LECTURILE BURGERILOR DIN TRANSILVANIA
ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA. STUDIU DE CAZ
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Răspândirea

modelelor culturale are mai multe vehicole, unul dintre acestea este
scrisul tipărit. Analfabetismul continuă să domine secolul al XVIIl-lea, totuşi cartea
ajunge la mase, este prezentă în cadrul structurilor sociale umile· cu efect asupra aşa
numitei „culturi populare". Cartea este un purtător şi un indicator al identităţii culturale;
fiecare mediu social se defineşte prin cărţile pe care le manevrează 1.
Scopul studiului de faţă constă în decelarea proporţiei letrizării micii comunităţi
urbane de la Sebeş. Pentru surprinderea impactului culturii scrise asupra mediilor
sociale urbane a fost necesară o cercetare a aşa-numitelor „registre de partaj" (în epocă:
Theilung Protocollen ... ) completate în fiecare oraş liber săsesc de o comisie de
Divisores (Theilherrn) recrutaţi dintre senatorii oraşului 2 , în timp ce auxiliarii lor:
Divisor secundus, Divisor suburbanus, Theilschreiben, erau numiţi dintre membrii
Consiliului exterior. Am urmărit identificarea inventarelor succesorale care cuprind
cărţi, ori liste de cărţi în încercarea de a decodifica coordonatele letrizării4 lumii urbane
transilvănene. Totuşi, pentru început, se impun unele observaţii: de cele mai multe ori
descrierea cărţilor este incompletă5 , în majoritatea situaţiilor este notat titlul cărţii
(eventual incomplet sau prescurtat), de obicei numele incomplet al autorului, în câteva
cazuri chiar locul tipăririi însă niciodată anul editării, uneori se menţionează doar
existenţa cărţii (prin sintagme ca: ein Buch, ein altes Buch), astfel că nu putem încadra o
asemenea carte într-o tipologizare necesară şi am întâlnit un singur caz în care este
menţionat doar numărul .total al cărţilor („biblioteca" Konigrichte,r-ului Johann Lang
alcătuită din 71 de cărţi şi evaluată la 163 de florini ungureşti, o sumă relativ

