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Introducere

Fiecare obiect are o poveste a lui, iar Bibliile lui 
Samuel von Brukenthal nu fac excepție, de la posibile 
donații în cadrul familiei baronului la participări ale 
achizitorilor săi de cărți la numeroase vânzări și licitații, 
cu precădere din Viena, și chiar până la posibile cazuri 
de relocări și chiar de furt. 

Este foarte ușor să te pierzi într-un subiect atât 

de vast, cu atât de multe implicații cum este Biblia. 
Complexitatea ei, dată, printre altele, de importanța 
și autoritatea cu care a fost investită această colecție 
de texte în Epoca Modernă, devine mult mai ușor de 
cuprins dacă o reducem  la două motivații sau procese 
istorice care au caracterizat existența Scripturii în 
acea vreme: necesitatea popularizării și cursa pentru o 
traducere cât mai apropiată de ceea ce savanții credeau 
a fi perfecțiune. 

The need to popularize and the obsession for a perfect translation: 
British Bibles from Samuel von Brukenthal´s library

In the Brukenthal´scher Bibliothekskatalog (cca. 1803-1811), the inventory of Samuel von Brukenthal´s library, 
there are listed 34 different editions of the Bible. These are Lutheran, Catholic and Calvinist Bibles, in German, 
Latin, Greek, Hebrew, English, French, Spanish, Hungarian, Dutch and even Welsh, printed in France, England, 
Scotland, The Netherlands, in some German cities and towns, in the Habsburg Empire etc. In the 18th century, 
the Principality of Transylvania was situated on the Eastern border of Catholic and Protestant Europe, the Europe 
where Brukenthal´s Bibles were produced. Among these, six were printed in the oposite part of the continent, in the 
island of Great Britain. The goal of this paper is to examine whether the British Bibles that ended up on the shelves 
of Samuel von Brukenthal´s library were appreciated and/or rare in a broader European context. In other words, how 
were these editions regarded on the European book market of the 18th century? Were they easy to find? Were they 
generally known by collectors? What was their value compared to other editions that existed on the market? Were 
they mentioned in the instructive bibliographies and dictionaries of rare books of the time or were they not only 
obscure, but also lacking any special value and thus were suited for a bibliophile from a rather peripheral region of 
Europe? The data gathered from 110 book auction catalogues from the second half of the 18th century and from the 
literary and scientific journals of the 17th and 18th centuries shows us that at least two British Bibles from the library 
of the Transylvanian aristocrat were sought after by bibliophiles from all across Europe.
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Biblia Polyglotta Londinensisa (1653-1657), iar cea mai 
recentă este o variantă a Noului Testament cu note de 
E. Harwood, apărută la Londra în 1776. Deci dacă ne 
luăm după situația de pe piața central-europeană, vom 
spune că în spațiul britanic se tipărea un text biblic sau 
o Biblie completă cam o dată la 5 ani. Dar realitatea din 
Insulă era departe de a fi aceasta. Primele dovezi care să 
susțină acest lucru le găsim chiar în Transilvania. Ignác 
Batthyány, episcopul catolic al Principatului, a avut 
nouă(?) Biblii apărute în Marea Britanie, în intervalul 
1581-1720, cu o singură excepție, diferite de cele ale 
lui Brukenthal, iar în colecția lui Sámuel Teleki existau 
două, dintre care una nu se găsea nici la Sibiu, nici la 
Alba Iulia. 

Ceea ce arată cel mai bine ritmul intens în care 
s-au editat Bibliile în spațiul britanic este catalogul cu 
versiunile autorizate ale Bibliei întocmit de W. J. Loftie 
în secolul al XIX-lea. El a identificat nu mai puțin de 
525 de ediții (doar cele autorizate!) tipărite în localități 
din Marea Britanie între anii 1611 și 1711. Prin 
urmare, o diferență uriașă între ceea ce se producea în 
spațiul britanic și oferta pe care o aveau la dispoziție 
colecționarii (sau amatorii ori curioșii, cum îi numea 
de Bure) pe piața central-europeană. Povestea celei 
mai vechi Biblii britanice din biblioteca lui Samuel 
von Brukenthal ne transpune într-o perioadă prolifică 
din punct de vedere editorial, dar și într-un an cu o 
puternică încărcătură simbolică pentru populația 
locală. 

