Transilvania 4-5/2017

Răspândirea cărţilor
din tipografia princiară albaiuliană
(altele decât cele chirilice)
secolele XVI-XVIII
Iulia Atena BOGDAN
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie
“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Faculty of History and Philology
11-13 “Nicolae Iorga” Street, Alba Iulia, Romania, tel: +40 258 811412,
Web: http://www.uab.ro/
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The spreading of the printed material from Alba Iulia is the most conclusive proof that the print houses from Alba Iulia
influenced greatly their times. The fact that many books have survived in various libraries all over Europe confirms the wide
dispersion of these prints.
Keywords: Transylvania, Europe, printing, library, books, dispersion

Cercetarea cărţilor vechi este adesea îngreunată
de numărul redus de exemplare care au supravieţuit.
Prezenta contribuţie îşi propune actualizarea unor
probleme de cercetare şi valorificare a categoriei de cărţi
denumite “Transylvanica”1, prin reperarea unor exemplare
ale tipăriturilor albaiuliene apărute în altă limbă decât cea
română şi în alfabet latin.
Importanţa tipăriturilor produse de tipografia
princiară de la Alba Iulia este datorată unor factori precum
statutul de capitală a oraşului (între jumătatea secolului
al XVI-lea şi aproape până la sfârşitul celui următor) şi
fondarea prestigioasei Academii a lui Gabriel Bethlen.
Larga răspândire a tipăriturilor este cea mai grăitoare
dovadă a faptului că tipografiile albaiuliene au avut un
mare impact asupra epocii respective. Tipografia de la
Alba Iulia, în perioada Principatului, poate fi considerată
una dintre marile realizări culturale ale perioadei. Oficina
tipografică princiară de aici a beneficiat de contribuţia
importantelor personalităţi ale vieţii politice şi culturale,
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începând de la primii tipografi veniţi din Europa
Centrală, încă din prima fază a activităţii până la cei care
au orânduit activitatea din secolul al XVII-lea. Principii
Transilvaniei de la Gabriel Bethlen până inclusiv la Mihai
Apafi, au susţinut activitatea tipografiei din Alba Iulia2,
apoi la sfârşitul secolului al XVIII-lea, episcopul Ignác
Batthyány a mai fondat o tipografie independentă.
Tipăriturile albaiuliene au luat forme diverse, precum
simple foi volante, calendare, volume etc. Transilvanicele
tipărite la Alba Iulia au aliniat la standarde occidentale
cultura cărţii tipărite, au contribuit la realizarea planului
de răspândire a calvinismului; hotărârile dietale tipărite
la Alba Iulia au circulat în toată Transilvania şi în afara
ei, implementând exerciţiul puterii centrale; manualele
editate, circulând în sfera de influenţă a Academiei, au
constituit un exemplu pe plan academic.
În prima perioadă a tipografiei s-au tipărit 25 de titluri
de cărţi3. Începuturile tipăririi se pot stabili pentru anul
1567 (1564), odată cu apariţia aici a tipografului polonez

