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FINITUDINE ŞI TEMPORALITATE ÎN CRITICA RAŢIUNII PURE

DANA BABIN
Universitatea din București
Facultatea de Filosofie
babindana@gmail.com

Existenţa sufletului este o problemă metafizică prin excelenţă, iar un răspuns nu poate fi
întrevăzut decât în măsura în care însăşi metafizica este posibilă drept ştiinţă, ceea ce constituie
problematica esenţială a Criticii Raţiunii Pure1. Posibilitatea metafizicii în sens kantian este dată
de cea a judecăţilor sintetice a priori, a căror temei rezidă în formele intuiţiei pure. Acestea, în
cele din urmă, exprimă anatomia subiectului cunoscător, fapt accentuat de caracterul aprioric al
formelor. În acest mod, Kant ajunge să ofere o viziune metafizică în privinţa subiectului raţional,
evitând postularea acestuia drept suflet substanţial şi nemuritor într-un sens tradiţional. Formele
intuiţiei pure sunt temeiul sensibilităţii în genere, adică temeiul oricărei experienţe posibile – şi
numai astfel judecăţile sintetice a priori îşi revendică validitatea. Dacă judecăţile sintetice a
posteriori sunt posibile în virtutea experienţei, cele a priori sunt posibile în virtutea formelor
intuiţiei care fac posibilă experienţa. Astfel încât sensibilitatea este instaurată (după ce a fost
respinsă de către raţionalişti, ca fiind înşelătoare) drept sursă fundamentală a cunoaşterii. Totuşi,
reconstituirea sensibilităţii ca sursă a cunoaşterii nu este cu putinţă decât în orizontul subiectului
uman, presupus a avea o structură interioară care face posibilă întâlnirea cu lucrurile.
Sensibilitatea nu este reconsiderată eo ipso, ci pornind de la temeiul său. De aceea, admiţând că
timpul şi spaţiul ca forme ale intuiţiei pure „reprezintă constituţia subiectivă a simţirii noastre,
fără de care aceste predicate nu ar mai putea fi atribuite nici unui lucru” 2, tratarea problemei
subiectului din acest punct de vedere pare o abordare pe deplin întemeiată.
Subiectivitatea este exprimată în primă instanţă de către apriorism, în sensul în care referă
la ceea ce se află în subiect înaintea experienţei (aşa cum spune Kant – „ceea ce este inerent
originar subiectului”3). Totodată aceasta e condiţia universală (în sens kantian) prin care se poate
intui un obiect – orice fiinţă umană este dotată cu capacitatea de a intui şi a obţine experienţă (şi,
prin urmare – cunoaştere)4. A intui este posibil în virtutea formelor intuiţiei, ce sunt inerente
subiectului în mod a priori. Urmărind o distincţie clasică între formă şi materie – înţelegem că
materia este determinabilul (conţinutul) iar forma – ceea ce determină.5 Forma intuiţiei
1

Kant, Immanuel, Critica raţiunii pure, editura Iri, Bucureşti, 1994, p.62
ibidem, editura Iri, Bucureşti, 1994, p.73
3
ibidem, p.87
4
Cunoaştere şi experienţă totuşi nu înseamnă acelaşi lucru, dar experienţa, sau cel puţin posibilitatea ei (formele
intuiţiei pure) reprezintă precondiţia pentru orice cunoaştere la Kant.
5
Kant, Immanuel, Critica raţiunii pure, editura Iri, Bucureşti, 1994, p.257
2
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determină în ce mod funcţionează intuiţia.6 Un obiect se livrează întotdeauna într-un cadru
spaţio-temporal, acest cadru este precondiţia intuirii unui obiect în genere. O explicaţie pregnantă
în succesiunea distincţiei dintre formă şi materie este deosebirea dintre quanta şi quantum –
quantum-ul, reprezentând întotdeauna mărimea într-o formă abstractă, ca întindere nedeterminată
şi continuă, pe când quanta sugerează o mărime particulară. Sub termenul de quantum intră
întotdeauna spaţiul şi timpul ca forme ale intuiţiei, drept întreg ce predetermină mărimea finită a
obiectelor în spaţiu şi durata specifică în timp – quanta. Formele timpului şi spaţiului nu sunt
măsurabile, nereprezentând o cantitate anumită – ele predetermină însă posibilitatea stabilirii
unei mărimi specifice a obiectelor intuite în timp şi spaţiu. Ambele forme ale intuiţiei nu
reprezintă nimic în afara subiectului 7, am putea afirma de aceea că acestea sunt prin excelenţă
modurile lui de manifestare (moduri în care există subiectul empiric), chiar dacă în sine, rămâne
necunoscut.
Drept capacitatea de a primi reprezentări – drept receptibilitate, grosso modo - intuiţia
este fundamentul cunoaşterii în genere, asupra căruia se îndreaptă gândirea: „Orice gândire
trebuie să se raporteze în cele din urmă, fie direct, fie pe ocolite, cu ajutorul unor anumite
caractere, la intuiţii, prin urmare, la noi, la sensibilitate, fiindcă altfel nici un obiect nu ne poate fi
dat.”8 Acesta este motivul pentru care experienţa senzorială îşi recapătă valoarea cognitivă –
intuiţia permite unui lucru particular să fie reprezentat în mod nemijlocit (spre deosebire de a
gândi – ceea ce înseamnă a avea o reprezentare mijlocită printr-o altă reprezentare – ce provine
din intuiţie). Faptul că subiectul trebuie să fie afectat din exterior pentru a intui implică ideea
finitudinii umane, care reprezintă, pentru Heidegger, punctul arhimedic al întregului demers
kantian din Critica Raţiunii Pure.9 Viziunea este confirmată de faptul că Immanuel Kant îşi
exprimă intenţia de a trasa limitele raţiunii 10, ceea ce trimite deja la ideea unui orizont de
aşteptare cu privire la subiectul uman (raţional) şi a reducerii pretenţiilor de cunoaştere. Arătând
că nu putem avea încredere în toate „construcţiile” raţiunii, el indică imposibilitatea metafizicii
de tip scolastic. Totuşi, finitudinea, aşa cum vom încerca s-o interpretăm, nu se referă exclusiv la

În orice existenţă, elementele ei constitutive (essentialia) sunt materie, iar modul cum aceste elemente sunt legate
într-un lucru este forma esenţială.
6
Kant, Immanuel, Prolegomene, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987, p.78:
Nu există, astfel, decât o singură posibilitate ca intuiţia mea să premeargă realităţii obiectului şi să aibă loc ca o
cunoaştere a priori, şi anume aceea ca ea să nu cuprindă nimic altceva decât forma sensibilităţii, care precede în
subiectul meu toate impresiile reale prin care sunt afectat de către obiecte.
Numai prin forma intuiţiei sensibile putem intui a priori lucruri.
7
Kant, Immanuel, Critica raţiunii pure, editura Iri, Bucureşti, 1994, p.87
8
ibidem, p.71
9
Cassirer, Ernst, Kant und das Problem der Metaphysik, în Kant-Studien, 36, 1931, pp.5-6
Als das zentrale Thema von Kants „Vernunftkritik” wird von Heidegger das Problem der Endlichkeit der
menschlichen Erkenntnis bezeichnet. Kant beginnt nicht mit einer Theorie über das allgemeine Wesen der Dinge; er
beginnt vielmehr mit der Frage nach dem Wesen des Menschen.
10
Kant, Immanuel, Critica raţiunii pure, editura Iri, Bucureşti, 1994, p.37
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un orizont epistemologic, ci şi la unul ontologic (de fapt ontologicul 11 (anatomia interioară)
determină cât şi cum putem cunoaşte). Neavând acces la lucrul în sine, omul îşi aplică facultatea
de a intui, de a-şi reprezenta obiectele într-un cadru spaţio-temporal, la lucruri cărora nu le
aparţine în mod inerent un asemenea cadru. În acest sens, intuiţia reprezintă un raport (al
subiectului cu obiectele), un raport care potenţează cunoaşterea fenomenală. „Obiectul în sine nu
este un alt obiect, ci acelaşi – dar aflându-se în alte relaţii de reprezentare cu subiectul”12, sau,
daca se poate spune aşa - rămâne în afara cadrului de reprezentare al subiectului. Tocmai raportul
este semnul finitudinii, iar asta pentru că implică întotdeauna o neputinţă epistemică a subiectului
faţă de lucrurile pe care le întâlneşte 13, ceea ce este pe deplin inteligibil din faptul că atât
intuiţiile cât şi judecăţile (cu atât mai mult, pentru că acestea au nevoie de materia provenită din
sensibilitate, pentru a o ordona) se manifestă doar printr-un raport, care într-o primă instanţă
poate fi numită relaţie Subiect-Obiect. Totuşi, în virtutea faptului că schema Subiect – Obiect nu
se poate susţine pe deplin14, vom asuma că raportul este unul dintre potenţa apriorică de a
cunoaşte pe de o parte, şi existenţa unui lucru în sine de pe altă parte – prin conjucţia cărora
apare fenomenul. Prin urmare, fenomenul, ca unic mediu epistemic al subiectului nu este altceva
decât o relaţie. Această problemă îşi are expresia într-un exemplu kantian care indică într-un
mod ipotetic posibilitatea existenţei unei intuitus originarius (aparţinând unei fiinţe prime), în
opoziţie cu cea derivativă, care aparţine în mod constitutiv fiinţei umane. Intuiţia originară15
exprimă cunoaşterea absolută, în măsura în care obiectele sunt deja produse de aceeaşi conştiinţă
care le cunoaşte, prin urmare, nu le întâlneşte ca fiindu-i livrate din exterior. Motivul unei
trimiteri de acest fel este explicată de către Heidegger printr-un excurs istorico-filosofic:
Anschauung heißt in der traditionellen Terminologie intuitus. Es ist eine alte Lehre, daß
der absolut erkennende Geist – in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Philosophie: Gott –
nur in der Weise der Anschauung erkennt. Er bedarf nicht der Mittel, d. h. des Denkens, und
zwar ist dieses Anschauen dergestalt, daß durch es selbst das Seiende beziehungsweise seine
Möglichkeiten, die Ideen, entstehen, ihren Ursprung – origo – erhalten: das göttliche unendliche
Erkennen ist der intuitus originarius. Das unendliche Anschauen ist als Anschauen der Ursprung
des Seins des Angeschauten, dieses entspringt aus dem Anschauen selbst. 16
La celălalt pol - la om, ceea ce este intuit nu este în acelaţi timp produs de către intuiţie,
ci este dat, ceea ce înseamnă că în demersul cognitiv omul întâlneşte o limită (nu poate vedea
11

Finitudinea ar fi, într-o asemenea interpretare – o carenţă ontologică a subiectului uman, în raport cu Fiinţa
Absolută. Temporalitatea subiectului este o determinaţie sugestivă în acest sens, aşa cum vom încerca să arătăm în
continuare.
12
Kant, Opus Postumum, apud Heidegger, Martin, Kant und das Problem der Metaphysik, Vittorio Klosterman,
Frankfurt am Main, 1991 p.32
13
Neputinţa constă în incapacitatea de a avea acces la noumen şi, prin urmare, „deformarea” lucrului în sine şi
transformarea acestuia în fenomen, adică includerea lui într-un raport de reprezentare.
14
Iar tratarea acestei probleme nu este miza acestei lucrări.
15
Kant, Immanuel, Critica raţiunii pure, editura Iri, Bucureşti, 1994, p.94
16
Heidegger, Martin, Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der Reinen Vernunft, Vittorio
Klosterman, Frankfurt am Main, 1977, p.85
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originea lucrurilor, ele îl preced oarecum), marcată de obiectele din exterior – proprietăţile pe
care le determină cu ajutorul sensibilităţii nu sunt decât decupaje din fiinţa obiectului în sine17,
de fapt – chiar mai puţin decât atât - decupaje sunt deja obiectele empirice (fenomenele) –
apărute prin cunjucţia sensibilitate - intelect, altminteri intuiţia este un lucru nedeterminat, deci
nu (încă) un obiect.
Ceea ce merită a fi accentuat, este faptul că, pentru a avea intuiţii, omul trebuie să fie
afectat de lucrurile din exterior, ceea ce indică necesitatea existenţei unui Ding an sich –
fenomenul nu poate apărea de la sine, altminteri am putea considera că omul posedă o intuiţie
originară, care îşi livrează sieşi obiectele empirice. 18 Die Endlichkeit des menschlichen
Erkennens, spune Heidegger, liegt in der Geworfenheit in das Seiende und an das Seiende.19
Faptul de a fi aruncat (în lume – sau mai bine zis – în ceea ce există şi asupra celor ce există)
exprimă oarecum condiţia ontologic inferioară a omului, din punctul de vedere a unei
predeterminări de care nu este responsabil şi asupra căreia nu poate influenţa. Când vorbeşte
despre obiectul constituit într-o experienţă, Kant foloseşte conceptul de Gegenstand. După
Heidegger acesta poate fi disecat în două cuvinte, care etimologic relevă mai mult din intenţia pe
care o are autorul Criticii referindu-se la Objekt ca Gegen-Stand, ca ceea ce stă împotrivă.20
Gegen, această împotr-ivire (o ivire a lucrului ca dat, ca venind în întâmpinarea subiectului) este
posibilă prin intuiţie, dar atâta timp cât acesta nu capătă Ständigkeit, adică rezistenţă (stabilitate/
substanţialitate), şi anume prin intelect, nu avem de-a face cu un obiect al experienţei.21
Finitudinea este, în viziunea lui Heidegger, o determinaţie umană ineluctabilă (O fiinţă infinită
din acest punct de vedere nu are parte de Gegenstand, de ceva ce i se iveşte în intuiţie ca
opunându-i rezistenţă şi precedându-i, la fel cum o fiinţă dotată cu intuiţie originară nu se află în
necesitate de ontologie 22), punct în care este contrazis de către Cassirer, deşi ambii sunt de
aceeaşi părere în ce priveşte presupoziţia fundamentală a demersului kantian. 23
17

Observaţii asupra finitudinii umane se regăsesc în critica schopenhaueriană a filosofiei kantiene: Wiewohl auch
so nur innerhalb gewisser Schranken, die von unserer endlichen Natur unzertrennlich sind, mithin so, daß wir zum
richtigen Verständniß der Welt selbst gelangen, ohne jedoch eine abgeschlossene und alle ferneren Probleme
aufhebende Erklärung ihres Daseins zu erreichen. Schopenhauer, p. 864
18
Totuşi, el nu poate fi afectat decât în virtutea a două condiţii:
1. să posede forme ale intuiţiei în mod a priori
2. să existe lucruri în exterior, care potenţează capacitatea de a intui.
Raportul Subiect – Obiect, dacă îl asumăm, nu este valabil doar în formula „Kein Objekt ohne Subject”
(Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und Vorstellung, Gesamtausgabe, Deutscher Taschenbuch Verlag,
München, 1998, p.876 ) ci şi vice-versa.
19
Heidegger, Martin, Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der Reinen Vernunft, Vittorio
Klosterman, Frankfurt am Main, 1977, p.85
20
Orice traducere este aproximativă şi ţine de o interpretare oarecum personală.
21
Heidegger, Martin, Die Frage nach dem Ding, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Main, 1984, p.31
22
ibidem, p. 53
23
Aubenque, Pierre, The 1929 debate between Cassirer and Heidegger, în Machan, Christopher, ed., Martin
Heidegger – Critical assessments, vol. II: History of philosophy, Routledge, London, 1992, p.211:
They both agree in seeing the finitude as the point of departure for the Kantian enterprise.
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În susţinerea ideii că finitudinea umană poate fi depăşită, Cassirer se sprijină pe o
digresiune în filosofia morală a lui Kant, presupunând că imperativul categoric este cel care
marchează transcendenţa raţiunii (depăşirea cadrului strict-uman, şi prin urmare – o mai mare
universalitate): „Dagegen möchte ich nun einmal die Kantische Ethik stellen: Der kategorische
Imperativ muß so beschaffen sein, daß das Gesetz, das aufgestellt wird, nicht etwa nur für
Menschen, sondern für alle Vernunftwesen überhaupt gilt.”24 Răspunsul heideggerian nu se lasă
aşteptat şi marchează faptul că acest imperativ categoric, deşi arată referinţa la ceva superior
(transcendent - este o poruncă), reprezintă totuşi o transcendenţă în imanenţă: porunca este
valabilă strict pentru fiinţele create, şi deci finite (o fiinţă perfectă nu ar avea nevoie de
imperative morale)25. Dar imuabilul condiţiei umane (imanente şi limitate) poate fi întemeiat
printr-o incursiune mai exactă în gândirea kantiană. Oarecum ironic, Aubenque va observa că
însăşi referinţa la un termen ca imperativ, anulează argumentul ab initio - mai mult decât atât, el
spune că „though Heidegger does not insist upon it, he might have cited in support of his claim
the kantian doctrine of the imperative which limits its application, even in the case of the
categorical imperative, to „rational and finite” beings. 26 Finitudinea nu poate fi depăşită fie şi
pentru că orice accede în orizontul epistemic al omului are o legătură intrinsecă cu formele
intuiţiei pure, şi mai ales cu timpul, după cum vom vedea.
Forma intuiţiei temporale şi schematismul raţiunii
Temporalitatea subiectului, ca structură inerentă, prin faptul că determină modul în care
acesta se percepe pe sine (simţul interior / conştiinţa), se raportează direct atât la sensibilitatea,
cât şi la intelect, iar cele ce urmează ne vom apleca în special asupra acestei probleme, întrucât,
dintre cele două forme ale intuiţiei, pare să aibă prioritate, iar dovada acestui fapt este distincţia
pe care o face I. Kant:
Timpul este condiţia formală a tuturor fenomenelor în genere. Spaţiul, ca formă pură a
tuturor fenomenelor externe, este limitat, ca condiţie a priori, numai la fenomene externe.
Dimpotrivă, cum toate reprezentările, fie că au sau nu ca obiect lucruri externe, aparţin totuşi în
ele însele stării interne ca determinări ale simţirii, iar această stare internă aparţine condiţiei
formale a intuiţiei interne, deci timpului. 27
Această înţelegere asupra formei simţului intern, a intuirii noastre şi a stării noastre
interne este pe deplin originală în gândirea filosofică, deşi observaţii revelatoare asupra timpului
ca extensiune a spiritului au fost oferite încă de către Aristotel şi Sfântul Augustin.28 Admiţând
24