Roger Chartier, Lecturi şi cititori în Franţa Vechiului Regim, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, p.101,
134.
2
Vezi Heinrich Herbert, Die innere und ău.J3ere Rath Hermannstadts zuruit Karls VI., în Archiv des
Vereins far Siebenburgische Landeskunde, N.F., 1882, 27.Bd., p. 394-396 precum şi Georg Eduard
Milller, Stuhle und Distrikte als Unterteilungen der Siebenbiirgisch Deutschen Nationuniversităt 11411876, Krafft und Drotleff Verlag, Sibiu, 1941, p. 63.
3
Georg H. Schuller, Hermannstadt um die Mitte des 18.Jahrhunderts. Ein kulturgeschichtliches Bild, în
Archiv des Vereinsfar Siebenburgische Landeskunde, 1907, 34.Band, p. 363.
4
Folosesc acest concept cu sensul pe care l-a dat profesorul Doru Radosav în Carte şi societate în nordvestul Transilvaniei (sec. XVIJ-XlX), Fundaţia Culturală „Cele Trei Crişuri", Oradea, 1995.
5
Această situaţie este absolut normală. Scopul redactării inventarelor succesorale consta în expertizarea
bunurilor de orice natură pe care de cujus le lăsa la deces. Astfel că membrii Divisorat-ului nu erau
interesaţi de altceva decât de o sumară descripţie a volumelor găsite printre alte bunuri cât se poate de
variate. Erau necesare, în viziunea celor care participau la partajul succesoral, doar câteva elemente
distinctive pentru a fi posibilă o individualizare în cazul unui litigiu între moştenitori. Până ta urmă
exactitatea şi corectitudinea acestor descrieri depindeau de formaţia intelectuală, de nivelul cultural al
expertizatorilor. Oricum marea majoritate a „cataloagelor'' de cărţi anterioare anului 1800, care au fost
studiate până acum, oferă date incomplete, vezi Sabin Belu, Biblioteca unui umanist transilvănean mai
puţin cunoscut, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca, XXX, 1990, p. 190 (în
inventarul averii lui Jozsa Bodog, inventar întocmit în anul 1563 cu ocazia confiscării bunurilor sale
materiale, se menţionează doar numele autorilor iar în unele cazuri doar titlul prescurtat) sau catalogul
cărţilor umaniste ale Bibliotecii Gimnaziului crăiesc sibian catalog în care sunt indicate doar date sumare
ale volumelor, vezi Iacob Mârza, Lista cărţilor umaniste a Bibliotecii Gimnaziului crăiesc din Sibiu, în
Apulum, XVI, 1978, p. 329-335 etc.
1
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importantă) 6 şi unul în care este indicată existenţa unei colecţii de cărţi evaluată la 15
florini fără alte precizări ce ne-ar permite să stabilim conţinutul ideatic al volumelor
(colecţia Agnethei Gunesch, văduva judelui regesc Andreas Gunesch)7. Pentru că în
întocmirea acestor inventare se urmărea evaluarea patrimoniului mobiliar şi imobiliar al
defunctului, în toate cazurile este menţionat preţul cărţii (aşa cum a fost estimat de
Theilherm ), iar uneori şi formatul acesteia.
În perioadele 1738-1741, 1748, 1776-1786, 1796-1800, pentru care s-au păstrat
registre de partaj8, au fost identificate doar 35 de inventare succesorale care cuprind
cărţi ori liste de cărţi. Deşi am putea calcula o medie totală de circa 15 cărţi pentru
fiecare inventar succesoral o asemenea cifră nu este deloc relevantă tocmai datorită
clivajului dintre numărul şi tipul de cărţi cu care operează patriciatul urban 9 şi cele ale
btirgerilor cu status social inferior. Astfel, de exemplu, pentru cele 15 inventare ce îi
reprezintă pe membrii Unterschicht-ului local media este de trei cărţi. Un număr de 14
inventare aparţin păturii mijlocii urbane (formate în principal din membrii Consiliului
exterior şi familiile lor), media acestor inventare este de patru cărţi; astfel că diferenţa
între cele două contingente sociale care compun, în opinia noastră, corpusul „celor
comuni" este infimă. Mult mai importantă este însă diferenţa dintre aceste straturi
sociale ale celor „comuni" şi patriciatul senatorial. Pentru cele opt inventare de partaj ce
sunt reprezentative pentru Oberschicht-ul oraşului, media este mult mai mare: 24 de
cărţi 10 . Cu toate străduinţele noastre de a contura o imagine edificatoare asupra letrizării
mediului urban în primul secol de administraţie habsburgică a Transilvaniei, nu putem
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Hunedoara (în continare ANDJ Hunedoara), Fond Scaunul
Protocollum Divisoratus Liberae Regiaeque Civitatis Sabessiensis Publicum, 30
decembrie 1748.
7
ANDJ Hunedoara, Fond Scaunul săsesc Sebeş, Dosar 14/1741, inventar din 30 martie 1741. Am întâlnit
alte asemenea cazuri în registrele de partaj redactate de Divisorat-ul sibian, vezi, de exemplu, Arhivele
Naţionale Direcţia Judeţeană Sibiu (în continuare ANDJ Sibiu), Fond Registre de partaj, 67/1720,
Protocollum Divisionale Partes Superioris Civitatis Cibiniensis ab anno 1721 d. 30 Juny per annum 1724
d. 8 Marry, f. 27r. (este semnalată „biblioteca" lui Georg Schemei evaluată la 50 de florini fără a se
preciza natura cărţilor acestei mici colecţii) sau „biblioteca" senatorului Johann Kil3lung apreciată la 80
de florini fără alte preciz.ări relative la autorii sau titlurile colecţiei sale, în ANDJ Sibiu, Fond Registre de
partaj, 97/1750, Protocollum Divisionale sub praesidio spectabilis d[omi]ni Jacobus Abrahami nobis de
Ehrenburg, senatoris meritisimi, assessore et divisore ordinario groso domino d[omi]nis Luca Fabritio
de Herrmann oratore, secretario Johanne Kinder de Friedenberg, d. 30 january anno 1720 usque d. 23
february, p. 53.
8
Am găsit un alt registru de partaj la cota 58/1774 (acoperă perioada 1774-1796), un registru ce nu a
putut fi folosit datorită stării avansate de deteriorare. Alte inventare de bunuri materiale unde ar putea fi
identificate liste de cărţi sunt grupate în aşa-numitele „registre ale minorilor" (registre de tutelă a orfanilor
minori) cum este cel de sub cota 90/1790 în ANDJ Hunedoara, Fond Scaunul săsesc Sebeş.
9
Rămâne deschisă chestiunea încadrării oficialilor civili (Konigrichter-ul, Stuhlrichter-ul, Stadthann-ul,
Senatores) ai unui oraş exiguu cum este Sebeşul în secolul al XVIII-iea (oraş a cărui populaţie se situa
undeva în jurul a 2.000 de locuitori (vezi Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemănt, Repertoriul izvoarelor
statistice privind Transilvania 1690-1847, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995, p. 645-646 şi
Friedrich Teutsch, Geschichte der Siebenburger Sachsenfiir das săchsische Vo/k, 11.Band (1700-1815),
W.Krafft Verlag, Hermannstadt, 1907, p. 215) o cifră infimă chiar pentru sistemul urban al Europei
Central-Orientale). Vom folosi pentru desemnarea acestora termenii de „patrician, patriciat", termeni de
efocă (utilizaţi pentru membrii păturii superioare urbane încă din secolul al XVI-iea).
1
ANDJ Hunedoara, Fond scaunul săsesc Sebeş, 10/1738: Protocollum Divisoratus Liberae Regiaeque
Civitatis Sabessiensis Publicum (completat de notarul Michael Hutter), 64/1776: Theilung Protocoll der
Stadt Muhlbach von Jahre 1776 bis 1786, 95/1796: Protocollum Divisionale Liberae Regiaeque Civitatis
Sabessiensis ab anno 1796 (întrucât fondul Scaunul săsesc Sebeş nu a fost încă prelucrat lipseşte o
numerotaţie a filelor din registru. Am apelat astfel la numerotaţia paginilor făcută în epocă atunci când
aceasta există, iar în lipsă la data inventarului ca element de identificare).
6
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accepta o asemenea cifră mediană ca reprezentativă pentru Oberschicht-ul oraşului,
pentru că nu o considerăm relevantă. Care este diferenţa dintre pastorul Mathias Lang
care lasă un legat de 184 de cărţi valoroase seminarului local 11 şi Konigrichter-ul
Andreas von Welthem, un patrician cu o avere estimată la peste 45.000 de florini
ungureşti, un personaj înnobilat la sfârşitul domniei Mariei Theresia şi în al cărui
inventar nu găsim nici măcar o carte (în condiţiile în care nu avem dubii asupra
corectitudinii cu care s-a întocmit lista succesorală) 12 din moment ce ambii se
încadrează social în aceeaşi pătură urbană superioară ? Suntem obligaţi să constatăm
lipsa unei corespondenţe reale între stratigrafia socială şi o eventuală „stratigrafie"
culturală din moment ce mulţi senatori nu obişnuiesc să citească. Nu sunt puţine
inventarele unor membri ai patriciatului local în care lipsesc cărţile (acestea sunt absente
din patrimoniile unor funcţionari locali cum sunt: senatorul Michael Metter 13 , Michael
Hinz 14 , Joseph Conrad 15 , Michael von Huttem, un demnitar gubemial ce lasă o avere
evaluată la mai mult de 22.000 de florini ungureşti 16 sau chiar ale unor personaje
ecclesiastice, de exemplu: pastorul Paul Lang din Petreşti 17). Chiar deosebirea dintre
„biblioteci" este mare; unii dintre aceşti patricieni nu deţin decât câteva cărţi în mici
colecţii ce nu se deosebesc, prin conţinutul lor ideatic, de cele aflate în proprietatea
bilrgerilor „comuni". S-a afirmat că mediile de cultură sunt ierarhizate social. Există
într-adevăr o asemenea ierarhizare, însă o astfel de aserţiune trebuie nuanţată în sensul
că aşa-numita „stratigrafie culturală" nu se pliază pe cea socială. Trecând totuşi peste
aceste precizări, şi cu amintitele rezerve vom continua să ne folosim de un model social
atunci când încercăm să decelăm nivelul letrizării societăţii urbane. Am considerat astfel
că este importantă o structurare convenţională a lumii urbane în două grupuri de status:
un grup al patricienilor unde am inclus funcţionarii superiori locali (pornind de la
demnitatea de senator) şi unul, mult mai eterogen social, ce grupează restul populaţiei).
Cele opt inventare reprezentative pentru stratul social superior al comunităţii
locale ne pot ajuta în încercarea noastră de înţelegere a impactului culturii scrise asupra
unor medii urbane provinciale. Lipseşte catalogul „bibliotecii" 18 lui Johann Lang,
senator şi apoi iudex regius în perioada 1739-1748; deşi s-a realizat la 30 decembrie
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţenă Alba (în continuare ANDJ Alba), Fond Parohia evanghelică C.A.
1/1724, Cronica seminarului din Sebeş, Index Bibliothecae Langianae, f. 167r-17lr. Un studiu
viitor despre conţinutul ideatic al bibliotecii acestui preot şi despre cele 30 de titluri pe care rectorul
Georg Marienburg Ie doneaz.ă, în anul 1783, Seminarului din Sebeş va întregi această cercetare.
12
ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică C.A. Sebeş, dosar 43: inventarul succesiunii a fost întocmit în
anul 1791.
13
ANDJ Hunedoara, Fond Scaunul săsesc Sebeş, 10/1738: Protocollum Divisoratus Liberae Regiaeque
Civitatis Sabessiensis Publicum, 2 februarie 1739 (în continuare va fi citat în forma: ANDJ Hunedoara,
F.S.S.S, 10/1738).
14
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 10/1738, 8 aprilie 1748.
15
ANDJ Hunedoara, Fond Scaunul săsesc Sebeş, 64/1776: Theilung Protocoll der Stadt Muhlbach von
Jahre 1776 bis 1786, p. 247 (în continuare ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776).
16
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 289. Acestea nu sunt cazuri insolite. Am constat o situaţie
similară la Sibiu unde cărţile lipsesc în multe dintre inventarele patricienilor, de exemplu în cel al
senatorului Mathias Ehrenburger (inventar din februarie 1720, ANDJ Sibiu, Fond Registre de partaj,
6511719: Protocollum Divisionale Partes Superioris Civitatis Cibiniensis ab anno 1719 d. 6ll! Martii
utque anno 1720 d. ~ Februarii, f. 72r.-78r.) sau al senatorului Johann Berger (ANDJ Sibiu, Fond
Registre de partaj, 6611720: Protocollum Divisionale Partes Superioris Civitatis Cibiniensis ab anno
1720 d. 2'J'!l May utque anno 1721 d. 26ll! May, f. 14r-15r).
17
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 39.
18
În inventar se menţionează că s-a întocmit catalogul bibliotecii sale, ANDJ Hunedoara, F.S.S.S,
10/1738, 30 decembrie 1748.
11

