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SMAltKE MEDDELANDEN 

ANTROPOLOGKONGRESSEN I BUKAREST 

Under förra hälften av september månad 1937 sammanträdde i Bukarest 
den 17:e internationella kongressen för antropologi och förhistorisk arkeo
logi, vilken anser sig vara den rättmätige arvtagaren av förkrigstidens stora 
antropologisk-arkoologiska kongresser. Den har nu en svår konkurrent i den 
internationella arkeologkongressen, som grundades för några år sedan för 
att skaffa den förhistoriska arkeologien en bättre och vidare plattform än den 
mera franskbetonade antropologkongressen förmådde. Faktum är att båda 
kongresserna ha existensberättigande — den antropologiska kongressen gri
per mera över i nutiden genom sina sektioner för ärftlighetsforskning 
evgonik, psykosooiologi och kriminalantropologi, folklore och etnografi, 
men den har ej förmått dra till sig medlemmar av de germanska nationerna 
i någon större utsträckning, beroende på att den permanenta styrelsen är 
förlagd till dot internationella anlropologiska institutet i Paris. 

Bukarostkongrossen hade frånsett de passiva medlemmarna — mest damer 
— vunnit en rätt betydande anslutning från Polen, Tjeckoslovakien och 
Jugoslavien, men framför allt från Frankrike. Skandinavien ägde blott en 
reprosentant (Norge, Danmark och Finland hade denna gång strejkat), Eng
land, Holland och Ungern var sin. Man hade från Tyskland väntat en viss 
anslutning, men även den ende anmälde, en berömd etnograf, underlät att 
komma. Den endo ryssen var en ukrainare från Prag. 

Att tyskarna icke kommo blev så småningom förståeligt. Vissa kretsar av 
det rumänska folket ha svårt att glömma tyskarnas besättande av Rumänien 
under världskriget. Och i den mån kongressen framsked, gestaltade den sig 
alltmera till en manifestation av den franskrumäniska vänskapen. Bakom de 
många talen för fred och mellanfolklig förståelse anade man ständigt oron 
inför framtiden, don hotande krigsfaran, revisionismon, som skulle beröva 
Rumänien stora delar av dess nu så väl avrundade område. De många talen 
utmynnade ofta i en hyllning till kongressens ordförande Louis Marin, den 
kändo franske konservative politikern och förre ministern, direktör för 
École d"anthropologio i Paris och ordförande i det franska etnografiska säll
skapet. Marin, vilken som ung student levdo bland rumäniska bönder för 
att studera deras levnadsförhållanden, har alltid bibehållit sin kärlek till 
landet och såväl före som etter kriget arbetat för dess och Frankrikes 
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gemensamma intressen. Louis Marin, som är en utomordentlig talare, fram
hävde vid upprepade tillfällen under kongressens gång varje folks rättighet 
att fritt ta hand om sina egna intressen, och man kan troligen säga, att de i 
grunden liberala rumänerna lämna större frihet åt de nationella minori
teterna inom landet än dessa skulle göra i härskareställning. Kulmen av 
hyllningarna för Marin blev hans utnämnande till hodcrsborgarc i staden 
CIuj (fordom Kolosvar). 

Låt oss emellertid återgå till kongressen. I fyra dagar pågingo föredra
gen inom de olika sektionerna; ytterligare åtta dagar voro anslagna till 
resor genom landet för att lära känna dess nuvarande och forna kultur. 

Det hölls många antropologiska föredrag, och man kan nog säga, att pro
fessor Pittard från Geneve, representerade en ganska allmän åsikt, då han 
bestämt tog avstånd från den germanofila rasfanatismon. Men strävan efter 
opartisk vetenskaplighet i dessa frågor var uppenbar. Den sympatiske for
skaren dr Facäoaru från Cluj som hos olika folkgrupper inom Rumänien 
studerat rasens förhållande till intelligens, social och ekonomisk verksamhot, 
skänkte den nordiska rasen ett mycket högt betyg, därnäst eller jämställd 
den dinariska rasen. 

