"COMUNA" ANABAPTISTA DE LA
IN SEC. XVII

VINŢUL

DE JOS

STRUCTURA EI INTERNA. IDEOLOGIA EI.

Fără îndoială, cea mai interesantă mişcare eretică a secolului al XVI-1ea
a fost mişcarea anabaptistă. Este însă aproape cu neputinţă de stabihit cu
precizie cînd. în ce an .şi în ce împrejurări a apărut această mişcare.
Motivul rezidă în faptul că, din momentul apariţie1, propagatorii mişcării
au fost nevoiţi să-şi dlucă actdrvirta.rbea in condi,ţi'i dandestine, spre a se
feri de prigoana claselor dominante. De altfel. in literatura apuseană de
specialitate discuţiile privitoare la locul, data şi conditiile de apariţie ale
anabaptismului nu pot fi considerate drept rezolvate nici pînă astăzP.
Astfel, cer10etătorii din Statele Undte ooută ffn general ;;;ă fixeze anUl 1525
drept dată la care a apărut mişcarea. Acea~s~tă strădanie izvorăşte din
dorinţa de a nega. în ultimă instanţă, teru:linţelle revoluţionare ale anabaptismului de odinioară şi a scoate în evidenţă caracterul său exclusiv
religios 2 •
Nu intenţionăm. în cadrul acestei lucrări, să analizăm situaţia eco ..
nomico-socială pe solul căreia s-a născut anabaptismul. nici să urmărim
evoluţia sa pînă la războiul ţărănesc german :şi, după înfrongerea lui, pînă
la înfiinţarea comunei din Mlinster. Este însă mai presus lde orice îndoial'ă
că mişcarea anabaptistă nu s-a născut de pe o zi pe alta. Tnchegarea şi
dezvoltM"ea ei nu pot fi separate de mişcăriJJe anterioare eretice, 'oare, la
rîndul lor, sînt verigi ale procesului ce a dus la declaruşarea războiului

1 De exemplu Fritz Blanke stabi~eşte ca dată a apariţiei anabaptismului ziua de
25 ianuarie 1525.
2 Reprezentanţii acestei tendinţe neagă de altfel şi trăsăturile "comuniste" ale
C'omunităţilor anabaptiste. Cf. F. Blanke, Anabaptism and the Reformation, în
Recovery of the Anabaptist Vision, Scattdaile (Pennsylvania), 1957, p. 66. In Statele
Unite, unde există şi astăzi comunităţi anabaptiste mennonirt:e (curent apărut în
]url\.11 anului 1530 în Olanda, denumit după ,reprezentantul său Simon Menno, a luat
fiinţă în anul 1911 o societate (Mennonite Historical Society) cu scopul cercetării
istoriei mişcării anabaptiste. Din anul 1927 soci€'1:.atea dispune şi de o publicaţie
ştiinţifică: Mennonite Quarterly Review. Incepind din 1955, ea a inceput şi publicarea
unei enciclopedii. In ambele publicaţii au apărut culegeri şi izvoare foarte importante, dar ~i o serie de monografii şi studii, dintre care orientarea multora reflectă
tendinţele amintite.

https://biblioteca-digitala.ro

M. BUNTA

232

ţărănesc german. Fapte istorice stau mărturie şi pentru acţiunea propagandei anabaptiste în cadrul mişcării de Reformă încă în perioada premergătoare războiului ţărănesc german şi apoi pentru rolul ei de seamă
chiar în timpul acestuia. Conducătorul reformei populare din Germania
intretinea legături strînse cu fruntaşii mişcării anabaptiste. Mlinzer a
njuns în relaţii apropiate cu ei încă in anul 1520, cind activa ca predicator
in oraşul Zwikau. l'vliinze1· nu s-a alăturat însă anabaptiştilor, ci, dimpotrivă, ei <1 fost acela care i-a atras pe fruntaşii mişcării anabaptiste sub
influenţa sa=J. De atunci, din ce în ce mai mulţi anaba:ptişti au trecut
alături de Miinzer, devenind propagandişti activi ai concepţiilor sale .şi
adepţi ai mişcărilor din cadrul războiului ţărănesc, iar parte din ei rămî
nind credincioşi principiilor lui Miinzer d1iar şi după infringerea războiu
lui ţărănesc german.
După cum am arătat mai sus, anabaptismul, aVîndu-şi rădăcinile in
mişcările ţărăneşti şi plebeiene de la sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul celui următor, a fost un produs al mişcărilor de reformă din
Germania. Baza sa de clasă era identică cu cea a mişcărilor eretice de
nuanţă ţărănească şi plebeiană. Majoritatea adepţilor anabaptismului s-au
recrutat din sinul acestor pături, determinind caracterul ideologic, obiectivele social-politice ale mişcării, fapt care explică de ce anabaptismul s-a
ridicat in chip necesar impotriva reformei burgheze, dezvoltînd mai departe tendinţele antifeudale reprezentate de ereticii protestanţi timpurii,
precursori ai reformei populare.
Mişcarea anabaptistă nu era unitară, astfel nici elementele ideologiei
ei. In sînul mişct.rii s-au format de la bun început diferite curente, care
în multe probleme susţineau păreri identice, în altele însă se situau pe
poziţii divergente. Nu putem insista în cadrul acestei lucrări asupra îruvă
ţ.ăturilor ce caracterizau toate curentele anabaptiste, nici asupra tuturor
deosebirilor existente între ele. Ţinind seamă de scopul ce ni l-am pr()pus
prin însuşi titlul lucrării, vom incerca să subliniem doar trăsăturile comune esenţiale, precum şi deosebirile cele mai importante.
Elementul esenţial in ideologia religioasă anabaptistă, cel care caracterizează toate curentele ei, era negarea botezului copiilor. Anabaptismul
propovăduia că omul trebuie, înainte de toate, să devină demn de a se
supune botezului, să-şi insuşească conştient învăţăturile creştinismului,
ceea ce e posibil numai la o virstă adultă. Această concepţie însemna de
fapt ideea că nimeni nu poate fi încreştinat împotriva voinţei sale, că
spre a deveni creştin e nevoie de o voinţă matură, conştientă, de un act
liber consimţit. Deci ei nu propovădwau necesitattea rebotezării, d preceptul că botezul trebuie făcut atunci cînd omul a devenit matur pentru
acest act, deoarece numai în acest stadiu el este in stare să decidă asupra
propriei sale credinţe. Acest erez, negarea botezului copiilor, insemna
neacceptarea învăţăturii religioase oficiale privind "dezlegarea de păoate".
Din motivele sus-amintite, denrumirea de "mabaptişti", "rebot€e.ători"
nu acoperă pe de-a întregul esenţa ideologiei religioase a mişcării.

s Friedrich Engels,

Războiul ţărănesc

german,

ediţia
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Trăsăturile

comune cele mai cunoscute ale diferitelor curente - pe
cea arătată - erau şi următoarele: susţinerea necesităţii separării
hisericii de puterea de stat; interzicerea - bazată pe biblie - a prestării
jurămîntului în faţa instanţelor judiciare inclusiv în cazul proceselor;
lupta împotriva intolerantei religioase. Dar totodată anabapti.ştii credeau
în "revelaţia interioară", ca urmare "cădeau în extaz", aveau ,.vedenii
~i darul prorocirii~~.
Propagarea ideii comunităţii bunurilor făcea parte şi ea din trăsăturile
esenţiale ale mişcării anabaptiste. Totuşi, unii dintre reprezentanţii anabaptiştilor rămîneau pe poziţiile proprietăţii private, iar altii susţineau că
cei bogaţi trebuie să-şi împartă averea sau surplusurile de venit celor
săraci. In legătură cu puterea de stat, unele orientări susţineau că aceasta
este incompatibilă cu egalitatea şi frăţia creştină, că armata. războaiele,
recrutările forţate, impozitele, dijmele, în ~eneral prestatiile faţă de pute:rea de stat, de biserică şi de feuldaLi 'OOnstirbuiie un saJcrilegiu :abominalbil,
iar alţii îşi îndemnau adepţii la îngăduinţă faţă de puterea de stat, la supunere faţă de nobili.
In cadrul mişcării exista curentul care nega dogma trinităţii, argumentînd că ea "nu-şi găseşte justificarea în Biblie". Reprezentantii acestui
curent (Martin Cellarius [Borrhaus], Hans Denck, Johannes CampanUJs
etc.) sint consideraţi cei dintîi precursolii a~ 1antitrinirtarismulu1 4•
Cele mai mari deosebiri lde păreri, din care decurge-au de fapt diferenţele între propaganda revoluţionară desfăşurată de către diferitele curente,
s-au manifestat în problema infăptlllirii ,,impărăţie'i milenl3re divine".
Reprezentanţii curentului celui mai radical, şi anume adepţii lui Thomas
Miinzer, susţineau apropiata înfă?tuire a împărăţiei milenar€' de către
oameni, prin violenţă. Această împărăţie au înoercart ei să o înfăptuiască
în nrumel·e "dreptului divin" încă in martie 1525 Îlll Turingia\ la Miih1ha:usen, la FrankenhaiUSen, apoi in 1535 (timp de mai bine de un an şi jumă
tate) la Miinster, prin înlăturar·ea cu forţa, cu armele, a rînduielilor exi,stente. Curentul reprezentat prin Hans Hut S'U:Sţi.nea că ·din poruncă divin.ă
imperiul otoman, printr-o oampanlie militJară, VIa nlimici împărăţia "necredincioşilor" şi nu vor scăpa decit an:abaptiştii. De ~a~d păre!'ea că turci·i nu
trebuie să fi,e combătuţi .c•u armele. O al'tă idee, susţinrută de Melchior
Hofman, ere aceea că "prăbuşirea", "cotitura" va fi infăptuită de către
"îngerii distrugerii", iar toţi necredindoşH, adi,că oei ce nu vor să fie
re-botezaţi, vor pieri.
Odată cu înăbuşirea comunei din Miinster j1a sfîrşit faza revoluţionară
a dezvoJtării mişcării nnabaptiste. !n :a doua jumătate .a seooluluj al
XVI-1ea curen'cele an'abaprti'S'te pierd din ratdioali~SmiU~ lor, mişcarea dobind~ oaJI'\aicterul runei sede, inlde;părtîndru-se tot mai mult de oa!'lacte.rul
ei iniţial revoluţionar. Trăsătura comună a celor cinci curente de acum
inlainte ·existente5 printr1e care şi 'a huteritismu~ruli '(curent eare ne
lîngă