Sebeş,

www.cimec.ro

308

Lecturile Btirgerilor în Transilvania

1748, o inventariere a patrimoniului său mobil şi imobil, colecţia sa de cărţi a fost
evaluată în ansamblu la 163 de florini, s-a notat numărul total al volumelor „ ... die
gantze Biblioth[ek] in 71 St[iicke]. .. " dar nu şi descrierea fiecăreia în parte ca în
celelalte cazuri.
Deosebit de utilă pentru studiul de faţă a fost lista cărţilor lui Michael Gottlieb
Conrad redactată la începutul anului 1776. Conrad este un reprezentant tipic al
funcţionărimii instruite urbane, descendentul unei familii „senatoriale" ce a dat oraşului
mai mulţi juzi regeşti. Născut în anul 1736, Michael Conrad este fiul senatorului şi
ulterior Konigrichter-ului Johann Conrad, iar această descendenţă patricială îl
propulsează în ierarhia administrativă urbană. Astfel că Michael Conrad a îndeplinit pe
rând funcţia de notar al oraşului, de senator şi apoi de villic 19 • Beneficiind de o avere
însemnată (la acest nivel urban provincial) a reuşit să-şi strângă, de-a lungul anilor, o
colecţie de cărţi, r~lativ, importantă20 • Cele 49 de volume pe care divizorii le
inventariază după moartea sa ne oferă o imagine măgulitoare a interesului pentru carte,
prezent în acest oraş periferic al Imperiului. Urmărind domeniile micii sale „biblioteci"
ne convingem că acest patrician a avut în vedere mai degrabă scopuri practice atunci
când şi-a achiziţionat cărţile, s-a îndreptat cu predilecţie spre texte utile unei formaţii
intelectuale laice spre o instrucţie care să-i permită exercitarea unei funcţii de tip
administrativ-juridic.
Ca un reprezentant tipic al epocii sale, într-un timp în care cultura scrisă
continuă să rămână impregnată de religios 21 , Conrad probabil că citeşte o astfel de
literatură din moment ce acest domeniu este puternic prezent în „biblioteca" sa. O Biblie
in folio editată la Halle, Testamentum Novum Hungaricum, apoi Loci theolo~ici, lucrare
2
elaborată de Martin Chemnitius, reputat teolog evanghelic din Brandenburg , un tratat
de exegeză a celor patru evanghelii nou-testamentare în două volume editat de acelaşi
Martin Chemnitius, Systema theologicum, lucrare redactată de Caspar Bachmann,
profesor de teologie la Giessen, Leiehen Predigen de Heinrich Roth, un contemporan a .
lui Luther, pastor la EiBleben şi autor de culegeri de predici şi de edificare morală,
Institutiones cathehetice, apoi un compediu de comentarii la Psalmii lui David, mai
multe culegeri de predici pentru care nu este menţionat autorul, micul catehism luteran
(Cathehesis Lutheri minor hungarica) şi ,,2 alte Postillen" adică două compedii de
predici pentru laicat, toate acestea acoperă dimensiunea teologică a colecţie sale. Din 49
de volume 13 aparţin religiei, în procente 27% din total 23 , dar avem în faţă o literatură
ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică C. A. Sebeş, 2/1660, Registrul
matricol de botezuri şi
f. 58v., 62v., 66v., 70v., 86r., 186v. şi 1/1660, Registrul matricol de înmormântări, f. 58r.
precum şi Calendarium Transylvanicum Titulare Pro Anno ab lncamatione fesu Christi MDCCLXVlll
(1768) ... , Cibinii, 1768.
20
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p.15.
21
Doru Radosav a întreprins o cercetare asupra celor peste 650 de volume de carte veche românească
atestate în zona Sătmar şi a constatat că 99% dintre aceste cărţi sunt religioase, vezi, Doru Radosav,
op.cit., p. 305.Cărţile bisericeşti fidele purităţii dogmatice predomină şi în Banat, însă deceniul al optulea
din secolul al XVIII-iea aduce cu sine un nou tip de carte, un tip secularizat, reformist, modem, Valeriu
Leu, Cartea şi lumea rurală in Banat. 1700-1830, Editura Banatica, Reşiţa, 1996, p. 232-234.
22
Pentru identificarea autorilor şi titlurilor am uzat de biografiile cuprinse în Christian Gottlieb focher,
Allgemeines Gelehrten Lexikon, (reeditată}, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, voi. I-IV,
1960-1961.
23
Este utilă, cred, o comparaţie cu biblioteca pastorului Mathias Lang din Sebeş, mult mai bogată prin
cele 184 de titluri ale sale, colecţie în care cărţile de natură teologică ocupă 73,5% din total vezi, ANDJ
Alba„ Fond Parohia evanghe/ică-C.A. Sebeş, 111724, Cronica seminarului din Sebeş, Index Bibliothecae
Langianae, f. 167r-171r.
19
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ce grupează pastoraţia, textele de consiliere morală sau catehetice cu
exegeza biblică şi teologia savantă, o literatură ce ilustrează puritatea doctrinară prin
apelul exclusiv la gândirea teologică a „ortodoxismului" luteran. Literatura religioasă pe
care o citeşte Conrad provine din mediile intelectuale „ortodoxe" ale evanghelismului
german; este semnalată o singură lucrare, ce urmează linia pietismului de la încer,utul
4
secolului al XVID-lea (un compediu teologic redactat de August Hermann Francke) .
Conrad nu citeşte multă istorie, nu are decât patru titluri din acest domeniu: o
istorie a lui Alexandru cel Mare în limba germană, Dionysios din Halicarnas cu
Antichităţile romane (în limba latină), Sintagma Historia[ rum] politica[rum mundi et
ecclesie] semnată de Johann Micraelius, profesor de teologie şi retorică la gimnaziul din
Stettin 25 sau Historia lui lustinus 26 • Semnificativă este prezenţa în colecţia sa a
literaturii clasice greco-latine (procentual 14% din total). Epistolele lui Pliniu cel tânăr,
Martial, o culegere de poezii din Vergiliu27 , patru dintre operele lui Cicero28 (între care
Epistolele şi Orati selectae) toate înfăţişează recursul la un anumit model educaţional;
sunt cărţile fundamentale utile în învăţământul epocii, textele de referinţă ale latinităţii
clasice folosite pe scară largă în programul instructiv. O atare semnificaţie formativă a
„bibliotecii" sale este sugerată de prezenţa unui Dictionarium latino-galicum alături de
un manual de limba latină (Clavis linquae latinae) sau de un manual şcolar editat la
Leipzig (Leipziger Handbuch). Sunt semnalate câteva lucrări juridice între care
Decretum Tripartitum (cutumele ungare codificate de Werboczi în anul 1517) şi