Raphael (Skrzetuski) Hoffhalter. Activitatea sa poate
fi urmărită până la moartea sa în 1568, însă tipografia
va continua să tipărească, se pare sub conducerea unui
tipograf mai puţin cunoscut, Gregorius Wagner, care a
tipărit în tipografia sa împreuna cu văduva iniţiatorului
(Albae Ivliae MDLXVIII vidua Raphaelis Hoffhalteri)4.
Raphael Hoffhalter a fost un tipograf bine pregătit
prin oficinele europene prin care a trecut, el activând
în Transilvania spre folosul Reformei5 şi sub patronajul
principelui, fiind numit Typographus Regii6. Numele lui
Hoffhalter îşi are originea în cuvântul german Hoffnung
(speranţă), după cum ne arată şi marca tipografică.
Hoffhalter era şi gravor, turna litere, făcea şi comerţ
cu cărţi. În general, cărţile tipărite de el sunt bogat
ornamentate şi au multe ilustraţii7. Diacul Lorinţ din
Braşov a înfiinţat în 1577 la Alba Iulia o tipografie cu
litere chirilice, cu producţie redusă, independentă de cea a
lui Hoffhalter, patronată de principele Cristoph Báthory,
însă această tipografie nu face obiectul prezentei cercetări.
Tipografia princiară de la Alba Iulia activă în secolul
al XVII-lea în care s-au tipărit cărţi în limba maghiară
şi latină, mai ales, înfiinţată în 1623, îşi are originile în
tipografia episcopală de la Bratislava, înfiinţată în 1610 de
către episcopul romano-catolic Francisc Forgách şi care
a funcţionat acolo până în 1617. Apoi a fost mutată la
Trnava, unde a intrat în funcţiune la 16198. În primăvara
anului 1621, la ordinele lui Gabriel Bethlen, tipografia a
fost mutată la Košice, şi din acest moment va funcţiona ca
şi tipografie princiară, sub oblăduirea principilor calvini9.
În anul 1622 instalaţia de la Košice ajunge la Alba Iulia
şi va fi pusă în slujba colegiului academic10. În perioada
princiară a tipografiei, aceasta a produs 147 de tipărituri11,
într-un tiraj de aproximativ 500 de exemplare. În perioada
de după invazia turco-tătară încă mai găsim publicaţii
efectuate cu literele latine ale tipografiei, în diverse locaţii,
dar mai ales la Cluj. Secolul al XVIII-lea este reprezentat
de tipografia episcopului Ignatius Batthyány, subiectul
fiind cercetat de doamna dr. Doina Hendre Biro12.
Între 1624 şi 1655 au fost tipărite 30 de titluri de
manuale13, din care 18 fac parte dintr-un plan educaţional
compact, creat, organizat de profesorii Academiei
Bethleniene. Johann Heinrich Bisterfeld a ajuns la Alba
Iulia în noiembrie 1629, cu doi colegi profesori de la
Herborn, pentru a realiza planul lui Bethlen pentru
întemeierea unei Academii ardelene. Johann Heinrich
Alsted, invitat pentru a preda cele trei limbi sfinte, latina,
greaca, ebraica, Philipp Ludwig Piscator care se ocupa de
retorică, oratorie, poezie şi Johann Heinrich Bisterfeld,
profesorul disciplinelor de logică, matematică şi