' Wilbur Morse Early, A mi unittirius oroksegilnk, Cluj, 1937-1938, p. 29-48.
5
Fr. Braekmann, A propos des anabaptistes bruxellois, în Oahiers Bruxellois, 3
(1948), fasc. II, p. 28.
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mai îndeaproape) - , llll()derate sau mai rigoriste, ena. că ele
o propagandă paşnică pentru înfăptuirea concepţiilor lor social-religioase. Huteritismul din Moravia conţinea de asemenea elementul
de ~teptare a prăbuşirii orinduirii existente, dar in interpretarea pe oare
i-a dat-o Jakob Huter înfăptuirea "împărăţiei milenare" nu se mai preconiza pe calea armelor, ci avea să se prodJucă prin mijloace paşnice 6 •
Conform acestei poziţii in cele aproximatrl.rv 60 de comunităţi existente pe
teritoriile morave, organizate in majoritlatea lor pe baza principiului comunităţii bunUTilor, anabaptiştii incercau să înfăptuiască o stlare "creştină
ideală".
Anabaptiştii refugiaţi
potriva lor, după 1525,

in Moravja din cauza prlgoanei indreptate îmapoi după înăbuşirea comunei din Miinster, au
fost pe alocuri deosebit de bine primiţi. Ce-i drept, autoritatea de stat
ii prigonea, cind mai mult, cind mai puţin, însă ei au putut să se menţrină
datorită unor familii nobiliare, carre îşi aveau motivele lor de a le lua
apărarea. Motivele acestei ocrotiri au fost arrgumentate în felul n.umăwr,
in anul 1567, împăratului Maximilian, care dorea să-i alunge in timpull cel
mai scurt: ". . . Rebotezătorii sint nişte su~i foarte trebuincioşi, astfel
ei nu pot fi alungaţi fără mari dezavantaje, ei sint muncitori zeloşi, eco:10m.i, cumpătaţi şi de altfel cei mai ind.eminaltici" 7.
ln Transilvania anabaptiştii au fost •zaţi pe domeniul fiscal de 1a
\'inţul de Jos incepind din anul 1621, după care succesiv în 1622, 1623,
1629, 1635, apoi in anul 1649. Dintre toate colooizările cunosc'lJ.Ite, cea
mai mare ca proporţii a fost a<.-eea din 23 decembrie 1622-12 ialn'Uial'ie
1623. Pe baza informaţiilor ce le conţin croruiciLe an~rubaptdste, însemnările
cronicarilor transilvăneni, prerum şi datele arhivti.stice, numărul an.abaptiştilor coloniza ţi la Vinţul de Jos între all1ii 1621-1649 8 îl putem aprecia
6 Bericht und Bekanntnus etlicher Glaubens-Artikel der Brueder so man die
Hueterischen oder Măhrischen nennet (Ar1iculi confessionis Anabaptistarum) 1559.
Titlul după R. Szcntivanyi, Catalogus concinnus librorum manu.scriptorum Bibliothecae Batthyti"'.yanae, Szeged, 1958, nr. 489.
7 Anton Gindely, Geschichte der Bohmischen Brilder, II, Praha, 1857, p. 19--21.
H După părerea noastră, anabaptiştii veniţi in Transilvania în perioada sus-amintită n-au rămas în totalitatea lor la Vinţul de Jos. Deja in timpul domniei lu!i. Gabl"iel Bethlen se ob~ervă iluctuaţia unor grupuri de meşteşugari, împreună cu familiile lor, de pc un domeniu pe altul, desigur acolo, unde era nevoie de munca
lor. Probabil tot in acest răstimp a luat fiinţă ~i comunitatea de J.a Mice$, in
apropierea reşedinţei princiare de la Alba Iulia (Jakab Elek, Erdely es az anabaptistcik a XVII. es XVIII. szcizadban, în Kereszteny Magveto, XI, 1876, p. 2-12). NumăMll membrilor acestei c·omunităţi nu-l aun<>a~?tem, dar ei s[nt strămutaţi aici probabil de la Vinţ, alcătuiţi fiind din unul din grupurile compacte originare din acelaşi loc. Unele documente păstrate în arhlva familiei Rak6czi dovedesc că după 1630
în Transilvania, .anabaptiştii trăiau, in afară de Vdnţ, atît pe domeniul de iLa Gilău,
cît şi pe cel de la Gurghiu, Iernut, :la Făgăraş etc. Ele ne înştiinţează despre fluctuaţie permanentă încă din anul 1631 spre diferitele domenii ale familiei Rak6czi.
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la cea 1500-1700 de persoane. Acest număr oscilează in interval'Ul amintit, dar denotind o accentuată deool'leştere numai in a doua jumătate a
secolului al XVII-lea. Ex;ilstă păreri oare pun sub semThul Îillrtoobării
nrumărUil enunţat mai stliS 9 • Bazindu-ne pe oronioari contemportani saşi,
mai ales ,pe cele relatate de Gea.rg KraUJS, numărul fixat ou aproxi.maţie
de noi este - credem - aproape de cel ·Ce va fi fost acela real. Kraus
(1607-1679), oare şi-a redactat .cronica incepind din anul 1650 la Sighişoam, unde deţinea fUIIlcţia de notaJr orăşenesc, era in general bine informat asupra realităţii deceniilor şi a mediului în care a trăit. Ce-i
d.rept, K<raus n-a enunţat numărul anabaptiştilor ~a •colonizare, ci a aTătalt
că numărul lor a crescut după colonizare: " ... ei scria Kraus - s-au
înmulţit de atunci după felul .baptiştilor cu citeva mii de oamooi" 10• In
această relatare, exagerarea lui KraUJS este intenţionată, dedesubtul ei
se ascunde aversiunea pe oare păturtile bresLaşe ale oraşelar săseşti o
purtau ana.baptiştilor de ·la Vinţ. Tocmai intenţia vădită de exagerare a
lui Kra'UJS ne face să ne menţinem JPărerea, deoarece in carz că numă:ru:l lor
la col!onizare ar fi fost (ne gÎlndrim la motivele din cauZ'a cărora numă
rul lor oscila, sau descreşte) mult mai scăzut, este aibsolut nerv.erosimilă o
astfel de spo6re ce ne-o sugerea?A Krnus. Totodată, nu este de crezut
ni-ci faptul că el [Kraus] i-'M fi deplins pe "bieţH meseriaşi S~a.Şi" pentru
"marea pagubă" cau.zată loii" prin "aducerea ibaptiştilor", in caz dacă rolul,
ponderea meşteşugarilor de la Vinţ ar :ffi fost neinsemnată. Iar această
din urmă realitate era in interdependenţă dii!I"ectă (printre alte-le) şi cu
număruJ lor.
ln iJ.egătură cu provenienţa gTupUJrilor anabaptiste c:are sosesc in Trandestul de îndepărtate de Vinţul de Jos. In anii 1631, 1635, este atestată prezenţa
unor dulgheri ~i morari la Sarospatak, la Munkăcs (Mukaeevo, U.R.S.S.), in 1646 la
Pocsaj (R.P. Ungară); în 1634 a funarilor, in 1645 a postăvarilor, în ,1646 a unui
făurar de cuţite împreună cu famiUa, tot la Sarospatak. Dintr-o scrisoare a prefectului domeniilor Râk6czi din părţile Ungariei, datată la :a oot. 1645 şi adresată principelui, reiese printre altele că prefectul, după cum insillji scrie: " ... am avut mult
de a face cu anabaptiştii de la Vinţ" (aceştia lucrînd foarte adeseori la Sarospatak).
Magyar Orszagos Leveltar (Arhivele lde Start: ale Ungariei), Kamarai (PenzUgyigazgatâsâgi) leveltiirak, Archivum Farnililae Rak6czi de Felsovadasz; fasc. 3. pali. 1. No.
26; fasc. 4. No. 39; fasc. 5. No. 4: :fasc. 12. foL 594--596; fasc. 14. fol. 496-497;
fasc. 14. foi. 365-366 (in continuare MOL, AFR, fasc. etc.); cf. Detshy Mihaly, Adalekok a sarospataki ujkeresztenyek (habtinok) tărtenetehez, în A Herman Ott6 Muzeum Evkonyve, XI (1972), p. 124-142. In concluzie numărul fixat cu aproximaţie
(1500-1700) nu înseamnă ·că toţi aceştia au rămas ~i au trăit aici. Vinţul de Jos
era locul unde ei soseau în Transilvania, unii rămîneau aici definitiv, alţii plecau
după un timp, sau erau trimişi în aLtă parte, se reîrutorceau, decedau etc.
9 Horst Klusch, Forschungsergebnisse zu dem Thema ,,Die Habaner in Siebenbilrgen", în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Band 14, 2 (1971), p. 101-103.
1o G€org Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665. Traducere de G. Duzinchevici şi
E. Reus-Mîrza, Bucureşti, 1965, p. 58.
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sLlvania, cronicile ne incurnoştinţea..ză că majoritatea membrilor acestor
grupuri erau originari din Moravia, din oomunităţile de la Maskowitz
(:Maskovice) şi Oleckowitz (Okskovice) 11 •
Prima ştire referitoare la organizarea comunei anabaptiste de la Vinţul de Jos s-a păst!1at intr-o scTisoare a lui Gabriel Bethlen purtind data
de 26 iulie 1621, adresată soţ.iei sale Su.zana Kamlyi1 2 • Prin acea:stă s·cTisoare Bethlen dispune provisorului ca la dispoziţial anabaptiştilor să fie
puse, printre alt~le, şi diferite materiale de construcţie, pentru ca "aceş
tia să poată construi casele aşa cwn c obiceiul lor".
Una dintre cronicile anabaptiste ·relatează că La 31 august 1621 principesa Suzana Karolyi ,,a făcut o vizi·tă anabaptiştilor" sosiţi la Vilnţ şi
cu aoeastă ocazie le-a dese-mnat terenurile unde ISă se gospodăreasc'ă. ln
aceste locuri ei au şi inceput să-şi ridice ca~ele şi atelierele 13 • In privilegiul şi actul d<:' donaţi<' acordat la 4 iulie 16~~ d~ către Gabriel Bethlenu
sint înşiraţi propriCltarii terenurilor vecine oelui donat anabaptiştilor.
Reiese din actul sus-amintit di terenul pe care w·ma ca ei să-şi organineze
"comuna" era mărginit la norld de apa Mureşului. Pe de altă parte Szalardi