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 15. Despre pătrunderea pietismului în Transilvania vezi:
Friedrich Teutsch, Geschichte der Siebenburger Sachsenfor das săchsische Volk, 11.Band (1700-1815),
W.Krafft Verlag, Hermannstadt, 1907, p. 41-42 precum şi idem, Geschichte der evangelischen Kirche in
Siebenbiirgen, W .Krafft Verlag, Hermannstadt, II. Bd., 1922. p. 72-117. Pietismul s-a răspândit în lumea
evanghelică germană din Transilvania odată cu debutul secolului al XVIII-iea pe fondul greutăţilor şi a
nemulţumirilor cauzate nu numai de războiul curuţilor ci şi de efectele ocupării provinciei de către
imperiali. Situaţia materială agravată a comunităţilor luterane (asaltate de fiscul vienez, de marile costuri
ale întreţinerii trupelor imperiale şi de pagubele provocate de războiul civil) a fost cadrul care a fav.orizat
noile căutări spirituale. Studenţii întorşi de la universităţile protestante germane şi mai ales de la
Universitatea din Halle, unde activa A.H.Francke sunt purtătorii noilor idei ce pătrund în lumea elitară
transilvăneană, astfel că figuri importante ale vieţii politice sau ecclesiastice cum sunt Sachsengraf-ul
Andreas Teutsch ori Marcus Fronius parohul Braşovului sunt nu numai promotori fervenţi ai pietismului
dar chiar scriu literatură religioasă de factură pietistă. Francke este unul dintre vârfurile de lance ale
pietismului german. A creat la Halle o adevărată corporaţie filantropică grupând aici un orfelinat, o şcoală
şi un spital pentru săraci, un institut biblic misionar, o tipografie care să servească scopului de răspândire
a noului curent în întreaga lume protestantă, în acelaşi timp este autorul unei bogate literaturi teologice şi
r,edagogice.
5
Micraelius a studiat teologia la Kl>nigsberg şi apoi la Leipzig însă era foarte interesat de istorie. În 1653
l-a însoţit pe guvernatorul suedez Lillienstrohm în Suedia şi a devenit un apropiat al curţii regale din
această ţară scandinavă ceea ce i-a permis cunoaşterea istoriei politice a timpului său.
26
lustinus este un istoric roman mai puţin cunoscut ce a scris în timpul regnului lui Antoninus Pius.
27
Am identificat o lucrare vergiliană şi în biblioteca pastorului Mathias Lang din Sebeş, ANDJ Alba,
Fond Parohia evanghelică C.A. Sebeş, 111724, Cronica seminarului din Sebeş, Index Bibliothecae
Langianae, f. 167v.
28
Predilecţia pentru Cicero în lumea transilvăneană este probată prin prezenţa lucrărilor sale în
bibliotecile publice ori private din provincie cf. Gustav Gtindisch, Doina Nagler, Die Bibliothek des
Hermannstădter Stadtpfarrer
Andreas Oltard ( fl660) und seiner Familie, în Zeitschrift far
Siebenbiirgische Landeskunde, 17, 1994, Heft 2, p. 125; Gustav Gtindisch, Doina Nagler, Die Biicherei
des Hermannstădter ev. Stadtpfarers Petrus Rihelius ( t 1648) und seiner Sohne, în Zeitschrift for
Siebenburgische Landeskunde, 15, 1992, p. 49; Iacob Mârza, Şcolă şi naţiune (Şcolile de la Blaj în epoca
renaşterii naţionale), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987, p.152; Victor Neumann, Tentaţia lui HomoEuropaeus. Geneza spiritului modern în Europa Centrală şi de Sud-Est, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1991,p.188etc.
24
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Statutele municipale săseşti (legislaţia oficială în vigoare pe Pământului Crăiesc).
Aceste norme de drept erau utile în activitatea practică a unui funcţionar, motiv pentru
care astfel de culegeri legislative nu lipseau din colecţiile birocraţilor „mai citiţi" de la
Sibiu sau de la Sebeş 29 (trebuie însă să observăm că dacă asemenea culegeri juridice
sunt destul de des semnalate în patrimoniile unora dintre oficialii urbani, tratatele
teoretice de drept sunt destul de rare exceptând însă „bibliotecile" preoţilor, unde întradevăr sunt semnalate lucrări de drept canonic şi nu numai. La Sebeş nu am găsit lucrări
de drept natural decât în donaţia Marienbur§ unde sunt prezente astfel de tratate
teoretice semnate de Puffendorf ori de Gribner3 ). Cele câteva volume de filosofie (între
care Logica lui Baumeister şi Philosophia Morum, lucrare semnată de Friedrich Torok),
cele două compendii de geografie şi o carte de medicină întregesc mica „bibliotecă" a
lui Conrad.
Colecţia de cărţi a lui Stephan Gross, un alt funcţionar local, este mult mai
redusă: doar 13 cărţi au fost repertorizate în inventarul bunurilor sale succesorale. Acest
Stephan Gross era romano-catolic; tatăl său, senatorul şi apoi villicul Mathias Gross, se
convertise la catolicism într-un moment în care Maria Theresia încerca să impună
respectarea principiului aşa-numitei „proporţii geometrice" în desemnarea demnitarilor
urbani3 1• După modelul epocii, Stephan i-a urmat tatălui său în oficiul de senator şi de
villic32 • Cele şase titluri de teologie: în primul rând Biblia, în două exemplare de
provenienţe diferite: una editată la Niirenberg (eine grosse Numberger Bibel) cealaltă la
Amsterdam (eine kleine Amsterdamer Bibel), o culegere de predici şi trei dintre lucrările
lui Gottfried Arnold33 între care Wahre [abbildung des unwendigen] Christentum
ilustrează obişnuita predilecţie pentru literatura religioasă. Din clasicismul latin sunt
semnalate doar operele lui Iulius Caesar însă într-o traducere germană şi tot în limba
germană o istorie universală pentru care nu este consemnat autorul, un Lexikon, o
culegere de texte juridice şi un manual de medicină redactat de Christian Friedrich
Richter, cunoscut medic german de la sfârşitul secolului al XVII-lea. Nu putem lăsa la o
parte ,,Poetische Schriften" ale lui Justus Wilhelm Friedrich Zachariae din Leipzig, unul
dintre principalii colaboratori ai revistei literare Neue Beitrăge zum Vergnugend des
Verstandes urui Witzes şi mult mai important o ediţie din operele complete ale lui Ewald
von Kleist, cunoscut poet prusac, apropiat al casei regale de Hohenzollern (este
interesantă inclinaţia acestui biirger pentru literatură şi în special pentru un asemenea tip
de lirică, presupănând, bineînţeles că aceste texte poetice erau lecturate) 34 .