Cassirer, Ernst şi Heidegger, Martin, Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger, în
Heidegger, Martin, Kant und das Problem der Metaphysik, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Main, 1991, p. 276
25
ibidem, p.279
26
Aubenque, Pierre, The 1929 debate between Cassirer and Heidegger, în Machan, Christopher, ed., Martin
Heidegger – Critical assessments, vol. II: History of philosophy, Routledge, London, 1992, p.214.
27
Kant, Immanuel, Critica raţiunii pure, editura Iri, Bucuresşti, 1994, p.82
28
Sf. Augustin, Confesiuni, Nemira, București, 2006, p.271: In te, anime meus, tempora metior.
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că, neaparţinând nici unei figuri sau poziţii, timpul nu poate fi o determinare a lucrurilor
externe,29 el determină mai curând raportul reprezentărilor în starea noastră internă. Cu alte
cuvinte: succesivitatea reprezentărilor, ordonarea lor provine din forma intuiţiei temporale.
Astfel se explică prioritatea asupra spaţiului, care rămâne forma intuiţiei externe în măsura în
care lucrurile pe care mi le reprezint se află întotdeauna în exterior, în afara locului pe care îl
ocup ca subiect (spaţialitatea mea ca subiect este determinată de raportul spaţial cu obiectele
exterioare), permiţând astfel întâlnirea cu ele. Timpul permite întâlnirea cu stările care alcătuiesc
propria noastră fiinţă, şi în sensul acesta trimite la o conexiune semnificativă cu subiectul sau
fiinţa umană. Mai mult decât atât – orice fenomen are un caracter temporal, iar temporalitatea, ca
atare implică ideea unei limitări. Chiar şi teologic vorbind, în concepţia augustiniană, care o
anticipează oarecum pe cea a filosofului german, timpul aparţine omului (este fluid, deci
imperfect) şi prin asta - profan. Dumnezeu, înţeles ca Fiinţă este existenţă pură, imobilă, şi deci,
principiu al tuturor lucrurilor.30 Totuşi, pentru a ilustra caracterul temporalităţii drept finitudine
nu este necesară o incursiune în afara gândirii kantiene – tot ce înseamnă sensibilitate şi deci
reprezentare – este finit, din motivele pe care le-am arătat anterior.
Dacă revenim la întrebarea cu privire la judecăţile sintetice, după ce am parcurs o primă
etapă cu privire la posibilitatea lor într-un mod fundamental (condiţia existenţei unor asemenea
judecăţi sunt formele intuiţiei pure – spaţiul şi timpul – centrarea pe timp fiind justificată de
caracterul lui intim legat de subiect şi de relevanţa acestei intuiţii pentru întemeierea puterii
imaginaţiei şi a intelectului) realizăm că sensibilitatea, ca o primă etapă a demersului cognitiv, ca
finitudine, se reflectă şi în intelect, care este cu atât mai finit, cu cât depinde de şi se îndreaptă
către reprezentările intuitive. Dar această orientare a gândirii către reprezentare 31, spune Kant,
este mediată. Gândirea este o reprezentare, la rându-i, dar una mijlocită. Această mijlocire însă,
trebuie să fie realizată printr-o capacitate a raţiunii care leagă intuiţia de judecăţi. Astfel,
sensibilitatea ajunge să poată fi înţeleasă mai bine printr-o lectură dinspre schematismul raţiunii.
„E clar că trebuie să existe un al treilea termen”, spune Kant, „care să fie omogen, pe de o parte,
cu categoria, pe de altă parte, cu fenomenul, şi care să facă posibilă aplicarea celei dintâi la cel
din urmă.”32 O astfel de reprezentare este schema transcendentală. Mai apoi, explicitând
semnificaţia schemei, autorul Criticii admite că aceasta „nu e totdeauna în sine decât un produs
al imaginaţiei, dar întrucât sinteza celei din urmă n-are ca scop o intuiţie particulară, ci numai
unitatea în determinarea sensibilităţii, schema totuşi trebuie distinsă de imagine.” 33 Mai precis,
29

Kant, Immanuel, op.cit., p.83: Motivul este că se poate face abstracţie de fenomene în timp, dar nu de intuiţia
timpului însuşi.
30
Sf. Augustin, Confesiuni, Nemira, București, 2006, p.290:
În capitolul al XXIX-lea surprindem ideea că Dumnezeu, fiind etern, este singura cale spre abolirea temporalității
și accesul la veșnicie, o idee similară cu ipoteza lui Kant din Critica Raţiunii Pure, prin care ilustrează deosebirea
dintre intuiţia originară (divină) şi cea derivativă (umană), accentuând caracterul finit al omului.
31
Kant, Immanuel, Prolegomene, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987,p. 97
32
idem, Critica raţiunii pure, editura Iri, Bucureşti, 1994, p.169
33
ibidem, p.171
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prin schematismul intelectului, conceptele obţin o semnificaţie prin raportare la obiecte (din
intuiţie). Să luăm un exemplu concret : paharul cu apă. Câtă vreme vorbesc despre un pahar aflat
în mintea mea, eu nu am la îndemână decât conceptul unui pahar, căruia nu-i corespunde în
realitate nimic. Cu alte cuvinte, paharul nu-mi este dat în intuiţie, ci este un simplu termen despre
care pot spune că are oricâte determinaţii, câtă vreme ele nu sunt percepute de simţurile mele,
rămân la stadiul de note ale intelectului. Când însă am un pahar în faţa mea şi îl percep, în s ens
propriu-zis, atunci eu am la îndemână un obiect în experienţă şi în acelaşi timp un concept în
intelect. Pentru ca conceptul din intelect să se plieze pe obiectul simţurilor, rezultând de aici
cunoaşterea, între concept şi obiect trebuie să intervină schematismul. Schema este veriga
intermediară între concept şi obiect, iar facultatea care îi corespune este imaginaţia. Datorită ei,
eu pot gândi paharul ca pe o substanţă, aşa cum admite Kant : „Schema substanţei este
permanenţa realului în timp”34 şi în această privinţă am întotdeauna nevoie de forma intuiţiei
temporale. În felul acesta toate categoriile apriori ale intelectului (în număr de doisprezece) pot fi
aplicate paharului pe care-l văd în faţa mea. Din acest motiv, paharul are o unitate de
determinaţii, apoi este o pluralitate de însuşiri, pentru ca în întregul lui să reprezinte o totalitate
reală. Tot astfel, paharul îl gândesc în relaţie cu alte obiecte, putând să indic limita şi totodată
alteritatea lui ca negaţie (tot ceea ce nu este pahar), tot aşa cum aceeaşi schemă îmi permite să îl
determin ca existent, căci „Fiecare senzaţie are un grad sau o cantitate prin care poate umple mai
mult sau mai puţin acelaşi timp, adică simţul intern cu privire la aceeaşi reprezentare a unui
obiect, până când se reduce la nimic (0=negatio).” La fel, pentru mine paharul este o substanţă
care intră în relaţii de cauzalitate cu mâna mea (însăşi noţiunea de cauzalitate trimite la ideea
unei succesiuni în timp), sau cu lucrurile din jur, pentru ca împreună cu ele să formeze o
comunitate (în limbajul lui Kant) 35. În fine, paharul este real, dacă-mi este dat în simţuri, este
doar posibil dacă doar îl am în imaginaţie şi mă gândesc la el, şi este necesar dacă el este
perceput de alte persoane aflate în aceeaşi încăpere cu mine. Se vede clar că nu am făcut decât să
aplic cele douăsprezece categorii ale intelectului asupra paharului, dar pentru ca aplicarea să fie
eficientă eu, implicit, am făcut recurs la schemele imaginaţiei. În plus, ele îmi dau putinţa de a
gândi paharul în sens temporal, fiindcă se ştie ca la Kant orice schemă are un fundal temporal.
Prin urmare, schemele nu sunt altceva decât determinări de timp a priori după reguli –
astfel încât realizează o conjuncţie între elementele sensibilităţii pe de o parte şi ale intelectului
pe de altă parte. În linii generale, aşa cum intuiţiile sunt produsul sensibilităţii, iar categoriile –
ale intelectului, tot aşa, schematismul este un produs al imaginaţiei, car emijloceşte cele două
reprezentări. Semnificaţia categoriilor, acestea având nevoie de materia sensibilă pentru a
reprezenta un obiect, vine tocmai de la schematism, care realizează acestora cu sensibilitatea.
34

Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, p.174
Schopenhauer, Arthur, Kritik der Kantischen Philosophie în Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und
Vorstellung, Gesamtausgabe, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1998, p. 929 :
Hieraus ist klar, daß das Ursach- und Wirkungsein in genauer Verbindung und notwendiger Beziehung auf die
Zeitfolge steht.
35
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Thomas Becket a fost o persoană foarte importantă și populară în Evul Mediu.
Asasinarea sa a zguduit lumea creștină din Europa apuseană și a dus la canonizarea lui
foarte repede . Numeroase biserici l-au ales ca patron spiritual iar martiriul său (cum a
fost percepută moartea lui) a inspirat artiști din Evul Mediu până în epoca modernă. În
perioada medievală povestea tragică a suprimării lui Thomas Becket a fost zugrăvită pe
pereții a numeroase lăcașe de cult din Anglia și din întreaga Europă occidentală. Asupra
unei asemenea picturi, inedită prin modul în care prezintă tragicul eveniment, dorim să
atragem atenția Mai întâi credem că ar fi util să spunem foarte pe scurt câteva lucruri
despre Thomas Becket pentru a putea înțelege mai bine contextul în care a fost ucis și
consecințele acestui gest care a impresionat profund lumea contemporană cu el.
Nu se știe cu exactitate anul în care s-a născut viitorul sfânt. Unele surse indică
1118, altele, mai târzii, spun că Becket a venit pe lume în 1120. În schimb, se cunoaște
cu exactitate ziua : 21 decembrie, când se sărbătorește Sfântul Apostol Toma, de la care
copilul va prelua numele.Locul nașterii se știe și el, cartierul Cheapside din Londra. Tatăl
lui Thomas se numea Gilbert (și era negustor) iar mama Matilda, ambii părinți fiind
originari din Normandia. Tânărul Thomas nu era destinat să devină cleric, dar, forțat de
probleme financiare ale tatălui său, a trebuit să urmeze cariera ecleziastică. Reușește să
obțină protecția lui Theobald of Bec, arhiepiscop de Canterbury. Acesta îi încredințează
câteva misiuni importante (de care Becket se achită exemplar) iar apoi îl trimite să
studieze dreptul canonic în Italia și Franța. În 1154 este numit arhidiacon de Canterbury
iar în ianuarie 1155 devine Lord Cancelar, la recomandarea lui Theobald.
În 1162, după moartea lui Theobald, îi succede acestuia în funcția de arhiepiscop
de Canterbury. Regele Henric al II-lea (1154-1189) speră că Becket va continua politica
de subordonare a Bisericii engleze față de stat dusă de predecesoriii săi. Dar noul
arhiepiscop a refuzat să facă acest lucru. Principalul motiv de neînțelegere între monarh și
arhiepiscop era dreptul curților judecătorești laice de a judeca clericii acuzați de delicte
seculare. Becket credea că numai Biserica are dreptul de a-i judeca pe clerici, indeferent
de natura delictului comis de aceștia, in timp ce Henric dorea ca oamenii Bisericii să
răspundă în fața justiției seculare pentru greșeli ce nu erau de natură religioasă. În
toamna lui 1163, Henric începe să îi influențeze pe episcopii englezi, incitându-i împotriva
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lui Becket și încercând să-i submineze acestuia autoritatea. În ianuarie 1164 , la presiunile
exercitate de rege, se adoptă la Clarendon Palace (o reședință regală) așa numitele
”Constituții din Clarendon”, un set de măsuri legislative care restrânge unele privilegii
acordate Bisericii Catolice și limitează autoritatea papală în Anglia. Deși își dă
consimțământul asupra acestor măsuri, Thomas Becket refuză să semneze documentele
finale, stârnind furia regelui. Henric al II-lea îl somează pe arhiepiscopul de Canterbury să
apară în fața unui conciliu (convocat pe 8 octombrie 1164 la castelul Northampton)
pentru a răspunde acuzațiior de sfidare a autorității regale și de abuzuri comise în
calitatea de Lord Cancelar. Dându-și seama că va fi condamnat, Becket părăsește Anglia
și se refugiază în Franța unde regele Ludovic al VII-lea (1137-1180), inamic al lui Henric,
îi acordă protecție. El va sta doi ani în abația cisterciană de la Pontigny , până când va fi
nevoit să se întoarcă pe teritoriu englez la Sens (oraș în Nord-Estul Franței de azi) la
porunca lui Henric.
În 1170 conflictul pare să se stingă în urma medierii oferite de legații papali
trimiși de papa Alexandru al III-lea (1159-1181). Dar în luna iunie a aceluiași an,
arhiepiscopul de York, Roger de Pont L`Eveque, împreună cu mai mulți episcopi englezi, îl
încoronează la Westminster Abby pe Henric cel Tânăr, fiul lui Henric al II-lea.
Încoronarea copiilor era un obicei francez practicat de regii din dinastia Capet, care îi
plăcuse lui Henric al II-lea și pe care a vrut să îl imite. Dar încoronarea regilor englezi
era, conform unei vechi tradiții, privilegiul episcopului de Canterbury, deci a lui Thomas
Becket. Acesta, furios, îl excomunică pe arhiepiscopul de York, ca și pe alți doi
episcopi, care se văd nevoiți să fugă la Henric al II-lea, aflat atunci în Normandia. Când
regele află de acțiunea lui Becket, își pierde cumpătul și rostește câteva cuvinte care au
fost ,se pare, interpretate de apropiații săi drept o dorință de a-l vedea mort pe
arhiepiscop. Există mai multe versiuni în privința cuvintelor rostite de rege. Cea mai citată
este fraza ”Nimeni nu mă va scăpa de acest preot turbulent?” Martorii susțin că Henric a
spus altceva:”Ce trântori mizerabili și trădători am hrănit și crescut în casa mea care lasă
ca stăpânul lor să fie tratat cu un dispreț rușinos de către un biet cleric!”36 Patru
cavaleri pleacă spre Canterbury (Becket se întorsese în Anglia la începutul lui decembrie)
pentru a se întâlni cu arhiepiscopul, nu neapărat pentru a-l ucide, (cred unii istorici) ci
pentru a-l aresta și aduce în fața lui Henric.37 Cavalerii ajung la Canterbury pe 29
decembrie. Ei își lasă armele în afara catedralei sub un copac și își pun mantii care să
le acopere armurile, înainte de a-l căuta pe Becket. Cei patru cavaleri îl informează pe
arhiepiscop că trebuie să meargă cu ei la Winchester pentru a da socoteală de faptele
sale, dar acesta refuză. Cavalerii interpretează acest refuz drept nesupunere față de rege și
se hotărăsc să îl ucidă pe Thomas. Ies din catedrală și își iau armele, dar când se întorc
36
37

