se . produce şi în pictura italiană � din 

: Quattrocento, · pictorii . depinzînd de clien-
jela burgheză. F� .Brancacci,  care constată 

lui. Masaccio,  frescele revoluţionare din · ca-
. pela Carmine, este . unul din primii consuli 

marţtimi ai Flor:enţei , un om care fusese în 
Egipt, omul vederilor largi, al vastelor. ori
zonturi .. In feful acesta se lărgesc şi . orizon
turile picturii . . De aici . încolo, spaţiul pic
tural va· fi la . scara umană, apt a fi măsu
rat şi parcurs., spre · deosebire de perspectiva 
gotkă ce corespundea unei v,iziuni plate, 
sincronice; veşnice, viziunea hti Dumnezeu. 
Şi în acest domeniu deci .apar laicizarea, ra
ţi,onalizarea, umariizarea; de care negustorul 
�te în mare parte responsabil. 

· 
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5, · Literatura . Aceeaşi nuanţare · t::!ste necesară 
şi în delimitarea exactă a influenţei mecenatu
lui comercial asupra caracterelor interne ale· li
teraturii :medievale. S,..a vorbit de o literatură 
burgheză · Jn legătură eli . anumite · genuri care 
s"at.f dezvoltat· in 'mediul urbari începînd cu · se-
colul al X:Il.,.lea> Dar ar trebui studii precise 
pentru a defini ce ·anume în istorioar�le popu..: 
lare versificate (fabliaux) , în "zise." ,  îri poveştile 
.moralizatoare provirw . dintr-tţn spirit nou adus 
de o clasă socială riou�. O morală prozaică ; de 
prudenţă şi bun: sil:!lţ practic, legată de păstra
rea banilor , a proprietăţii , a ·familiei; '  a sănă
tăţii ·� o morală a posredapţilor şi a comercian
ţilor c,- · u'n gust :;tl moralei; dar; care s.,.ar cere 
a ·fi deosebit · de predica religioasă, . nu în formă , 
ceea ce e uşor, ci în spirit , .  ceea ce e� mai greu, 
căci exis.tă doar _ şi moralişti · predicatori după 
cum există· şi predicatori ai unei . morale bur
gheze. Acel gust.· al . amănuntului · realis.t · şi fa
miliar, introdus· de. O clasă ce pUnf'!'a. preţ pe 
decorul material al vieţii şi era sensibilă. la 
aparenţe, -acel ·gust al · comicului; · al ironiei pu� 
ţin greoaie, . chiar : şi al burlescului ; · iar · farsa 
medie·vală - atît de populară '---, poate că şi 
ea . ·  este ·burgheză prin · zeflemisi:rea condiţiilor 
sociale , . .prin critiCa prea puţin : indulgentă : a 
aproapelui . · Este literatura: unor . oameni care 
trăiesc . "uşă în ·uşă� , dar care � se află îri concu� 
renţă, care se observă unii pe alţii, se spio� 
nează, se ponegresc. · 

6. Umanismul. . .  S-a mai spus· de asemenea cît 
de mult a . datorat umanismul la începuturile 
sale · mecenatului negustorilor, mentalităţii lor 
şi nevoii lor' de a-Şi justifica poziţia pe acest 
pămînt. · Într-adevăr, există trei mari teme ale 
literaturii umaniste, mai exact spt.ts ale litei"a'
turii italiene din Quattrocento; care le sint tri ... 
butare : 

' 

Tema bogăţiei, izvor :de virtuţi; de în.:.. 
florire, de voluptăţi . delicioase,. de aprobare 
divină. După Leonardi Bruni, mai ales Pog.,;-



gio Bracciolini, din anturajul im�diat al Me
dicilor, consideră bogăţia drept expresia 
tangibilă a activităţii umane. 

Tema norocului care, conjugînd ideea de 
bogăţie cu aceea de întîmplare şi furtună, 
este un fel de rezumat al faptelor şi idea
lurilor · negustorului. Ştim de altfel din fru
mosul studiu scris de A. Warburg, că 
această temă era cu plăcere comandată de 
negustori artiştilor folosiţi de ei. O regăsim 
peşte tot, pe arme, pe faţada palatului fa
miliei Rucellai, pînă şi pe pavimentul cate
dralei din Siena. 

Tema acelei �,virtu", adică a energiei, 
e'Xpresie a personalităţii. umane şi izvor de 
reuşită pămîntească. Există - aşa cum · s-a 
spus - o vir<tU a omului de afaceri în lupţă 
cu elementele, cu oamenii, cu mărfurile, cu 
banii . După Poggio în a sa Liber de Nobili� 
tate, tocmai ea, această virtU, sprijinită pe 
bogăţie, sileşte norocul să asculte de voinţa 
omului. ' · 
La tot acest curent care a dus la ceea ce s-a 

numit spiritul modem ___: în morală ca şi în 
artă -, negustorii nu s-au mulţumit întot
deauna doar. să participe indireCt prin comen
zile lor. Mulţi dintre· ei au fost, ei înşişi, ama
tori · cultivaţi, ba chiar poeţi şi filozofi . Lau
renţiu Magnificul este &emplul cel mai stră
�� 

. . 

