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Aproape peste tot, în afară de Paris, facultatea de drept 
era cea mai importantă, uneori chiar singura existentă, 
precum la Angers sau Orléans în secolul al XIVlea ; în 
alte părţi, preponderenţa rămânea zdrobitoare şi efecti
vele ei contrastau cu puţinătatea celor din facultăţile de 
teologie sau de medicină. Pentru a relua exemplul deja 
citat al Universităţii din Avignon, registrul matricol ne 
arată că, între 1430 şi 1478, facultatea de drept a primit 
3.418 înscrieri, faţă de 271 la teologie, 61 la arte şi 13 la 
medicină ; colegiul doctorilor în drept, în cadrul căruia 
era ales rectorul (numit aici primicerius), asigura singur 
conducerea studiumului.

Un alt fapt caracteristic e că papii de la Avignon şi 
cardinalii lor au creat, în special în universităţile din sudul 
Franţei, mai multe colegii destinate studenţilor în drept, 
în timp ce în secolul al XIIIlea colegiile erau în mod 
normal rezervate celor mai săraci şi mai merituoşi stu
denţi, „artiştii” şi teologii. La Bologna, Colegiul spanio
lilor, întemeiat în 1367 de cardinalul Albornoz, primea 
18 studenţi la drept, faţă de doar 8 la teologie şi 4 la 
medicină ; toţi trebuiau să fi parcurs pregătirea în grama
tică şi arte înainte chiar de a intra la colegiu.

Până la finalul schismei, papii de la Avignon şiau 
manifestat solicitudinea pentru studiile juridice făcând 
din dascălii şi studenţii de la drept principalii beneficiari 
ai rezervelor şi expectativelor pontificale. În Franţa, în 
Anglia şi în Spania, a te bucura de veniturile unui bene
ficiu ecleziastic a devenit mijlocul de existenţă normal al 
majorităţii membrilor facultăţii de drept. În vremea lui 
Ioan al XXIIlea, universităţile au luat obiceiul de a trimite 
periodic la Avignon lista acelora dintre membrii lor care 
puteau primi un beneficiu ecleziastic (erau aşadar excluşi 
de la acestea călugării cerşetori din facultăţile de teologie, 
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medicii laici, studenţii prea tineri ai facultăţilor de arte). 
Registrele de cereri din Arhivele Vaticanului neau păstrat 
un mare număr din aceste roluri (rotuli) universitare. 
Destul de concise iniţial, aceste rotuli au luat o amploare 
considerabilă în anii schismei, căci papii rivali căutau săşi 
întărească facţiunea multiplicând favorurile ; în 1378, uni
versităţile franceze iau prezentat 4.788 de cereri indi
viduale lui Clement al VIIlea ; în 1403, 4.478 lui Benedict 
al XIIIlea. De fapt, însăşi inflaţia graţiilor pontificale lea 
diminuat acestora valoarea ; era din ce în ce mai greu să 
valorifici rapid o expectativă obţinută dintre alte mii.

Pentru noi, în orice caz, practica acestor rotuli traduce 
avântul facultăţilor de drept în secolul al XIVlea ; ea dove
deşte bunăvoinţa papalităţii faţă de ele, convingerea sa 
că juriştii erau utili Bisericii ; ea ne indică, în fine, profi
turile foarte reale pe care mulţi dintre ei leau obţinut 
din progresele centralizării pontificale, ceea ce a con
tribuit, fără îndoială, la ridicarea nivelului economic şi 
social al universităţilor şi la mai buna lor integrare între 
grupurile privilegiate ale societăţii. Mulţi studenţi în drept 
reuşeau să obţină de la papă o prebendă sau o parohie 
care le plătea în mare parte studiile ; regenţii necăsătoriţi, 
cumulând adesea două sau trei beneficii care le aduceau 
mai multe sute de livre, ocupau un loc onorabil în ierar
hia averilor ecleziastice.

Să mai adăugăm, în fine, că aceste rotuli de cereri uni
versitare sunt documente foarte preţioase pentru studie
rea recrutării sociale şi geografice a universităţilor, care 
pot înlocui matricolele atunci când acestea lipsesc, cum 
este în general cazul la sfârşitul secolului al XIVlea.