Simon Schama A History of Britan, London, BBC Books, 2002, vol. 3, p. 142.
Frank Barlow Thomas Becket, London, Weinfeld &Nicholson, 1986, p. 236.
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constată că Becket plecase să își facă rugăciunea de seară împreună cu alți călugări.
Asasinii se ascund într-o criptă din catedrală și așteaptă ca Becket să se întoarcă. Când
acesta revine în altarul catedralei, ucigașii își scot săbiile și se năpustesc asupra lui,
măcelărindu-l pur și simplu, “ împăștiindu-i sângele și creierii pe podeaua catedralei”38
Asasinii fug apoi în nordul Angliei.
În timp ce îi pregăteau trupul pentru a-l îngropa, călugării descoperă că Becket
purta pe piele o haină din păr, un semn de penitență. O persoană nepopulară în timpul
vieții, Thomas Becket devine foarte venerat de către credincioși după uciderea sa brutală.
Ei încep să îl perceapă ca pe un martir ce a fost omorât pentru credința sa. Sub
presiunea maselor și la îndemnurile stăruitoare ale clerului , Thomas Becket este canonizat
de papa Alexandru al III-lea la 21 februarie 1173 în biserica din Segni (o localitate din
Italia centrală, provincia Lazio). În anul următor, confruntându-se cu revolte populare și
cu rebeliunea propriului fiu, Henric al II-lea face la 12 iulie 1174 penitență publică la
mormântul Sfântului Thomas Becket, poate și în speranța de a câștiga în favoarea sa
opinia publică. Asasinii lui Becket, ce fuseseră excomunicați, pleacă la porunca Papei în
Țara Sfântă să lupte cu sarazinii.
Imediat după uciderea sa, a luat naștere un cult al lui Thomas Becket ce avea să
capete amploare după canonizarea victimei. Apar povestiri hagiografice despre viața
sfântului iar faima sa se răspândește rapede, mai cu seamă în lumea anglo-normandă.
Astfel, prima imagine ce îl înfățișează pe Sfântul Thomas Becket apare în catedrala din
Monreale, un oraș din Sicilia stăpânită la acea dată de către normanzi. Este un mozaic ce
mai poate fi văzut și astăzi. Într-un alt oraș sicilian, Marsala (lângă Trapani) principala
biserică din localitate este dedicată Sfântului Thomas Becket. Există edificii religioase și
în Anglia care îl înfățișează pe Thomas Becket sau îi comemorează martiriul. Unul dintre
aceste edificii este ”Guild Chapel of the Holly Cross” (”Capela Breslei Sfintei Cruci”) din
Stratford upon Avon, localitate cunoscută drept locul de naștere al lui Wiliam Shakespeare.
Capela face parte dintr-un complex de clădiri medievale aflate în centrul localității
și este integrată în prezent liceului “King Edward VI”. Cel mai probabil a fost construită
în jurul anului 1296 când un nobil localnic, Robert de Stratford, împreună cu alți membrii
ai Breslei Sfintei Cruci obține permisiunea din partea autorităților să clădească în oraș
un spital pentru clericii săraci din dioceză. Breasla a prosperat de-a lungul timpului, până
în secolul XV ea construind un nou sediul al organizației, o școală și mai multe azile
pentru membrii ei bătrâni și infirmi. În 1490, Hugh Clopton, un localnic ce a făcut avere
ca negustor la Londra, își lasă toți banii breslei, cu dorința expresă de a se reconstrui
capela. Sunt astfel refăcute elemente arhitecturale ca nava, turnul și porticul capelei. În
interior, capela a fost decorată cu picturi murale. Frescele erau inspirate de textele din
“Legenda Aurea” a lui Jacques de Voragine, ce fusese recent tipărită în Anglia de
38
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Wiliam Caxton (în 1483). Picturile nu au rezistat însă decât câteva decenii, până în 1563,
când John Shakespeare (tatăl lui Wiliam ) le-a acoperit cu var. El a făcut acest lucru
pentru a aduce la îndeplinire dispoziția regală din 1559 (emisă de Henric al VIII-lea
Tudor) care prevedea ca toate imaginile ce înfățișau “ superstiții și idolatrii” să fie
înlăturate din lăcașurile de cult. Breasla fusese de altfel dizolvată în 1547 și deposedată
de bunurile sale. Controlul asupra capelei a fost preluat în 1553 de “Stratford
Corporation” care a asistat neputincioasă la acoperirea frescelor. Picturile văruite au fost
redescoperite în 1804 în timpul unor lucrări de reparație în altarul capelei, fiind
înregistrate de către anticarul Thomas Fisher. Din păcate , ele au fost distruse, fiind iar
acoperite și pictându-se peste ele . În 1955, când s-au efectuat din nou lucrări de
reparații, au fost găsite fragmente din aceste picturi în nava capelei și înregistrate de
către Wiliam Puddephat, inclusiv un “Danse Macabre “ și o scenă consistentă din “Doom
Day” (“Ziua Judecății de Apoi) deasupra arcului altarului .În prezent se mai disting vag
doar urmele a patru picturi pe pereții holului capelei. Specialiștii britanici au demarat un
proiect care își propune să realizeze în imagini 3D reconstituirea frescelor care au mai
rămas, așa cum erau ele inițial, înainte de văruirea lor în 1563. Cele patru picturi care au
supraviețuit fragmentar reprezintă un “Dans Macabru”, un fragment din “Doom Day”,
“Saint George and the Whore of Babylon” (“Sf. Gheorghe și Târfa Babilonului”) și o
frescă ce înfățișează martiriul lui Thomas Becket. Lor li se adaugă plafonul altarului
,pictat ca un cer înstelat.
Dintre picturile care au supraviețuit, cea care pare cea mai interesantă este fresca ce
înfățișează asasinarea lui Thomas Becket. Originalul recondiționat și apoi proiectat în
format 3D dezvăluie un lucru neașteptat: cavalerii care îl ucid pe viitorul sfânt au fețele
negre și par a fi sarazini. Unul dintre ei chiar poartă pe cap un fel de turban. În mintea
autorului picturilor, care este necunoscut, s-a produs clar o diabolizare a ucigașilor, un
transfer de identitate către necredincioși. Acest lucru este surprinzător, deoarece în
imagine apare pictat și numele fiecărui ucigaș: Hugh de Morville, Wiliam de Tracy,
Richard le Breton și Reginald Fitzurse. După asasinat ei s-au refugiat în castelul
Knaresborough din comitatul Yorkshire din nordul Angliei. Papa i-a excomunicat în ziua
de Paști și în semn de penitență le-a cerut să plece pentru 14 ani în Țara Sfântă să
lupte cu necredincioșii, ceea ce și fac, se pare, în cadrul ordinului Cavalerilor Templieri.
Iată o primă legătură între sarazini și Becket, care poate, l-a influențat pe pictor. Dar nu
numai atât. Există și o legendă care spune că mama lui Thomas Becket a fost o
prințesă sarazină care s-a întâlnit cu un cavaler englez (Gilbert Becket) în timp ce acesta
se afla în cruciadă sau în pelerinaj în Țara Sfântă. Tânăra se îndrăgostește de cavalerul
englez, fuge cu el în Anglia unde se botează , apoi se mărită cu iubitul ei. Rodul iubirii
lor va fi Thomas. Această legendă nu are nici un suport real, ea fiind un fals fabricat în
secolul al XV-lea și inserat în “Vita Sanctus Thomae” publicată în 1180 de Edward
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Grim.39 Acesta a fost un cleric din Cambridge ce se afla întâmplător în vizită la
catedrala Canterbury în ziua uciderii lui Becket, la care a asistat, fiind singurul martor
ocular.Mai târziu a publicat cartea menționată, despre Becket, în care descrie viața și
uciderea acestuia. De notat că Matilda, mama lui Thomas Becket , este numită uneori și
“Rohise”.40 Cea mai plauzibilă ipoteză privind motivul pictării asasinilor lui Thomas
Becket cu chipurile întunecate, asemenea sarazinilor, este
dorința de a diaboliza
autorii crimei, exprimată și realizată de pictor. Trebuie să mai spunem că Sfântul
Thomas Becket este pictat cu o față deschisă la culoare, la fel și martorul ce asistă
neputincios la uciderea sa (probabil Edward Grim). Deși există numeroase imagini (în
manuscrise sau biserici, picturi ori vitralii) cu martiriul lui Becket, în niciuna dintre ele
nu se mai află vreo înfățișare a ucigașilor săi ca sarazini, fresca din Capela Breslei
Sfintei Cruci din Stratford upon Avon fiind unică. Rămâne așadar și un regret imens
pentru faptul că doar câteva picturi s-au salvat de-a lungul timpului și astfel nu vom știi
niciodată ce surprize ne-ar mai fi așteptat dacă ar fi ajuns toate frescele intregi până
în zilele noastre.

Fresca ce înfățișează martiriul lui Thomas Becket
39

Michael Staunton, Thomas Becket and His Byographers, Woodbridge, The Boydell Press, 2006 , p. 29 și
William H. Hutton , Thomas Becket- Archbishop of Canterbury , London, Pittman & Sons , 1910, p. 4
40
Frank Barlow, Thomas Becket, Berkeley, University of California Press, 1986, p. 11
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O dată cu dezvoltarea arheologiei medievale la nivel european s-a realizat o cercetare tot
mai amănunţită a tuturor aspectelelor sale. Astfel, pe lângă publicarea unor cercetări arhelogice
împreună cu inventarul funerar aferent, se doreşte cercetarea în detaliu a artefactelor descoperite,
ceea ce a dus la împărţirea cercetătorilor după obiectele studiate.
Astfel, a început să se acorde tot mai mult atenţie şi descoperirilor numismatice din
necropolele medievale de secol al-XI-lea. Pe lângă descrierea clasică a monedelor indentificate
în necropole, s-a constatat necesitatea apariţiei unor tipologii pentru a uşura cercetările
arheologilor.
Pe lângă clasificarea monedelor, se insistă tot mai mult pe asocierea lor cu alte artefacte
sau cu alte obiceiuri religioase, dorindu-se cu ajutorul lor încadrarea cronologică a necropolelor
studiate, în cazul în care nu există suficiente informaţii privind datarea lor, dar şi înţelegerea
perioadei istorice respective din context politic, social şi economic.
Literatura de specialitate românească privind monedele arpadiene de secol XI este destul
de redusă cantitativ şi calitativ, prezentarea monedelor şi a caracteristicilor sale fiind redate în
special în prezentarea generală a necropolei în care au fost descoperite. Cele mai importante
informaţii despre monedele arpadiene din spaţiul transilvănean apar în studii şi articole publicate
sau în diferite lucrări de sinteză.
Descrierea şi clasificarea monedelor arpadiene descoperite în spaţiul bazinului dunărean a
făcut obiectul cercetării îndelungi a mai multor arheologi. Interesul pentru studierea acestei
perioade este unul foarte vechi, primele lucrări monografice şi de sinteză apărând cu mult timp în
urmă.
Cea mai importantă lucrare este Corpus Numorum Hungariae-(CNH.) apărută în 1958
fiind editată sub coordonarea lui Ladislaus Réthy. În această lucrare a apărut prima tipologie a
monedelor arpadiene în funcţie de emitenţii lor.
Apărută în 1960, Magyar Eremhatarozo a lui Emil Unger tratează fiecare emisune
monetară apărută în perioada arpadiană, clasificându-le în funcţie de CNH.
O altă lucrare de sinteză esenţială pentru acest subiect o reprezintă clasificarea făcută de
László Kovács în Varia Archaelogica Hungarica. Tipologia sa are ca punct de plecare C.N.H,
precum şi lucrarea lui Emil Unger.
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Pentru spaţiul transilvănean cel mai important studiu cu privire la monedele arpadiene
este studiul lui Ion Sabău - Circulaţia monetară în Transilvania în secolele XI -XIII în lumina
izvoarelor numismatice SCN 2 (1958). Istoricul tratează modul în care a apărut moneda ca
mijloc de schimb şi semnificaţiile sale din perspectiva izvoarelor istorice, pornind de la cele mai
vechi până la cele ale vremii. În finalul articolului se face o sinteză a monedelor arpadiene
apărute în spaţiul transilvănean, insistându-se pe clasificarea lor după frecvenţa lor, enumerânduse în cele din urmă locurile unde au fost descoperite până în acel moment.
Din lucrările apărute mai recent în România merită amintită lucrarea lui Aurel DragotăNecropola medievală timpurie de la Alba Iulia –Str. Brînduşei. Cercetările arheologice din anii
1997-2008- apărută în 2009, în care sunt analizate monedele arpadiene descoperite aici dar sunt
amintite şi alte necropole în care s-au găsit aceleaşi tipuri de monede.
Cele mai vechi cercetări arheologice din ţara noastră în care au fost scoase la iveală
primele monede arpadiene i-au aparţinut lui Martin Roska. Acesta a realizat săpături arheologice
în anul 1911 la Hunedoara- Dealul cu Comori descoperind un număr de 9 denari de argint emişi
de regi ca Ştefan I, Andrei I, Bela I şi Solomon I dar şi o monedă bizantină perforată. Acelaşi M.
Roska împreună cu A. Josika au realizat cercetări arheologice în 1912 la Moldoveneşti
(Varfalău, Turda). Aici, inventarul funerar descoperit cuprinde şi 17 denari de argint aparţinând
regilor maghiari din secolul al XI-lea.
Alte cercetări arheologice au avut loc în 1979 la Alba Iulia-Str. Vânătorilor, cercetări
conduse de Mihai Blăjan41. Din cele 186 de morminte dezvelite doar 23 dintre ele conţineau
monede. Piese întregi au fost recuperate din 17 morminte,iar în celelalte morminte s-au găsit
monede fragmentare. În cele 23 de morminte s-au descoperit 24 de monede după cum urmează: 8
bucăţi-Andrei I, 2- Béla I, 5-Solomon, 1-Geza I şi 4-Ladislau I. Celelalte patru monede s-au
păstrat foarte fragmentate, neputându-se stabili emitenţii lor. Cercetările au arătat că 16 monede,
adică 66,66% din totalul descoperirilor, provin din morminte de femei de diferite vârste, în timp
ce 16 monede au fost descoperite în morminte de bărbaţi-29,16 %.
Printre cele mai recente cercetări arheologice se numără cele de la Alba Iulia-Str.
Brînduşei şi Pîclişa-La Izvoare.
În necropola medievală de la Alba Iulia- Str. Brînduşei s-au realizat cercetări arheologice
în perioada 1997-2008. Inventarul funerar descoperit este unul foarte divers acesta conţinând
ceramică, podoabe, accesorii vestimentare, ofrande dar şi monede. Astfel în cele 109 morminte
care au avut inventar funerar s-a descoperit un număr de 24 de monede arpadiene: Ştefan I-12
bucăţi, Petru-4, Aba Samuel-2, Andrei I-7, Béla-1 şi Solomon-2.
La Pîclişa-La Izvoare s-au realizat cercetări arheologice în anul 2000, iar mai recent în
2011. În urma investigaţiilor din anul 2000, s-au descoperit 3 denari de argint, primul de la
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Ştefan I, iar alţi doi de la Andrei I, aceştia apărând în asociere şi cu alt material funerar precum
inelele de tâmplă cu terminaţie în –S.
La reluarea cercetărilor, în anul 2011, pe terenurile private ale domnilor Gheorghe şi
Iancu Alexandru, s-au cercetat 7 morminte. În unul din morminte-M.18 (mormânt de femeie) sau descoperit 4 oboli de argint din perioada lui Andrei I. Pe lângă inventarul monetar, în acest
mormânt s-a mai descoperit descoperit un inel pentru deget, torsadat din 3 sârme de argint şi un
inel de buclă din argint, circular în secţiune, cu capetele apropiate.
Cea mai importantă lucrare care tratează clasificarea monedelor arpadiene este cea scrisă
de László Kovács, A kora Árpád-kori magyar pénzverésröl Ermetani és régészeti tanulmányok a
Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla Uralkodása közöltti idoöszakának (10001141) érméiröl, în VAH, VII apărută în 1997 la Budapesta. Aici tratează fiecare monedă
arpadiană apărută, relaţionându-le după Corpus Nummorum Hungariae-CNH. şi lucrarea lui
Emil Unger.
Această clasificare a apărut din nevoia de a uşura munca cercetărilor şi de a forma o
tipologie care să uşureze munca acestora. László Kovács face o clasificare a tuturor monedelor
apărute în spaţiul ungar în perioada secolelor X-XII, începând cu Ştefan I-denarii de tip H1-H5
şi încheind cu denariide tip H49-H54 apar emişi de Béla al II lea.
În spaţiul geografic cercetat au apărut denari de la Ştefan I-H1-CNH1-Unger 1, Petru –
H6-CNH8-Unger 2, Aba Samuel- H7-CNH 10-Unger 3, Andrei I –H8-CNH 11-Unger 4 şi H9CNH 12-14-Unger 5, Béla I-H11-CNH 15-Unger 6, Solomon H14a-CNH 19-Unger 8 şi H15CNH 20-Unger 9, ducele Geza H18-CNH 23-Unger 12 şi Ladislau H22-24-CNH 26-30-Unger
15-17 42 fiecare având o legendă specifică pe avers şi pe revers cum se va vedea în continuare o
dată cu prezentarea necropolelor şi a monedelor descoperite.
În ceea ce priveşte emiterea monedei arpadiene au fost lansate mai multe ipoteze. Kupa Mihály
43
aduce în discuţie condiţiile politice, economice, legislative şi militare care au caracterizat
perioadele respective.
Mult timp sprecialiştii au considerat că prima monedă maghiară este cea de tip CNH I,1
care datează din perioada regelui Ştefan. Inscripţia de pe avers STEPHANUS REX îl
desemnează pe Ştefan iar cea de pe revers REGIA CIVITAS se referă la cetatea lui de scaun, la
Esztergom sau Székesfehérvár. A fost determinată greutatea, duritatea şi au fost specificate
posibilele legături cu Regensburg.
Până la urcarea sa pe tron Ştefan I nu a putut emite monede. Acest drept ius monetarium
era un apanaj al regalităţii, acest drept regal fiind respectat mai ales în ţările creştine. Cei care nu
respectau acest drept erau condamnaţi la moarte prin decapitare şi li se confisca averea.
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Evoluţia în timp a condiţiilor sociale, economice şi politice a atras după sine introducerea
obligatorie a monedei. Denarul maghiar nu a răspuns doar acestei nevoi ci exprima independenţa
regatului maghiar în faţa tendinţelor de subjugare venite din partea imperiului romano-german.
Astfel între anii 1010-1018 a apărut denarul de argint cu inscripţia +LANCEA REGIS şi
+REGIA CIVITAS. Ele au fost bătute de specialişti colonizaţi în regatul maghiar. Aversul
denotă o origine germană, dar reversul se apropie mai mult de tehnica italiană. Aceasta exprimă
foarte bine lancea Regis ce este ţinută de o mână ce coboară din cer este de la Roma şi reprezintă
de fapt egalitatea regelui maghiar cu ceilalţi regi sau împăraţi ai lumii deoarece ea este
recunoscută de Dumnezeu.
Monedele din secolelele XI-XIII descoperite pe teritoriul Transilvaniei constituie un
mijloc important pentru cunoaşterea circulaţiei monetare în Transilvania în perioada evului
mediu timpuriu. Conform istoricilor există trei tipuri de izvoare care privesc circulaţia
monedelor: descoperirile monetare, izvoarele narative, cronicile şi izvoarele documentare.
Informaţiile documentare contemporane privitoare la circulaţia monetară pe teritoriul
Transilvaniei în secolele XI-XII sunt foarte rare 44. Nu există niciuna din secolul al XI-lea, în a
doua parte a secolului XII apar câteva, în timp ce în secolul următor numărul lor creşte. Având
în vedere că izvoarele narrative sunt foarte slab reprezentate, descoperirile monetare sunt
singurele care pot furniza date cât de cât complete.
Situaţia descoperirilor monetare este completată de informaţiile documentare din secolul
al XIII-lea. Astfel, Registrul de Judecată de la Oradea din 1208-1235, arată că viaţa economică şi
socială a vremii era una destul de bună.
Cronicile din secolele XII-XIV sunt foarte sărace în date privind viaţa economică şi mai
ales la problemele monetare. Cronicile insistă mai mult pe evenimentele politice şi nu pe cele
sociale sau economice.
Anonymus foloseşte curent marca drept mijloc de apreciere a valorilor. El întrebuinţează
termenul de marcă pentru a preţui valorile într-o epocă în care marca nu era încă cunoscută şi
folosită.
În cronica sa, scrisă la sfârşitul secolului al XIII lea, Simion de Keza are câteva ştiri
referitoare la echivalarea monedelor ungureşti cu solizii de aur bizantini în timpul regelui Béla I
(1060-1063) 45. Informaţiile acestea le repetă, la 1358, pe baza izvorului comun, autorul Cronicii
Pictate de la Viena. Astfel, pentru studierea circulaţiei monetare în această perioadă, raportarea
se poate face doar la informaţiile pe care le oferă tezaurele monetare şi documentele epocii.
Ţinând seama de ordinea cronologică a apariţiei lor, monedele a căror circulaţie e atestată pe
teritoriul Transilvaniei în perioada XI-XIII, se împart în patru categorii: monede sud-dunărene;
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bizantine în secolele XI-XII; sârbeşti în secolul al XIII-lea; monede maghiare; monede apusene,
germanice din Boemia, Italia, Franţa, Anglia; monede orientale şi tătăreşti.
Lista descoperirilor monetare din secolul al XI-lea până în secolul al XIII lea arată că în
Transilvania au circulat monede aparţinând tuturor regilor arpadieni (1001-1301). Monedele
maghiare au urmat cele două mari căi de penetraţie economică şi politică în Transilvania, valea
Mureşului, de-a lungul căreia s-au găsit monede maghiare la Hunedoara, Lancrăm, Alba Iulia,
Moreşti şi Sînpaul; şi valea Someşului, după cum atestă monedele din secolul al XI-lea
descoperite la Cluj. De asemenea, astfel de monede s-au descoperit la Moldoveneşti.
Conform S. Tettamanti, se pot distinge 10 poziţii variate, de depune a obolului în
morminte. Depunerea plăcii din metal pe ochi sau în gură, precede obolul şi este o caracteristică
a populaţiilor fino ugrice, cu scopul de a acoperi privirea dăunătoare a defunctului 46. Singurul
tip atestat în descoperirile din Transilvania, are pe avers legenda STEPHANVS REX iar pe
revers REGIA CIVITAS.
Denari de acest tip au m-ai apărut la Alba Iulia- Colecţia Anton Triest, Alba IuliaColecţia Bela Csemi, Bögöt (Kom. Vas) 47 , Dolný Peter II , Gerendás (Kom. Békés) 48, Hodoni
– „Pocioroane”, Malé Kosihy (Slovacia), Moldoveneşti, Szabolcs 49, Szombathely – Szent
Márton templom (Kom. Vas).
Descoperiri monetare de la Petru (1038-1041;1044-1046) pot fi amintite şi la
Biharkeresztes – Ártánd – „Nagyfarkasdomb ”, Bjelo Brdo – Str. Veneţia (Croaţia), Bögöt (Kom.
Vas), Csanytelek – Dilitor, Dăbîca, Ellend – Nagygödör, Gerendás (Kom. Békés), Hunedoara –
„Dealul cu comori”50, Moldoveneşti, Püspökladány-Eperjesvölgy şi Vladimirescu. Prezenţa lor
poare fi remarcată şi în tezaurele de la Lancrăm (Jud. Alba) şi Slimnic (Jud. Sibiu). Aceştia se
încadrează în tipul H-6 (CNH 8 Unger-2) având pe avers legenda PETRVS REX iar pe revers
PANNONIA.
Destul de rare în arealul transilvan sunt şi emisiunile monetare ale regelui Aba Samuel
(1041-1044), tipul H 7-CNH 10-Unger 3-SAMVEL REX pe avers iar pe revers având
PANONEIA sunt evidenţiate doar în necropolele de la Alba Iulia – „ Staţia de Salvare ” şi
Moldoveneşti – Grădina castelului Jósika Gábor .
În privinţa emisiunilor monetare de la Andrei I (1046 - 1060), se constată frecvenţa a
două tipuri. Primul tip (H 8 Kovács), are pe avers inscripţia + REX ANDREAS, delimitată de
46