LI Afirmaţia se baZI"<IZ:"I pC": 1. fragmentele păst1·ale ale' cr-onicii lui Jakob Werner,
Hausz Buech. Darein \\.Ler Brueder zu Allwint;; unser Hausz, Hof, Ackher, Weingartten, Giirtten, Wysen und alle Ligende Gietter Beschreiben, Neben vorgeenden
Kurtzen Bericht, unserrn Nachkimlingen, Durc/1 \Velclte Mitel Wier aus dem Miirher~n in Sibenbirgen komer~: wl-d hie niderglassen haben (titlul după Wagner J6zsef,
A nyitrai egyhcizmegyei konyt·tcir keziratai es regi nyomtatvanyai, Budapest, 1886,
p. 3-9; in continuare: Cronica lui Jal-wb Werner). Autorul cronicii, d:? profesie învă
ţător, "Schulmcistcr von Damerschitz'·, pare-se că işi incepe cronica in anul 1623
la Vinţ. Fragmentele păstrate se referă la anii 1623-1641. Manuscrisul a ajuns -

probabil - în Biblioteca Diecezană din Nitra prin lăsăm:întul iezuitului Teofil Delpini (intr<> anii 178-1-179C. canonic la Nitra), însărcinat cu catolicizarea anabaptiştilor
de la Vinţ (1764·--1767). ::!. Cronica anabaptistă păstrată in Biblioteca Uni·versi.tară Cluj
(in continuare: Historia Auabaptistarum, Ms.s. nr. :J2Hj. IniţiaJtorul cronicii a fosl
Joseph Hauscr (?).După caracterul s::risuluJ. se pare că cl"Onica a fost continuată de o
altă persoană. Cronk-·1 a fo::.t numai menţionată in repetlate rinduri (mai recent de
Robert Friedmann in Die Schriften der Hutterischen Tiiufergemeinschaften, Wien,
1965, p. 8). Nu insistăm asupra detaldilor privind această cronică, deoarece identificarea autorilor, originalitatea C'i ridică o set·ie de proul('Jll<', ceea ce necesită confruntarea cu cron:cile <.mabaptistc aflate in diferite biblioteci din R.P. Ungară.
Rezultatele cercetărilor Vf'Zi in M. Bunta -- E. Katonn, Cronica anabaptistă din Cluj,
manwcriiS.
12 Gergely Samuel, Bet.hlen Gâbo;· levelei felesegehez Karolyi Zsuzsanncihoz, in
Tortenelmi Tcir, 1882, p. 127-128.
13 Cronica lui Jakob Werner, p. 6.
14 Aldasy Antal, Az anabaptistcik kivciltsciglevele, in Tortenelmi Tcir, 1892, p.
367-369; privilegiul, actul de donaţie in traducere germană după originalul latincsc
s-a păstrat şi in Cronica lui Jakob Werner.
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notează

in cronica s·a 15 că anabaptişti~ au fost aşezaţi ia Vdnţul de Jos,
"in cotul Mureşului, ~intr-Ulll. locşor- foarte potrivit~'.
Pe baza privile~ului din 4 iuJi,e 1622, a irnoimJaţiilor cuprinse in cronica
lui Sza.lardi şi mai ou seamă in CI1onica lui Jakob Werner, precum şi în
urma săpăturilor arheologitce efectuate in vara anului 1970, localizarea
,.comunei" poate fi făcUJtă în partea sudică a localităţii actua:Le, pe malul
sting al MUTeşului, pe un teren de 1aproximativ 3---4 ha, la nord-vest de
bi~etrioa (in preZient) reformată, reconstruită in 's.ecoluJ. al XV -lea.
Croni,oarul J akob Werner, oare a t'l"ăit la Vinţul de Jos, avînd şi
aici f:tmcţia de învăţător La şcoa1a anabapti-stă, de5cria astfel comuna:
"Această casă [gospodărie,

n.n.] ... sau curte are ... o astfel de formă şi este aşe
la celE patru puncte cardinale ale lurn.iri, precum este scrisă în epistola casei ...
deoarece avem peste tot lex!ul diferite clădiri.
In primul rînd este menţionat in epistola casei planul de răsărit, acolo <'Ste
latura unde se află focul curţii [probabil bucătăria şi sala de mese comună. n.n.]
... ~i casa băii [a bărbicrilor, medicilor?, n.n.] şi pe ~care o numim noi partea din
dos sau curtea din spate. In al doilea rind este rnRnţionată latura spre amiazăzi ...
unde avem acuma croitoria, [atelierele] şelarilor şi a curelarilor. In al treilea rînd
este semnalat apusul, acolo stau acum cuţitarii, tăbăcarii şi pălărierii [?] . . . pe
latura ele miazănoapte curge riul Mureş ... acesta e lex!ul unde avem acum atelierul blănarilor, colţul principal sau frontonul marii noastre camere actuale şi o
parte a grădinii noastre de casă [grădină de zarzavaturi, n.n.].
zată

Există însă în spatele atelierului cuţitarilor, pe riul Mureş [pe un loc] pc care-I
numesc într-un document »Niedcrgang••, două sărării pe care ni le-a dăruit regim•.
[prindpesa Suzana Karolyi, n.n.] pentru curtea [noastră] . . . pe locul unde a fost
odată un atelier de cuţitari ... sau acum atelif'rele de fierărie" 1 ''.

Săpătura amintită mad sus a ,avut un aartCllcter- de sondaj, scopul UJrmărit
fiind descoperirea urmeLor aşezării, a atelierelor meşteşugaJrilor anabaptişti, menţionate de izvoarele ,şi re1atări1e aronicarilor. Din cauza revăr
sării Mureşului îrn 1Î71, apoi în Tlepe.tate rinduni in prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în momeilltul de faţă pe locurHe amin.tite1 nu se mai
păstrearză urme vizibile ,a},e "comunei" de odinioară (ale construcţiilor
specifice habanilor) 17 • Prin cele trei secţilllJli paralele trns.ate la noPd-vest
de biserica amintită am reuşit pe de o parte să delimităm intinde:rea
teTenului, pe de alta ,să ,s,urprin.idem pă.rţH,e Ulnor dăd'iri de dimensi'lLili
considerabile, care se incadr~aru organi·c ÎIIl. 'COmpLexul descris de Jakob