2'J Vezi mica colecţie de cărţi a lui Daniel Sachs von Harteneck, inventar din iunie 1720, ANDJ Sibiu, 66
/1720: Protocollum Divisionale Partes Superioris Civitatis Cibiniensis ah anno 1720 d. 27'!1 May utque
anno 1721 d. 26'4 May, f. 73v.
30
ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică C. A. Sebeş, 1/1724, f. 171 v.: Samuel von Pujfendorf.

{Compendium} de officio hominis et civis, ediţie: Lipsiae, 1709 şi Michael Heinrich Gribner, Principium
juris{prudentiae} naturalis, ediţie: Vinenbergae, 1748 (Gribner nu avea reputaţia lui Puffendorf dar era
cunoscut în mediile savante din epocă pentru lucrările sale de drept canonic şi de drept natural şi pentru
activitatea sa ca profesor de drept la Wittenberg şi apoi la Leipzig).
31
ANDJ Alba, Fond Primăria oraşului Sebeş, 3/1765 din l octombrie 1765.
32
Stephen Gross s-a căsătorit la Patres Franciscanes (ordinul franciscan deţinea o rezidenţă la Sebeş, o
fostă abaţie pe care, în anul 1731, Magistratul oraşului Sebeş a trebuit să o cedeze ordinului la insistenţele
generalului comandant von Wallis, vezi ANDJ Hunedoara, Fond Scaunul săsesc Sebeş, Dosar 7/1731, f.
lr.-2v.) cu Sara Theil din Sibiu, evanghelică, la 25 iulie 1765, ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică
C.A. Sebeş, 211660, Registrul matricol de botezuri şi căsători, f. 189v.
33
Teolog evanghelic german din secolul al XVIII-iea.
34
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 241.
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cu doar

şapte

titluri

deţine

Petrus Stephan, senator în prima

jumătate a secolului al XVID-lea la Sebeş 35 (inventarul patrimoniului său succesoral
poartă

data de 6 mai 1748). Este absentă Biblia, în schimb mica sa colecţie este foarte
un volum de drept: Ius Imperii et Hungariae a lui Johann Decius, două lucrări
de istorie: volumul al treilea din Historia de bello turcica şi Allegoriae profanae sacrae
semnată de Johann Moller36 , o lucrare de medicină [Synopsis] phisica redactată de
Johann Sperling (medic din secolul al XVII-iea cu studii la Wittenberg, autorul mai
multor tratate de medicină), un manual şcolar: Rudimenta rhetor[icae], logicae et
orator[iae], o culegere de predici (Predigten) a lui Johann Hermann, teolog evanghelic
din Wittenberg contemporan a lui Martin Luther şi volumul al doilea dintr-un
Schriftstellers Lexikon 31 . Inventarul unui alt senator, Michael Severin, inventar întocmit
în anul 1796, ilustrează fragilitatea letrizării mediilor funcţionăreşti; doar o biblie de uz
curent (kleine Handbibel), un manual de morală (Sitten Lehrbuch), o culegere de predici
şi Statutele municipale săseşti - cărţile de bază ale unei modeste cariere în administraţia
locală 38 •
Revenind la chestiunea impactului culturii scrise asupra mediilor neelitare se
impun câteva observaţii. Principalele lecturi în mediile urbane inferioare sunt cele
religioase. De la soia scriptura a lui Martin Luther, letura şi meditaţia asupra textului
sfănt devine una dintre principalele componente ale vieţii spirituale. Post reformationem
Ecclesiae, autoritatea Sfintei Scripturi în comunităţiile evanghelice explică proporţia
însemnată a acesteia în inventare în condiţiile în care textul sfânt nu este util doar în
serviciul divin duminical, ci este şi obiectul unor lecturi domestice39 • Biblia devine
astfel principala normă morală, un izvor al credinţei şi o sursă dominantă pentru utilajul
mental manevrat de „cei comuni" în acestă societate profund creştinată. Astfel că, prin
cele 34 de exemplare, Biblia este destul de bine reprezentată în cadrele sociale
inferioare. Provenienţa este diferită şi nu poate fi stabilită pentru fiecare volum în parte,
dar predomină masiv spaţiul german. Scri~turi editate la Niimberg (Nii.mberger Bibet'1,
grosse Numberger Bibez4 1), la Halle (2)4 , la Brandstein (1)43 , la Amsterdam (1)44, la
Wittenberg (grosse Wittenbergische Bibel, Wittenbergische Bibel in weissen
variată:

ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică C. A. Sebeş, 2/1660, Registru matricol de botezuri şi căsători,
f. 34v., 18lr., 182r.
36
Johann Moller, istoric din a doua jumătate a secolului al XVII-iea cu studii la Kiel şi Leipzig, profesor
la un gimnaziu local şi autorul mai multor lucrări de istorie.
37
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 10/1738, 6 mai 1748.
38
Idem, 95/1796 (lipseşte paginaţia).
39
Despre noua revalorizare a Sfintei Scripturi odată cu Reforma religioasă vezi, de exemplu, Bernard
M.G.Reardon, Religious thought in the Reformation, Londra-New York, 1981, p. 126-132; Bruce Vawter,
Biblical lnspiration, Westminster Press, Philadelphia, 1972, p.76-82; Timothy George, Teologia
Reformatorilor, Oradea, 1998, p. 94-102 etc. În legătură cu lectura domestică a textului sfint, vezi
Philippe Aries, Georges Duby (coordonatori), Istoria vieţii private. De la Renaştere la Epoca luminilor,
voi. V, traducere de Constanţa Tănăsescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 128: ,,Prima dintre
practici, la luterani ca şi la calvinişti, este rugăciunea individuală zilnică asociată cu lectura Bibliei. Întradevăr această rugăciune individuală capătă cel mai adesea forma unui cult domestic [ ... ] Rolul de a
veghea asupra acestui cult revine în mod normal capului familiei. El este acela care, dimineaţa şi seara, îşi
adună în jurul lui soţia, copiii şi slujitorii. Citeşte din Biblie câteva versete ..."
40
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 41.
41
Ibidem, p. 241.
42
Ibidem, p. 186.
43
Ibidem, p. 152.
44
Ibidem, p. 241.
35
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Perg[ament]-Baruf5). Unele sunt biblii scumpe, format mare infolio evaluate la 20 de
florini sau la 10 florini, dar cele mai multe sunt exemplare de uz curent (Handbibel) ce
au un preţ mai mic de 5 florini; există chiar şi exemplare vechi care sunt evaluate doar
la 30 de denari 46 • În fapt un număr de 10 inventare (28,5% din totalul inventarelor ce
conţin liste de cărţi) aparţin unor biirgeri care nu au alte titluri de cărţi în afară de Sf"anta
Scriptură şi există puţine inventare succesorale (de exemplu cel al cizmarului Johann
Dilrr, singura sa carte este o culegere de cântări religioase sau cel al Mariei Rakoss)
unde lipseşte Biblia47 • Aceasta este păstrată în familie cu evlavie şi este transmisă
descendenţilor fiecărei generaţii.

Cei mai mulţi dintre biirgerii din păturile sociale inferioare care deţin cărţi nu
depăşesc un model „cultic" alcătuit din Sf"anta Scriptură, cartea de cântări religioase şi
cea de rugăciuni. Astfel că proporţia cărţii de cântări bisericeşti (gesang Buch,
Gesangbuch) este foarte mare. Au fost numărate 25 de cărţi de cântări bisericeşti cu rol
în cultul religios al epocii. Nu au o însemnătate pecuniară mare, de obicei sunt evaluate
la 2 florini şi 20 de denari, lfl. şi 50 denari, 1 florin sau chiar doar la 20 de denari.
Pentru unele dintre acestea a fost notată provenienţa transilvăneană: culegeri de cântări
religioase editate la Sibiu ori la Bistriţa (Hermannstii.dter Gesangbuch, Bistritzer
Gesangbuch)48 . Astfel de cărţi de cântări religioase au fost editate în tiparniţe ardelene
încă din primii ani ai Reformei. În anul 1543 Johannes Honterus tipărea la Braşov, sub
titlul Geistliche Lieder, durch Andream Moldner gemacht, un Gesangbuchlein conceput
de Andreas Moldner49 • Formatul lor este de obicei mic (in li', in 16°) la fel ca şi preţul:
72 denari, 20 de denari, 14 denari, 12 denari, 9 denari, foarte rar depăşesc preţul de 1
florin. Importanta proporţie a cărţilor de cântări se explică prin rolul pe care cântecul
religios îl joacă în cultul public ori în cel domestic. Să nu uităm că atât Luther cât şi
Calvin au susţinut permanent o formă „liturgică", în care cântecul bisericesc ocupa o
poziţie însemnată (părintele Reformei a considerat muzica un dar divin aproape la fel de
important ca predicaţia)5°. Astfel de cântece se intonau în cadrul unui cult „domestic",
în principiu, în fiecare seară ori duminica la biserică împreună cu întreaga comunitate (o
listă cu cântece bisericeşti intonate în cadrul serviciului divin a fost întocmită de
pastorul Sebeşului în anul 1792)5 1•
Tot cu semnificaţie cultică sunt cărţile de rugăciuni, mult mai puţine ca număr
(au fost identificate doar 11 cărţi de rugăciuni); un Spigel des lydem Cristi se afla în
proprietatea lui Johann Maschen, biirger şi quadragintavir52 dar restul cărţilor de
rugăciuni nu au alt nume decât Gebethbuch. Rostită în intimitatea locuinţei, în
singurătate sau împreună cu întreaga familie, rugăciunea rămâne un moment important
45

ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 10/1738, 6 februarie 1748.
Se observă că preţul lor este mult mai mic decât al unor cărţi de cult achiziţionate de comunităţile rurale
româneşti. Valeriu Leu, cercetând rolul cărţii în lumea sătească bănăţeană, a constatat preţuri ridicate
pentru cărţile de cult româneşti: o Biblie care se vindea Ia 1723 cu 50 de florini, Minologhionul vândut cu
30 de florini la 1798, Strasnicul şi Triodul cu 25 de florini la 1771 iar cele 12 volume din Mineele de la
Râmnic cu 90 de florini împreună, Valeriu Leu, op.cit., p. 48-50.
47
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 329, 492.
48
Idem, 9511196, p. 558.
49
Ludwig Binder, Johannes Honterus. Scriften, Briefe, 'Zeugnisse, durchgesehen und ergănzt von Gemot
Nussbăcher, Kriterion Verlag, Bukarest, 1996, p. 113.
so John Bossy, Creştinismul în Occident 1400-1700, traducere din engleză de Dorin Oancea, Humanitas,
Bucureşti, 1998, p. 216-217;
51
ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică C.A., 1/1700, dosar 46/1792 ( sunt cuprinse şi cântece funebre
obişnuite în epocă).
52
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 10/1738, 6 februaije 1748.
46
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al cultului domestic 53 . Este interesantă o listă de rugăciuni consemnate de pastorul
Mathias Lang la 1773, listă în care a grupat rugăciuni de mulţumire, rugăciuni dedicate
monarhului, rugăciuni ce se rosteau înainte de alegerea autorităţilor urbane etc.; sunt
extrase din astfel de culegeri tipărite în lumea germană protestantă şi adaptate
realităţilor locale54 .
Pe lângă această adevărată triadă (Biblie, carte de cântări,· carte de rugăciuni),
unii dintre biirgerii cu status mijlociu sau inferior deţin şi alte tipuri de cărţi dar gustul
pentru o literatură de factură religioasă se menţine. Foarte util este Catehismul luteran55 :
un exemplar (ein grosser Cathehismus) se afla în posesia lui Mathias Schekert, un
neînsemnat meşter blănar chiar foarte sărac (lasă, la moartea sa, o avere de 326 de
florini)5 6 sau catehismul pentru copii editat la mm (Ulmer Kinder Cathehismus) pe care
îl deţine Johann Muller, meşter funar şi 40-vir51 . Lucrările catehetice sunt des semnalate
în inventarele succesorale; acestea concentrau, rezumau un mesaj creştin, ce trebuia să
devină accesibil credinciosului simplu (jocul întrebărilor şi răspunsurilor grupate după
un scenariu pedagogic şi unele procedee mnemotehnice obliga lectorul la permanente
reveniri asupra ·textului citit). Se citesc apoi culegeri de predici sau aşa numitele
Postillen (compedii de predici şi învăţături destinate laicilor) prezente în patrimoniile
succesorale ale unor btirgeri cum este Andreas Fogoraschi 58 sau Jacob Battenseiler59 iar
inventarul lui Johann Bechner, fierar, cupnnde o Biblische Historia, o istorie biblică în
limba germană probabil destinată mediilor populare60 .
În aceste medii sociale literatura laică pătrunde firav. Doar o cronică germană
citită în familia Olert61 , un mic tratat de geografie, un manual şcolar şi două lucrări
juridice între care Statutele municipale săseşti, într-o ediţie de la sf'arşitul secolului al
XVII-iea pe care le deţine pălărierul Paul Regius 62 sau un manuaJ de medicină
(Artzbuch) ilustrează firavul interes pentru o altfel de literatură decât cea religioasă.
Este cartea deţinută în posesie o carte lecturată ? Am presupus acest lucru deşi
utilizând o asemenea metodă (cercetarea inventarelor de epocă) nu putem avea nici o
dovadă palpabilă (note marginale de exemplu). Încercăm totuşi să demonstrăm
realitatea unor asemenea lecturi, realitate de care suntem convinşi (dar cu unele
rezerve). Studiem o societate destul de bine alfabetizată. Şcoala locală (Seminarium
Sabessiensis), reorganizată în anul 1724 după clasicul sistem al celor cinci nivele este
frecventată de copiii biirgerilor sau chiar ai ţăranilor din împrejurimi. Desigur că nu
avem liste de elevi decât tardive din anii '80 ai secolului al XVIII-iea, perioadă în care