Tettamanti S, Temetkezési szokások a X - XI. Sz. - ban a Kárpát - medencében./Begräbnissitten im 10 - 11. Jh. Im
Karpatenbecken. StudCom 3, 1975, p. 79 - 123. Monedele descoperite în cimitirele de la Hunedoara şi
Moldoveneşti, apar doar în primele patru poziţii, respectiv: în gură, pe şi lângă craniu, pe piept şi sub trunchi.
Majoritatea pieselor descoperite în regiunea Alfőld, apar în gură.
47
Kiss, Vas megye 10 – 12. századi sír – és kincsleleteinek, Szombathely, 2000., p.9..
48
Hampel, Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn, I - III, Budapest, 1905, p. 856, pl. 510/10.
49
Kovács, Laszlo, Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. VAH VI, Budapest, 1994, p. 20, fig. 4/M.
15, M.19.
50
Roska ,M, Árpádkori temető Vajdahunyadon. - Sepultures de l' époque d' Arpad, a Vajdahunyad. Dolg Cluj IV,
1, 1913, p. 166 - 198.

23

două şiraguri de perle, unul pe marginea monedei iar celălalt în zona centrală. În interiorul
şiragului din zona centrală, se află o cruce al cărui braţ superior, corespunde în general cu
cealaltă cruciuliţă care desparte textul. Uneori, aversul a fost foarte bine bătut, astfel încât se
observă şi pe revers. Pe revers, care se caracterizează prin faptul că nu a fost bine centrat, se află
legenda + REGIA CIVITAS.
Al doilea tip (H 9 Kovács), are pe avers legenda + REX ANDREAS. Marginea monedei
este decorată cu un şirag de perle, iar în interior două linii circulare, intersectate de fascicule de
trei linii, plasate ca o prelungire a braţelor crucii din zona centrală. Braţele crucii din zona
centrală sunt compuse din mănunchiuri de câte trei linii. Între braţe se află câte o pană sau un
cerc. Legenda de pe revers este PANONEIA. Şi în acest caz, braţul superior al crucii, corespunde
cruciuliţei care desparte textul.
Denari de tipul H 8 şi H 9, avem în M. 282 de la Alba Iulia „Staţia de Salvare”, unul
depus pe partea stângă a mandibulei defunctului, iar celălalt în zona bazinului. Cimitirul de la
Alba Iulia – Str. Vînătorilor, deţine emisiuni ale regelui Andrei I, în M. 12, M. 114, M. 121, M.
152, M. 155, M. 182, M. 205 şi M. 208 51 . Tipul H 8 este bine reprezentat în M. 107, M. 113 şi
M. 153, din cimitirul de la Bjelo Brdo – Str. Veneţia.
Se remarcă frecvenţa acestor denari şi în descoperiri fortuite, necropole sau colecţii:
Alba Iulia – Str. Brînduşei, Alba Iulia – Colecţia Anton Triest, Biharkeresztes – Ártánd –
„Nagyfarkasdomb” , Bögöt (Kom. Vas), Čakajovce (Slovacia), Csanytelek – Dilitor, Dolný Peter
II, Ellend – Nagygödör, Ellend – Szilfa, Hunedoara – “Dealul cu Comori“ ,Hurbanovo –
Bohatá (Slovacia), Moldoveneşti, Pécs – Vasas, Pîclişa – „La Izvoare”, Sorokpolány –
Berekaljai, Kápolnai út (Kom. Vas), Szabolcs şi Szegvár-Oromdűlő . În necropola de la Bjelo
Brdo – Str. Veneţia, s-a identificat la mâna dreaptă a defunctului din M. 165, doi denari de acest
tip. Denari de tipul H 9, s-au mai evidenţiat în M. 5 din cimitirul de la Mlynárce, plasat în secolul
al XI – lea, precum şi în M. 35 de la Velké Hostĕrádky (Cehia).
Mult mai bine reprezentate sunt descoperirile monetare ale regelui Béla (1060 – 1063),
aşa cum o dovedesc cimitirele de la Alba Iulia – Str. Brînduşei, Alba Iulia – Str. Vînătorilor,
Bjelo Brdo – Str. Veneţia, Hunedoara – „ Dealul cu Comori ” , Malé Kosihy (Slovacia) ,
Moldoveneşti, Püspökladány-Eperjesvölgy, Vladimirescu şi Svinjarevac. Acestia se încadrează
în tipul H 12-CNH 17-Unger 6- av. BELA REX şi rv. PANNONIA.
Emisiunile monetare ale regelui Solomon (1063 - 1074) sunt prezente la Alba Iulia – Str.
Brînduşei, Alba Iulia – Str. Vînătorilor, Alba Iulia – Colecţia Anton Triest, Hunedoara –
„Dealul cu Comori”, Moldoveneşti, Püspökladány-Eperjesvölgy, Sorokpolány – Berekaljai,
Kápolnai út (Kom. Vas) şi Szegvár-Oromdűlő. Aceste monede se încadrează în tipul H 14 b.
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Printre cele mai răspândite sunt emisiunile monetare ale regelui Ladislau I (1077 - 1095).
Prezenţa lor este semnalată la Alba Iulia – Str. Vînătorilor (H22-24) , Alba Iulia – Colecţia
Anton Triest, Deva, Dăbîca, Moldoveneşti şi Svinjarevac.
Două tezaure descoperite în jud. Cluj, din care unul la Frata - „ La Fîntîniţă ” iar celălalt
la Turda, sunt compuse numai din emisiuni monetare ale regelui Ladislau I. Ultimul tezaur
menţionat, care s-a recuperat parţial, a intrat în colecţiile Muzeului din Turda în anul 1968. Cele
24 de piese păstrate, sunt emisiuni ale regelui Ladislau I (1077 -1095), ce au o greutate medie de
0. 75 gr. şi un diametru cuprins între 19 mm – 20 mm. Descoperirea lui în apropierea lacurilor, a
fost pusă în legătură cu tranzacţiile de sare .
În spaţiul european al secolului X-XI se întâlneşte obiceiul depunerii monedei în
morminte. Această practică a depunerii monedei în morminte este precedată de o alta, respectiv
depunerea jumătăţii inferioare dintr-un pandantiv dublu cordiform. Dacă în Transilvania s-a
observat doar depunerea de monede arpadiene, în schimb, în Pannonia şi sud-vestul Slovaciei
apar şi monede vest-europene sau arabe
Depunerea plăcii din metal pe ochi sau în gură, precede obolul şi este o practică
caracteristică populaţiilor fino-ugrice, cu scopul de a acoperi privirea dăunătoare a defunctului.
După cum s-a văzut în prezentarea necropolelor în care s-au găsit monede arpadiene, acestea au
fost găsite în mai multe poziţii.52 Astfel, s-au stabilit 10 poziţii distincte de depunere a
monedelor: în gură, pe şi lângă craniu, pe piept, sub trunchi, în mână, în jurul braţelor, pe mijloc,
bazin, la picioare, pe stinghie şi în dreptul umărului. S-a observat că în Transilvania denarii apar
doar în patru poziţii: în gură, pe şi lângă craniu, pe piept şi sub trunchi în timp ce în sudul şi estul
Ungariei apar doar în gură.
La Alba Iulia str. Brînduşei monedele au fost descoperite astfel: în M. 93 cele două
monede perforate au fost găsite în jurul gâtului iar cea din M. 225 a fost descoperită pe torace, iar
în stânga toracelui s-a găsit denarul din M. 137. În regiunea craniului s-au dentificat trei
exemplare-M. 94, M. 133 şi M. 142.
Monedele de la Aba Samuel s-au remarcat în gură-M. 216 şi lângă craniu M.217. Acestea
au analogii în cimitirele de la Alba Iulia-Staţia de Salvare şi Moldoveneşti53
Monedele aparţinând lui Andrei I descoperite pe Str. Brînduşei au fost depistate în
cavitatea bucală sau zona mandibulei, în zona umărului drept, pe piept şi sub craniu, pe partea
dreaptă (M. 59, M. 70, M. 137, M. 138, M. 144, M. 200, M. 225, M. 231. Denarii emişi de
Andrei I de la Alba Iulia-Staţia de Salvare din M.282 au fost depuşi unul pe partea stângă a
mandibulei iar unul pe bazin. La Bjelo Brdo cei doi denari din M.165 se aflau lângă mâna
52
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dreaptă a defunctului. Tot la Bjelo Brdo-Str. Veneţia s-au găsit monede şi pe lângă sau în calota
craniană.
Denarul aparţinâd lui Béla I din M. 141 a fost găsit în apropierea gurii, în timp ce
monedele aparţinând lui Solomon s-au identificat în M. 105-pe partea stângă a bazinului şi în M.
207.
La Pîclişa- La Izvoare s-au găsit 5 denari de argint de la Andrei I, unul dintre ei fiind
găsit în mâna stângă, un altul în gură iar doi în unghiul format de radius şi cubitus la antebraţul
stâng.
La Alba Iulia- Str. Vânătorilor au fost găsite monede în diverse poziţii, remarcându-se
cele 4 monede aparţinând lui Ladislau I care au fost găsite în preajma mandibulei (trei dintre ele)
şi una aflată iniţial în gură. În mormintele F. 75 şi F. 253 de la Sindolka/Nitra, s-au identificat
monede emise de Ştefan I şi Andrei I, depuse deasupra bazinului.
Astfel se observă diversitatea poziţionării monedelor arpadiene în toate cele 10 poziţii
anatomice menţionate de S. Tettamanti. Însă, de cele mai multe ori în inventarul funerar al
mormintelor monedele nu au apărut singure ci însoţite de alt material arheologic.
Aşa cum s-a arătat, în unele morminte au fost descoperite mai multe tipuri de monede.
Astfel, denari de la Ştefan I apar în asociere cu emisiuni de la Petru I sau cu Andrei I-lucru
observat la Alba Iulia-Str. Brînduşei 54 în mormintele M. 93, M. 137 şi M .225. În ceea ce
priveşte alte obiecte găsite , s-a observat că forma 29 apare în asociere doar cu monede emise de
Andrei I –M.200 şi M.231. În aceste morminte s-au găsit următoarele artefacte:M. 200: inel
pentru deget realizat din sârme torsadate din argint (d=2,41 cm, g=0,33 cm, G=3,11 g-la mâna
dreapta), două inele de păr de argint cu o extremitate în –s , ambele pe partea stângă a craniului
(d=2,1 x 2,4 cm, g= 0,2 cm, G= 2,25 g şi d= 2,17 x 2,35cm, g =0,2 cm, G= 2,15 g) iar în M. 231
inel pentru deget forma 29 Giesler d=2,5 cm, g= 0,4 cm la mâna dreaptă ) 55.
Inel pentru deget, torsadat din 3 sârme de argint, cu extremităţile bătute s-a găsit la
Pîclişa-La Izvoare în M. 18 cu gr. mijloc = 3,36 mm, gr. capete = 2,79 x 2,90 mm, d = 23,15 x
25,61 mm în asociere cu patru denari de la Andrei I, împreună cu un inel de buclă din argint,
circular în secţiune, cu capetele apropiate (gr. = 1,63 x 1,86 mm, d = 12,45 x 14,40 mm)
identificat sub craniu. Tot un inel torsadat pentru deget din bronz s-a găsit în M. 2. Inelul, avea g
= 4 mm, gr. = 3. 0252 şi d = 2. 4 cm. La demontarea scheletului, lângă craniu s-a găsit un inel de
tâmplă cu o extremitate în – S ( g = 2 mm, gr. = 1.1215, d = 1.3 cm, l S = 5 mm, asociat cu un
denar de la Ştefan I.
La Hunedoara-Dealul cu Comori întâlnim în denari de la Andrei I în asociere cu inele de
argint-M.31, trei astfel de inele ci dimensiunea de 18 mm. În M.39 apare o monedă de la Ştefan I
cu un inel de argint.
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Inele 25 Giesler s-au găsit împreună cu emisiuni de la Ştefan I şi Petru I la Alba Iulia- Str.
Brînduşei M. 24 (două inele pentru deget din bronz cu secţiune rombică, capetele desfăcute şi
subţiate, unul găsit lângă femurul drept iar unul lângă femurul stâng şi două de acelaşi tip pe
parietalul stâng, M. 137 (două inele de argint – câte unul pe fiecare parte a craniului), M. 170
(inel pentru deget din bronz cu capetele desfăcute şi subţiate) şi în M. 228 un inel cu capăt în-s.
De asemenea formele 1b, 27 şi colan de sârmă circulară apar în corelaţie cu monede Ştefan I: M.
94 (două inele pentru deget din bronz cu secţiune rombică, capetele desfăcute şi subţiate-(d = 2,7
cm x 2,52 cm, gfir = 0,34 cm, G = 4,40 g, şi d = 2,5 x 2,6 cm, gfir = 0,4 cm, G = 4,78 g) şi M. 170
(d = 2,6 cm, gmijloc = 0,5 cm, gcapete = 0,2 cm, G = 5,05 g-lângă membrul inferior drept). O altă
monedă de la Ştefan I în asociere cu forma 27 Giesler s-a găsit la Malé Kosihy 56.
Formele 3, 30 Giesler, cuţit şi inele de păr în-s apar cu emisiuni de la Ştefan I şi Andrei I.
Emisiunile lui Béla I şi Solomon au în asociere doar inele de păr cu capăt un –s. Un astfel de
exemplar s-a găsit la Bjelo Brdo unde această formă apare cu doi denari de la Andrei I şi cu un
inel cu extremitate în –s. Acelaşi lucru s-a constatat şi la Čakajovce în M. 117 57. Prezenţa acestei
forme este constatată în M. 242 de la Sindolka şi M. 271 de la Puspokladany-Eperjesvolgy, unde
apar în conexiune cu un denar emis de Béla I. Forma 3 Giesler mai apare şi în M. 61 de la
Csanytelek Dilitor unde apare în corelaţie cu inele de păr în –s, forma 1 şi cu patru denari de
argint emişi în perioada lui Ştefan I.
Un alt artefact care apare în asociere cu monede este brăţara de tip 7 Giesler. Acest tip
apare în corelaţie cu inele de păr în –s şi inel 29 la Moldoveneşti în M. XVI sau cu denar Andrei
I –M. XXXI şi în M. XVIII cu monedă de la Aba Samuel. Acelaşi lucru se constată şi în
inventarul de la Szoreg-Homokbanya unde scheletul de femeie avea două brăţări rombice, un
inel de păr în –s şi două monede de la Andrei I. 58
O altă podoabă care apare împreună cu denari arpadieni este colanul. Acestea sunt din
argint, bronz sau fier şi pot fi simple sau torsadate.
În necropola de la Alba Iulia –Str. Brînduşei în M. 142 s-a descoperit un colan circular de
argint, cu închidere din două cârlige. Acesta a fost găsit într-un mormânt de copil în jurul gâtului
d= 9 cm x9,5 cm iar grosimea firului de 0,2 cm.
Un colan identic dar din bronz s-a descoperit la Moldoveneşti în M. XVIII. Acesta are
secţiunea circulară şi are suspendat un pandantiv în formă de ochelari. El apare în corelaţie cu
forma 7, inel 27 şi un denar Aba Samuel 59. Un astfel de colan s-a găsit în M.107 la Bjelo Brdo –
Str, Veneţia unde apare cu emisiuni monetare de la Andrei I şi Bela I. 60 Un alt tip de colan,
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torsadat din patru sârme de bronz, cu sistem de închidere buclă s-a găsit în M. 94 în necropola
de pe Str. Brînduşei. Acesta avea d=15,35 cm, g=0,64 cm iar grosimea firului de 0, 24 cm. În
ambele cazuri, M.94 şi M.142, colanele au fost identificate în asociere cu denari de la Ştefan I.
Alte obiecte care se evideţiază în mormintele în care au apărut denari sunt: cuţit, aplică
patrulateră, aplică discoidală, amuletă din colţ de câine, şirag de mărgele. Acestea apar în
necropola de pe Str. Brînduşei în asociere cu denari de la Ştefan I: M.145 aplica patrulateră
(realizată din argint cu colţurile cordiforme în stare fragmentară şi ornamentată cu motive
vegetale incizate L=2,7X2,7 cm, g=0,12 cm, G=5,90 g) şi M. 137 cuţit( din fier cu muchia
dreaptă şi tăişul curbat spre vârf L=12,2 cm, G=18,36 g), Petru-M. 152 şiragul de mărgele (95
de mărgele segment întregi sau fragmentare, o mărgea tubulară, 40 de mărgele rotunde, o mărgea
verde, 2 mărgele albastre, 2 mărgele galbene şi 8 albe G=26,43 g), Aba Samuel (M.216 amuleta
din colţul de câine) şi Andrei I M.59 aplica discoidală (din bronz cu decor cruciform , prevăzută
cu două perforaţii d= 3 cm, grosime tablă 0,1 cm, diametru perforaţii=0,2 cm şi G=4,9 g).
De asemenea la Moldoveneşti şi Pîclişa-La Izvoare apar cuţite. La Moldoveneşti, lama
de cuţit din M. XXIII s-a identificat lângă umărul stâng în asociere cu denar de la Ştefan I, iar în
M. LV, în asociere cu denar de la Ladislau I. 61
Conform analizării necropolelor amintite şi a materialului numismatic de secol XI din
zona bazinului dunărean s-a observat o largă răspândire a monedelor arpadiene în Transilvania,
Ungaria dar şi Slovacia sau Cehia.
Monedele emise de Ştefan I şi Andrei I se găsesc în proporţie covârşitoare în spaţiul
românesc, doar 8 monede emise de cei doi regi aparţinând spaţiului extracarpatic.
Prezenţa acestora în număr foarte mare în Transilvania, arată că acest teritoriu era
controlat într-un mod sau altul de maghiari. În bazinul carpatic existau la începutul secolului al
XI-lea două structuri politice care se aflau în opoziţie: Transilvania lui Gyula şi noua structură
creştină pe care o organiza Ştefan I, acestea fiind într-o permanentă luptă. Prima dintre ele
controla o zonă foarte importantă din punctul de vedere al resurselor subsolului în Transilvania
iar cealaltă parte controla Pannonia, regiune care realiza contactul dintre cele două lumi.
Prezenţa monedelor în necropole iar mai apoi studierea lor, au ajutat la datarea unor
necropole şi a altor materiale arhelogice aflate în conexiune cu acestea. S-a putut observa că
numărul mare de monede împreună cu alte artefacte dintr-un mormânt arăta statutul social al
defunctului; de asemenea se poate spune ci certitudine că mormintele cu inventar funerar
numeros aparţineau în cele mai multor cazuri copiilor.
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Satul Țăuți sau Tăuț (maghiară Tótfalud) unde se află cetatea este situat pe Valea
Ampoiului, la 13 km de Alba Iulia. Cetatea medievală a fost construită în 1276, la inițiativa
episcopului Petru al Ardealului, aflându-se la aproximativ 700 m înălțime față de nivelul mării.
Intrarea principală în incinta cetății se făcea prin partea de vest.
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Cetatea este menționată în surse în 1379, când episcopul Transilvaniei Goblinus donează
vatra satului Tăuți, ce se afla sub administrația cetății, unor călugări paulini. Aceștia își vor
construi aici o mănăstire care apare în documente mai târziu. În „Compendiul” cronicarului
italian Giovanandrea Gromo din anul 1563 aflăm că în mănăstirea de la Tăuți mai erau decât
patru călugări. Același cronicar italian descoperă o serie de inscripții romane în mănăstire. Un
călător de origine franceză găsește la 1574 această mănăstire nelocuită. Locul unde era situat
lăcașul de cult poartă în memoria colectivă a localnicilor numele de Costei, din latinescul
castellum. Urme de ziduri, cărămizi și alte materiale atestă prezența acestei mănăstiri.
Din cercetările lui Adalbert Cserni ce au avut loc în 1875, avem informația că mănăstirea