1s
Szalardi Janos, Siralmas magyar kr6nika, în Erdelyi Tortenelmi Adatok, II,
Cluj, 1853, p. 62.
16 Cronica lui Ja1cob Werner, p. 8-9.
17 Langroff Adam, Habcin hazfedelrol, Eger, 1772. Autorul descrie şi schiţează
schema locuinţelor, clădirilor construite de ei. Pe lîngă forma acestora, interesantă
era soluţia pe care o foloseau la construcţia acoperişurilor. Pentru evitarea incendiilor lutul îl amestecau cu paie şi în felul acesta clădirea lua mai greu foc.
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Wern.er. Această din urmă constatarre se limpune şi in UI"..DJa an.alizm. materialului rezultat din săpături: abnndenţa ceramdcii habane, marteTii prime
(os, sidef - folosite de ha·bani la făl.I!l'"irea tacimurilor). Aceste materiale
s-au găsit tocmai in partea unde Werner sdtuearz.ă in cronica sa atelierul
cuţitarilor. Pe lîngă materialele şi unnele lalllintite s-au găsit şi alte produse fdnite sau semifinite, de asemenea camcteristi.ce meşteşugurilor pmc;icate de anabaptişti 1 !l.
Referitor la principiile de organizare şi funcţionalfe a "comunei", la
.;;tructura ei internă, cele mai imPOrtante izvoare se dovedesc a fi cronicile
anabaptiste. In privinţa obiectului lor istoric, nu toate informaţiile cuprinse in aceste cronici pot fi acceptate. Scrise de fapt ca opeve de exaltare
religioasă, ele aveau în primul rînd menirea de a cultiva memoria "fraţilor" care au rezistat prigoanei ori chiar au murit din cauza ed. Astfel
ele tratau inainte de toate evenimentele ce corespundeau obiectivelor pe
caw şi le-a propus mişcarea. Autorii aoestolf cronici, în general, se mulţumeau să consemneze doar evenimentul istoric respectiv, fă'l"'ă să insiste
asupra imprejurărilor şi detaliilor. Cronicile istorisesc însă peripeţiile prin
care au trecut coloniile anabaptiste, datele biografice ale unor conducătorii
decedaţi. regulile de funcţionare a diferitelor iTIIStituţii, modul de alegere
a slujbaşilor, confirmarea lor etc. Amintind numeLe unui membru al
,.comunei" in legătură cu un eveniment oarecare, cronicarii consemnează aproape intotdeauna ocupaţia acestuia şi slujba pe care o iavea in
cadrul "comunei". Menţionăm însă faptul că însemnările privind aceste
probleme cronicarii anabaptişti nu le redau intr-o fonnă slintetică, ci ele
trebuie desprinse din noianul de date, de evenimente, uneori nesemnificative, confuze sau contradictorii, pe oare le găsim in relatările diferiţilor
cronicari, pentru a reconstitui o imagbe cit mai apropiată de rrealLtatea
vieţii cotidiene a comunei.
ta Prim:.1 secţiune de 25 x 1 m am trasat-o in direcţia nord-sud. Ceramica găsită
în această secţiune, fiind şi de factură babană, ne-a serYilt ca un prim indiciu, de,şi
nu am observat urme de locuinţe. A doua secţiune, de 27X0,5 m, a fost trasată la
35 de m. vest şi paralel cu prima secţiune. Aici am o.<>zvelit urmele unei clă
diri, constînd din două încăperi. In cele două încăperi s-au găsit diferite
obiecte de fier şi ceramică populară, cu smalţ de plumb şi fără smalţ, ceramică ce
se datează între secolele XVII-XVIII. A treia secţiune am trasat-o la cea. 120 de
m de secţiunea a doua, în direcţia nord-sud, nnde am dat de urmele unei constru.cţlii
avînd ziduri groase de 0,40 m, zid lucrat din pietre de calcar, fasonate, legate intre
ele cu mortar. In jurul acestor urme de construcţii am găsit diferite obtiecte de fier,
cuţite, furculiţe avind forme specifice ale tacimurilor confecţionate de meşteşugarii
habani, precum şi os şi sidef neprelucrat. Importanţă deosebită prezintă ceramica
găsită aici, de o calitate superioară, avind smalţ alb de cositor, albastru sau galben, precum şi fragmentele de cahle. Atit fragmentele de ceramică, cit şi cele de
cahle, care au şi inceput să apară deja la o adincime de numai 20-30 cm, poartă
ornamentele caracteristice ceramicii habane. Săpăturile au fost efectuate de P.
Gyulai şi M. Bunta.
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ProbLemele tratate in. continUJare mluCI'IaJI'IOO. de faţă se lba?Jează pe reLaîn mai multe cron:id aruabaptiste 111 • AnabaptiştH stabiliţi in
Trensilvama erau huteriţi, I1epreZ'eii1Jtin.!d Nipa modere,tă a anabaptismulu.i.
In organi?Jarea şi activitatea comunităţii - drupă cum !'eiese din cronicile
menţionate s-au IB.firmat prinai.pii1e pe oare s-a bazat şi funcţionarea
comWlităţilor huterite din Moravi•a, apoli m•ai tirziu a acelo11a de pe teritoriul Slovaciei.
Alllabaptiştii din Vinţul de Jos şi-au construit în comnn casele pe
terenul care le-a fost donat pe maWul Mureşru.JruJi; tot acolo au ridicat •acareturi, ateliere, in jurul unei curţi mari pe care au inconjurat-o, apoi
cu garduri (ziduri ? ); aşe:oa1rea ·astfel organizată purta denumirea de
"Raus Hoff", "Haushaltung", "Habaner Hof", "Haushraben " 20 • In fruntea
ei se af1a stiB.rostele. Mai puţin ra:dioale ÎIIl ideologia lor, in privinţa sistemului egalităţii economice, comunităţile huterite erau in general Tigoriste.
Dar este adevărat şi faptul că nici .printre "Fraţii din Moravi,a" nu exis~a
o unitate deplină de v;eder:i in această privinţă . .Anabaptiştii stabiliţi în
Trnn.sHvania fiind originari dJn Moravia, se .aplica oare la Vinţ principiul
comU!Ilităţ:i bunurilor? Pe baz.a iiilformaţiilor oferite de cronicile anabaptiste menţionate, răspunsul la această int11ebare nu poate fi dedt afirmativ. Căutînd să instauveze o "stare creştină ideală", egalitatea economică şi socială, anabaptiştii de la Vinţ •Considelf!au drept bun al tuturora
pămîntul, uneltele de Lucru, produsele meşteşugăreşti rezultate din munca
tărlle CUJprfuse

comUIIlă.

Comunitatea bnnrurilor este atestată, pe lingă cronicile anabaptiste,
în diferite alte izvoare. Din re1atărrile acestorn r,e,iese că iezuitul Delpini,
in cadrul acţiunii sale de oatolidzare, intreprinsă intre anii 1763-1767 la
Vinţul de Jos, "a împărţit păa:nintul pos.eda\t şi lucrat în comun, interzicind
cu străşnicie în viitor lucrarea in comun a pămintului" 21 • O altă sursă ne
informează că, din cauza desfiinţăr\ii comunităţii, meşteŞ'Ugarii de 1a Vinţ
au rămas dint!f-o dată făTă •ateliere şi ~Unelte de muncă, neavind din ce
şi

19

Ambrosius Resch, Ein Klein Grilndliches Denkbichlein seit 1524-1642; Chronica und Kurze Geschichte ... Wie Gott Mii Seinen Ausserwehlten Gehandelt hat
1630-1708 (Titlul după Robert Szcntivanyi, op. cit., nr. 656 şi nr. 399). Ambele
cronici se păstrează la Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia, nr. II--12~. respccliv
IJI-93 (în continuare: Biblioteca Batthyaneum, nr. II-122, III-93); Cronica lui
Jakob Werner; Historia Anabaptistarum, Mss. nr. 3217.
20 Denuminle amintite le-am intilnit in: Cronica lui Jakob Werner, p. 3; Historia
Anabaptistarum, p. 20070; Scrisoare datată din 1635, M. Bunta - E. Katona, Cronica anabaptistă din Cluj, A. Kudelkova - M. Zeminova, Habânska Fajans, Praha,
1961, p. 8.
21 Arhiva Istorică ~ Academiei Republicii Socialiste România Filiala Cluj, Cartophilacium Transylvanicum, p. 109-112. Colecţia Kemeny Samu~l (în continuare:
Cartophilacium Transylvanicum); T6th Mike, Az anabaptistak Erdelyben es Delpini,
în Katholikus Szemle, 6 (1892), p. 769; Kovari Laszl6, Erdely regisegei es tortenelmi
emlekei, IV, p. 215, 238.
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"Un olar- se arată intr-nn raport trimlis epi.sooopului romano-oatolic
pe nume Johann Sturt.z, in virstă de 30 de ani, a incercat să strîngă in
jurul său pe toţi olarii r~i fără ltucru şi să injghebeze o nO'llă C'Omrun.itate de meşteşugari""u. In anul 1763 plebanuil. romano-catoHc din Vinţ, din
ordinul episcopului de la Alba Iulia, întocmeşte un raport privind profesia de credinţă a anabaptiştilor. In acest raport se arată următoarele:
" ... acum 100 de ani, ei posedau in comun toate bnnll.lrile. D~i sJU.Sţin şi
astăzi că e bine ca toţi creştinii să posede in comnn bunurile, şi nici unul
să nu aibă mai mult decit celălalt. mai nou totuşi este ingădruită posec:iare-a
averii obţinute pe cale cinstită•' 23 •
In concepţia lor, "împărăţia milenară" ce aşteptau să se infăptuilaScă nu
va fi u.n pămînt al trÎindavilor, ci al celor ce trudesc ou braţele; va fi o
ţară ba:oată pe egalitate, rmde nu vor exista nici stăpîni, nid !Slugi, ci toţi
vor fi obligaţi să muncească. In viaţa lor de toa'te zilele se călăurz:eau
după principiul că, pînă la înfăptuirea acestei "împărăţii", nimeni nu
poate trăi fericit şi cu conştiinţa impăoată, decit dacă îşi cîştigă pîinea
prin muncă 24 • Transpunerea in practică a acestui principiu 'a dat roade,
intrucit, la fel ca in general in Buropa centrală, şi habanii din Vinţul de
Jos erau meşteşugari cunoscuţi, apreciaţi in întreagă Transilvania.
-