Oare această situaţie sa degradat în secolul al XVlea, 
odată cu declinul prerogativelor pontificale în materie de 
acordare a beneficiilor ? În cazul Franţei cel puţin, ar trebui, 
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pentru a afla, să se determine în ce măsură a fost aplicată 
în mod regulat dispoziţia Pragmatica sanctio (1438) care 
rezerva posesorilor unei diplome 2/9 din prebendele şi 
parohiile urbane ale regatului. În câteva universităţi, la 
sfârşitul secolului al XVlea, se pare că doctorii sau con
fruntat cu dificultăţi economice ; cei din Avignon au fost 
obligaţi în 1475 să solicite papei instituirea unor salarii 
fixe. Dar, în ansamblu, nimic nu ne permite să tragem 
concluzia unui declin general al facultăţilor de drept la 
sfârşitul Evului Mediu.

Ce rol au jucat juriştii ieşiţi din universităţi în Biserica 
secolelor al XIVlea şi al XVlea ? Problema este dublă. 
Mai întâi ar trebui să ştim pe ce funcţii şi în ce grupe ale 
clerului îi regăsim ; sau ce responsabilităţi le erau încre
dinţate, ce tipuri de cariere îşi creau în cadrul Bisericii ? 
Apoi trebuie să aflăm care a fost, în diversele categorii 
de cle  rici, proporţia deţinătorilor unei diplome, pentru a 
aprecia influenţa lor reală şi pentru a şti în ce măsură li 
se pot imputa universităţilor şi universitarilor reuşitele şi 
eşecurile Bisericii din ultimele secole ale Evului Mediu.

Câteva lucrări recente oferă unele informaţii cu privire 
la aceste întrebări ; dar, mai ales în ceea ce priveşte seco
lul al XVlea, ele sunt încă prea puţin numeroase pentru 
a nu avea caracterul unor ipoteze provizorii.

Cel puţin în secolul al XIVlea, cu siguranţă curia 
pontificală a fost mediul cel mai primitor pentru poseso
rii unei diplome ; lucrările lui G. Mollat, B. Guillemain şi 
J. Favier neau dat o idee destul de precisă privind alcă
tuirea ei. Cardinalii înşişi erau adesea trecuţi prin univer
sităţi ; B. Guillemain a calculat că, din 1309 până în 1376, 
din 134 de cardinali, cel puţin 66 aveau diplome univer
sitare ; dintre aceştia, 71% aveau o diplomă în drept, cano
nic sau civil, faţă de doar 28% în teologie (şi era vorba 
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mai ales de cardinali proveniţi din ordinele cerşetoare) 
şi 1% în arte. Printre înalţii funcţionari ai diverselor ser
vicii ale curiei, proporţia celor ce posedau o diplomă era 
chiar mai mare. Papii de la Avignon au ţinut să se încon
joare de un personal administrativ competent şi au văzut 
în pregătire şi în diplomele universitare cea mai bună 
garanţie a acestei competenţe. Printre cei 52 de auditori 
ai Rotei recenzaţi între 1378 şi 1417 de H. Gilles se numără 
cel puţin 46 de doctori şi un licenţiat în drept. Clericii 
din Cameră, referendarii, notarii papei, penitenţiarii minori 
erau de asemenea, cu rare excepţii (în general datorate 
abuzurilor de nepotism), doctori sau licenţiaţi. De fapt, 
mulţi dintre ei sau făcut cunoscuţi la început ca profesori 
întro facultate înainte de a fi chemaţi la curie ; în timp 
ce alţii, luminaţi de experienţa lor practică, au continuat 
în acest loc o operă teoretică importantă : fost profesor 
de drept canonic în Perugia, penitenţiarul Alvarez Pelayo 
a devenit, cu lucrarea sa De planctu ecclesiae, unul dintre 
teoreticienii teocraţiei ; Gilles Bellemère, auditor al Rotei 
şi, în acelaşi timp, doctor al Universităţii din Avignon, a 
publicat o importantă culegere de Decisiones ale Rotei. 
În general, de altfel, activitatea jurisprudenţială a docto
rilor Rotei a completat în multe privinţe Corpus juris 
canonici.