Även Turkiet hade en delegation vid kongressen och dennas ledare var 
fröken Afet, Kemål Atatiirks adoptivdotter, en republikansk prinsessa, vars 
eleganta hermelinskappa väckte uppseende vid den stora banketten i Cercul 
Militär. Hon är vice ordförande i sällskapet för Turkiets historia och har 
studerat antropologi hos professor Pittard, som åtnjuter en oerhörd popu
laritet i sydöstra Europa. Fröken Atets ena föredrag rörde de antropolo
giska mätningar som hon anställt å 200 turkiska kvinnor. De tyckas ge vid 
handen, att turkarna tillhöra den alpina rasen (?) och att samma antropo
logiska kännetecken utmärkt Anatoliens befolkning alltsedan hettiternas tid, 
ja ända sedan neoliticum. 

Bland de arkeologiska föredragen märktes ett av professor Burkitt frän 
Cambridge, som gav en allmän översikt av den moderna engelska stenålders-
forskningen, och ett av professor Absolon från Briinn. Med utomordentligt 
vackra färglagda bilder belyste den senare sina betydelsefulla utgrävningar 
på senpaleolitiska boplatser i Mähren. Fullkomligt sensationell värdet vackra 
elfenbonshuvud av en människa som han visade, ett konstverk från den äldre 
stenåldern, som gjorde full rättvisa åt den granna människotyp, som Cro-
Magnonkranierna förråda. Professor A. har sedermera hållit ett föredrag i 
detta ämne i Stockholm. 

Professor Kostrzewski från Posen skildrade sina utgrävningar i Gnczno, 
dar han i avlagringar från vikingatid och medeltid gjort rika fynd av stort 
intresse för skandinavisk forskning. 

Inom Rumänien har uppväxt en stab av unga duktiga antropologiska och 
arkeologiska forskare. Bland de senare kan nämnas professor Andriesescu, 
nationalmuseets chef docenten V. Dumitrescu och dr. Jon Nistor. Flera av 
dessa undcrläto att hålla sina annonserade föredrag för att ge utlänningarna 
möjlighot att framlägga sina forskningsresultat. 
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Den klockarfar, som allting bestyrde, var professor Nikolao Minovici, pro
fessor i rättsmedicin. Hans prestation var fullkomligt beundransvärd. Kon
gressen fick också tillfälle att beskåda hans hem, en ståtlig villa ute vid 
Kiseleffboulevarden, på samma gång hem och ett ståtligt etnografiskt mu
seum, vilket, om jag fattade rätt, kommer att tillfalla den rumänska staten. 
Tillsammans med sin far har professor Minovici också grundat en rätts
medicinsk institution med ett dyrbart studiematerial. Kongressmedlemmarna 

Fig. 1. 
Histria. 

hade under skioptikonföredragen i denna institutions förnämsta sal tillfälle 
att bese de vackra bilderna av offren för hängning, dränkning, knivskärning 
och våldtäkt. Det berättades, att professor Minovicis far, själv läkare, 12 
gånger hängt upp sig själv för att ur rättsmedicinsk synpunkt studera den 
hängdes sista förnimmelser och att dessa experiment en gång varit nära att 
kosta honom livet. 

Kongressniodlemmarna rönte ett utomordentligt angenämt intryck av de 
två skikt av Rumäniens befolkning, med vilka de fingo göra någon bekant
skap, den bildade överklassen, mest läkare, universitetslärare och museimän, 
men även jurister och högre ämbetsmän, samt bondebefolkningen. Den senare 
fingo de någon kännedom om under en åtta dagars studieresa genom landet. 