filozofie14, au elaborat un program amplu de şcolarizare15.
Profesorii Colegiului şi-au lăsat amprenta nu numai prin
opera lor didactică şi de publicare, dar şi în organizarea
muncii în tipografie. S-au tipărit de obicei tiraje de cinci
sute - o mie de exemplare la o ediţie. Manualele au ajuns şi
în afara Academiei, de exemplu prin donaţia episcopului
György Csulai, la colegiul din Târgu Mureş16, unele
ajungând ulterior la Biblioteca Teleki. Se poate observa că
programa primelor cinci clase ale Academiei era urmată şi
de alte colegii din Transilvania, şi prin profesorii ieşiţi de la
Academie, dar şi prin trimiterea de exemplare gratuite din
ordinul principelui Gheorghe Rákóczi I, care a continuat
politica educativă a lui Gabriel Bethlen. El a încercat să
îndemne la colaborare pe membrii reţelei şcolare (Alba
Iulia, Cluj, Oradea, Târgu Mureş, Sárospatak şi Debrecen
apoi Košice şi Mukačevo). A urmărit cu atenţie prin
consilierii săi ca produsele tipografiei princiare să fie
accesibile în teritoriul cât mai vast.
Legile dietelor constituie o categorie aparte de tipărituri
vechi albaiuliene. Nu au fost editate în forma cărţilor, nu
apar cu foile de titlu, titlul legilor, directivelor, normelor
se află după numele domnitorului, înainte de textul legii.
Nu au fost incluse în RMK17, însă la cercetătoarea Ecsedy
Judit găsim o sistematizare a acestora conform modelului
din RMK18. Puţine au colofon şi nu au nici impressum.
Nu se pot considera cărţi propriu-zise, deoarece nu au
intrat în circuitul vânzării, au fost tipărite în tiraj scăzut,
reprezintă mai degrabă foi volante şi au fost trimise din
oficiu autorităţilor. Localizarea tipografică a acestor texte
reprezintă o provocare pentru cercetător. Cercetătorii au
căzut de acord că cea mai mare parte a legilor dietelor
au fost tipărite la Alba Iulia în tipografia princiară, apoi
la Cluj cu instrumentar albaiulian, tot acolo în tipografia
lui Gaspar Heltai19. În timpul Principatului Transilvaniei,
au ieşit de sub tipar aproximativ o sută de publicaţii
conţinând hotărârile dietelor. Doar 20 pot fi identificate
prin intermediul impressumului. Se poate presupune că
începând cu anul 1623, până în aprilie 1658, tipografia de
la Alba Iulia a produs toate ediţiile hotărârilor dietale20,
tipăriturile juridice şi de legislaţie din această perioadă
fiind în număr de 5121.
Din tipografia albaiuliană au ieşit şi tipărituri cu
ocazia unor evenimente, nunţi sau înmormântări ale unor
persoane importante ale vieţii culturale, politice etc., în
număr de 24 de titluri. S-au tipărit şi 2 calendare22.
Tipăriturile cu conţinut polemic au cunoscut o largă
circulaţie. Susţinerea răspândirii religiei calvine a fost
o preocupare importantă a tipografiei princiare, prin
tipărirea de texte polemice şi religioase, în număr de
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40, din care 4 în limba română. O importantă realizare
a anului 1636 dar şi a întregii activităţi a tipografiei este
lucrarea Öreg Graduál (Muzică religioasă) remarcabil
prin dimensiunea in folio, xilogravarea portativelor, s-a
imprimat pe etape, portativele separat apoi notele şi
textul. Iniţialele sunt frumos şi bogat ornate la care s-au
folosit şi ornamente din instrumentarul capitlului de la
Trnava23.
În continuare dorim să întreprindem un studiu
preliminar, o spicuire în unele liste de tipărituri albaiuliene,
care prin circulaţie firească au ajuns în diverse biblioteci
transilvănene, dar şi peste graniţele României. Conform
RMNY24, tipăriturile albaiuliene au ajuns în numeroase
biblioteci, printre care: Biblioteca Academiei Maghiare,
Biblioteca Széchényi din Budapesta25, Biblioteca Muzeului
Brukenthal din Sibiu, Biblioteca Teleki din Târgu Mureş,
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, Biblioteca
Academiei Române din Cluj-Napoca şi Bucureşti,
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din ClujNapoca, Biblioteca Nazionale din Florenţa, Biblioteca
Bodleiana din Oxford, Biblioteca Naţională din Viena,
British Museum din Londra etc.
Titlurile din Biblioteca Batthyaneum de la Alba Iulia au
fost cercetate de Iacob Mârza26 şi Rita Csala27. Biblioteca
Batthyaneum deţine, conform cercetătoarei Rita Csala,
5 exemplare care au fost tipărite între 1568-1569 în
tipografia primului tipograf, Raphael Hoffhalter şi îl au
ca autor pe Ferenc Dávid, primul episcop al reformaţilor
şi unitarienilor din Transilvania28. În fondul Bibliotecii
Batthyaneum de la Alba Iulia se păstrează, pentru secolul
al XVII-lea, un dicţionar de idiomuri latino-maghiare
şi o carte despre legislaţie, două lucrări ale episcopului
reformat István Geleji Katona, Praeconii evangelii, 1640 şi
Titkok titka, 1645; un Catechismus religionis christiane, 1655,
Imre Páriz Pápai, Keskeny ut, 1657. Aceste lucrări au fost
analizate în detaliu de Rita Csala, cu elemente interesante
de însemne de proprietate.
Biblioteca Teleki-Bolyai păstrează în colecţiile sale,
de secolul al XVI-lea, 14 titluri 29, autori fiind Ferenc
Dávid şi Giorgio Blandrata, dintre acestea spicuim pe
Ferenc Dávid, Refutatio scripti Petri Melii,1567 şi Első része
a Szent Irasnac, 1569, ambele cu prima pagină deteriorată
şi rescrisă de mână; Giorgio Blandrata, Aequipollentes,1568
şi Antithesis pseudo Christi, 1568. La British Library30 am
identificat Első resze az Szent Irasnac de Ferenc Dávid.
Opere ale lui Blandrata se găsesc şi la Biblioteca
Bodleiana din Oxford, De falsa et vera unius din 156731, De
mediatoris Jesu Christi din 156832, De regno Christi liber primus.
De regno Antichristi liber secundus33 din 1569; la Biblioteca
Nazionale din Florenţa34 şi la Biblioteca Naţională din
Viena35 am identificat prin consultarea catalogului online
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Breuis enarratio disputationis Albanæ de Deo trino, 1568.