se compunea dintr-o biserică, o fortificație de formă dreptunghiulară cu turnuri și chiliile
călugărilor. În prima jumătate a secolului al XVI-lea, în timpul lui Ioan Zapolya, se execută
lucrări importante de întărire a cetății. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Castaldo începe
o serie de lucrări de fortificare a cetăților transilvanene, printre care și cea de la Tăuți.
Datorită faptului că cetatea nu mai corespundea cerințelor ce țin de arhitectura militară a
perioadei respective (dimensiune redusă și locație), austriecii au părăsit cetatea care va trece din
nou în administrația Episcopiei Transilvaniei. Aceasta este ultima mențiune a cetății ca
fortificație în funcțiune, ulterior urmând a fi demantelată de austrieci (1553-1556). Mănăstirea
este menționată până în anul 1570.
Primele cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Alba Iulia, confirmă
faptul că suprafața cetății era de 4750 mp. Partea cea mai veche a cetății era compusă dintr-un
donjon62 de formă patrulateră construit din blocuri de stâncă de proveniență locală și așezat
direct pe vârful stâncii (planul A). Zidul cetății avea o grosime de 2.70 m. Donjonul a fost apărat
pe latura de nord-vest și vest. Zidul de pe latura sudică, fiind mai expus intemperiilor, e prăbușit
în prăpastie și astfel se mai pot distinge decât tăieturile de fixare în stâncă. Acest fapt ne face să
credem că zidul a fost mai subțire în această locație.
Spre sfârșitul secolului al XIII-lea zidurile cetății nu depășeau în grosime 1.10 m, iar
donjonul avea formă pătrată. Ulterior, pe latura de est a donjonului a fost adaugată o incintă cu
laturi de dimensiuni diferite (9 X 2.80 m). Zidurile acestei incinte aveau o grosime de 1.50 m
(planul B). În acelasi timp s-a construit o altă incintă (planul II) ce proteja laturile de nord-vest,
vest și nord. În acest fel era rezolvată aproape complet apărarea tuturor laturilor vulnerabile, cu
excepția laturii estice. Zidul incintei II nu era uniform, fiind mai gros (5.5 m) în porțiunea de
nord-vest. Acest zid merge spre vest, urcând pe stâncă, unde se subțiază până la 1.80 m, urmând
a se intersecta cu zidul primei incinte. Poarta de intrare este marcată pe hartă cu punctul C. În
jurul porții, zidul era ceva mai gros, sporind astfel protecția în cel mai important punct. În fața
porții, într-o mică adâncitură în stâncă a fost amenajat șanțul de apărare, în perioada în care
țantul avea două incinte (D).
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În secolul al XVI-lea, când cetatea a reprezentat un punct strategic important, în colțul de
nord-vest al incintei II a fost adăugat un bastion lung de 19 m cu ziduri ce aveau o grosime de
aproximativ 3 m. (E)
Cu F avem reprezentat pe harta cetății un șanț lung de 59 m cu o lățime ce variază între 6
și 14 m. Intrarea se făcea prin colțul sud-vestic al curții interioare (D) printr-o încăpere ce avea
rol de barbacană63 (G), de unde se urca pe un pod de lemn la poarta principală, amenajată în
incinta II.
Poarta era formată din două deschideri, una mai largă de 2 m și alta mai îngustă de 0.7 m.
Exteriorul porții era apărat de o grilă de fier. Organizarea interioară a cetății era simplă. În afară
de donjonul mai sus amintit și de camera alipită acestuia, pe latura de est s-au mai identificat și
alte construcții interioare din zid. Astfel, în colțul nord-estic al incintei II s-a construit o cisternă
lungă de 4 m, lată de 2.35 m și adâncă de 8 m (H). Interiorul ei a fost tencuit cu mortar hidraulic,
gros de 5 cm.
Între zidurile incintelor, pe latura de nord-vest, au fost construite două camere. Intrarea în
aceste camere se făcea pe sub un portal de piatră cioplită, în arc semicircular. Destinația acestor
camere nu se poate preciza.
În colțul sud-vestic al incintei I au mai fost precizate două camere mici (K), ce serveau ca
depozite de alimente. Camerele au fost identificate mai ales după cantitatea mare de oase și
materii organice descoperite în această locație. Ca tehnici de construcție a zidurilor avem două
procedee:
 Legarea zidăriei cu mortar de var cald în amestec cu nisip,
 Legarea zidăriei cu mortar de nisip și var.
De obicei în mortar se mai punea și praf de cărămidă cu scopul de a face zidul mai puternic.
Ca perioada de construcție, avem trei mari faze:
 Prima fază (secolul al XIII-lea) au fost construite zidurile incintei I și donjonul,
 În faza a doua au apărut poarta de acces și cisterna,
 În cea de-a treia fază a fost construit bastionul din colțul nord-vestic al cetății.
E posibil ca și șantul cel nou și curtea interioară să fi fost construite într-o fază apropiată.
De asemenea este important să menționăm că în incinta cetății a fost descoperită o cantitate
însemnată de material, cum ar fi săgeți, sulițe, seceri, coase, potcoave sau zabale precum și
blocuri de piatră fasonată.
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În latină barbecana. În arhitectura medievală reprezintă o deschizătură de dimensiuni considerabile făcută în zidul
unui turn de apărare.
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„Iată cea mai veche şi mai măreaţă din toate mănăstirile de peste Olt.“
Grigore Alexandrescu
Mânăstirea Tismana este cel mai cunoscut lăcaş de cult din istoria poporului român, una
dintre cele mai vechi mânăstiri din România fiind, în acelaşi timp, atât un focar de cultură cât şi
un punct strategic fortificat utilizat de către domnitorii Ţării Româneşti în apărarea împotriva
expansiunii maghiare şi otomane. Acest lăcaş de cult a fost întemeiat „de Radu Negru Basarabă
la începutul domnirii sale, 1372 este locul mândru şi pitoresc în care s-au petrecut evenimente
însemnate ale patriei noastre, fala Gorjului şi a ţării, cuibul de vultur al nemuritorului părinte
Nicodim“64.
Ilustrul călugăr sârb Nicodim a fost mâna dreaptă a lui Vladislav Vodă (1364-1372) şi a
lui Radu Negru (1373-1384) în privinţa organizării bisericeşti 65. În timpul lui Alexandru Vodă,
tatăl lui Vladislav şi al lui Radu, Nicodim se afla în Serbia, în regiunea Cladova, unde va
cunoaşte pentru prima oară pe Radu-Negru, ce era pe atunci, Ban al Severinului 66. Marele
călugăr Nicodim este primul organizator al mânăstirilor din Oltenia, iar prin înaltele sale
cunoştinţe teologice şi literare, cunoscător al limbilor slave şi greacă, prin puterea talentului său
oratoric, şi adânca sa pietate a luptat cu izbândă în contra catolicismului 67, care progresa sub
protecţiunea Doamnei Clara, catolică, soţia a doua a lui Alexandru Vodă, după moartea primei
soţii, Doamna Marghita.
Radu, fiul lui Alexandru Vodă, s-a distins prin fundaţiunile sale religioase, atât pentru că
a părăsit ducatele Amlaş şi Făgăraş, pentru a nu mai recunoaşte suzeranitatea ungurilor, dar şi
pentru faptul că şi-a asociat numele cu al lui Nicodim, s-a confundat cu „Negru Vodă“ al tradiţiei
populare, atribuindu-se şi întemeierea statului, nu numai întemeierea primelor mânăstiri, Vodiţa,
Tismana. Pentru a cunoaşte mai bine viaţa sfântului Nicodim, acest mare călugăr din secolul al
XIV-lea vom începe cu biograful său, Ieromonahul Ştefan. Ieromonahul Ştefan este primul
cercetător care a reconstituit viaţa Sfântului Nicodim, pe baza hrisoavelor mănăstirii, inscripţiilor
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de la mânăstirea Tismana şi Bistriţa, a raclei Sfântului de la Tismana şi a tradiţiilor orale luate
din mediul laic şi bisericesc 68.
Un alt mare om care a relatat este Paul de Alep, fiul partriarhului Matei Psaltul al
Alexandriei, care a călătorit în Ţările Române în 1657, culegând date despre viaţa bisericească a
românilor, între care şi despre mânăstirea Tismana şi sfântul Nicodim 69.
Prima mânăstire din Ţara Românească zidită de Nicodim, este cea de la Vodiţa din 1369,
din piatră, aflată lângă Porţile de Fier. Acesta ajunge la Tismana în 1373, pentru a construi o
mânăstire, în urma unei vedenii, locul stabilit va fi acolo unde va găsi lemnul de tisă, care nu
creşte nicăieri altundeva, iar să-l descopere, Nicodim a căutat vreme de 15 ani 70. Pentru a stabili
locul pentru masa sfântului altar a ţinut un post de 40 de zile. Prin bunăvoinţa şi cu sprijinul lui
Radu Vodă la 1374, în locul bisericii din lemn a început zidirea bisericii sfinţită la 15 august
1378, fapt întărit de Dan I, fiul lui Radu, în anul 1385, printr-un hrisov71, ce prevedea: „satul
Cumanilor cu Toporna, balta Bistreţ şi satele Hrisomuniţii şi Tismana partea Ligăşeştilor şi
Ruşeştilor, apoi cele dăruite de unchiul său Vladislav voevod mânăstirii Vodiţa, satul Jidovştiţa
cu Potocul, pescăriile la Dunăre, Dunărea de la povârnişul Oreahova, Vodiţa-Mare cu nucii şi
livezile, seliştea Bahnei, moara la Bistriţa şi 40 de sălaşe de ţigani “ 72 . Planul bisericii era
bizantin-sârbesc. Datorită implicării lui Nicodim, biserica şi anexele au suferit în decursul anilor
mai multe transformări arhitecturale şi picturale, realizate cu sprijin domnesc.
Arhitectura, pictura, săpături de tot felul şi ornamente sculpturale pe piatră, lemn, pe os,
vase şi alte obiecte de metal lucrate cu dăltiţa sau gravate, turnate masiv sau de sârmă (filigrane)
din aur şi cu smalţ73, vasele sacre lucrate cu măiestrie, stofe bogat ţesute cu cusături grele şi
complicate în aur şi mărgăritare, minunate prin plasticitatea florilor şi a chipurilor, arată sufletul
eminamente pios al strămoşilor noştri, al bunilor domnitori 74. Biserica mânăstirii Tismana a fost
pictată în stil bizantin înfăţişând „sfinţii, martirii (…), cu feţele strălucitoare de acea expresie
divină ce se însufleţeşte prin credinţa arzătoare a timpului“ 75.
La 27 iunie 1387 Mircea cel Bătrân confirmă toate privilegiile anterioare ale mânăstirii
Tismana, cele date de Vladislav, unchiul său, pentru Vodiţa, Radu, tatăl său, al lui Dan, fratele
său, precum şi moştenirea lăsată de Dimitrie Dăbăcescu, patru părţi din Dăbăceşti. Pe lângă
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acestea domnul mai adăuga şi de la el satul Jarcovăţ, seliştea Stăncişoara, unde a fost satul
Bresniţa, Petroviţa şi Vârliţa76 .
Printr-un document emis de cancelaria domnească la 1392, Mircea cel Bătrân întăreşte
privilegiile mânăstirii Tismana şi confirmă rânduielile călugărului Nicodim privind alegerea
egumenului mânăstirii de către călugări, fără amestecul nimănui, nici măcar al domnului 77
La 23 noiembrie 1406 este emis la mânăstirea Tismana, în prezenţa domnitorului Mircea
cel Bătrân un document prin care egumenul mânăstirii, călugărul Nicodim, obţinea privilegiul ca
nimeni să nu aibă voie să pescuiască în râul Tismana sau să pască vitele pe moşia mânăstirii 78.
Domnitorul Ţării Româneşti se afla în drum spre cetatea Severinului unde urma a se întâlni cu
regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg. Tot în 1406, despotul sârb, Ştefan Lazarevici
dăruieşte mânăstirii Tismana zece sate din Serbia, acest privilegiu fiind valabil atât în timpul
vieţii călugărului Nicodim, cât şi după moartea acestuia 79
Alexandru Ştefulescu precizează că Mircea era însoţit „de jupân Brat judeţul Târgu
80
Jiului“ , documentul fiind, de altfel, prima menţiune a oraşului Târgu Jiu. Călugărul
Nicodim
moare la 26 decembrie 1406, fiind îngropat în mormântul din pridvorul bisericii mânăstirii
Tismana. Pe piatra de mormânt a marelui călugăr, stă scris: „În acest loc a fost înmormântat
trupul sfântului prea cuviosului părintelui nostru Nicodim arhimandrit începătorul din temelie
acestui sfânt şi dumnezeiesc lăcaş, carele l-au înălţat şi zidit prin râvna şi cu ajutorul bine
credincioşilor Radu V. V. Negru şi a fiilor săi Dan V. V. şi Mircea V. V.“81. A fost canonizat,
numele fiindu-i înscris în calendarul ortodox la data de 26 decembrie.
Înainte de a muri, Sfântul Nicodim a coborât din peştera unde trăia, în mânăstire „şi a
petrecut în post, în priveghere şi în rugăciune toată noaptea“82 de Crăciun, revenind apoi în
peştera sa „chemându-i pe toţi pe rând (…), tuturor le-a dat părinteasca blagoslovenie (…), şi a
doua zi de Naşterea Domnului a trecut din viaţa aceasta vremelnică“ 83.
În anul 1407, după moartea Sfântului Nicodim, Mircea cel Bătrân porunceşte satelor
Tismanei să asculte de acum de noul stareţ Agathon şi făgăduieşte că nu va retrage dania făcută
mânăstirii „iar alţii nimeni dintre boieri să nu cuteze (…), ca să vă ia ceva sau să vă tragă la alte
munci, oricui să-i daţi la cap“84.
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În 1428 regele Ungariei, Sigismund, întăreşte mânăstirii Tismana „(…), târgul Kiselevo
cu vama şi viile şi livezile şi cu tot hotarul şi venitul liber, (…), şi satele Popovţi şi Mariiani şi
Drâmni pe Mlava şi Clicevăţ pe Dunăre“ 85.
La 2 august 1439, domnitorul Ţării Româneşti Vlad Dracul confirmă mânăstirii Tismana
toate stăpânirile din timpul lui Radu, Dan I, Vladislav, unchiul tatălui său, Mircea cel Bătrân
precum şi „donaţiunea Doamnei Calinichia, mama tatălui său Mircea“ 86, iar în 1444 Iancu de
Hunedoara, confirmă mânăstirilor Vodiţa şi Tismana, libertatea confesiunii şi stăpânire asupra
averilor lor. La fel ca şi ceilalţi domnitori ai Ţărilor Române, Vlad Ţepeş, confirmă printr-un
document din anul 1458, stăpânire mânăstirii Tismana „peste câte a avut şi a ţinut în zilele
răposatului său părinte“87.
La începutul secolului al XVI-lea, Neagoe Basarab (1512-1521) a acoperit biserica
mânăstirii Tismana cu tablă de plumb, însă din cauza năvălirii turcilor din 1605, „pe lângă alte
obiecte preţioase, au mai luat şi plumbul de pe acoperişul bisericii“ 88.
Cu acelaşi prilej mânăstirea a fost incendiată, turcii capturând cele 7 tunuri existente.
Matei Basarab (1633-1654) a reparat mânăstirea şi a donat obiecte bisericeşti, precum: sfetnice,
candele şi clopote. Pe unul dintre clopote, turnat în 1651, era reprezentată stema Ţării Româneşti
şi gravată inscripţia „Io Mathei Basarabă cu mila lui D-zeu, principe şi voevod al Munteniei“89,
realizând totodată şi paraclisul mânăstirii Tismana.În ianuarie 1821, cu câteva zile înainte de
declanşarea revoluţiei, Tudor Vladimirescu a vizitat mânăstire Tismana care avea să fie
transformată într-una din bazele sale de apărare din Oltenia, alături de mânăstirile Strehaia şi
Gura Motrului.
Biserica mânăstirii Tismana a fost pictată în mai multe rânduri. Astfel în 1732, doamna
Stanca Glogoveanu a ajutat la refacerea picturii din naos şi altar, iar în 1766, pictorul Dimitrie
Diaconu a aplicat peste fresca din 1564, o nouă pictură. Biserica mânăstirii Tismana a suferit mai
multe modificări în anul 1844, iar în 1855 a fost refăcută pentru a se „proporţiona cu noile clădiri
dimprejur“90.
Mânăstirea Tismana prin averea de care dispunea, prin rolul pe care l-a jucat, a fost un
model strălucit de călăuzire a vieţii religioase. A fost cea dintâi şcoală din ţară, de călugări
învăţaţi, din care se recrutau viitorii episcopi şi mitropoliţi precum şi diaci pentru cancelariile
domneşti. A fost permanent un focar de cultură, aici s-au strâns cele mai multe documente
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istorice „ce vorbeau de marile întinderi de pământ ce se găseau în cuprinsul domeniului
mânăstirii“91.
În ceea ce priveşte, activitatea literară, mânăstirea Tismana a reprezentat şi reprezintă
sfera de influenţă spirituală ce a inspirat o serie de scriitori precum: Grigore Alexandrescu,
Alexandru Vlahuţă, Anton Pann, George Coşbuc.
Grigore Alexandrescu a scris poezia „Răsăritul lunei la Tismana“, în 1842, operă pe care
avea să o publice în anul 1847; Alexandru Vlahuţă a fost impresionat de frumuseţea zonei
Tismana pe care a vizitat-o în 1901; Anton Pann a avut la Tismana o rodnică activitate în
domeniul redactării şi tipăririi de muzică ecleziastică în limba română 92. George Coşbuc a fost
atras de frumuseţea aşezărilor de la Tismana, unde îşi petrecea verile alături de familia sa. Fiul
său Alexandru, a murit în drum spre mânăstire, în comuna Băleşti, într-un accident de maşină.
În anul 1955, în cadrul lucrărilor de restaurare a bisericii mânăstirii Tismana, a fost
extrasă freasca din 1766 situată în pronaos, fiind expusă în cadrul muzeului mânăstirii Tismana.
Această operaţiune este unică în Europa.
În anul 1983 a fost reconstruit, după planurile Sfântului Nicodim, pridvorul bisericii
mânăstirii Tismana, acesta fiind pictat în anul 1994.
Mânăstirea Tismana este cea mai veche vatră de cultură, un adevărat muzeu al trecutului,
un mare sanctuar pentru arderile umane ale prezentului şi viitorului, o fereastră deschisă spre
aspiraţiile viitorului şi unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Gorjului şi Olteniei,
„unul din mărgăritarele cele mai preţioase ale coroanei primilor principi Basarabi“ 93.
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DRUM DE FIER LA SCORŢARU NOU