Chiar la colonizare, factorul hotărîtor a foot - ei avind faima unor excelenţi
- acela ca să se mărească numărul meşteşugarilor aflaţi in afara breslelor,
ca principele Transilvaniei Gabriel Bethlen să dispună de o pătură de meşteşu
gari cu ajutorul căreia să se poată dispensa de bresla..?ii inchistaţi în monopolurile
organizaţiilor lor. Printre ei se aflau: ţesători de postav, funari, fierari, lăcătuşi,
făurari de cuţite, curelari, tăbăcari, cojocari, pălărieri, butnari, dulgheri, dogari, olari,
zidari (constructori) ek. !'J'u încape ÎI;să îndoială că membrii comunităţii nu se oaupau exclusiv de meşteşuguri. Printre ei se aflau şi agricultori, crescători de vite,
oieri, cultivatori de legume, fruct..c şi viţă de vie, grădinari, conducători de ferme
Ptczs. ActiYitatea lor era dirijată de către "conducătorul gospodăriei". Ajungind la
o anumită vîrstă, fiecare îşi putea alege ramura de activitate pentru care se simţea
chemat. Meşteşugar-ii lucrau pe branşe, în ateliere comune, unde aveau la dispoziţie
mijloacele de muncă şi materia primă. Peste toţi meşteşugarii din aceeaşi branşă era
un supraveghetor (conducător, şef), care se îngrijea de respectarea normelor profesionale şi orgarui.zatorice existente in cadrul branşei; alţii se preocupau de procurarea
materiilor prime, de desfacerea produselor, de repartizarea sarcinilor de muncă
etc. Materia primă ce urma să fie prelucrată era achiziţionată din banii comunităţii,
meseriaşi

Veszely Kâroly, Az alvinci plebcinia, în Magyar Sion, 1 (1863), p. 432-444.
Raportul, care formula in opt puncte profesia de credinţă a anabaptiştilor
din Vinţ, a fost publicat de Veszely Kâroly, op. cit., p. 440 şi urm.
2f Vezi notele 6, 11, 19.
25 In documentele scrise în limba maghiară pentru deţinătorii acestei slujbe se
foloseşte cuvintul de "majorosne". Reiese deci că e vorba de femei. Principesa
Suzana L6rantffy, pe diferitele domenii ale familiei, se folosea cu predilecţie de
serviciile lor.
22