În Biblioteca Teleki, pentru secolul al XVII-lea36,
se găsesc o Instructio, 1640, pentru fiul său a principelui
Gheorghe Rákóczi I, o Congratulatio publica,1655, a lui
Isaac Basire, un alt profesor al Academiei albaiuliene, şi
9 manuale şcolare, printre care şi exemplarul unicat din
Magyar logicatska a lui János Apáczai Csere, tipărită în
anul 1654. Biblioteca Bodleiana deţine o Schema primum
generale37 din 1657. Un exemplar din Instructio a principelui
Gheorghe Rákóczi I se găseşte şi la Biblioteca Nazionale
din Roma38.

Magyar logicatska39
La Biblioteca Teleki din Târgu Mureş se păstrează
hotărârile dietelor de la Alba Iulia produse în capitala
Principatului între anii: 1623-1628, 1630-1635, 16371643, 1645-1650 şi 1655.
Tipăriturile cu subiect religios, de fapt tematica
preferată a tipografiei albaiuliene, dar şi vremii în care
au apărut, la Teleki se păstrează 14 titluri, printre care
un exemplar unicat din Catechismus az az a keresztyéni

vallásnak, 1648, a lui István Fogarasi, pastorul românilor
din Lugoj40, o cărticică cu 48 de file, în limba română,
cu ortografie maghiară adaptată. La Biblioteca Academiei
din Bucureşti se păstrează un facsimil al acestui catehism.
Alte lucrări cu conţinut polemic sunt de exemplu
Péter Dengelegi, Roevid anatomia, 1630; Pál Keresztúri,
Christianus Lactens, 1637, István Geleji Katona, Praeconium
Evangelicorum, 1638.

Öreg Graduál44

Catehismul lui Fogarasi41
Într-o colecţie parohială, la Târgu Mureş se mai
păstrează, la Biserica de pe strada Gecse, un exemplar din
Öreg Graduál, aflat în stare bună de conservare42. Această
culegere de cântece bisericeşti a fost donată de Principele
Gheorghe Rákóczi I, după cum se poate observa din
dedicaţia cu semnătura sa. A fost dată în folosinţa
cantorului, el fiind lăudat pentru activitatea depusă în
slujba bisericii, după cum rezultă din însemnarea în
versuri din anul 171043.

