
Bibliophile Notes
31 Iulie 2009     No. 5   http://paleografia.wordpress.com    Distribuit Gratuit 



Cateva Cuvinte Despre

Chronica Picta - Chronica de Gestis Hungarorum

Chronica Picta - Cronica pictată de la Viena (Chronica de Gestis Hungarorum) este o cronică ilustrată
a Ungariei medievale, scrisă în secolul XIV. Documentul conţine 146 de pagini şi 147 de picturi. Începând din
secolul al XVI-lea a fost depozitată la Biblioteca Imperială din Viena. În baza acordului cultural de la Veneţia
din 1932, cronica a fost transferată în 1934 la Budapesta, la Biblioteca Naţională a Ungariei. Cronica a fost
scrisă pentru regele Ludovic I al Ungariei şi descrie istoria maghiarilor de la începuturi până la regele Carol
Robert, primul din dinastia angevină. Scopul scrierii ei a fost legitimizarea dinastiei de Anjou. Cele 147 de
ilustraţii ale documentului sunt o sursă pentru istoria culturală din secolul XIV-lea.

Basarab I-ul, supranumit în epoca modernă Basarab Întemeietorul, este considerat fondatorul Ţării
Româneşti. A fost fiul lui Thocomerius, potrivit unui document oficial emis în 1332 de regele Ungariei Carol
Robert d’Anjou care, după Bătălia de la Posada din noiembrie 1330, îl răsplătea pe comitele Laurentius din
Zarand pentru vitejia sa din acea bătălie. Textul respectivei diplome conţine menţiunea „Basarab, filium
Thocomerii” („pe Basarab, fiul lui Thocomerius”).

Bătălia de la Posada este numele unui conflict militar între Regatul Ungariei şi Ţara Românească, petrecut în
toamna anului 1330. Această bătălie a marcat emanciparea Ţării Româneşti de sub tutela coroanei maghiare.
Bătălia a fost menţionată în mai multe cronici: cea pictată de la Viena (Chronicon pictum, cca. 1360), analele
lui Jan Długosz (Annales seu cronici incliti regni Poloniae, cca. 1455 – 1480) precum şi alte lucrări ungare,
poloneze şi germane de acest gen, toate din secolele XV-XVI, care reproduc în principiu relatarea cronicii
vieneze.  După lupta de 4 zile, 9 – 12 noiembrie 1330, Carol Robert de Anjou a scăpat cu greu, schimbând
hainele sale cu ale unui oştean pentru a nu fi recunoscut. Se reîntoarce către patrie tot prin Timişoara.
Printre victime, alături de numeroşi nobili, s-au numărat şi Toma, voievodul Ardealului, Andrei de Alba,
purtătorul sigiliului regal, precum şi preotul personal al regelui. O parte a supravieţuitorilor au fost luaţi în
robie, însuşi regele recunoscând, doi ani mai târziu, că în urma bătăliei „s-au tras nu puţine robii, cazne şi
primejdii pentru neamul unguresc”.



Cateva Cuvinte Despre

Codices Borgia - Codex Laud

Stefano Borgia (1731-1804) a fost un Cardinal italian,  distins teolog, colectionar de antichitati, istoric si un
mare bibliofil. Stefano a facut parte din cunoscuta familie Velletri, inrudita cu o alta cunoscuta familie
italiana, Borgia. Educat sub supravegherea atenta a unchiului sau Arhiepiscopul de Fermo, manifesta
aptitudini pentru cercetarea istorica si arheologia popoarelor antice. La varsta de numai 21 de ani fundeaza
muzeul Velletri, de care s-a preucupat toata viata. Muzeul reuseste sa intre in posesia unui extraordinar
manuscris Copt, devenind unul din cele mai renumite in Europa prin colectia Coptica pe care o poseda.
Tanarul invatat si-a vandut bijuteriile si bunurile  pe care le mostenise pentru  a  achizitiona si a documenta
piesele muzeului lui. Stefano Borgia a deschis portile muzeului sau si a pus la dispozitie toate scrierile pe care
le poseda tuturor invatatilor si cercetatorilor interesati, fara deosebire de religia carora apartineau,
dezvoltand imprejurul sau o adevarata “fratie stiintifica”.  Talentele lui extraordinare l-au propulsat la o
cariera eclesiastica fulminanta: in 1770 a fost numit secretarul  “Congregation de Propaganda Fide” un fel de
ministru cu propaganda al Vaticanului, in 1789 devine cardinal. Dupa cucerirea Romei de Napoleon, este
arestat dar eliberat dupa cateva luni, si se reintoarce fericit la studiile lui. Nu pentru mult timp; participa la
conclavul Papal din 1800, unde va fi ales papa  Pius al VII-lea. In 1801 devine Rectorul prestigiosului
“Collegium Romanum. Membru al anturajului papal care calatorea  in Franta pentru incoronarea lui
Napoleon Bonaparte, moare la Lyon pe drumul spre aceasta incoronare. Dupa moartea sa colectia este
impartita (prin testament), o mare parte aflandu-se astazi in pivnitele Vaticanului.   