23
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unde intrau şi veniturile provenite din vînzarea produselor. In cadrul diferitelor
branşe diviziunea muncii era organizată pînă in cele mai mici faze aJe producţiei,
în sensul că un număr de meşteşugari se ocupa exclusiv de anumite munci in
cadrul procesului de producţie. Produsele erau considerate ca realizări ale comunităţii şi nu ale individului, astfel nici măcar produsele ceramice ale olarilor,
fiind mai cu seamă produse art.i:>lice, nu au fost marcate cu sigla olarului sau a
decoratorului care le-a realizat. Principiile generale de funcţionare ale "comunei"
fiind obligatorii, modul de organizare a diferitelor branşe era unitar şi identic.
Eranşele meşteşugăreşti astfel organizate, capacitatea de producţie a atclierelor era
relativ însemnată, ceea ce e~lică faptul că anabaptiştii - un număr relativ mic
de meşteşugari - ajung să concureze în unele mescrii nu numai în privinţa calităţii mărfurilor, dar şi in privinţa cantităţii produse, cu meşteşugarii breslaşi ai
diferitelor oraşe, provocind ingrijorarea acestora la numai cîţiva ani după stabilirea
ln Transilvania2 6 •
Bunurile, stocurile acumulate, provenite din cîştigul muncii colective, erau repartizate in mod egal; respectiv, in cadrul comunităţii tendinţa era de a aplica principiul repai'tiţiei egale a bunurilor. După mărturia unor izvoare, acest principiu
s-a reuşit să se aplice aproape cu stricteţe pînă in ultimele decenii ale secolului
al XVII-lea. Intrucit bun·urile provenite atit din activitatea meşteşugărească, ci't şi
din diferite alte munci formau proprietatea comunităţii, aprovizionarea acesteia
era asigurată în mod centralizat, organizat, prin persoana unor conducători anume
aleşi pentru îndeplinirea acestei sarcini. Din rîndurile meşteşugarilor erau desemnaţi 3/ceia (de pildă croitori, pantofari, pălărieri, cojocari etc.) care furnizau membrilor comunităţii îmbrăcămintea, încălţămintea etc. necesare, şi în general toate
cele trebuincioase. O altă parte a meşteşugarilor producea bunuri pentru desfacere,
valorificare. Din cronici, dar şi din raportul amintit, pc lîngă cele arătate mai sus
reies încă o serie de aspecte privind viaţa Jor de toate zilele. Astfel, ei întreţineau
o bucătărie şi sală de mese comună (termenul folosit in textul german al lui Jakob
Werner are sensul de "focul curţii")2 7 • Ţinuta lor exterioară era modestă, simplă,
uniformă. Bărbaţii, femeile şi copiii purtau deopotrivă pălării cu boruri largi, de
culoare cenuşiu-închisă (neagră ?), cămăşi cu mînecile ,bmgi, haine; bărbaţii îmbrăcau pantaloni destul de scurţi, pînă la genunchi, femeile fuste largi, lungi pînă
la glezne şi şorţuri (fig. 1)28. Viaţa lor de toate zilele după efectuarea muncii zilnice
se caracteriza in general printr-o atitudine qua!si ascetică, de dispreţ faţă de "plăce
rile lumeşti". Distracţiile lor se desfăşurau in cadrul intrunirilor comune, la care
participau deopotrivă bărbaţii, femeile şi copiii (de la o anumită vîrstă). Invăţătorii,
predicatorii se adresau mulţimii adunate, după oare toţi cîrutau împreună. Predilecţia pentru cîntece şi în general pentru cîntat constituia poate suprema lor distracţie. Din cele arătate reiese că ei se remarcau printr-o viaţă pură, :modestă, bazată
pe principiul egalităţii între membrii care !făceau parte din aceeaşi comunitate.
Asceza vieţii lor se îmbina cu o exrtremă hărnicie. Aspectele arătarte ma~ sus ne
26
Monumenta Comitialia Regni TransyZvaniae, IX, Budapest, 1883, p. 271,
Art. XXIX.
27 Cronica Zui Jakob Werner, p. 8-9.
28
Apărut în Chr. Erhard, GrilndZiche kurtz verjaste liistoria, Mnichov, 1588.
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sint confirmate şi de scrierile unor contemporani care priveau cu ochii miraţi ai
vizitatorului străin viaţa cotidiană a comunităţilor huterite. Relatările lor n.u se
referă direct la cea din Vinţ, ci la cele existente pe de o parte pe teritoriul Ungariei, pe de alta la comunitatea înfiinţată in aruul 1645 pe domeniul de la Sarospatak
(R. P. Ungară) al principPlui Transilvaniei Gheorghe I Rak6czi.
Prima descriere provine de la Grinunelshausen29. Personajul principal al celebrului
roman de aventuri scris in secolul al XVII-lea (prima ediţie 1668) povesteşte următoarele: "Mă gîndeam că ar fi bine să se intemeieze o societate umană din
bărbaţi şi femei ... care să se silească, după pilda baptiştilor sub un conducător
înţelept să-şi cîştige cele necesare vieţii prin munca miinilor ... Am văzut astfel de viaţă ... aşa că m-aş fi alăturat de bună voie acestei credinţe, dacă n-ar
avea in ea unele idei eretice [subl. n.] Astfel aş socoti felul lor de viaţă drept cel
mai fericit din toată lumea ... Aveau mari proprietăţi şi hrană din belşug, dar
nu erau de loc risipitori. Nu existau Ja ci blesteme, nemulţumire, nerăbdare, ba
mai mult: nu rosteau un cuvint de prisos. Meseriaşii lucrau în atelierele lor, ca şi
cind ar fi lucrat in acord (de bună seamă că este o inadvertenţă datorată traducerii;
n.n.]; educatorii cn..>şteau tineretul, ca pe copiii lor. Nicăieri n-am văzut amestecaţi
bărbaţii cu femeile, ci fiecare îşi avea locul său deosebit de muncă. In odăi separate
erau lehuzele, bine ingrijite (împreună cu copiii) de tovarăşele lor. In săli spaţioa
se nu erau decit leagăne de sugari. îngrijiţi atent de femei special pregătite ...
Apoi am mai văzut femei la tors, peste o sută de ma.şinuţe de tors într-o cameră.
Işi împărţeau femeile munca in mod ordonat: una era spălătoreasă, alta făcea
paturile, a trC'ia îngrijea de vite, a patra spăla vasele, a cincea servea la masă, iar
a şasea avea in grijă rufăria. Şi bărbaţii virstnici şi tineri işi aveau ocupaţiile lor
bino ştiute. Fiecare bolnav şi bolnavă işi avea îngrijitorul şi ingrijitoarea lui iar pentru toţi erau un medic şi un farmacist. Am constatat însă că prin felul lor
sănătos de viaţă şi prin ordinea care domnea, rar se îmbolnăvea cineva; de aceea
am văzut printre ei cite un bătrîn sănătos şi fericit, avind virstă mare, cum 'rar
am intilnit in altă parte. Aveau ore regulate de mincare şi de culcare; dar n-aveau
timp pentru jocuri de noroc sau plimbări. Tineretul se plimba însă cite o oră cu
profesorul lor, din motive de sănătate. In timpul liber se rugau ~au cintau cîntece
religioase. N-am văzut minie, invidie, răzbunare, griji pentru cele pămînteşti,
ingimfare, căinţă.
Pe scurt: totul se petrecea in cea mai perfectă ordine. Bărbatul nu-şi vedea femeia decit cind se ducea la culcare. In camera de culcare nu se găsea decit patul ... ,
cana cu apă şi prosopul alb ... Toţi baptiştii se numeau ântre ei fraţi şi surori,. fără
ca in această familiaritate să fie ceva necast."
Despre comunitatea de la Sarospatak ne relatează [n memoriile sale Konrad Jakob
Hildebrandt3o, trecînd pe aici pentru prima oară in iulie 1656 ca membru al unei
solii suedeze. Nu insistăm asupra intregului text, ci ne vom referi la sumarul aces29 Hans Jakob Christoffel van Grinunelshausen, Aventurosul Simplicius Simplicissimus, Bucureşti, 1967, vol. Il, p. 339-342.
30 Konrad Jacob Hildebrandt's D1·eijache Schwedische Gesandtschajtsreise nach
Siebenbilrgen usw., 1656-58, în ediţia lui Franz Babinger, Lciden, 1937, p. 18~21.
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tuia, scoţînd în evidenţă constatările care ne oferă elemente noi faţă de Grimmelshausen.
Cele scrise de Hildebrandt ne interesează în mod deosebit din următoarele motive:
1) Anabaptiştii colonizaţi la Săros.patak, ca şi cei din Vinţ, reprezentau orientarea
huterită a mişcării. Locurile lor de origine, comunele printre ele şi Sobotist (Subotnica) - de w1de sînt aduşi se găseau în apropierea hotarelor teritoriilor moravc.
Comunitatea din Subotnica (infiinţată încă in anul 1591) poate fi socotită "capitala",
centrul tuturor comunităţilor habane - şi al celei din Vinţ -, întemeiată după !izgonirea ·lor in masă din Moravia. Fragmentul din memoriul amintit ne permite să constatăm analogia organizării multor comunităţi huterite existente pe aceste teritorii
ale Europei centrale cu cea din Transilvania31l. 2) Domeniul amintit aparţiruea principelui Transilvaniei. După 1630 (alegerea lui Gheorghe 1 Râk6czi) se observă o permanentă fluctuaţie a meşteşugarilor de la Vinţ spre Sarospatak ~i totodată spre
alte domenii ale familiei. ln cursul tratativelor, începute in 1643, reprezentanţii anabaptiştilor care urmau să fie aşezaţi la Sarospatak, din însăi'Cinarea principelui, cu
administratorul domeniului vor să-şi asigure aceleaşi privilegii ca cei de la Vinţul
de Jos. Din corespondenţa pur.tată de-a lungul acestor tratative reiese că cei dP
la Vinţul de Jos, prin privilegiul acordat de Bethlen, nu plăteau impozite, dar în
caz dacă se apela la serviciile lor erau 'Plătiţi la jwnătate preţ faţă de costul Lucr<irii; cei de la Sarospatak vor să obţină ca volwnul lucrărilor, cantitatea produselor
ce trebuie să le execute la jumătate preţ să fie stabilită după normeJ.e valabile pentru anabaptişotii de la Vinţ32.
:Jt Privind organizarea
şi funcţionarea comunităţilot· huterite vezi: J. Loscrth.
Der Communismus der Mahrischen Wtedertiiufer im lG. und 17. Jahrhunderi, în
Archiv fiir osterreichische Geschichte, 81 (1895), p. 135-~91; Lydia Mi.iller, Der
Kommunismus der miihrischen Wiedertiiufer, in Schriften des Vereins fiir Reformationsgeschichte, 142, (1927). p. 102 şi urm.
32 MOL, AFR, fasc. 12, foi. 568-570; fasc. 16, foi. 162-165. Documentul din
4 iulie 1622 ne dă o imagine swnară despre privilegiile şi obligaţiile anabaptiştil01·
stabiliţi în Trarusilvania. Pe baza fragmentelor păstrate ale cronicii lui Jakob
Werner, presupunem că înainte de pornirea primului grup de anabaptişti spre
Transilvania s-a încheiat o înţelegere intre reprezentantii principelui şi ai anabaptiştilor privind obligaţiile acestora după stabilire. Acest document a rămas însă
nedescopcrit, deci clauzele nu le cunoaştem. Din actul la care ne-am referit rC'iesc
că ei erau obligaţi să lucreze la jumătate preţ pentru principe. Dar nu aflăm din
actul amintit care era cantitatea ce trebuiau să o execute din diferitele produsL'
(postav, piei etc.), rezultatele finite sau semifinîte ale meşteşugurilor practicate,
nici condiţiile în care îşi prestau obligaţiile de ex. dulgherii, oierii, tunzătorii
de oi (în limba maghiară: j,uhnyir6k), grădinarii, conducătorii de ferme etc. Parc-se
că cantitatea mărfurilor executate era stabilită anual şi că după moartea lui
Beth1en aceasta nu a rămas aceeaşi, adică a crescut. Deducem acest lucru din
faptul că prefectul (administratorul) domeniilor lui Gh. 1 Rak6czi, in cursul tratativelor în vederea aşezării unui grup de anabaptişti la Sărospatak, cere principelui
ca la stabilirea condiţiilor să se ghideze după acel an in care anabaptiştii de la
Vinţ au avut cele mai mari obligaţii.
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In privinţa manifestărilor religioase Hildebrandt arată că slujbele şi predicile se
tineau în sala de mese comună; cel mai virstnic dintre bărbaţi deţinea funcţia de
predicator (1); copiii erau botezaţi la virsta de 12 (!), 16 (?), sau 18 ani, dar nume
li se dădeau inc<i mai de timpuriu; erau foarte versaţi în cunoaşterea Sfintei Scripturi. Membrilor k <'ra interzis să obţină slujbe (în afar-a comunităţii) ce implică
putere şi o influenţă oarecare, dar totodată ei acceptau ocrotirea din partea autorităţilor. Bunurile erau comune, toate veniturile intrau intr-() casă comună. Dacă ieşea la iveală că vreun membru al comunei dovedeşte abateri de la acest principiu,
era pedepsit, exilat (!). Comunitatea consta. la număr, din 200 de suflete. Autorul
memoriilor relevă indeminarea şi priceperea lor în anumite meşteşuguri. Slujbaşii
care deţineau funcţii legate de bunul mers al treburilor gospodăr~ti erau aleşi
dintre cei virstnici. Rdcritor la munca in comun ~n cadrul procesului de producţie,
la muncile gospodăreşti, la educarea copiilor etc., Hildebrandt relevă aceleaşi lucruri
ca C.rimmelshaUS<'n şi care, ca toate celelalte aspecte, reies din cronicile anabaplistc, din surs<'le la care ne-am referit in repetate rînduri.
Conducătorii gospodăriC'i, deci cei ce se ocupau de treburile economice, de satisfacerea nevoilor materiale ale membrilor, sint denumiţi de cronici ,.Diener der
Notthdurff". ManifPslările vieţii lor religioase se desfăşurau în cadrul întrunirilor
denumite "Gemain C~otl<'s·· sub indrumarea predicatorilor, in cazul cărora cronicarii
anabaplişti fo!OS('SC expresia de ,,Dicner des Wortes"'. Funcţia superioară eclesiastică
în cadrul comunităţii o deţineau persoanele numite "Diencr des Evangelions"
(evangheliştii). DedU(.'{'m acest lucru, fol06it<' fiind în aceeaşi perioadă (11 mai 1651
- 17 mai 1651), in cazul a două persoane, ambele denumirin. Conducerea supremă
a comunităţii in toatA:· problemele administrative, religioase etc. o deţineau "Bătrî
nii" (Ălteste Brudcr; in iun. 1623 de ex. sint confirmate dn această funcţie la Sobotist cinci persoane, din cadrul comunităţii de la Vinţ). Conducătorul goc;podăriei, dar
nici ceilalţi slujbaşi nu puteau hotărî in problemele mai de seamă fără consultarea
~i asentimentul acestora. Est<' o practică ale cărei origini trebuie căutate după
părerea noastră in istoria com1mei din Mlinstcr, unde in lot timpuJ existenţei sale
atit puterea judPciitorca.scă cît şi cea legiuitoare şi administrativă o exercita organul numit "Sfatul Bătrînilor•·a 4 • Candidaţii pentru toate funcţiile, bisericeşti şi economice, erau desemnaţi de comunitate prin vot. la câre aveau dreptul toţi membrii
de la o anumik'i vîrstă, din rîndul celor mai indicaţi pentru a indeplini funcţiile
respective. E de remarcat şi dreptul comunităţii de a-şi judeca singură membrii.
Conducătorii comunităţii şi chiar .,Bătrînii'' puteau decide numai în anumite cauze.
Jn privinţa abaterilor grave decizia aparţinea comunităţii. Un fel de pedeapsă era