II. 
Den rumänska staten ställde under åtta dagars tid med största frikost ig-

hct till kongressisternas förfogande ett extratåg med första och andra klass 
sovvagnar, samt autobussar i nödig utsträckning. Med dessa fortskaffnings-
medel tillryggaladc vi över 3 000 kilometer. 
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Från den odrägliga hettan i Bukarest fördes vi en dag upp till Sinaias 
höjder. Vi vandrade genom Kung Carol 1:8 och Carmen Sylvas slott med 
dess kuriösa stilblandning utan och innan och dess minnen av betydelsefulla 
ministerråd, då det gällde Rumäniens vara eller icke vara. På vägen upp till 
Sinaia skedde ett uppehåll i Brazi, där Rumäniens modernaste reningsverk 
för petroleum är beläget. Petroleum och majs, två av Rumäniens förnämsta 
rikedomskällor, gjorde sig ofta påminta. I Breaza hade vi en lunchrast. Ge-

Fig. 2. 
Klostret i Putna. 

nom täta led av folkskolebarn, som hälsade oss med uppsträckta armar på 
fascistiskt maner tågade vi in i den stora matsalen, där en kör av unga 
lärarinnor och bondflickor, klädda i vackra och rika folkdräkter, under
höll oss med sånger och dansvisor. Ett helt bondbröllop mod dans och musik 
löpte av stapeln. Och uppe i ett institut, där gymnastikkurser årligen ges för 
lärare, fingo vi se en gymnastikuppvisning av skolbarn mod kommandot 
skött av små scoutflickor. 

Under de följande tågresorna upprepades ofta det högtidliga mottagandet 
av kongressisterna genom städernas och kommunernas ordförande, vilka i 
regel syntes behärska det franska språket. Militärmusik ackompanjerade 
talen, och vi kändo oss särdeles förnämliga, när vi uppe i Bukovina kommo 
underfund med, att under en många mils resa i autobuss en soldat eller två 
sörjde för vår säkerhet med regelbundna mellanrum av några hundra meter. 
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En första långresa förde oss till Turnu-Severin i landets västra del vid 
Donau, en plats där kejsar Trajanus år 106 började sitt erövringståg mot 
Dacien. Här ligger det romerska castrum Drobetse, som uppfördes vid detta 
tillfälle och sedermera efter »barbarernas» härjningar återuppbyggdes av 
kejsarna Constantin och Justinianus. Lägret demonstrerades förträffligt av 
utgrävaren professor Bärcacilä, som även förestår »Jämportsmuseet» där de 
många romerska gravstenarna och lerkärlen församlats. Uppe ifrån advo-

Fig. 3. 
Sucevitsa-klostrets kyrka. 

katen Popescus charmanta villa skådade vi ut över Donau med dess läm
ningar av Trajanus bro och över det jugoslaviska gränslandet. Framför 
fönstren ligger också det ståtliga krigarraonumentet, ett bland de många, 
som smycka de rumäniska städernas offentliga platser. 

Från Turnu-Severin återvände vi över Bukarest till hamnstaden Con-
stantsa, som blev utgångspunkten för nya utflykter. En fruktbar, men ej 
synnerligen uppodlad stepp är kustlandet Dobrudja. Vid kusten ligga do 
rumäniska badorterna: Mamaia, Carmen Sylva, Mangalia m. fl. Det led 
mot slutet av badsäsongen, men vattnet var väl ännu 23 å 24° varmt. För
hållandena ha ändrat sig sedan Ovidius' tid. Landsförvisad satt han och 
sörjde i Tomis-Constantsa över att aldrig få återse Rom. Nu skulle han ha 
tagit bussen ut till Mamaia, där han kunde finna rikligt stoff till nya 
»Amores». 
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Kongressen, som hade allvarligare syften och även omslöt ett antal för
tjusande damer, företog långa och tröttande dagsresor mot norr upp till 
llistria, én gammal grekisk stad mod ännu till 6 u 7 meters höjd bevarade 
stadsmurar, och mot söder ned till Mangalia, det forna Callatis. Här var 
ju visserligen inte mycket att so mer än en gammal turkisk moské, ty några 
systematiska grävningar ha ännu ej ägt rum. Hundratals ståtliga gravhögar 
kanta vägen närmast Mangalia, mon blott en har blivit undersökt och visat 

Fig. 4. 
Museet i CIuj. 

sig vara hellenisk. Dobrudja är överhuvud den del av Rumänien, där man 
överallt ser de flesta och präktigaste gravhögarna teckna sig mot horisonten. 

Vidare förde oss tåget upp till Cernautsi, del forna Czernowitz uppe i 
Bukovina, en stad med starkt inslag av tyskar och judar. 