Semnătura autografă a principelui45
La Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
din Cluj-Napoca se păstrează câte o operă ale lui Ferenc
Dávid, Literae Convocatoriae46, şi Giorgio Blandrata,
Aequipollentes47, ambele din 1568 şi un Christianus
Schesaeus, Epithalamium in honorem nuptialem48 din 1567.
BCU Cluj deţine Congratulatio49 a lui Isaac Basire şi 4
manuale, printre care o carte de mici dimensiuni, cu
tabele, Practica Aritmetica50. Este notabil că din producţia
albaiuliană la BCU din Cluj-Napoca se păstrează relativ
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multe dintre articolele dietale, din anii 162651, 163052 163353, 1634, 1636-1643, 164654, 1648-1650, 1661, 1664,
1669, 1670, 167455, 167556, 1676, 1678, purtând un titlu
generic: Articuli dominorum regnicolarum trium nationum
regni Transsylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum,
in generalibus eorum comitiis Albae Juliae. Unele exemplare
poartă însemne interesante de proprietate şi glose
marginale, de exemplu pe documentul din anul 1626 se
menţionează anul în care s-a intrat în posesia acestuia
(1626), iar pe documentul din 1630 au fost notate nişte
versuri.
Calendar57 pentru anul 1635 se află tot la BCU
“Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Această bibliotecă
deţine şi 12 titluri dintre textele polemice, religioase, de
exemplu Dávid Szikszai Hellopoeus, Az mi keresztyeni
hitünknek58, 1632, István Pathai, Az Sacramentumokrol59,
1643. La Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
din Cluj se află un exemplar din Csecsemő keresztyén,
1638, un catehism explicat şi text polemic scris de
Pál Keresztúri Bíró, dascălul fiilor principelui. Acest
exemplar a aparţinut rectorului Mihály Halics din Gherla
şi provine din biblioteca gimnaziului reformat din acelaşi
oraş60. Pentru secolul al XVIII-lea, Biblioteca Centrală
Universitară din Cluj-Napoca deţine două tipărituri ale
episcopului Batthyány: Agamantis Palladii61 din 1779 şi
Leges ecclesiasticae62 din 1785 şi o operă a canonicului la
Alba Iulia, András Zsigmond Szeredai, Charitas initialis63,
1792 şi o lucrare a lui Antal Szeredai, Notitia veteris et novi
capituli64, 1791, precum şi un calendar65 pentru anul 1791,
tipărite în tipografia episcopală (Typis Episcopalibus) al
lui Ignác Batthyány.
La Biblioteca Muzeului Brukenthal66 se găsesc 5 opere
ale lui Ferenc Dávid şi o lucrare al clujeanului István Basilius,
Az apostoli Credonac Rövid Magyarázattya. Aici se mai află şi
6 manuale, printre care un manual de limba latină folosit şi
în şcolile europene pentru predarea limbii, Cato, Dionisius,
Disticha de moribus, quae vulgo inscribuntur Cato67, 1643, o ediţie
trilingvă în latină-maghiară-germană; 7 exemplare de texte
polemice, 7 lucrări ocazionale care apăreau în legătură
cu diferite evenimente solemne, unele susţinute public;
lucrarea profesorului de la colegiul bethlenian Johann
Heinrich Alsted, Schola triumphata, din 1638.
La bibliotecile transilvane Batthyaneum, BCU
“Lucian Blaga” din Cluj-Napoca68, Brukenthal şi Teleki
se află câte un exemplar de omiletică funebră, Exeqviarivm
coeremonialium din 1624, dedicată Susannei Károlyi, soţia
principelui Gabriel Bethlen; cu aceeaşi ocazie legată de
înmormântarea Susannei Károlyi, la Teleki, BCU69 şi
Brukenthal se păstrează câte un Exequiae principales, din
1624, fiind o culegere de texte. Pallas Dacica, 1640, editată de
Johann Heinrich Bisterfeld, profesor albaiulian, se găseşte
160

şi la Oxford, la Bodleiana70 şi la Biblioteca Nazionale
din Roma71, Biblioteca Universitară din Halle, SachsenAnhalt72. Conform bibliografiilor maghiare consultate73, la
Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca se află un exemplar
unicat din Andreas de Moscorow Lachowius, Oratio funebris
in exequiis [...] matronae d. Margaretae Kronerianae, tipărit la
Cluj cu instrumentarul albaiulian, în anul 1667, de către
Martin Brassai Major, tipograf de la tipografia princiară.
În bibliotecile din Ungaria, la Biblioteca Academiei
Maghiare pot fi identificate mai mult de o sută de titluri
tipărite la Alba Iulia. Pe baza catalogului online se poate
stabili că aici se află mai multe manuale, printre care, alături
de alţi autori, de Johann Heinrich Bisterfeld, Philosophiae
Primae seminarium74, 1652; Beatae Virginis Ars75, 1651;
Disputatio theologica de divina scripturae76, 1641; Disputatio
theologica de domino nostro Jesu Christo77, 1641; de Johann
Heinrich Alsted, Latium in nuce78, 1648 şi de Philippus
Ludovicus Piscator, Artis poeticae79, 1642, aceasta lucrare
provenind de la biblioteca Széchényi din Budapesta.
În Biblioteca Academiei Maghiare se găsesc
următorii ani din tipărituri legislative albaiuliene: 162280,
163681, 163982, 164283, 164384, 164585, 164886, 165087,
165188, 166189, 166790, unele fiind chiar în mai multe
exemplare. La această bibliotecă se mai află două titluri
conţinând legiferări ale principilor: Georgius Rakoci dei
gratia princeps Transylvaniae: Az aros emberek, kalmarok es
posztometszöknek91, 1642; Mihály Apafi, Minden rendbeli
hiveinknek akarjuk [...] tudtára adnunk92, 1690, şi o lucrare
juridică a lui János Kitonich (tradus de János Kaszoni93),
Rövid igazgatás [...] Magyar országnak [...] teorveny folyásiról94,
1647. În aceeaşi bibliotecă se păstrează printre altele,
următoarele texte polemice, religioase: Canones ecclesiastici
ex veteribus, qua Hungariensibus, qua Transylvaniensibus, in
unum collecti95, 1649; István Geleji Katona, Titkok titka96,
1645; Az egesz kereztyeni vallasnak roevid Fundamentomi97,
1645; Pál Medgyesi, Egő szövetnek98, 1645; István Pathai,
A sacramentumokról99, 1643.		
Dintre tipăriturile ocazionale, găsim Johann Heinrich
Bisterfeld, Pallas Dacica100, 1640; Tamás Tiszabecsi P., I.
Predicatio mellyet toet Tiszabetsi Tamas az idvoezoelt101, 1641,
în cazul acestui exemplar se pot urmări posesorii, având
ex libris sau ştampilă: István Kassai, Anna Viczei, István
Jenei (secolul al XVII-lea), János Toldalagi, (secolele XVIIXVIII), György Ráth (1828-1905). Valoroasa biblioteca
a colecţionarului şi fondatorului unui muzeu budapestan
György Ráth, conţinând multe tipărituri albaiuliene, a fost
donată în anul 1905 Academiei Maghiare102.
Din producţia secolului al XVIII-lea, din tipografia
episcopală albaiuliană al lui Batthyány, în colecţiile