53

Philippe Aries, Georges Duby (coordonatori), op.cit., p. 128.
ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică CA., 1/1700, dosar 29/1773, f. lr.-7v.
55
Regulamentul bisericesc conceput de cercurile reformatoare din jurul lui Honterus în anul 1547
Kirchenordnifng aller Deutschen in Sybemburgen enunţa importanţa catehismului în noua Ecclesie.
Acesta nu trebuia să lipsească din nici o biserică. Din acest motiv, în anul unnător, 1548, a fost editat la
Braşov Der Kleine Katechismus. Fur die Pfarrherr und Hausvater. Mart. Luther cf. Ludwig Binder,
op.cit., p.112-113 precum şi Georg Daniel Teutsch, Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche A.B.
in Siebenburgen, Druck und Verlag von Th. Steinhaussen, Hermannstadt, 1862, p. 36-71.
56
ANDJ Hune d oara, F.S.S.S, 6411776, p. 410.
57
Ibidem, p. 452.
58
Ibidem, p. 606.
59
Ibidem, p. 340.
60
Ibidem, p. 483.
61
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 10/ 1738, 11 iulie 1740.
62
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 130.
54
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şcolarizarea în acest mediu urban are deja proporţii de masă63 . Proporţia alfabetismului
este mai redusă printre femei deşi este atestat la şcoala din Sebeş un preceptor
puellarum, un învăţător pentru fete, încă de la începutul secolului al XVill-lea64 . Există
într-adevăr inventarii patrimoniale ale unor femei în care cărţile sunt prezente (sunt
inventare ale unor văduve, prin urmare aceste cărţi sunt moştenite). Catharina Orelt,
soţia cizmarului Andreas Olert, lasă la moartea sa o mică colecţie formată din şapte
cărţi. Trebuie însă să observăm că patru dintre acestea sunt lucrări în limba latină:
Comentariile lui Christophorus Pelargus în cele cinci cărţi ale lui Moise (Pentateuch),
Evangelia Latina sau două volume din lucrarea omiletică a lui Rudolf Halter alături de o
Biblie, de un Nou Testament în limba germană şi de o cronică amintită anterior
(Teutsche Cronica infolio)65 . Nu ştim dacă aceste cărţi erau citite de Catharina sau de
cineva din familia Olert (probabil că măcar cele în limba germană erau lecturate) sau au
fost doar obiectul unei moşteniri anterioare.
Să nu uităm apoi că eforturile de standardizare, de moralizare a vieţii cotidiene
se întemeiază exclusiv pe precepte şi comandamente biblice. Nu ne îndoim că textul
sfânt era parcurs verset cu verset într-o lectură domestică şi familială în acelaşi timp,
după modelul impus de Reformă. Este o lectură intensivă, lipsită de eterogenitate cu
permanente reveniri asupra aceluiaşi text, o lectură raportată indisolubil la credinţă66 .
Proporţiile letrizării lumii urbane transilvănene sunt într-adevăr modeste. O
statistică realizată asupra inventarelor succesorale din perioadele 177 6-1786 şi 17961800 a relevat că, dintr-un total de 72 de inventare, un număr de 30 cuprind cărţi sau
liste cu cărţi. Procentul posesorilor de carte este mult mai mare în lumea urbană din
Germania protestantă renană: la mijlocul secolului al XVill-lea sunt atestate 89% de
inventare cu cărţi la Tiibingen sau 77% la Frankfurt. În fostele colonii anglo-saxone din
America de Nord, la sfârşitul secolului al XVill-lea procentul inventarelor, ce
semnalează prezenţa cărţilor variază între 63% şi 75%67 . În mediile catolice letrizarea
este tardivă şi mediocră (în comparaţie de exemplu cu Germania renană). În oraşele
Franţei apusene este atestată o augumentare per ansamblu a inventarelor cu cărţi: 27 ,5%
în 1697-1698, 34,6% în 1727-1728, 36,7% în 1757-1758, 34,6% în 1787-1788 (astfel
secolul al XVIII-iea nu se caracterizează printr-o difuzare continuă a culturii tipărite ci
prin creşteri şi descreşteri succesive). La Paris procentul este mult mai modest: doar în
22,6% dintre inventarele succesorale cartea este prezentă68 . Cercetând un număr de 70
ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică CA. Sebeş, Dosar 3/1785, Acta scholastica scholae
Sabessiensis lnstituta anno Domini MDCCLXXXV, f.19v. - 20r.: în anul 1785 sunt înscrişi în cele cinci

63

clase 80 de elevi.
64
65

ANDJ Alba, Fond Parohia evanghelică CA. Sebeş, 1/1700, dosar 9, fila lr.
ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 10/1738, 11iulie1740.

Citirea şi recitirea continuă a Bibliei este o realitate a Americii protestante în secolul al XVIII-iea.
Textul sfănt nu este numai lecturat ci este uneori memorat după tipicul Angliei puritane. Biblia este
plasată în centrul vietii de familie citită sau audiată, cf. Philippe Aries, Georges Duby (coordonatori),
op.cit., p. 163-166. O astfel de „frecventare" a Sfintei Scripturi este atestată şi în jurnalul quakerului John
Woolman, publicat în anul 1774, jurnal ce semnalează lecturile sale timpurii: „Through the care of my
parents, I was taught to read nearly as soon as I was capable ofit; and as I went from school one day, I
remember that while my companions were playing by the way, I went forward out of sight, and, sitting
down, I read the twenty-second chapter of Revelation: <He showed me a pure river of water of life, cicar
as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb ... >", Modern History Sourcebook. John
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Woolman( 1720-1772) Journal. htm.
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Philippe Aries, Georges Duby (coordonatori), op.cit., p. 161.
Roger Chartier, op.cit., p.183-186. Ancheta a vizat nouă oraşe din Franţa de vest: Angers, Brest, Caen,
Le Mans, Nantes, Quimper, Rennes, Rouen, Saint-Malo. La Paris, la mijlocul sec. al XVIII-iea, cărţile
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de inventare ale unor biirgeri din Sibiu (oraşul de sus) redactate în periada 1720-1721
am identificat doar 12 inventare care atestă prezenţa cărţilor (adică un procent de
17%)69.
Aflaţi în acest stadiu al cercetării nu suntem în măsură să formulăm concluzii,
vom enunţa doar câteva idei. În ultimul sfert al secolului al XVill-lea 41,6% dintre
familiile din Sebeş deţin în casă cel puţin o carte. Preferinţa pentru literatura religioasă
este o caracteristică comună a lecturilor celor trei pături sociale urbane. Există însă
câteva diferenţe notabile între orizontul livresc al patricienilor şi cel al biirgerilor
„simpli". În primul rând lecturile religioase ale patricienilor sunt completate cu unele
lecturi „secularizate" prin prezenţa atestată a unor lucrări de drept, de filosofie, de
istorie, de medicină, manuale şcolare, dicţionare, lucrări lexicografice, beletristică. Doar
31 % din totalul cărţilor identificate în colecţiile deţinute de membrii stratului superior
urban sunt lucrări de factură religioasă în timp ce pentru biirgerii cu status social inferior
proporţia cărţii religioase depăşeşte procentul de 83%. Aceasta nu este singura
deosebire. Literatura religioasă lecturată de patricieni este mult mai variată pentru că,
alături de Sfânta Scriptură, Cartea de cântări, Cartea de rugăciuni, Catehismul şi unele
Postillen a căror prezenţă este atestată în inventarele tuturor grupurilor sociale dar mai
ales ale „celor comuni", patricienii mai deţin lucrări de teologie savantă, comentarii în
limba latină a Sfintei Scripturi, exegeză biblică, adică o literatură ce poate fi calificată
ca elitară. Diversitatea lecturilor patricienilor se grefează pe un proces avansat de
secularizare a culturii scrise. În schimb „cei comuni" sunt, de cele mai multe ori,
purtătorii unei culturi profund religioase iar înclinaţia pentru literatura „sacră"
caracterizează atât membrii păturii sociale inferioare cât şi pe cei din stratul mijlociu
urban. De exemplu, toate cele 11 cărţi (numărul este însemnat pentru acest nivel social)
ce le deţine Daniel Fronius, meşter funar şi un bogat membru al Consiliului exterior, se
încadrează în acest domeniu (o Biblie editată la Halle, o Biblie de uz curent, trei cărţi de
rugăciuni, trei culegeri de omiletică, două cărţi de cântări şi un Psalterium)10 . Raportând
posesia cărţii la patrimoniul succesoral am constatat că 31 % dintre cei ce deţin cărţi lasă
o avere, ce nu depăşeşte suma de 500 de florini iar aproape 23% au un patrimoniu
evaluat între 500 şi 1.000 de florini. Remarcăm astfel un proces de letrizare substanţială
a „celor comuni" însă trebuie să ţinem cont de faptul că media volumelor deţinute de
această categorie este foarte mică după modelul biirgerului, ce deţine în proprietate doar
Biblia, o carte de cântări şi una de rugăciuni. Pentru orăşenii care testează un
patrimoniu, ce excede suma de 1.000 de florini media urcă la 12 volume în proprietate.
Membrii familiilor senatoriale au cel mai mare număr de cărţi (o medie de 24 de
volume), există însă mari diferenţe şi în cadrul patriciatului, unii dintre funcţionari sunt
sunt deţinute de scriitori şi biliotecari (100%), profesori (75%), avocaţi (62%), cler (62%), slujbaşi de
tribunal (58%), nobili de la curte (53%), burghezi (23%), servitori (19°/o), negustori (15%), calfe şi
ucenici (14%), meşteri artiz.anali (12%). Deţinerea cărţilor este condiponată de avere. O investigaţie în
inventarele succesorale lyoneze din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea a permis calcularea unui
procent de 35% inventare în care sunt semnalate căfti. în acelaşi timp, s-au constatat diferenţe mari între
posesori: astfel la magistraţi şi la cei cu profesiuni libere media căftilor în proprietate este de 160 şi doar
de 16 la meşteşugari şi calfe.
69
ANDJ Sibiu, Fond Registre de partaj, 65/1719: Protocollum Divisionale Partes Superioris Civitatis
Cibiniensis ab anno 1719 d. &"- Martii utque anno 1720 d. 'P'- Februarii, 66/1720: Protocollum
Divisionale Partes Superioris Civitatis Cibiniensis ab anno 1720 d. 21" May utque anno 1721 d. 26"1
May, 67/1721: Protocollum Divisionale Partes Superioris Civitatis Cibiniensis ab anno 1721 d. 30 Juny
fier anum 1724 d. 8 Many.
o ANDJ Hunedoara, F.S.S.S, 64/1776, p. 186, 199.
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total iletrizaţi în timp ce câţiva biirgeri cu status social inferior se apropie prin numărul
şi prin natura cărţilor deţinute de un model impregnat de o cultură elitară. Studiul de faţă
pune mai multe întrebări şi oferă prea puţine răspunsuri. Suntem convinşi că o cercetare
ulterioară îndreptată asupra inventarelor succesorale din alte oraşe va permite mai multe
clarificări.