Codices Borgia (sing. Codex) este un grup de manuscrise, in majoritatea lor (dar nu in totalitate) pre-
Columbiene, ale unor civilizatii Mezoamericane. Codicele contin  in mara lor majoritate  date extrem de
importante despre religiile mezoamericane, panteonul lor, legendele si istoria vazuta prin prisma profetiilor
formulate de aceasta extraordinara si mistica societate. Aceste Codice au fost identificate de Eduard Seler
(1849 –1922) proeminent antropolog, etnoistoric, lingvist si epigraf. Originea exacta si locul in care au fost
create sunt inca un subiect de dezbatere stiintifica. Grupul Borgia contine urmatoarele codice : (1) Codex
Borgia and Codex Vaticanus B, aflat in biblioteca Vaticanului – Roma; (2) Codex Laud  aflat in biblioteca
Bodleiană Oxford University, Oxford; (3) Codex Fejervary-Mayer  aflat in Merseyside County Museum,
Liverpool; (4) Codex Rios aflat in biblioteca Vaticanului – Roma; (5) Codex Cospi  - Biblioteca Universitara,
Bologna; (6) Codex Fonds Mexicanus 20 (biblioteca Natională, Paris). In postarile urmatoare ne vom ocupa
de trei sau patru dintre aceste frumoase si importante manuscrise.



Cronica Picta – Solia lui Basarab



Cronica Picta – Lupta de la Posada, 1330



Cronica Picta – Miniaturile Iluminate: Andrei de Alba Iulia si
Solii Trimisi sa Ceara Ajutorul Papei
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Codices Borgia - Codex Laud

Panteonul Mezoamerican (1)

Quetzalcoatl

Quetzalcoatl a fost fiul lui Mixcoatl, care a
omorat pe Itzpapalotl supranumit si fluturele
de Obsidian.  Sarpele cu pene si-a gasit cultul in
altarele locate in Tula-Tollan si mai tarziu in
Cholula. Legendele despre Quetzalcoatl sunt
parte si astazi din folclorul bastinasilor mexicani.

Chalchiuhtlicue

Chalchiuhtlicue a fost zeita  apelor dulci
parauri, lacuri, si fluvii. Cultul ei si al consortului
ei Tlaloc sunt din cele mai vechi, avand in vedere
zonele aride ale Mexicului central. Altarul
traditional la  Teotihuacán.

Tlaloc

Tlaloc era consortul lui Chalchiuhtlicue si era
zeul care aducea ploaia, stapanul apei din
vazduhuri, si la fel de important ca
Chalchiuhtlicue. Era recunoscut de masca
albastra pe care o purta pe ochi.
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Codices Borgia - Codex Laud

Panteonul Mezoamerican (2)

Mayahuel

Mayahuel: Zeita cactusului maguey, acest
cactus fermentat oferea o puternica bautura
alcoolica numita octli sau pulque. Cateodata
impartea rochia ceremoniala si infatisarea cu
Chalchiuhtlicue indicand o afinitate ridicata
pentru apa. Femeiile il beau diluat cu apa rece.
Cine viziteaza aceste zone poate incerca si astazi
butura numita pulque – 60% alcool. ☺

Mictlantecuhtli

Mictlantecuhtli Numele sau inseamna
"Stapanul din Mictlan," Taramul mortii. Apare
deobicei ca schelet si insoteste cele mai sumbre
ritualuri. Aduce in orice caz, nenorociri si nenoroc.
Preotii lui erau cei mai temuti (si respectati).
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Codices Borgia - Codex Laud

Panteonul Mezoamerican (3)

Tonatiuh

Tonatiuh a fost incarnarea soarelui, stapanul
paradisului celest , Vasnic luptator pentru a se
reincarna in fiecare zi si a lumina pamantul.

Tezcatlipoca

Tezcatlipoca eternul inamic a lui Quetzalcoatl,
devenit mare erou in Tula-Tollan dupa ce l-a invins
in fata poporului sau

Xipe

Xipe era zeul razboiului si al fertilitati era si
stapanul metalelor pretioase. Ritualuri dramatice
si sangeroase aveau loc in onoarea lui. Aceste
ritualuri sangeroase includeaua masacrarea sutelor
de prizonieri ale triburilor invinse.



Codex Fejervary Mayer



Codex Laud
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