Prof. CLAUDIU SACHELARIE

Prin comuna Scorţaru Nou, judeţul Brăila, trecea demult o cale ferată denumită „C.F.R.
Îngustă”, construită de germani în timpul ocupaţiei militare din Primul Război Mondial. Pentru
a-şi putea aproviziona trupele eficient, germanii construiesc şi un pod peste râul Buzău (fig. 5).
După război, calea ferată a fost folosită pentru transportul de călători. După 1946 calea ferată
este dezafectată, dar podul continuă să fie folosit pentru trecerea râului. În 1969, în urma unor
mari inundaţii Buzăul rupe podul, iar traversele sunt folosite la orezăriile de la Măxineni –
Corbu. A fost singura dată când comuna Scorţaru Nou a fost conectată la reţeaua naţională a
căilor ferate (fig. 3).
Zona Buzăului inferior împreună cu linia Siretului au reprezentat din decembrie 1916
până în vara anului 1917 linia de front între armatele germane (împreună cu armatele austroungare, turceşti şi bulgare) şi armatele ruseşti. După fixarea frontului pe linia Siretului la 10
ianuarie 1917, trupele germane şi aliaţii lor aveau nevoie de hrană, adăpost şi muniţii.
Pentru a asigura transportul rapid de provizii pe linia frontului, armata imperială germană
construieşte între Brăila şi Râmnicu Sărat o linie de cale ferată (fig. 1). Aceasta trecea prin
comuna Scorţaru Nou unde va fi existat şi o gară. Gara din Scorţaru Nou era construită în zona
de nord a satului, spre ieşirea către satul Sihleanu, în punctul numit de săteni la Percea, poreclă
dată lui Tănăsuică Vasile. Era o cale ferată specială, fiind denumită ulterior, după ce va intra în
administrarea Căilor Ferate Române, C.F.R. Îngustă. Va purta această denumire deoarece
ecartamentul liniilor era mai îngust decât cel standard. Linia de cale ferată mergea paralel cu
linia frontului. Făcea următoarele legături: Brăila – Tudor Vladimirescu – Scorţaru Nou – Ariciu
– Stupina – Ciorăşti – Codreşti – Pueşti – Colibaşi – Râmnicu-Sărat (fig. 2). În dreptul satului
Scorţaru Nou drumul de fier trecea peste râul Buzău pe un pod de lemn. După război va deservi
populaţia civilă şi administraţia statului. Pe harta C.F.R., publicată în almanahul ziarelor
Adevărul şi Dimineaţa în 1923, linia C.F.R. Îngustă apare ca fiind funcţională. Însă, câţiva ani
mai târziu, probabil că linia este dezafectată, deoarece găsim un răspuns al Direcţiunii Generale a
C.F.R. (nr. 12 din 4 aprilie 1947) la cererea Primăriei Scorţaru Nou, în care se menţionează că
materialul rulant de pe podul peste Buzău nu se demontează. Prin adresa Primăriei Scorţaru Nou
nr. 560 din 31 decembrie 1946 către Direcţiunea II Reg, C.F.R. Brăila, aflăm că se cere ca podul
C.F.R. peste râul Buzău să nu fie demontat fiind foarte necesar locuitorilor comunei şi
comunelor învecinate. Comuna doreşte a-l lua în primire şi a instala paza. Primăria cere a i se
lăsa şi cantonul, fiind necesar pentru locuinţa paznicului comunal al podului, precum şi toate
instalaţiile de la pod. Prin procesul – verbal din 20 martie 1947, primarul comunei Scorţaru Nou,
Stan Aramă, ia în primire podul C.F.R.
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Podul a deservit Calea Ferată Îngustă Traian Sat – Cozeşti. Podul era construit din lemn
pe lungimea de 81 de metri; conţinea 17 panouri de şine cu traverse de fier care nu se puteau
demonta fiind prinse în pod şi cimentuite. Se preda şi Cantonul nr. 2 ce era construit la capra
podului din scândură cu pereţi dubli umpluţi cu pământ, compus din o camera şi o sală. Prin
decizia nr. 2 din 1 aprilie 1947 emisă de primar, se aproba instituirea, de la 1 aprilie acelaşi an, a
unei taxe de pod.
Pentru străini:
 trecerea cu căruţa goală – 5.000 lei;
 trecerea cu căruţa plină – 10.000 lei;
 trecerea cu atomobilul (maşină mică) – 12.000 lei;
 trecerea cu camionul – 20.000 lei;
 trecerea călare cu un cal – 1.000 lei;
Pentru săteni:
 trecerea cu căruţa goală – 3.000 lei;
 trecerea cu căruţa plină – 9.000 lei;
 trecerea călare cu un cal – 900 lei.
Podul a fost distrus în 1969 când au avut loc marile inundaţii ale Buzăului. O parte din
traversele de fier au fost folosite ulterior la orezăriile de la Măxineni – Corbu (fig. 4). Deşi
românii au avut cumplit de mult de suferit în urma Marelui Război, au rămas în urma ocupaţiei
germane şi câteva lucruri benefice, cum a fost cazul liniei ferate înguste. Multă vreme linia ferată
a fost folosită de locuitorii de la Scorţaru Nou şi din vecinătate pentru a se deplasa cu uşurinţă,
într-o vreme când alt mijloc de transport în afara căruţei nu exista. Orice scorţărean care dorea să
călătorească cu trenul spre Brăila sau altă parte a ţării conectată la reţeaua C.F.R., putea să o facă
plecând din gara de la Scorţaru Nou, se îndrepta apoi spre Traianu, de unde se putea face
legătura cu restul ţării. Mulţi din tinerii scorţăreni care se şcoleau la Brăila sau Galaţi foloseau
trenul ca mijloc de transport, făcând legătura între Scorţaru Nou – Traianu pe linia îngustă, de
unde schimbau trenul pe ecartament normal şi se îndreptau apoi către Brăila sau Galaţi.
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CARTEA DE JOC – OBIECT DE CREAȚIE ARTISTICĂ
(SIMBOLISTICĂ. EVOLUŢIA SIMBOLURILOR)
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krik3t_me@yahoo.com

Ideea de a avea câte un simbol pentru fiecare suită în parte îşi are originea în cărţile
chinezeşti care reprezentau banul acelei perioade. Acestea aveau patru suite, ale căror simboluri
erau monede, şiruri de monede (greşit interpretate mai târziu ca bastoane), miriade de monede şi
zeci de miriade de monede (unde miriada e 10000). Acestea au fost reprezentate ca ideograme cu
numere de la 2 la 9 în primele trei suite şi de la 1 la 9 în suita zecilor de miriade. Este sugerat
faptul că hârtia cărţilor de joc era de fapt bancnota, deopotrivă carte de joc şi miza pe care se
juca.
Numeroase tipuri de pachete de cărţi au fost folosite în Europa încă de la introducerea pe
aceste teritorii a cărţilor de joc, în jurul sec.XIV şi variate tipuri sunt folosite şi azi în unele
regiuni, pentru diferite jocuri. Ce au toate în comun este numărul constant de 4 suite, iar
numerele indică valoarea mai mică sau mai mare a cărţilor. Este o singură carte de un fel în
fiecare suită. Diferenţele între cărţile de joc europene constau în numărul de cărţi în fiecare suită,
astfel că în binecunoscutul pachet francez sunt 13 cărţi, 14 în cel francez de Tarot, 12 în cel
spaniol şi 10 în italian, 8 în unele pachete destinate anumitor jocuri germane şi austriece şi 5 în
Tarock-ul unguresc.
În Europa de secol XV, suitele de cărţi de joc variau; tipic, existau patru suite într-un
pachet, însă nu erau neobişnuite nici cele cu câte cinci suite. În Germania, sistemul inimă-clopotfrunză-ghindă este folosit şi astăzi, iar la noi acest sistem este cel unguresc.
Diversele contexte culturale au dus la o diversitate de tipuri de cărţi de joc; între timp, Franţa era
centrul creării manuscriselor, iar Germania, al gravurii şi tiparului.
În consecinţă, întâi a apărut sistemul latin de reprezentare a suitelor, care încă
funcţionează în Spania, Italia (aici sunt inventate cărţile de Tarot), unele regiuni din Franţa şi
nordul Africii. Sistemul de reprezentare germanic, inclusiv cel elveţian, s-a dezvoltat după o
perioadă de experimentări cu diferite combinaţii de suite, iar în final a fost inventat sistemul
francez, ca o urmare a inovaţiilor tehnice unde cărţile cu numere au fost simplificate şi astfel a
devenit cel mai utilizat sistem în întreaga lume. Cele patru suite, treflă ♣-pică ♠-cupă ♥-caro ♦,
provin din Franţa sec. XV, de asemenea, aproximativ anul 1480. Trefla probabil a fost inspirată
din frunza sau ghinda sistemului germanic de joc. Consacrate în timp, aceste simboluri sunt
principalele întâlnite azi la cărţile de joc.
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Ierarhia suitelor este, de obicei, de la treflă (cea mai mică), caro, cupă şi pică (cea mai
mare), dar la unele jocuri diferă.