33 Pe lîngă cele arătate am observat că în cazuJ persoanelor care sint amintite
in cronici avind funcţia de "Diener des Wortes" se adăuga totdeauna şi ocupaţia
(de ex.: 7 ian. 1623 Hans Jakob Hagler (?) ... ein Weber; 5 iunie 1633: ... Esias
Welch (?) ... ein Schneider ... etc.).
;H Heinrich Gresbeck, Summarische Ertzelung und Bericht der \Viederdope. Und

wat aich binnen der Stat Monaster in Westphalen zugetragen im Jair MDXXXV,
în ediţia lui K. A. Cornelius, Berichte der Augenzeugen ilber das milnsterische
Wiedertiiuferreich 1534-35, vol. II, Munchen, 1870, p. 32, 34. Autorul Gresbeck, de

profesie tîmplar, in timpul ,,comunei" a

trăit

la Miinster.
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spovedania (adică recunoaşterea celor săvîrşite) in public. Anabaptiştii considerau
drept pedeapsa cea mai severă excluderea din comunitate. Dar decizia asupra wwr
asemenea pedepse era dreptul exclusiv al comunităţii. Ei condamnau în general orice
manifestare al cărei rezultat era judecarea altora, cu atit mai mult condamnau sentinţa cu moartea. Rădăcinile acestor practici, ca şi în cazul anterior arătat, trebuie
căutate în ideologia anabaptismului revoluţionar, ele reprezentînd rcminiscenţclc
unor atitudini de protf"St împotriva jurisdicţiei feudale.
După cum reiese din descrierile uneori încîlcite ale cronicarilor fapt
la care ne-am mai referit-, unitatea socială a comunităţii, care încadra în
ea bărbaţi, femei şi copii, o constituiJa familia. Fiecare familie, pentru toţi
membrii ei, avea la dispoziţie o in~oăpere. Alte surse, precum şi analogiile
ce ni le oferă organizarea comunelor anabaptiste de pe unele teritorJi ·ale
Europei centrale ne călăuzesc spre c0111statarea ·că in educarea copiilor rolul comunităţii se remarcă ·CU putere. Copiii erau crescuţi de mid în comun, minoa:u, dormeau, se jucau in comUIIl, i.ngrijiţll fiind de persoane anume pregătite :pE'ntru aceste saroinP5 • Educaţia lor oontănua apoi in ·cadrul
şrol~d, condusă de dru.o;;căli (Schulmeister). Deşi informaţiile cronic·Hor sint
destul de 1acunare in priv1nţ1a desfăşurării învăţămîntului la şcoa1a anabaptistă de la Vinţul de Jos, X!eiese totu.şi că copidi intre 2-6 :ani aLcătuiau
un grup aparte. Frecvoo.tarea şcolJii pînă La vi~s~ta de 12 ani era obligatorie.
Se acorda o mare atffiţie crmoaşberii bibliei, insuşirii cititului, ·a ~erisului,
a soooti:tu1ui, învăţării cinteceloc, 1a desenului, educaţiei fizice şi a lucrului de mină pentru fete. Este deci de reffilalroat oă frecventarea şcol-ilor er'a
obligatorie şi pentru fete 36 • Pare-se că tinerii care depăşeau virsta de 12
ani incepeau să-şi insuşească tainele meseriei pentru care dovedeau aptitudinile necesare. Formularea um.or concluzii privind metodele foLos.iJte
pentru însuşirea scdsului, ·a cititululi etc. pe baza cronicilor ne este imposibilă. Remarcăm însă f·aptul~că printre cărţile confiscate intre 1763-1767
la Vinţul de Jos de către Delpini, insăr.cinat cu catolicizarea comunităţii,
se găsea şi oartea lui Valentin Ickelsamer, intitulată "Tei.i.tsche Grammati,ca" (probabil o copie a ediţi·ed ddn 1537, .atpărută la Augsburg) 37 . Du1pă
cum ne informează bibliografia coi1JsultaJtă, metodele pe care le expune
Valentin Ickels·amer in 111C:I'Iarea amintită reprezentau nu numla:i 1a vremea .aceea, dar chiar şi ~1a incepllltul sreolului al XIX-lea metode avansate in privinţa insuşi1rii dtitu:luri38. Din b'ibliogi'Iafi·a referitoare la viata
şi activitatea lui Ickelsamer, intemeietorul şoolH anabaptiste din Roth~
b'UJI'lg. apoi din Augsburg, ~af1ăm că dlllpă 1537 el s-a refugiat in Moravia,
oontinuindu-şi activitatea de daiScăJ. în ruina din ~comrmitătile mo.mve39.
De aici deducem că metodele lui vor fi fost probabil aplicate şi răs:15 Vezi notele 29, 30.
aa Vezi nota 19.

:n Cartophilacium Transylvanicum, p. 110-111.
Făldes ~va, Nepoktattisi, nepnevelesi torekvesek a korai antifeudalis nepiforradalmi mozgalmakban, Budapest, 1964, p. 207-208.
39
Paul Barth, Geschichte der Erziehung, Leipzig, 1925, p. 327-328.
38

https://biblioteca-digitala.ro

M. BUNTA

246

pîndite in şcolile comunităţilor anabaptiste din Moravia. Din moment ce
lucrarea sa figurează pe lista celor 52 de cărţi confiscate cu ocazia catolicizării anabaptiştilor de la Vinţul de Jos, ni se pare probabil ca metodele expU5e în lucrarea amintită să fi fost aplicate şi de către dascăltii
anabaptişti de aici. Printre cărţile confiscate mai existau şi alte lucrări
cu acest caracter, precum şi o serie de culegffi de cintec.e 10 • Studierea lor
specială- credem- va aduce o serie de lămuriri privitoare '1a desfăşu
rarea şi nivelul învăţămîntului la şcoala anabaptlistă din Vinţ.
Anabaptiştii stabiliţi la Vinţul de Jos după cwn am mai arătat - ,
fiind huteriţi, in orientarea şi ideologia lor se remarcă ideile anabaptismului paşrt:c. Cronicile anabaptiste păstrate la Biblioteca Batthyaneom
din Alba Iulia şi la Biblioteca Universitară din CLuj, precum şi o serie de
alte însemnări contemporane referitoare la viaţa lor, dintre care foarte
interesant ni se pare raportul amintit, cuprinzind in opt puncte profesia
lor de credinţă, alestă faptul că anabaptiştii din Vinţul de Jos credeau in
înfăptuirea "împărăţiei celor bUJni" in care, potrivit credinţei lor, îşi vor
avea locul numai anabaptiştii. lnsă calea, mijloacele de realizare a acestei
împărăţii se prezintă sub formă abstractă. Nu se mai aminteşte de "nimicirea necredincioşilor", de pedepsirea lor, ci numai că "cei btm..i vor fi
separaţi de oei răi", fără a se specifica data şi locul acestllli. d'in urmă eveniment. In acelaşi timp se pomeneşte despre "cei aleşi", care vorr fi aceia
ce renunţă la interesele lor personale şi trăiesc pentru comunitate. Cei
.,aleşi" vor fi separaţi după anumite semne distinc<tive. Probabil şi pentru
acest motiv ei purtau pălărie şi haină (cămaşă?) de culoare gri în.chllsă (?)
s.au neagră. Legat.ă de portul lor trebuie să fie denumirea de "germani
negri" (fekete nemetek) care le era aplicată, conform mărturiei unor insemnăi'Ii, încă şi irn: secolele XVIII-XIX, deci chiar la muU timp după
desfiinţarea comunei 41 •
Din primul punct al raportului intocmit de parohul romano-catoJic din Vinţ reiese
lor despre credinţă, pe care o considerau ca oeva ce trebuie să fie
conştient acceptat şi mărturisit, motiv pentru care eral\.1. impotriva botezului copiilor.
Tot acest raport ne informează că membrilor "comunei" le era interzis să poarte şi
să făurească arme, sau orice fel de ,,obiecte ucigătoare". Raportul amintit a fost
intocmit în anul 1763. Datele arhivistice pe care le prezentăm în continuare provin
însă din primele decenii ale secolului anterior şi în problema respectivă relevă
aceeaşi atitudine, manifestată insă cu 132 de ani în urmă. Prefectul domeniului
principelui Transilvaniei de la Sărospatak, Chernel Gyorgy, scria într-o scrisoare
datată la 1 august 1631 lui Gheorghe J: Rak6czi că anabaptiştii aduşi de la Vinţ
concepţia

--------40 Das Gulden ABC mit Verschiedenen Religiosen Betrachtungen (1654?); Cantionale Anabaptistarum (sec. XVII); Cantionale Anabaptistarum (sec. XVII), în

Biblioteca Batthyaneum. Titlurile după Robert Szentivanyi, op. cit., nr. 448, nr. 370,
nr. 403.
u Bod Peter, Az isten vitezkedo anyaszentegyhciza . . . historicija, Basel, 1760,
p. 433; MOL, Abszolutizmuskori Leveltăr, Erdelyi Udvari Kancellaria, D, 229,
nr. 1492.
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refuză să construiască moara de zdrobit praful de puşcă, deoarece după cum zic
ei - aceasta este o muncă rezultatul căreia pune in primejdie vieţi 4 2. Acelaşi prefect, la 22 febr". 1634, î:l roagă pe Râk6czi ca fringhiile pentru tunuri să fie confecţionate de funarii de la Vinţ. Atrage însă atenţia principelui că anabaptiştii nu
trebuie să afle de faptul că aceste frînghii vor fi folosite la tunuri, căci în acest
caz ei refuză să execute lucrarea, ci să li se spună că frînghUle sînt necesare la
pivniţe şi la moara de apă 43 • Din punctul cinci al raportului aflăm că se pronunţau
şi împotriva plăţii impozitelor. Legat de această atitudine trebuie să fie conflictul ce
s-a iscat între ei şi principele Gheorghe I Râk6czi, conflict pe care ni-l relatează
una d~n cronicile anabaptiste 44 • ·În anul 1633 Râk6czi a pretins o sumă oarecare,
un fel de contribuţie (nu se specifică, dar suma va fi fost destul de însemnată), din
partea comunităţii, pe care în mod deschis ei n-au refuzat să o plătească. "Conducătorul «comunei» a trimis însă o scrisoare «Bătrînilor» unei comunităţi din Ungaria [ ?] în care acesta şi-a formulat părerea, considerînd că ceea ce le pretindea
Râk6czi este potrivnic şi credinţei lor, dar totodată şi privilegiului acordat la colonizarea lor. Scrisoarea, printr-o întîmplare nefericită, a ajuns în mîinile principelui"'
- şi, după cum îl ştim necruţător cînd era vorba de bani [n.n.] - toţi conducătorii
,.comunei" au fost arestaţi pînă la achitarea sumei pretinse.
Revenind la profesia de credinţă a anabaptiştilor din Vinţ, la punctul patru se
spun următoarele: " ... creştinii nu trebuie să lupte impotriva turcului şi nici împotriva pă.gînilor, deoarece şi ei sint creaturile lui Dumnezeu, care este destul de
puternic să dispună de ei" 45 • Iată, iarăşi, o idee în care putem recunoaşte răsunetul
unor nădejdi vechi ale anabaptiştilor formulate în timpul Reformei, şi anume că
turcii printr-o campanie militară vor nimici pe toţi "necredincioşii", de aceea nu
trebuie luptat împotriva lor.