Cu aceasta ne regăsim ·în faţa aceleiaşi pro.:. 
bleme a generaţiilor de care vorbeam înainte. 
Negustcrul umanist es·te adesea un .  negustor 
care manifestă faţă de afacerile sale un interes 
mai redus, care preia din avutul consacrat co
merţului său ceea ce doreşte să acorde intere·
selor sale artistice, care cheltuieşte pe lux ceea 
ce, înainte,· i nvestea în mărfuri. Semn de de
cadenţă, poate, dar din nou acelaşi rol cultu
ral, laolaltă cauză şi efect. Chiar dacă e1' a in
tensificat declinul · afacer.ilor, deseori .insă el 
s-a dezvoltat tocmai pentru că afacerile înce
puseră să decadă . .  Şi atunci, bani_i sînt .investiţi 
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în altceva ----' în bunuri culturale - i&r această 
nouă orientare a ·cheltuielilor, -impusă de Criza 
economică, de limitarea· . orizonturilor comer
ciale, de neadaptcirea organizării profesionale 
la rioile condiţii, poate fi considerată o specu
laţie mi numai intelectuală, dar şi materială. 
Adesea mecenatul marilor negustori-:-b�mcheri 
se înscrie într-o politică culturală a oraşelor. 
destinată· a înviora economia acestora. Momen
tul în care oraşele îşi cheltuiesc avutul pentn.J; 
a se_ împodobi magnific coincide cu momentul 
în care căile comerciale le o�lesc, cînd b_ogă
ţiile acumulate nu-şi mai găsesc dever în afa
cerile tradiţionale. Oraşele cunosc o strălucire 
care nu este numai j erba unui foc de artifici� 
ce se va stinge. Este de asemenea punctul de 
plecare al. unei politici turistice destinată l!, 
atrage pelerini şi călători - sursă d'e noi be
neficii. În parte deci, o reconversfiine econo
mică. 

IV. Negustorii �i civi l izaţia ·  urbană 

m orice caz, aici, în acest cadru urban , este 
necesar .În primul rînd a resitua mecenatul 
oamenilor de afaceri din Evul Mediu. 

La oraşul lor se gîndesc cel mai adesea. 
bcupă primul loc în preocupările lor, 'în afec
ţiunea lor. Desigur, patriotismul urban · al ne
gustorilor este şi intereSat. Oraşul lor este cen
trul, . temelia afacerilor şi puterii 1or. Dacă ora
ştii le datorează mult, şi ei datorează. mult 
or-aşului . . Ei ştiu că acesta este unul din fun
damentele forţei lor. Tocmai de aceea, cînd se 
află în străinătate, ei îşi recompun imediat o 
unitate după chipul lui . Acele naţiuni ale . ne
gustorilor străini, . cu organizarea lor pOlitică, 
organizarea lor corporativă, cu confreriile şi cu 
celebrarea sărbătorilor ce cinstesc sfinţii lor de 
acasă, g.�pate într-un cartier al oraşului . stră.., 
in, reprezintă pentru ei patria lor părăsită, 
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dar renăscută acolo- şi pe care continuă a o 
sluji. La Bruges, de pildă, se află o mică Flo
renţâ, o ·mică Genova, o mică Lucea. Iar dacă 
un negustor nu dispune de vreun "factor", 
adică de un reprezentant personal pe o piaţă 
străină·, el se adresează unui compatriot de 
acolo. Casa Medici recqmandă cu stricteţe sub
oroonatilor săi .căror confrati să se adreseze în 
locurile unde nu are sucursale. Toţi sînt flo
rentini. 

· Evident, patriotismul acesta n-a fost 
mereu acelaşi. Nu întotdeauna , a cedat 
în faţa interesului cînd acesta putea să-i fie 
potrivnic; după cum cu vremea a pierd:..tt 
din intensitate. La - început, negustorul · nu 
se dădea în lături să poarte arme, să se ba
tă, să-şi dea şi viaţa pentru oraşul său. ,. In 
1 260, cînd Siena lupta împotriva Florenţei, 

în ajunul marii sale victorii de la Monta,
perti negustorii au contribuit · generos· . cu 
·sume considerabile din avutul lor - Salim
berie clei Salimbeni dăruieşte -- coll?-unei 
i l S  000 fiorini pentru . susţinerea-efortului 
de război - şi cu persoana lor - şeful ce
lei mai bogate .familii de bancheri din Siena, 
Orlando Bonsfgnori, este . mobilizat. La. fel, 
Arnaldo Peruzzi, mare negustor flore,n,tin_, 
moare într-o bătălie împotriva împăratului 
Henric al VII-lea: Oameni de seamă în ora
şele lor, negustorii bogaţi le reprezintă pînă 

· şi în cele . mş.i · tragice circumstanţe. Chiar 
de la începutul secolului al XIII-lea, după 
bătălia de la Bouvines, un Uteri' Hov� figu� 
rează printre · ostatecii predaţi de oraştil 
Gand lui Filip August, i,ar faimosul episod 
al burghezilor din Calais-, în secolul al XIV-
lea, este prea bine cunoscut. . 
Cu vremea însă, negustorii nu · mai · voită 

să fie soldaţi. Extinderea · afacerilor lor nu le 
mai îngăduia să-şi piardă timpul în război, în 
schimb amploarea bogăţiei 11e îngăduia să se 
răscumpere. Recurseră la mercenari, la siste
mul condotei : :degustorul face afaceri, cond o-
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tierul, plătit de el, duce războiul. Negustorii 
devin doar civili. 