Şi în afara jocului de cărţi se întâlnesc cele patru simboluri enumerate mai sus. Fiind
adoptate de Divizia 101 Aeropurtată pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cele patru
semne deosebeau regimentele constituente:
 Trefla ♣ - identifica 327th Glider Infantry Regiment; actualmente, purtată de 1 st Brigade
Combat Team;
 Pica ♠ - identifica 506th Parachute Infantry Regiment; actualmente, purtată de 4th
Brigade Combat Team.
 Cupa ♥ - identifica 502nd Parachute Infantry Regiment; actualmente, purtată de 2 nd
Brigade Combat Team;
 Caro ♦ - identifica 501st Parachute Infantry Regiment; actualmente, purtată de 101st
Combat Aviation Brigade.
Înapoi la modul de fabricaţie al cărţilor de joc, se constată creşterea cererii de obiecte
culturale, care a dus la inventarea unor metode mai rapide şi mai ieftine de producţie (hârtia,
xilogravura, tiparul mobil) în masă. Pe măsură ce cărţile de joc devin tot mai faimoase, producţia
este accelerată de aceste procese alternative, incluzând cărţile făcute manual, şabloanele sau alte
tehnici improvizate. Pachetele apărute timpuriu au inclus metode artizanale de producţie, care sau dovedit a fi mari consumatoare de timp, însă rezultatele erau mai mult decât mulţumitoare.
Cartonul care sta la baza cărţilor de joc era fabricat manual, din mai multe straturi de hârtie lipite
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laolaltă. Numeroase exemplare mai scumpe erau gravate în plăci de cupru, fiind folosită
îndemânarea giuvaergiului şi a gravorului. Acestea din urmă au o mai mare precizie şi fineţe a
liniei şi o mai bună claritate a detaliului, fiind produse pentru colecţionari sau oferite ca şi
cadouri de nuntă şi lăsate ca moştenire de familie, de o deosebită preţiozitate.
Cărţile de lux, pictate manual, erau disponibile într-un număr mic pentru unele companii
selecte sau pentru colecţionarii care se bucurau în privat de frumuseţea lor.
Exemplarele produse mecanic sau cele tipărite, mai grosiere în design şi execuţie, erau
destinate unei mase vaste de oameni doritori, dar folosirea lor era limitată pentru că se deteriorau
mai repede.
Repertoriul de motive angajate în ilustraţia de carte de joc a fost utilizat în alte
meşteşuguri cu mult timp înainte de apariţia cărţilor de joc. Tradiţia era ca meşteşugarul să-şi
lucreze piesele după modele din caiete de schiţe, adunate pe bucăţi de pergament. De-a lungul
timpului, aceste modele s-au răspândit astfel de la atelier la atelier şi de la maestru la ucenic.
Imaginile obţinute în călătoriile peste hotare conţineau adesea erori de observaţie şi proporţie,
compuse mai apoi de copierile care au urmat. Ilustraţiile care apar adesea în acest context
înfăţişează animale, plante, flori, păsări, motive care revin aproape identic în tapiserie, sculptură
şi manuscrise. Adesea, tema era o aluzie la competiţii, la copii sprinteni sau false ostilităţi între
animale. Designul lor era de cele mai multe ori influenţat de poveşti moralizatoare şi alte texte
scrise; toate motivele erau încărcate de simbolistică, de limbaj semiotic, fiind ecoul proverbelor
şi al credinţelor populare de zi cu zi.
Pachetul de cărţi a devenit în sine un nou limbaj, câştigându-şi în timp un format şi o
structură proprie. În cele dintâi pachete, simbolurile suitelor erau reprezentate de obiecte uzuale,
la care oricine s-ar putea gândi: flori, animale, păsări, scuturi, coroane, inele, monede, rodii,
ghinde, frunze, seminţe şi sâmburi de tot felul; aşa cum am arătat, cupa, pica, caroul şi trefla au
apărut mult mai târziu. Ca urmare a globalizării, a economiei şi a dezvoltării calculatoarelor şi a
creşterii uzului lor, design-ul cărţilor de joc este unul uniform, constant pe de o parte, dar cu mari
posibilităţi de personalizare, pe de altă parte. Un rol fundamental al cărţilor de joc îl reprezintă
cel de liant social, de mijloc de comunicare (cu partenerul/partenerii de joc ori cu cartea în sine).
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Luna, principalul luminator al nopţii, a fost privită de toate civilizaţiile lumii cu teamă şi
admiraţie. Ca şi predecesorii lor, populaţiile Europei medievale s-au arătat profund interesate de
Lună şi de explicarea prezenţei ei. Ne propunem, aşadar, un scurt demers asupra percepţiilor
medievale despre Lună, atât la nivel ştiinţific cât şi la nivelul mitologiei şi imaginarului. Avem în
vedere studierea mai multor perspective ştiinţifice, filosofice şi religioase precreştine,
paralelcreştine şi creştine, dar şi civilizaţia Europei anilor 476-1000, implicit mitologia şi religia
cosmologică a diverselor populaţii.
Se pare că cea mai veche cercetare ştiinţifică a Lunii a aparţinut egiptenilor antici, care au
studiat eclipse lunare înca din jurul anului 4440 a. H. În 3379 a. H. apărea şi prima atestare
mayaşă privind acest tip de eclipse. În mileniul III a. H., babilonienii stabileau şi ei periodicitatea
eclipselor, iar asirienii apreciau lunaţia (perioada dintre două luni pline) la 29,5 zile. Mult mai
târziu, în jurul anului 1361 a. H., chinezii incep şi ei să studieze eclipsele lunare 94.
Primii europeni care au studiat şi au emis teorii despre Lună au fost grecii antici, care,
prin Thales din Milet (sec. VI a. H.) înţeleg că aceasta este luminată de Soare şi enunţează
cauzele eclipselor. În acelaşi secol, Anaximendros considera că Luna ar fi luat naştere, prin
opoziţia conceptelor de rece şi cald, din materia primordială, nedeterminată şi infinită (apeiron),
iar Parmenidas din Eleea preciza că ea ar avea aceeaşi structură cu a Pământului95. Referitor la
lumina emanată de Lună, Aleximandros o considera drept un simplu orificiu al unui înveliş opac,
prin care pătrundea lumina Universului, iar Anaximenes (586-528 a. H.) este primul care îşi dă
seama că această lumină se datorează reflexiei luminii solare 96.
Un secol mai târziu, Filolaos, un discipol pitagoreic, observa sfericitatea acestui corp
ceresc, pentru ca, mai apoi, Eudoxios din Knidos (408-355 a. H.) să considere că toate planetele,
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inclusiv luna, se mişcă în jurul Pământului pe o sferă 97. El a fost primul filosof care a observat că
motricitatea Lunii faţă de Pământ este independentă de a celorlalte planete 98.
O altă problemă a filosofilor greci a fost aceea de a calcula distanţele Pământ-Lună-Soare
şi a preciza dimensiunile acestor corpuri prin raportare la diametrul Pământului. Acest lucru era
realizat de către Aristarh din Samos, în jurul anului 265 a. H. 99. În jurul anului 150 a. H., Hiparh
din Niceea reuşea chiar să calculeze precis distanţa Pământ-Lună100.
Posedonios (135-51 a. H.) a studiat şi el fenomenele lunare, descriind cele trei faze ale
mareelor si calculând, pe baza acestui studiu, lăţimea oceanului Atlantic, într-o vreme în care
europenii nu descoperiseră Lumea Nouă101.
În jurul anului 140 p. Hr., grecul latinizat Claudius Ptolemeu prezenta, în Megale sintaxis
tes Astronomias, cum Luna şi stelele descriu orbite circulare în jurul Pământului. Tradusă în
arabă cu titlul de Almogeste (sec. VIII), ea a constituit lucrarea de referinţă, deşi greşită, a tuturor
astronomilor Evului mediu timpuriu. Şi după 1175, lucrarea a reprezentat un reper, de această
dată în versiunea sa latină, realizată de Gerard de Cremona 102.
Se pare că grecii nu au fost singurii antici care au studiat prezenţa acestui corp ceresc.
Potrivit lui Iordanes, marele preot geto-dac Deceneu (sec I a. H.) a dedus, în baza formării sale
pitagoreice, că orbita lunii este eliptică 103. De studierea Lunii şi a fenomenelor lunare s-au ocupat
şi marii filosofi romani, însă ei emit foarte puţine idei originale, preferând să le remodeleze pe
cele enunţate de greci.
În plan ideologic, observăm că societăţile precreştine şi paralelcreştine ale Europei îşi
împărţeau panteonul în două categorii distincte: htoniană (asociată centrului Pământului) şi
uraniană (asociată Soarelui şi Universului). Toate civilizaţiile europene plasau Luna în spectrul
htonian, atribuind acesteia zeităţi feminine ale naturii, fecundităţii şi fertilităţii. Pentru societăţile
precreştine, avem în discuţie Abnoba (zeiţa celtică a Lunii şi a vânătorii)104, Argimpasa (zeiţa
scitică a Lunii)105, Artemis (zeiţa greacă a Lunii şi vânătorii, protectoare a animalelor sălbatice şi
iniţiatoare a tinerelor cupluri)106, Bendis (zeiţa traco-iliră a Lunii, pădurilor şi farmecelor), Diana
(zeiţa romană a Lunii şi a vânătorii), Hecate (zeiţă greacă despre care se credea că, în nopţile cu
lună de fildeş, bântuie răscrucile cu trei drumuri) 107 sau Selene (zeiţa greacă a Lunii şi a iubirii
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nocturne)108. Până târziu în Evul mediu, acestui tip de zeitate i-au fost asociaţi simbolic ursul şi
leul, animalele sale favorite şi heraldice 109.
Germanicii aveau şi ei o zeiţă a lunii, dragostei şi fertilităţii, Freija, care aparţinea triadei
zeilor binevoitori (wan). Ca şi celţii, ei considerau Luna ca având puterea magică de a vindeca
sau a proteja oamenii, animalele sau locurile însemnate cu anumite rune 110. La slavi, Zaria (zeiţa
lunii), era fiica zeului dominant Perun (zeul cerului şi al furtunii), fiind reprezentată drept
fecioară şi simbolizând regenerarea naturii 111. Observăm, aşadar, asocierea directă a Lunii, ca
exponentă a ariei htoniene, cu divinităţi uraniene, fapt ce a favorizat decisiv ascendenţa spre
creştinism a acestor societăţi paralelcreştine.
Pentru prima dată, europenii îşi însuşesc coeziunea cultelor htoniene şi uraniene, prin
contactul cu evreii, populaţie strămutată de autoritatea imperială romană, încă din secolele I-II p.
Hr., printre gali. Pentru aceştia, Yahwéh era un zeu unic şi omnipotent, stăpân al cerului şi al
Pământului112. La începutul secolului VIII, o altă civilizaţie extraeuropeană, arabii, făcea şi ea
cunoscut europenilor pe Allah, un fost zeu quraysit al Lunii (inclus spectrului uranian), drept
divinitate unică şi omnipotentă113.
Creştinismul primar şi, mai ales, cel evoluat au încercat să se opună filosofiei antice şi
aspectului htonian al religiozităţii, propovăduind ideea unui Regat Ceresc pe pământ, de fapt un
ecou al disperării faţă de această lume 114. Această religie impunea spaţiului european un zeu
unic, a cărui putere absolută făcea din calităţile magice ale corpurilor simple atribute ale
Divinităţii universale. Considerat unul din Sfinţii Părinţi ai Bisericii creştine, Iustin scria că
Dumnezeu a creat corpurile din nimic (ex nihilo) şi El este singurul care le poate stăpâni. Astfel,
adevărul nu poate fi descoperit sau interpretat decât în baza revelaţiei divine. Contemporanul
său, Taţian, fondatorul cărturianismului, ajunsese chiar să susţină că „filosofia noastră este mai
veche decât chiar civilizaţia grecilor”. Tot pentru acesta, astrologia era „lucrarea diavolului” 115.
În egală măsură, religiozitatea htoniană a fost trecută şi ea în aria maleficului.
În Topographica Cristiana, Cosmas Indicoplaustes (sec. IV) vede Luna ca fiind una
dintre zidurile Universului, adică prima din cele patru planete dispuse linear, care se situează
vertical deasupra unui Pământ plat şi dreptunghiular, a unei cupole semicilindrice, a Apei şi a
Pământului paradisiac, de unde Noe a traversat Apa pentru a popula Pământul actual. El
presupunea că stelele şi planetele sunt purtate prin Univers de îngeri, iar lipsa acestora în timpul
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zilei s-ar datora ascunderii lor după un munte conic, situat la Poarta de Nord a Pământului. De
asemeni, Cosmas presupunea o Lună mult mai mică decât Pământul 116.
În Hexaimeron, Vasile cel Mare (sec. IV) considera Luna ca fiind un corp de dimensiuni
comparabile Pământului, dar credea că aceasta nu este luminată de Soare, ci, autonom, de o
entitate luminoasă care o înconjoară fără a o contopi. Acelaşi Vasile conştientiza că organismele
vii, mareele şi schimbările atmosferice sunt influenţate de atracţia lunară, atribuind acest fapt
unei forţe „mai presus de fire, aşa cum dă Scriptura mărturie”117. El a fost contrazis de fratele
său, Grigore de Nyssa, care punctează că lumina lunii este o reflexie a razelor solare. Pe baza
acestei teorii, Grigore explica fenomenul eclipselor şi fazelor lunare 118.
Macrobius (sec. V) situa Luna pe un „lanţ de aur” (echivalentul unui lanţ al firii umane)
pe care Dumnezeu l-a lăsat să atârne între Cer şi Pământ. Capătul inferior al acestui lanţ ajungea
până în centrul Pământului, fiind ţinut de Lucifer. Macrobius se încumeta chiar să considere
Luna o delimitare a două niveluri spirituale, transpuse spaţial 119. La nivel ştiinţific, Macrobius a
fost primul care a descris craterele lunare, deşi presupunea că acest corp este alcătuit în totalitate
din gheaţă120. În Ierarhia cerească, Pseudo Dionisie Areopagitul (sec. V), un alt adept al
lanţului, aducea la apogeu ideea mobilităţii cereşti datorate îngerilor. El asocia Lunii îngeri
obişnuiţi, în timp ce Tronurile erau atribute ale planetei Saturn, Dominioanele lui Jupiter,
Virtuţile lui Marte, Principalităţile Soarelui şi Arhanghelii lui Venus şi Mercur 121.
Abia în vremea „papei magician” Silivestrus II (999-1000), Europa revenea la ideea
sfericităţii Pământului şi planetelor, iar în cercurile ştiinţifice încep să recircule scheme elaborate
ale orbitelor planetare122.
Analizând, pe scurt ideile ştiinţifice şi imaginare ale europenilor din Evul Mediu
timpuriu, observăm că aceştia continuau să rămână profund fascinaţi şi interesaţi de Lună.
Înlănţuirea culturală aplicată de Biserică nu a putut opri activitatea intelectuală a Europei, dar
mijloacele de cercetare şi de exprimare a rezultatelor lipseau, în această perioadă. Comparativ cu
a societăţilor antice, percepţia medievalilor despre Lună era mult mai rudimentară, la nivel
ştiinţific, dar intru totul fascinantă, în plan imaginar.
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Interludiul întunecat, în Arthur Koesler, op. cit., pp. 77-78.
http://www.hexaimeron.ro/Cosmologie/Luna.html, preluat 27 ianuarie 2012, 14: 56.
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Ibidem.
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FIOR

ANDREEA HEDEŞ
(din volumul în lucru GEOGRAFII)

se-mbiau a vis trezit marginile lumii
cum mi-ai atins genunchiul rotund cu gândul tău
în lungi mătăsuri vechi războaie
și gând lunecând cum o barcă
în liniștea deltei coboară
în vechi mătăsuri lungi războaie
și parc-un sărut mai apasă
în locul știut
în reci mătăsuri ard războaie
privirea plecată
eresuri mai cheamă...
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CĂRŢI ÎN LANŢURI: COMORILE (NE)DEZLEGATE ALE BILBIOTECILOR
ÎNLĂNŢUITE

TINA PETROIU
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
tina_vs_u@yahoo.co.uk

„Orice lucru din lume există pentru a sfârşi într-o carte”, spunea, în secolul al XIX-lea,
poetul simbolist francez Stéphane Mallarmé. De-a lungul unui drum foarte lung, de sute de mii
de ani, dar care poate fi măsurat cu precizie numai de la apariţia primelor semne scrise, omul a
scrijelit faptele şi gândurile sale, considerând acest demers un remediu împotriva uitării. Apărut
spontan în anumite locuri ale globului, în urmă cu ceva mai mult de 5000 de ani, scrisul este un
fenomen istoric, pornit dintr-o necesitate, opusă manifestărilor legate de nevoile sale imediate,
instinctuale: nevoia de a se hrăni, de a se adăposti, de a se apăra… Deşi am îndrăzni să spunem
că şi ideea, unealta efortului intelectual, este tot o nevoie instinctuală, apărută numai în noaptea
anumitor gânduri.
De la apariţia primelor semne grafice speciale, ce reprezentau, cât mai aproape de
realitate, lucrurile (un ochi, o floare, o stea etc.) şi până la Cadmos, nepotul lui Poseidon, cel care
a adus scrierea fenicienă pe ţărmurile greceşti, şi până la inventarea tiparului de către Johannes
(Gensfleisch zur Laden zum) Gutenberg, magia scrisului, fie că este vorba de inscripţie,
manuscris sau tipăritură, a învăluit toate evenimentele importante ale civilizaţiei umane, fiind
tovarăşă de drum a istoriei omenirii.
Marele istoric Nicolae Iorga afirma că omenirea „…a lăsat monumente de tot felul:
clădiri, statui, tablouri, monede, vase, ustensile, morminte, în sfârşit urme scrise” 123. Spunem, la
rându-ne, sine ira et studio 124, că un astfel de semn scris este şi cartea. Vehicul pentru
cunoaştere, cartea a strâns de-a lungul existenţei civilizaţiei umane – şi una şi cealaltă profund
încercate de minţi distrugătoare – cuvente den bătrăni, din care a extras, graţie unor genii,
miracolul, transformându-l în leac pentru suflete. „Leac pentru suflet” a conservat şi Ramses II
(sec. 14-13 î. Hr.) în biblioteca-i regală 125.
„Cărţile îşi au soarta lor”, spunea poetul-gramatician Terentianus Maurus într-un vers –
singurul rămas de la el. Unele cărţi au norocul de a fi răsfoite de mâinile a miilor de cititori,
altele, nenorocul de a fi pierdute sub colbul uitării. Toate, însă, „sfârşesc” într-o ladă uriaşă de
123