*
Lucrarea de faţă nu epuizează nicidecum problemele extrem de complexe indicate în titlu. Prin înfăţişarea unor aspecte privitoare la principiile de organizare
cz MOL, AFn, fasc. 3, paU. 1, nr. 26.
43 MOL, AFR, fasc. 4, nr. 39.
44 Biblioteca Batthyaneum, nr. II 122, p. 783.
cs Vezi nota 23; Historia Anabaptistarum, p. 10049-20094.

Influenţa directă a
ne-o dovedesc evenimentele marii mişcări sociale din 1569-1570.
îndemnaţi de crezul amintit, în aprilie 1570, au pornit la atac contra cetăţii de
la Balaszentmikl6s (R. P. Ungară), ocupată de turci, ţărenii răsculaţi în 1569 sub
conducerea iobagului român Gheorghe Crăciun. Pătruns de ideile anabaptiste, conducătorul răscoalei susţinea că "a comunicat", "a fost luminat de sufletul divin"
şi prorocea celor desemnaţi pentru atac că ,.palisadele şi zidurile cetăţii vor lua
foc de la sine, astfel cetatea va putea fi cucerită fără arme, numai cu ajutorul
puterii divine" (cf. Forgach Ferenc, Rerum Hungaricarum sui temporis commentarii, în Magyar Tortenelmi Emlekek, ,z, 16, Pest, 1866, p. 451-456; Wolfgang Bethlen,
Hstoria de rebus TranssyZvanicis, val. II, Cibinii, 1782, p. 178-194; Szamoskozi
lstvan, Torteneti maradvcinyai, în Magyar Tortenelmi Emlekek, 2, 21, Budapest,
1876, p. 96-106. Fragmente referitoare la cele arătate mai sus în ll;raducere maghiară, vezi la Gereb Lâszl6, A hazai osztcilyharcok irodalma 1525-1660, Budapest,

acestor

nădejdi

1955, p. 119-138).
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a "comunei" din Vinţ, la orientarea ei ideologică, ne oferă însă - credem - prilejul să intrezărim o serie de idei sociale care de fapt au luat na~tere in viltoarea
desfăşurării evenimentelor reformei, a războiului ţărănesc şi a comunei din Milnster,
deci îşi au rădăcinile în ideile anabaptismului revoluţionar. "Comuna" din Vinţ reprezintă întruchiparea multora dintre aceste idei intr-un mod de viaţă, într-un ideal
de viaţă demn de admiraţie, dar care a rămas izolat de mediul înconjurător, fără
să aibă astfel vreo influenţă asupra lui. Pe de altă parte, năzuinţa anabaptiştilor
de a realiza o stare socială chibzuită după concepţiile lor "comuniste"
putea să trezească nădejdi in masele ţărăneşti şi plebeene la sfîrşitul secolului al
XV-lea şi la inceputul celui următor. Idealul de viaţă al urmaşilor mişcării anabap•iste, realizat în cadrul "zidurilor" unei secte unde se izolau - ce-i drept in seiTL-:! de protest impotriva societăţii existente, în condiţiile social-economice ale
secolului XVII-lea, prezint...i. totuşi un caracter retrospectiv. De netăgăduit e:;te
însă faptul că strădania lor de a educa copiii de mici pentru cinste, hărnicie, pentru a se remarca mai tirziu prin muncă, concepţia lor în general despre munca fizică, conţin o serie de elemente înaintate.
MAGDALENA BUNTA

DIE

WIEDERTĂUFERGEMEINDE

VON VINTUL DE JOS IM 17. JH.
Ihr innerer Aufbau. lhre Ge~te5weJ.t
(Zusammeniassung)

Aufgrund dPr Angaben aus Wiedertăufer-Chroniken, die 11~ verschiedenen Bibliotheken (Batthyaneum, Alba Iulia, Nr. 11-122, Nr. 11-93; Universitătsbibliothek CluJ,
Mss. 3217; Diozesan-Bibliothek Nitra, mit den Fragmenten der Chronik des Jakob
Werner) und von Daten aus Archiven (nach zeitgenossischen Dokumenten) umreisst
die Verfasserin das Alltagslcben der Wiedertăufer (Habaner), die von 1621 an auf
der Flskaldomăne von Vinţul de Jos durch Gabriel Bethlen und spăter durch seinen
Nachfolger Fiirst Georg 1. Rak6czi angcsiedelt wurden. Die Verfasserin bedient
sich in Verfolgung ihres Ziel<'s auch der Angaben aus zeitgen&sischen Schriften,
welche die Organisation der Wiedertăufergemeinden aus anderen Gebieten Mitteleuropas beschreiben, wie auch einiger Arbeiten, in denen die Wiedertăuferbewegung
in der zweiten Hălfte des 16. und im 17. Jh. behandelt wird. Da die Gemeinden,
welche Gegenstand dieser Beschreibungen und Studien waren - so wie die von
Vinţul de Jos der huterischen Richtung angehorten, bieten sic wertvolle Entsprechungen im Hinblick auf das bereits durch den Titei angedeutete Ziel.
Die Zahl der nach 1621 bis in die 40-er Jahre des 17. Jhs. nach Siebenbiirgen
eingewanderten Wiedertaufer wird von der Verfasserin auf 1500-1700 Personen
(Mănner, Frauen, Kinder) geschătzt. Ihrer Beschăftigung nach waren sie meistens
Handwerker, doch gab es unter ihnen auch Viehziichter, Schăfer, Gărtner, Ackerund Weinbau<>r usw.
In der Arbeit werden auch kurz die Ergebnisse der im Sommer 1970 in Vinţul
de Jos durchgefiihrten Probegrabungen vorgelegt; es gelang damals die ungefăhre
ortllche Festsetzung und Abgrenzung des Gemeindegebiets, sowie die Entdeckung
von Spuren der Gebăude, und Wer~tătten, welche dem Komplex angehorten, wo
sich das Leben der Habaner abspielte.
Die Verfasserin erbringt Beweise dafiir, das.s in Vinţul de Jos die Gemeinde nach
clem Prinzip der Giitergemeinschaft organisiert war. Boden, Werkzeuge, Rohstoffe,
lrurz alle Giiter gehOI'ten, allen, ebenso die aus der gemeinschaftlichen Arbeit er-
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zielten Einnahmen. Das Leben innerhalb der Gemeinde war durch Puritanismus
und Askese, gepaart jedoch mit aussergewohnlichem Fleiss, gekennzeichnet. Die
Absonderung der Habaner hinter den "Maruern der Gemeinde" mag als - allerdings passive- Auflehnung gegen die damalige Feudalgesellschaft gewert.et werden.
Die gesellschaftliche Einheit in der Gemeinde ist die Familie, doch tritt bei
Erziehung der Kinder die Rolle der Gemeinschaft stark hervor. Sie wurden gemeinsam in der Schule erzogen, deren Lehrplan sich nach dem Alter der Schiller
unterschied. Der Schulbesuch war bis zu einem gewissen A~ter gleicherweise obligatorisch filr Knaben wie fi.ir Mădchen. Was das Niveau der Schulbildung betrifft,
weiss man, dass besonderes Gewicht auf Lesen, Schreiben, Rechnen, Turnen und
Handarbeit gelegt wurde. Die Verfasserin hebt die Tatsache hcrvor, dass in der
Erziehung schon der kleinen Kinder das Streben nach Ehrlichkeit, Fleiss (um spătcr
ein guter Arbeiter zu werden) und die allgemeine Einstellung zur korperlichen
Arbeit eine Reihe fortschrittlicher Elemente aufweist.
Ein spezifischer Zug der Gemeindeverwaltung war die Wahl in alle geistlichen
und weltlichen Ămter durch die Gemeinde; wahlberechtigt waren van einem
bestimmten Alter an alle Mitglieder der Gemeinschaft. Die Verfasserin hebt besonders hervor, dass auch die Gerichtsbarkeit ausschliesslich der Gemeinde zustand.
Im Falle irgendwelcher Vergehen wurden die Strafen gleichfalls durch Abstimmung
- also durch allgemeinen Gemeinschaftsbeschluss- festgesetzt.
Die in Vinţul de Jos angesied~lten Wiedertăufer gehorten dem gemăssigten
(huterischen) Flilgel der Bewegung an; doch weist die Verfasserin nach, dass aus
zeitgen&sischen Dokumenten sich Ideen abzeichnen, deren Wurzeln ~n der Gedankenwelt des ehemaligen revolutionăren Anabaptismus des 16. Jhs. zu suchen sind.

https://biblioteca-digitala.ro

M . BUNTA

250

Pl. I. Cronica

ana baptistă pă s tr ată

la Bibliote c a Univ ers it a r ă din Cluj;
coperHt din pie le, luc r aUi în 1631.
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Pl. IV. H abani (familie de anabapti ş ti )
Chr. Erhard, Griindliche kurtz verfaste Historia, Mnichov, 1588.
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