Därifrån gjordes en biltur upp till den bessarabiska gränsen, där den från 
1600-talets polska krig kända fästningen Hotin är belägen. Utsikten från 
den gamla borgen över Dnejstr och det ryska landet är imponerande. Den 
improviserade middagen på fästningsgården, de brokiga bossarabiska dräk
terna och militärmusiken, knektarna uppe bakom fästningsmurens tinnar 
skänkte en egenartad operettstämning. 

Från Cernautsi företogs en annan dag en långvarig utflykt till fem buko-
vinska kloster, grundade på 1400- och 1500-talen av Stefan den Store och 
andra potentater. Stefan lär ha inalles anlagt 40 kyrkor och kloster, mesta
dels som tack till vår Herre för vunna segrar. Klostren bildas vanligen av 
en murfyrkant med fyra hörntorn och kyrkan i mitten, uppförd i en stil 
med blandning av byzantinska och gotiska element. Nästan varje kloster bar 
cn museal avdelning. I Pntna fanns lustigt nog en liten silverkopp på 3 
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kulfötter med en medalj föreställande Karl XI i mitten, nära överensstäm
mande med en liknande pjäs, som av Kung Gustav V inköpts — jag tror i 
Paris — och skänkts till Kungl. Myntkabinettet. 

Särskilt märklig var kyrkan i Sucevitsa med dess in- och utvändiga mål
ningar. Mestadels ha den ortodoxa kyrkans många helgon porträtterats, 
men mycket sevärd är också en scen, som framställer ett antal heliga män, 
klättrande uppför dygdernas stege. En och annan halkar ned och gripes 
omedelbart av en stygg djävul med horn och klövar och ansikte även på 
magen, allt under applåder från lyckliga medtävlare, som lyckas hålla balan
sen upp till högsta pinnen. 

Det gjorde ett sympatiskt intryck att i klostren liksom i Cernautsis metro-
politpalats finna porträtt av den gamla Habsburgska dynastiens härskare, 
frikostiga donatorer som de tydligen varit. 

I den transsylvanska staden Cluj ändades färden med stora högtidligheter. 
Så rika och präktiga museala samlingar, både på det arkeologiska och det 
etnografiska området, som här, hade vi knappast förut skådat i Rumänien. 
Och det var med uppriktigt beklagande som vi måste lämna donna stad med 
dess rikt utvecklade intellektuella liv, vars traditioner ju gå tillbaka till don 
österrikiska monarkiens tid, men fortfarande hållas högt även under den 
nya regimen. 

T. J. Arne. 

HISTOBIKERKONGRESSEN I ISTANBUL 

Ett av den moderna kulturstatens kännemärken är, att den anordnar kon
gresser, helst internationella. Intet är då naturligare än att också Turkiet 
efter sin ommöblering till västerländsk stat inträtt i kongressländernas led. 
Det är särskilt två slags kongresser, som i Turkiet omfattas med största 
intresse, nämligen do historiska och do lingvistiska. Båda slagen äro starkt 
arkeologiskt betonade. Ingendera är i egentlig mening internationell, men 
främmande vetenskapsmän pläga inbjudas för att ta del av Turkiets nyaste 
framsteg på det vetenskapliga gebitet. Ett flortal föredrag hållas emellertid 
på turkiska, den turkiska lärarkåren beordras i stor utsträckning att till
godogöra sig den visdom som flödar från föredragshållarnas läppar, och 
de utländska föredragen översättas till turkiska. 

I slutet av september detta år hölls i Istanbul den andra turkiska histori
kerkongressen. Mer än ett 30-tal utländska lärde hade inbjudits att på tur
kiska statens bekostnad ditresa och deltaga i kongressens arbeten. Då det 
officiella historiska intresset i Turkiet huvudsakligen förlagts till tiden före 
den klassiska grekiska civilisationens framträdande, märktes ett ovanligt 
stort antal arkeologer, från Sverige professor Axel W. Persson och under
tecknad. 

Som värd för kongressen stod »Tilrk Tarih Kururau», Sällskapet för 
turkisk historia, grundat 1931. I sitt tal vid kongressens öppnande förkla-