Nicolae Iorga. Cum se scrie istoria? : lecţie de deschidere la Universitatea din Bucureşti, din nov. 1898. În: vol.
Generalităţi cu privire la studiile istorice. Bucureşti, 1933, p. 53.
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Fără ură şi părtinire.
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Pe frontispiciul bibliotecii lui Ramses II, la palatul său din Teba, se află inscripţia “Leac pentru suflet”. În: Virgil
Olteanu, Din istoria şi arta cărţii: lexicon, Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1992, p. 48.
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cărţi, cum o numeau grecii 126: biblioteca. Suport pentru păstrarea şi conservarea cărţii, biblioteca
a apărut odată cu aceasta – codex sau tipăritură, tăbliţă de lut sau sul – constituindu-se în
depozitar de informaţie. Prima bibliotecă publică din istorie este considerată a fi biblioteca lui
Pisistrat, din Atena, întemeiată în sec. 6 î.Hr., însă cea mai vestită bibliotecă din antichitate a fost
cea din Alexandria organizată de către Demetrios din Phaleron, în 290 î.Hr., la cererea lui
Ptolemeu Soter 127.
Istoria acestei instituţii a fost scrisă şi rescrisă de fiecare dată când un semn venea din
trecut. Acest articol doreşte să atragă atenţia asupra unui semn pierdut printre paginile istoriei:
bibliotecile înlănţuite. Un echivalent mult mai strict al sălilor de lectură din zilele noastre.
Înainte de toate, povestea lor izvorăşte dintr-o relaţie om-carte: o dragoste necondiţionată
a bibliotecarului pentru cartea sa. Omul adoră să-şi vadă cititorul căutând (şi găsind!) cartea la
raft, îi este recunoscător cititorului, când acesta îi restituie cartea la timp. Unele biblioteci nu au
serviciul de împrumut la domiciliu, lucru de neînţeles pentru cei dinafară. Explicaţia poate fi
unică şi simplă: cu cât sunt mai preţioase cărţile, cu atât mai protectoare devine grija pentru
soarta lor. Considerăm că această grijă a dat naştere conceptului de bibliotecă înlănţuită şi i-a
îndemnat pe deţinătorii bibliotecilor din perioada Evului Mediu până în secolul al XVIII-lea să
caute soluţii împotriva furtului, să caute răspunsuri la întrebarea „de ce nu o pot lua acasă?”:
„pentru că nu pot desface lanţul”. Aşa au apărut, în unele biblioteci, cărţile înlănţuite (libri
catenati)128: volume prinse cu lanţuri de pupitru, pentru a fi consultate pe loc. Era un semn al
preţuirii ce li se acorda.
Bibliotecile înlănţuite, cum am mai spus, au apărut în Evul Mediu, mai precis în perioada
monastică a istoriei cărţii, când, distrusă de invazii, viaţa intelectuală, specifică aşezărilor urbane,
se izolase în abaţii. Ori cartea este prin esenţă un produs urban, oraşul fiind locul privilegiat al
schimburilor, inclusiv intelectuale. În consecinţă, bibliotecile şi scriptoria lor – atelierele în care
erau scrise, decorate şi legate cărţile – care satisfăceau nevoile comunităţilor respective, se
retrăseseră şi ele în circuitul închis al lumii monastice 129.
Spre deosebire de călugării benedictini cărora Ordinul le permitea să împrumute citească
o singură carte pe an (în rest „ora et labora”) 130 colegii lor din alte ordine – fraciscani,
augustinieni, cartuzieni, cistercieni – aveau nevoie (şi voie!) de colecţii substanţiale de cărţi.
O bibliotecă nouă avea puţine cărţi, încuiate într-un dulap, într-o încăpere în care puteau
fi instalate şi câteva pupitre pentru cititori. În unele mănăstiri şi catedrale, aceste pupitre erau
aşezate într-un spaţiu creat lângă fereastră, oferindu-le astfel cititorilor accesul la lumină şi
intimitate.
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Din gr. Βιβλιοθήκη (bibliotheke)= Βιβλιον (biblion – carte) + θήκη(theke – carte). În: Virgil Olteanu, Din istoria
şi arta cărţii: lexicon, Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1992, p. 48.
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Virgil Olteanu, Din istoria şi arta cărţii: lexicon, Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1992, p. 48.
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Ibidem, p. 49.
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Albert Labarre, Istoria cărţii, Iaşi: Institutul Eeuropean, 2001, p. 42.
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Spre sfârşitul secolulul al XII-lea lucrurile se schimbă, se afirmă renaşterea urbană, odată
cu evoluţia favorabilă a comunităţii. Bibliotecile monastice nu mai sunt singurele colecţii de
carte. Iau amploare bibliotecile regale: biblioteca lui Carol al V-lea, care aduna 1200 de
manuscrise în turnul Luvrului, a rămas celebră. Gustul pentru carte câştigă marile personalităţi:
Richard de Bury (1281-1345), cancelar al Angliei, scrie Philobiblon, prima lucrare de bibliofilie;
ducele Jean de Berry (1340-1416) este cunoscut pentru frumoasele manuscrise pe care le-a
comandat pentru a fi decorate. Se găsesc biblioteci şi în lumea universitară: biblioteci ale
colegiilor cărora fondatorii le-au lăsat moştenire propriile cărţi. Marii ecleziaşti, juriştii, uneori
burghezii încep să adune cărţi.
De obicei, aceste colecţii mari erau divizate în două părţi: o bibliotecă „publică” (magna
libraria), în fond o sală de lectură în care profesorii şi studenţii consultau o colecţie de cărţi utile
studiului şi o bibliotecă „comunală” (parva libraria), uneori denumită bibliotecă „privată” sau
„secretă”, constituită pe baza unui regulament, cu scopul de a împrumuta numai membrilor
instituţiei tutelare duplicate ale unor cărţi sau lucrări specializate (de exemplu, la Merton College
Library 131). Colecţiile private vor creşte în număr şi în importanţă în sec. al XV-lea.
Pe măsură ce colecţiile creşteau, se modifica şi aspectul mobilierului şi al sălilor,
principalul argument fiind asigurarea luminii naturale, atât pentru cititor, dar şi din punctul de
vedere al protejării cărţilor.
Biblioteca universitară specifică Evului Mediu se afla într-o sală dreptunghiulară, cu
lungimea de trei sau patru ori mai mare decât lăţimea, cu tavanul înalt. Sala era amenajată
deasupra mănăstirii sau colegiului, pentru a o proteja împotriva inundaţiilor şi a altor pericole,
inclusiv împotriva hoţilor. Pereţii, podeaua şi tavanul erau din piatră, rezistentă în caz de incediu.
Pereţii erau vopsiţi în verde, o culoare despre care episcopul şi enciclopedistul Isidor de Sevilla
spunea, în secolul al XVII-lea, că este benefică pentru ochi. Lumina necesară studiului era
exclusiv naturală, asigurată prin ferestrele înalte, largi. Foarte rar exista o sursă de căldură 132.
La început, cărţile erau culcate pe lectrium sau pulpitum, pupitru cu tăblia înclinată, astfel
încât să se vadă titlul trecut doar pe copertă 133. Aceste pupitre ocupau spaţiul dintre ferestre,
perpendicular pe peretele lateral al încăperii. Cititorul stătea în picioare sau, după caz, se aşeza
pe o bancă acolo unde cartea era legată cu lanţ.
Abia spre sfârşitul Evului Mediu a intrat în folosinţă sistemul cu rafturi înălţate până în
tavan sau dulapuri prinse de pereţi. Uneori se construiau galerii la jumătatea pereţilor pentru a
înlesni accesul la cărţi. Mesele de lectură erau aşezate, de obicei, în mijlocul sălii. Acest mod de
aranjare a îngreunat şi restricţionat utilizarea sistemului cu lanţuri, dar apariţia tiparului a avut
drept consecinţă si ieftinirea cărţilor şi, prin urmare, a înlesnit bibliotecilor posibilitatea de a
înlocui exemplarul-lipsă.
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Au fost şi alte metode de protecţie a colecţiilor, dar acesta poate constitui subiectul unui
studiu mai aprofundat.
În zilele noastre, bibliotecile înlănţuite sunt rare. Au rămas numai câteva exemple în
Marea Britanie. Pe unele dintre ele încercăm să le prezentăm în aceste rânduri, lăsând cititorului
opţiunea de a le dezlega tainele înlănţuite.
Biblioteca înlănţuită de la Herefore Cathedral, cea mai renumită, conţine un tezaur preţios
pentru istoria bibliotecii britanice. În această catedrală, a funcţionat o bibliotecă teologică, încă
din secolul al XII-lea, dar întregul complex biblioteconomic continuă să sprijine şi astăzi
activitatea catedralei, servind în paralel atât ca centru de cercetare, cât şi ca atracţie turistică. Cea
mai veche şi valoroasă carte este o biblie datând din secolul al XVIII-lea, una dintre cele 229 de
manuscrise medievale. Este cea mai mare bibliotecă înlănţuită, ce datează din secolul al XVIIlea, care şi-a păstrat intact întregul mecanism – lanţuri, vergele, lacăte – cel mai răspândit şi
eficient sistem de securizare a cărţilor de la jumătatea secolului al XVIII-lea din Europa
Occidentală. Aşezarea cărţilor în rafturi este fidelă modelului din perioada 1611-1841, permiţând
în acelaşi timp, conservarea cărţilor în standardele moderne impuse de condiţiile de mediu
actuale.
De prima copertă a fiecărei cărţi este ataşat un lanţ prin intermediul unei cleme de metal.
Celălalt capăt al lanţului este prevăzut cu un inel ce alunecă pe o vergea de lemn fixată pe fiecare
raft. Lanţul este suficient de lung, astfel încât să permită scoaterea cărţii din raft / casetă, dar nu
şi scoaterea ei din bibliotecă. Cărţile sunt aşezate în raft în poziţia opusă celei tradiţionale, cu
cotorul spre interiorul raftului, evitându-se astfel încurcarea lanţului. Modul de aşezare şi
utilizare a cărţilor poate fi observat într-una dintre fotografiile alăturate 134.
Biblioteca Marsh este prima bibliotecă publică din Irlanda, ridicată în anul 1701 de către
Arhiepiscopul Nasrcissus Marsh (1638-1713). Ea a fost proiectată de Sir William Robinson,
arhitectul, care anterior construise Royal Hospital, Kilmainham. Este una dintre puţinele clădiri
rămase în Dublin din secolul al XVIII-lea, încă folosită în scopul său iniţial. Sunt prezente multe
dintre colecţiile, care au fost donate la deschiderea bibliotecii de către arhiepiscop, dar şi de către
primul bibliotecar, Elias Bouhéreau.

Biblioteca Marsh, Irlanda. Sursa: http://www.marshlibrary.ie/
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Interiorul bibliotecii, cu frumoasele sale dulapuri din stejar sculptat, cu litere de
identificare, cu o mitră în vârf şi cu cele trei alcovuri elegante, unde cititorii erau închişi
împreună cu cărţile rare, a rămas neschimbat timp de 300 de ani, de când rezistă acest edificiu.
Este un exemplu măreţ de „bibliotecă de cărturari” din secolul al XVII-lea 135.
Biblioteca înlănţuită a lui Francis Trigge, din localitatea Grantham, ţinutul Lincolnshire, a
fost construită în 1598, pentru Biserica Parohială „St. Wulfram”, una dintre cele mai mari
biserici medievale din Anglia. În acel an, reverendul Francis Trigge, Rector de Welbourn, a
cumpărat cărţi în valoare de 100 lire sterline, pentru a constitui biblioteca: 356 de volume
separate, printre care o carte tipărită la Veneţia în 1472, cu patru ani înainte de introducerea
tiparului în Anglia, de către William Caxton. Dintre acestea, peste 80 de volume sunt încă legate
cu lanţuri de rafturi 136.

Biblioteca înlănţuită a lui Francis Trigge, din localitatea Grantham, ţinutul Lincolnshire. Sursa:
http://www.stwulframs.org.uk/?page_id=84
Royal Grammar School din apropiere de Guildford, Anglia, are o bibliotecă înlănţuită, pe
cât de mică, pe atât de renumită, fiind una dintre ultimele biblioteci şcolare de acest gen.
Biblioteca, adăpostită astăzi de biroul directorului principal al şcolii, a fost înfiinţată de către
episcopul de Norwich, John Parkhurst (1560-1575), născut în Guildford, care şi-a lăsat, prin
testament, cea mai mare parte a cărţilor sale în latină, conservate până astăzi în galeria extinsă în
1650 de Arthur Onslow. Mobilierul actual datează din 1897. Cea mai veche publicaţie a fost
tipărită la Veneţia, pe la 1480. Cea mai veche carte englezească a fost tipărită de către Wynkyn
de Worde, în jurul anului 1500. Aceasta a supravieţuit incendiului din 1962, fiind restaurată în
135
136

http://www.marshlibrary.ie/history/
http://www.stwulframs.org.uk/?page_id=84

57

1965. Biblioteca mai conţine două dintre primele ediţii ale cărţii lui
Principia137.

Sir Isaac Newton,

Royal Grammar School, Guildford, Anglia. Sursa: http://rgsguildford.co.uk/page_viewer.asp?page=+The+Chained+Library&pid=13
Merton College Library, parte a Universităţii Oxford, este considerată cea mai veche
bibliotecă universitară din lume, fondată în 1276. Aici (ca şi la Sorbona) cel mai bun exemplar
din fiecare carte era păstrat împreună cu alte lucrări valoroase. Mai exact era legat, într-un dulap
cu trei încuietori, aflat într-o sală de lectură. Dată fiind practica monahală tradiţională,
duplicatele erau împrumutate studenţilor o dată pe an. Evidenţa împrumuturilor era ţinută de o
persoană din colegiu, care asigura accesul fiecărui student la cărţile necesare studiului, acesta
având dreptul la 8 până la 40 de cărţi 138. Colecţia cuprinde, printre altele, una dintre bibliile
galeze ale reginei Elisabeta I, un glob pământesc şi unul cosmic, ambele din secolul al XVII-lea,
şi o colectie de astrolabi 139 şi alte instrumente ştiinţifice vechi 140.

Merton College Library, Oxford University. Sursa:
http://www.merton.ox.ac.uk/aboutmerton/library8.shtml
137
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Elmer D. Johnson, A history of libraries in the Western World, New York: The Scarecrow Press, 1965, p. 72.
139
Astrolabul este un instrument grec, folosit în trecut pentru a măsura poziţia stelelor şi a soarelui ţi înălţimea lor
deasupra orizontului.
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Accesul la Wimborne Library, din districtul Dorset, se face pe o scară în formă de spirală,
construită acum mai bine de 600 de ani. În vechea Trezorerie, biblioteca a găzduit patrimoniul
catedralei, până la confiscarea acestuia de către Henric al VIII-lea. Biblioteca a fost înfiinţată în
1686, fiind cea de-a doua mare bibliotecă înlănţuită din Marea Britanie şi una dintre primele
biblioteci publice. În Central Case sunt păstrate: un manuscris în piele de viţel din 1343, o carte
legată la curtea lui Henric al VIII-lea, un incunabul tipărit în 1495, cuprinzând operele Sf.
Anselm, precum şi alte nestemate 141.

Wimborne Library. Sursa: http://www.wimborneminster.org.uk/library.html
Oriel College Library cuprinde cărţi vechi, din perioada de început a colegiului, printre
care colecţia aparţinând episcopului de Worcester, Thomas Cobham. Ca şi alte surori ale sale,
biblioteca este împărţită în bibliotecă de împrumut şi bibliotecă înlănţuită. Se pare că aceasta din
urmă ar fi fost ridicată în jurul anului 1409, dar pe la 1449, o bibliotecă nouă a fost amenajată la
primul etaj, pe partea estică, pe locul actualei săli. Biblioteca a rezistat până în secolul al XVIIlea.
Judecând semnele de pe manuscrise, ele probabil au fost legate cu lanţuri, în aşa fel încât
să poată fi întinse pe lectrium, apoi, la începutul secolului al XVII-lea, pe noul mobilier, cu
standuri 142.

Oriel College Library. Sursa: http://www.oriel.ox.ac.uk/content/history-library
141
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Acestea sunt doar câteva dintre bibliotecile înlănţuite care au supravieţuit capriciilor
civilizaţiilor. Cu siguranţă, informaţiile precare prezentate în acest spaţiu nu pot oferi o imagine
detaliată a lor, dar frumuseţea misterioasă poate fi dezvăluită „la faţa locului”, dar şi din foarte
rare scene din ecranizări, spre exemplu scena în care Harry foloseşte Mantia Invizibilă, din seria
„Harry Potter şi Piatra Filozofală”. Aţi văzut filmul, dar, probabil, n-aţi observat cărţile din
lanţuri. Revedeţi-le, bucuraţi-vă şi eliberaţi misterul!
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