ANEXE
POSESORI DE CARTELA
Statutul social sau
profesia
Rotar
soţia lui Andreas
Olert. cizmar, 40-vir

Numele
Johann Kiln
Catherina Orelt
Johann Maschen

meşteşugar,

40-vir

SEBEŞ

ANII: 1738-1741, 1748

Patrimoniu

Numărul

486 fl.

1

Biblia

1030 fl.

7

teologie, istorie

4984 fl.

6

Petrus Stephan

Senator

1122 fl.

7

Johannl..anR

iudereResc

2362 fl.

71

POSESORI DE CARTE LA
Numele

Statutul social sau
orofesia

Michael Gottlieb
Conrad

vi Ilic

SEBEŞ,

Patrimoniu

SaraHendel
Daniel Fronius

wiui croitor
40-vir, fiica unui
oredicator
vlduva wiui zidar şi
40-vir
Tesltor
văduva wiui meşter
şi 40-vir
vlduva unui cizmar
meşter funar, 40-vir

Stephan Gross

Villic

Maria Welther
Johann Weinhold
Catharina Martin

şi

predici, catehism, cărţi
de cftntari
drept, istorie, literatură,
teologie, medicină
neidentificate

ANII 1776-1786
Numărul

clrtilor

Domenii
teologie, istorie, dre:pt,
literaturi clasici
romanA, medicinl,
filosofie, geopfie

5062 fl.

49

995 fl.

2

2415 fl.

2

Biblia

344 fl.

1

Biblia

779 fl.

1

Biblia

377 fl.
3250 fl.

2
11

Brandstein Bibel
religie
religie, istorie, drept,

văduva

Sophia Molner

Domenii

cărţilor

13

.

Niimberger Bibel,
Handbibel

literatură

Johann Dilrr

cizmar, 40-vir

308 fl.

1

Jacob Battenseiler

mlcelar, 40-vir
văduva lui
D.Fronius, funar,
40-vir

415 fl.

2

carte de cântări
reliRioase
religie

1047 fl.

2

religie

Iustina Fronius
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văduva

unui
mestesugar

630 fl.

1

Mathias Schekert

meşter blănar

326 fl.

3

Johann Sattler

meşter ţesător

607 fl.

3

Maria Fogoraschi

Biblia
Biblia, o carte de cântări
si un Cathehism mare
Biblia şi două cărţi de
rugăciune

funar

1554 fl.

8

Biblia, cântări
religioase, Catehism,
edificare spirituală

Rebecca Wagner

soţia lui Andreas
Wagner, măcelar şi
40-vir, fiica
oratorului Thomas
Reckert

4820 fl.

l

Biblia

Johann Bechner

fierar

1193 fl.

5

Biblia, istorie biblică,
cântări religioase

240 fl.

3

Predici,

unui blănar

446 fl.

l

ţesător

306 fl.

4

1000 fl.

7

Biblia
Biblia, cântări
religioase, medicină
(Artzbuch)
Biblia, 3 cărţi de cântări
şi 3 cărti de rugăciune

287 fl.

2

421 fl.

3

820 fl.

5

6643 fl.

l

Johann MUiier

meşter

40-vir,

văduva

Maria Rakoss

unui

meşteşugar

văduva

Catharina Lang

soţie

Anna Schulz
Johann Martini

de

tâmplar, 40-vir

cântări

relioase

minoră,

fiica unui
rotar şi 40vir
văduva unui

meşter

Maria Hinz
Catharina GeiBel

meşteşugar

măcelar

Andreas Fogoraschi

Biblia, carte de

cântări

Biblia, carte de cântări,
carte de rugăciuni
Grosse Wittenbergische
Bibel, cântări religioase,
rugăciuni

Andreas Wagner

măcelar,

40-vir

POSESORI DE CARTE LA

SEBEŞ,

ANTI 1796-1800
Numărul

Numele

Statutul social

Patrimoniu

Michael Severin

senator

1911 fl.

4

unui cizmar

751 fl.

2

pălărier

2656 fl.

6

unui senator
dogar

5886 fl.
836 fl.

l
l

Catharina Lang

soţia

Paulus Regius
Anna Cath. Binder
Johann Vermescher

soţia

meşter
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Biblia

cărtilor

Domenii
drept, morală, religie
Biblia, carte de cântări
editată la Sibiu
religie, drept, literatură
de coloortai, geografie
neidentificate
Biblia
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LES LECTURES DES CITADINS DE TRANSYLV ANIE AU xv111EME SIECLE.
ETUDEDECAS
Resume
Le present etude essaye de mettre en evidence Ies dimensions de l'impact de la culture
ecrite sur Ies milieux sociaux urbans au premier siecle de possession habsburgique en
Transylvanie. On a choisi la situation de la ville de Sebeş, la plus petite localite urbaine de
Fundus Regius. Les sources fondamentaux qu'on a utilisees ont ete Ies inventaires successoraux
compris dans Ies Theilung Protockollen ou Protocollum Divisionale; on a essaye d'identifier Ies
inventaires patrimoniaux qui contiennent des listes de livres.
Entre Ies annees 1776-1786 et 1796-1800, de 72 inventaires ii y en avait 30 qui
contenait des listes de livres (41,6%). On remarque des differences notables entre le nombre et
le type de livres trouves dans la propriete des patriciens et ceux des inferieurs. On constate un
proces de secularisation avancee de la litterature lue par Ies patriciens, une diversite des lectures
qui comprend aupres de la theologie, des domaines tels: philosophie, droit, histoire, medicine,
philologie ainsi que l' adherence â une culture elitiste.
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