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Rezultate  preconizate 
 

 
Proiectul se intitulează Între public şi privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec.XIII- 

XVII) şi din punct de vedere structural cuprinde 13 obiective concrete ce se pot grupa în 3 mari 
secţiuni: prima consacrată emitenţilor de acte de la cancelaria statală până la practicile personale 
epistolare, a doua destinată funcţiei tipurilor de acte de la cele ale breslelor, confreriilor şi 
comunităţilor monastice până la scriptele domeniale, cu analiza necesară a falsurilor, şi, în final, 
secţiunea dedicată impactului pe care răspândirea scrisului şi a lecturii, în general a ştiinţei de 
carte, la avut asupra procedurilor judiciare, mobilităţii şi ascensiunii politico-sociale, respectiv 
biruinţei limbilor vernaculare în scrisul vremii. 

 
Nominalizarea celor 13 obiective concrete este următoarea: sub prima secţiune 1) De la 

stilionarele de cancelarie la scrisul privat (epistolar), 2) Adunările de Stări şi actele emise în 
numele lor (sec.XIII-XVII), 3) Locurile de adeverire (capitluri şi conventuri) şi activitatea 
scripturistică, 4) Jurisdicţia comitatensă şi districtuală între oralitate şi scris, 5) Practici ale 
scrisului în cancelariile orăşeneşti din Transilvania, 6) Notariatul public, for emitent de acte, 7) 
Comunitatea rurală între oralitate şi practica scrisului; sub a doua secţiune 8) Examinatio 
diplomatica: autentic sau fals în percepţia medievală,  9) Individ şi comunitate: tipuri de acte 
private (registre de breaslă, acte ale confreriilor şi comunităţilor monastice) şi 10) Scripte 
domeniale: conscripţii, inventare şi socoteli (sec.XVI-XVII); sub a treia secţiune 11) Valoarea 
juridică a actului scris în practica procesuală, 12) Ştiinţa de carte şi cursus honorum şi 13) 
Scrisul medieval latin şi limbile vernaculare. 

 
Se poate observa şi reţine caracterul complementar al tuturor obiectivelor concrete (1-13), 

faptul că ele acoperă întreaga structură instituţională seculară şi religioasă existentă în societate, 
de la conducerea statului prin cancelaria regală şi voievodală, mai apoi princiară, la Adunările de 
Stări din epoca voievodatului şi a principatului, de la capitluri şi conventuri la jurisdicţiile 



administrativ-teritoriale ale comitatelor şi districtelor, de la cancelariile orăşeneşti la notariatul 
săsesc şi primăriile săteşti, nelipsind nici cadrul familial cu scrisul său epistolar. În continuarea 
acestei serii a emitenţilor de acte publice, după prezentarea practicilor de expertiză a falsurilor, în 
economia  proiectului  se  înscriu  câteva  comunităţi  profesionale  (bresle),  de  întrajutorare 
(confrerii) şi monastice, care alături de personalul administrativ-domenial, s-au remarcat printr-o 
activitate scripturistică privată. 

 
Dar, indiferent de caracterul public sau privat al practicilor şi producţiilor scrierii, important 

este de subliniat că scrisul, mult timp păstrat ca un privilegiu şi monopol al clerului, a ajuns să fie 
“uzurpat” şi răspândit pentru trebuinţe seculare, fiind însuşit şi folosit de laici. Consecinţele nu 
au întârziat, şi, după cum rezultă din partea finală a proiectului (11-13), scrisul a ajuns să 
folosească tot mai mult dezvoltării instituţiilor statale, printre care şi celor judiciare cu practicile 
lor procesuale, formaţiei profesionale şi ascensiunii sociale a celor trecuţi prin şcoală şi nobilitaţi 
fie şi numai pentru competenţele lor intelectuale, pentru ca în cele din urmă să se ajungă la 
reconsiderarea statutului limbilor vernaculare care îşi câştigă locul binemeritat în cultura scrisă. 

 
În activitatea noastră de peste două decenii şi jumătate de editare a documentelor medievale 

transilvane ne-am dat seama că paleografia, pe lângă capacitatea de a descifra caracteristicile 
grafice şi evoluţia tipurilor de scris, adică de a oferi o cercetare morfologică, poate da răspuns şi 
altor probleme, precum cele privitoare la practicile scriitorilor de acte, la difuzarea şi citirea sau 
însuşirea conţinutului acestora. Punerea în prim plan a acestor ultime chestiuni schimbă însă 
perspectiva tradiţională de abordare paleografică, fiind urmărite nu atât formele şi tipurile grafice 
ale scrisului, cât funcţia, modalităţile şi consecinţele difuzării acestuia într-o societate alcătuită 
din ştiutori şi neştiutori de carte. Astfel paleografia, pe lângă descifrarea documentelor şi 
stabilirea tipologiei acestora, îşi poate asuma cu succes, dintr-o perspectivă funcţională, şi studiul 
alfabetizării şi al răspândirii culturii scrise, urmărind totodată consecinţele întrebuinţării scrisului 
şi a lecturii în planul prefacerilor politice şi a mobilităţii sociale [cf. Armando Petrucci, op. cit.]. 

 
Elementele de inovaţie şi originalitate se regăsesc în abordarea întregului spectru de practici 

scripturistice din Transilvania sec.XIII-XVII, încât putem evidenţia şi reţine, din această 
perspectivă nouă şi strict funcţională, în cazul fiecărui obiectiv concret din cele 13 aparţinătoare 
proiectului, avantajele şi rezultatele pe care le oferă un asemenea demers analitic şi interpretativ 
(cum ar fi impunerea unui nou sistem de comunicare şi informare bazat pe practica scrisului în 
locul oralităţii tradiţionale, răspândirea ştiinţei de carte sau “alfabetizarea” în epocă cu succesul 
cultural al limbilor vernaculare şi, nu în ultimul rând, schimbările produse în viaţa etatică şi 
socială). 

 
De asemenea, oferim atât o sporire a numărului izvoarelor, cu introducerea în circuitul 

ştiinţific a multora inedite şi păstrate în arhive, cât şi o nouă lectură a celor cunoscute şi edite; ne 
propunem, apoi, să abordăm întreg materialul documentar dintr-un punct de vedere 
interdisciplinar (paleografic, istoric, lingvistic, educaţional, juridic etc.) şi comparativ, prin 
raportare constantă la cadrul mai larg al Europei, cu deosebire a celei Centrale, iar cu ajutorul 



studiilor de caz (regăsibile în structura proiectului) dorim să lămurim prin ce căi folosirea 
scrisului s-a impus în diferite medii sociale, difuzarea sa asigurând accesul la lectură şi scriere a 
unor categorii tot mai largi ale societăţii. 

 
În final, vor rezulta organizarea unei conferinţe internaţionale şi tipărirea 1 volum de 

studii (materialele conferinţei), 1 carte în engleză (circa 300p.), 15 studii din care cel puţin 
6 publicate în reviste cotate ISI, restul în reviste cotate CNCS-B, şi un Site al proiectului. 