Bibliotecii Academiei Maghiare103, dar şi la Viena104,,
găsim nişte exemplare de Antonius Szereday de Szent
Haromsag, Collectio continens tabulas vetustorum, ac recentiorum
monumentorum, 1791, Antal Szeredai, Notitia veteris et novi
capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae, 1791. Există aici şi
un decret al generalului Johannes Stephanus Stainville,
împotriva abuzurilor soldaţilor, Quandoquidem tantae et
totius reiteratae querelae105, 1711.
Leges Ecclesiasticae, tipărită în tipografia episcopală, apoi
la Cluj, există şi la Biblioteca Academiei Maghiare106, dar
şi în multe biblioteci din Italia, de exemplu la Biblioteca
Nazionale Vittorio Emanuele III, Napoli107, Biblioteca
Vallicelliana de la Roma108 etc. Biblioteca Bodleiana
din Oxford deţine de asemenea exemplare109 din Leges
ecclesiasticae, precum şi un exemplar din Sancti Gerardi
episcopi Chanadiensis scripta110, din 1790, opera episcopului
Ignác Batthyány. La Napoli se mai găseşte un exemplar
din Antal Mártonfi, Initia astronomica speculae Batthyanianae
Albensis in Transilvania111, 1798.
În Biblioteca Parlamentului maghiar din Budapesta se
află 7 articole dietale, din anii 1630112, 1633113, 1640114,
1647115, 1649116, 1661117, 1665118, un exemplar din
Antonius Szeredai de Szent-Háromság, Series antiquorum,
et recentiorum episcoporum Transilvaniae119, din 1790 şi două
exemplare de Leges ecclesiasticae120 de Ignatius Batthyány.
Prin prezentarea de faţă ne-am propus să atragem
atenţia asupra unei modalităţi de cercetare a tipăriturilor
“transilvanice”, insistând asupra unei importante
răspândiri în spaţiul european. Activitatea tipografică
albaiuliană s-a ridicat la cele mai înalte standarde ale
epocii, fiind în cea mai mare parte sub tutela puterii
princiare, apoi a episcopului Batthyany de Alba Iulia.
Tipografiile albaiuliene, sub protecţia principilor, au
produs în decursul a aproximativ două secole, tipărituri
diverse, cu o rază de răspândire extinsă, în mai multe
limbi şi cu diferite tipuri de alfabete. Tipografiile fiind
bine dotate şi cu personal calificat, s-au dovedit a fi un
loc de erudiţie acumulată prin conlucrarea patronilor,
editorilor, corectorilor, tipografilor, gravorilor şi probabil
şi a altor factori nenumiţi sau încă neidentificaţi prin
documentele vremii.
La baza celor descrise mai sus stau listele de cărţi
citate, lucrări bibliografice mai vechi şi mai noi, cataloagele
bibliotecilor, cărţile online în absenţa unor exemplare
aflate la dispoziţie. Cărţile, prin conţinutul lor ideatic şi
prin existenţa lor, reflectă multe aspecte ale societăţii şi
sunt mărturia epocii în care ele au văzut lumina tiparului.
Păstrarea unui număr mare de exemplare, în diverse
biblioteci ale Europei, atestă circulaţia intensă a acestora.
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