Pentru deţinătorii unei diplome şi studenţi, existau 
încă, la un nivel inferior, numeroase locuri de ocupat la 
curie, în special în birourile cancelariei ; mulţi scribi erau 
bacalaureaţi în drept. În sfârşit, fiecare cardinal întreţinea, 
pentru nevoile administraţiei sale personale, o întreagă 
familia de medici, auditori, procurori, secretari, servi
tori etc. ; în fiecare familia a unui cardinal se aflau în mod 
normal, în funcţiile cele mai importante, unul sau doi 
licenţiaţi, patru sau cinci bacalaureaţi ori studenţi. Dacă 



148 Sfârşitul Evului MEdiu

adăugăm la aceasta faptul că clericii de curie erau extrem 
de bine plasaţi pentru a profita de darurile beneficiale 
ale papilor, înţelegem că, în secolul al XIVlea, Avignon 
a fost un pol de atracţie excepţional pentru universitari. 
Cu siguranţă aceasta este explicaţia înfloririi în epocă a 
universităţilor din sudul Franţei, apropiate curiei şi favo
rizate în special de papi. În 1378 şi 1394, universităţile 
din Toulouse şi din Avignon au putut să prezinte cance
lariei rotuli de aproape 1.400 de nume, ceea ce indică, 
fără îndoială, pentru fiecare, efective totale de aproxima
tiv 2.000 de studenţi, majoritatea jurişti.

Suntem mai puţin informaţi cu privire la situaţia din 
secolul al XVlea. Pentru universităţile din sud, pleca
rea curiei a provocat o veritabilă „criză a locurilor de 
muncă” ; Universitatea din Avignon, atât de activă în se 
co lul al XIVlea, nu a mai reunit, după 1420, decât apro
ximativ 250 de studenţi ; universităţile din Montpellier şi 
Toulouse au cunoscut dificultăţi mari, din care nu au ieşit 
decât după 1450 ; cea din Cahors vegetează complet mai 
bine de cincizeci de ani. Oare universităţile italiene, cele 
din Roma, din Perugia şi mai ales din Bologna, au pro
fitat de întoarcerea papalităţii la Roma ? Fără îndoială, însă 
declinul centralizării pontificale şi apariţia, în a doua 
jumătate a secolului al XVlea, a venalităţii oficiilor curi
ale au făcut, se pare, ca posibilităţile oferite posesorilor 
unei diplome să fie mult mai puţin numeroase decât în 
Avignon în secolul al XIVlea. 

Oraşele episcopale erau de asemenea centre de atrac
ţie pentru clericii care aveau o diplomă. Desigur, mulţi 
episcopi şi canonici, mai ales cadeţi ai familiilor impor
tante, nu trecuseră prin universităţi ; însă numeroşi pro
fesori de drept, mai ales dintre cei care ocupaseră de 
asemenea funcţii în curie, îşi încheiau cariera ca episcopi. 
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Şi în unii capituli – din Narbonne şi din SaintSernin de 
Toulouse, de exemplu, pentru Languedoc – se găseau în 
permanenţă, alături de nobili, numeroşi deţinători ai unei 
diplome. Pe de altă parte, în fiecare curie episcopală 
existau câteva funcţii ce reveneau în mod normal unor 
posesori ai unei diplome : reprezentantul oficial şi vicarul 
general erau licenţiaţi în drept ; secretarul episcopului şi 
dascălul şcolii catedrale (dacă exista una) erau de aseme
nea foşti studenţi. Chiar şi în oraşele universitare propor
ţia dascălilor şi a studenţilor în clerul local era în mod 
evident foarte mare ; în timp ce doctorii deţineau pre
bende în diversele consilii de canonici ale oraşului, stu
denţii îşi disputau numeroasele demnităţi de capelani pe 
care fundaţiile pioase, votive sau funerare, leau multi
plicat în parohii şi mănăstiri la sfârşitul Evului Mediu.

În schimb, în celelalte categorii de clerici, proporţia 
posesorilor unei diplome ieşiţi din universităţi era mult 
mai redusă. Aşa se întâmplă în cazul călugărilor regulari 
tradiţionali, la care această penurie se explică, fără îndo
ială, mai puţin prin interdicţiile canonice şi prin tradiţiile 
antiuniversitare ale culturii monastice, cât prin dezordi
nile, mizeria şi decadenţa în care căzuseră multe mănăs
tiri la sfârşitul Evului Mediu.

La fel, proporţia deţinătorilor unei diplome pare să fi 
fost destul de mică în rândul clerului parohial. Dacă marile 
parohii urbane erau adesea încredinţate unui licenţiat sau 
unui doctor – Gerson a fost preot la SaintJeanenGrève, 
la Paris –, posesorii unei diplome acceptau rareori să se 
retragă întro parohie la ţară ; doar condamnările lau 
obligat pe Wycliff săşi încheie viaţa în parohia sa din 
Lutterworth. În mod normal, deţinătorii unei diplome 
înzestraţi cu un beneficiu rural se mulţumeau săşi pri
mească veniturile de pe urma lui şi să numească în locul 