O dată cu organizarea la finele Evului Me
diu a statelor centralizate, negustorul, chiar 
dacă datorează acestui fapt lărgirea cadrului 
afacerilor sale, nu -revarsă întotdeauna şi asu...: 
pra acestor mari patrii născînde dragostea lui 
pentru mica patrie urbană. După recucerirea 
din mîna englezilor, de către Carol al VII-lea, 
a tregatului Franţei,' numeroşi au fost negus
torii "colaboraţionişti" care sau au fost · nevoiţi 
să restituie bunurile îrisuşite, sau, cu oportu:.. 
nism, şi-au schimbat iut� atitudinea, M. Moi
lat a �reionat pe unul din aceştia : pe Jehan 
Marcel din iRouen. Cîţiva ani mai tîrziu, cele:.. 
brul Jacques Coeur, vistierul regelui Franţei . 
nu s-a dat în lături să transmită duŞmanului �  
regelui Aragonului, informaţii secrete î n  schim
bul ajutorului dat propriilor sale afaceri . Îri 
felul acesta - pînă la extrema limită a trădă
rii - marii capitalişti şi-au. inaugurat cariera 
lor de mare putere internaţion.alisţă, fiind mai 
degrabă supuşi'i unei împăţ"ăţii · a  banului care 
nu cunoaşte frontiere decît numai atunci cînd 
interesul le-o cere. 

Oricum însă; ,de-a lungul întregului Ev 
Mediu, dragostea negustorilor pentru oraşul 
lor s-a manifestat .mai ales prin grija ce-au 
avut· de a-l înfrumuseţa. Uneori chiar, precum 
în Germania, ei impun pînă şi planul oraşu
lui. H. Planitz a scris astfef că în veacul al 
:XIII..:iea "piaţa comercială trebuia să fie nu nu
mai centrul oraşului, dar că oraşul întreg se dă
dea pornind de la acest punct central". Wie
ner Neustadt este un exemplu izbitor în acest 
sens. Peste tot negustorii au contribuit la po
doaba monumentală a urbei lor. Mai întîi prin 
locuinţele lor, frumo·asele palate . de care am 
vorbit. Apoi, prin clădirile ·profesionale şi cor
porative. Halele de la Wpres şi Bruges, Pgor
terlogie tot la Bruges, Loggia della Mercanzia 
la Siena, sala din Collegio della Mercanzia la 
Perugia, Cassa dell'Arte della lana în Florenţa 
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şi, mai ales, Or San Michele cu şirul de statui 
reprezentînd sfinţii protectori. ai negustorilor. 
In fine, prin edificiile religioase pe care le-au 
ridicat sau decorat, prin splendidele ansambluri 
murale pictate în frescă, prin capitelurile îm
podobite - cel al negustorilor de drobuşor, la 
catedrala din Amiens -, prin frumuseţea me
dalioanelor - cele de pe cap1panila din · Flo-. 
renţa, veritabilă enciclopedi� a meseriilor -, 
a vitraliţlor .:,__ ca în elegantul naos al capelei 
lui Jacques Coeur de la Boutges . .  De asemen�a 
prin toate edificiiie comunale unde se . des fă
şura puterea lor poli ti că : clădir.ile adă postind 
Consiliul Orăşenesc, turnurile cu clopot, în 
Flandra, palatele comunale şi campanilele din 
Italia. Trebuie să te gîndeşti la ei cînd te afli 
pe Campo da Sienna în faţa celor 102 m înăl
ţime ai Turnului del Mangia sau în faţa minu
năţiei acelui Palazzo Pubblico înlăuntrul că� 
ruia Ambrogio Lorenzetti a proslăvit guvernă
mîntul negustorilor prin cel mai vast ciclu pic
tural profan al Evului Mediu. 

Pe marele negustor medievql, .aici', în acest 
decor · urban ajuns pînă în · zilele noastre, tre
buie să ni-l reprezentăm. 

· Părăsindu-1 acum, . să-1 mai privim o dată 
pe celebra frescă din capela Btancacci cum 
traversează o piaţă din Florenţa : fastuos îmbră
cat, · el înaintează ţanţoş între decorul monu,.: 
mental al Florenţei quattrbcentine · - care îi 
datorează atît de mult - şi grupul >tatuar 
exemplar al Sfîntului Petru vindecînd pe Ta..:. 
bitha . .  Acolo, între gl-oria şi orgoliul său, tre
buie să-1 mai salutăm o ultimă oară. 
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