La 13 mai 1633, regele Angliei de atunci, Charles 
I, pleca în călătorie în Scoția. Nu era orice călătorie, ci 
una cu un scop bine definit, încoronarea de la Scone6. 
O lună mai târziu, pe 12 iunie, însoțit de floarea 
nobilimii scoțiene și englezești, conți și gentlemeni din 
Berwick, Tiveodale și Lothian, „în foarte nobil echipaj 
și bine încălecați”, a pornit spre Edinburgh, unde avea 
să ajungă trei zile mai târziu, în 15 iunie7. Marți, 18 
iunie, a avut loc și încoronarea, cu ocazia căreia – se 
spune – la Edinburgh, Moștenitorii lui Andrew Hart 
(firmă tipografică) au tipărit o Biblie8. De fapt, întregul 
an 1633 a fost unul rodnic în ceea ce privește tipărirea 
de Biblii în spațiul britanic. Nu mai puțin de șapte 
ediții au apărut în acel an la Londra și Edinburgh, la 
care se adaugă alte cinci ale Noului Testament. Dar este 
posibil să fi fost chiar mai multe, acestea fiind cifrele 
date de Loftie, care nu menționează decât una singură 
pentru Edinburgh 16339. Pe de altă parte, Grässe scria 
că, în același an, la Edinburgh au fost tipărite două10. 
În orice caz, una dintre variantele apărute în 1633 a 
ajuns și în biblioteca lui Samuel von Brukenthal. Nu 
este vorba despre Biblia încoronării de la Scone, după 
cum mai era cunoscută cea tipărită de Moștenitorii 
lui Andrew Hart, ci alta, ilustrată cu gravuri: The Holy 
Bible, containing the Old Testament and the New, Newly 
translated out of the originall tongues, and with the former 
diligently compared and revised, by his Majesties speciall 

commandement. Appointed to be read in Churches. 
Edinburgh, Printed by the printers to the Kings most 
excellent Majestie. Cum Privilegio. Anno Dom 1633.

Aceasta a fost o ediție controversată a Bibliei, 
deoarece arhiepiscopul Laud ar fi inclus în ea „gravuri 
papistașe” (Popish pictures) aduse de peste hotare11. 
Însă tocmai aceste gravuri, cuprinse într-o ediție a 
Genealogiilor ce a fost inclusă la începutul volumului, 
sporesc frumusețea și valoarea acestui exemplar12. The 
Genealogies Recorder in the Sacred Scriptvres, According 
to euery Family and Tribe. With the Line of ovr Sauiour 
Iesvs Christ, obserued from Adam to the blessed Virgin 
Mary (1634) se întinde pe 18 file nenumerotate, bogat 
ornamentate cu arbori genealogici și alte ilustrații 
reprezentând diferite episoade, personaje și clădiri 
biblice: Adam și Eva, Turnul din Babilon ș.a.m.d. În 
afară de Genealogii, exemplarul deținut de Brukenthal 
conține: Vechiul și Noul Testament, Apocrifele și 
Psalmii, fiecare dintre aceste părți având pagina ei de 
titlu.

Volumul este legat în pergament, paginile nu sunt 
numerotate, ci conțin doar signaturi, iar textul biblic 
este așezat pe două coloane, cu marginalii și rubricaturi 
sepia. Are o pagină-frontispiciu cu Adam şi Eva, despre 
care Loftie scria că apare la majoritatea exemplarelor 
din această ediție13. Ambele personaje ţin în mână 
fructul interzis, iar în partea superioară a imaginii 
este gravat ochiul lui Dumnezeu (Fig. 1). Și pagina 
de titlu are specificul unei pagini-frontispiciu. Ea este 
ornamentată cu simbolul Trinității în partea central-
superioară, cu reprezentările celor patru evangheliști 
în colțurile paginii, cu însemne herladice simbolizând 
cele 12 triburi ale Israelului, încadrate în medalioane 
circulare miniaturale, poziționate în partea stângă a 
filei. În partea dreaptă, cu același tip de ilustrație ca în 
cazul celor 12 triburi, sunt reprezentați apostolii, iar 
în zona centrală se află o ilustrație cu Moise și Aaron, 
ambii flancând o carte pe care este scris titlul complet 
al ediției (Fig. 2).

Conform unei însemnări, „3 f ”, care apare pe 
forzațul primei coperte, această Biblie ar fi costat 3 
florini. Din păcate nu a fost identificată vânzarea cu 
ocazia căreia a fost cumpărată sau când și unde s-a 
vândut cu acest preț, fiindcă ea nu apare în niciunul 
dintre cataloagele analizate. Poate nici măcar nu este 
prețul cu care a cumpărat-o Brukenthal, ci este chiar 
mai timpuriu. Totuși, ipoteza conform căreia „3 f ” s-ar 
referi la un preț exprimat în florini este plauzibilă din 
câteva motive. 

Primul ține chiar de faptul că în majoritatea 
cataloagelor care conțin însemnări cu prețurile cărților 
apare și litera „f ”, lângă respectivele prețuri. În al doilea 
rând, au mai fost identificate și alte ediții ale Bibliei în 
format asemănător, care aveau o valoare apropiată de 
cea a Bibliei de la Edinburgh. De exemplu, la Viena, 
în anul 1776, o Biblia Latina Sixti V. Clement VIII, 
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lan sef, Yr Hen Destament a´r Newydd, volumul conține 
o Carte folosită la rugăciune și în serviciul sacramentelor și 
folosită și în alte ceremonii ale bisericii după ritul Bisericii 
Anglicane, cu titlul ei original: Llyfr Gweddi Gyffredin, 
A Gweinidogaeth y Sacramantau, A Chynheddfau a 
Seremoniau (Londra, 1718) și Psalmii, în traducere 
versificată de Edmund Prys, arhidiacon de Merioneth: 
Llyfr y Psalmau (Londra, 1717)25. Cartea de rugăciuni, 
Biblia, Noul Testament și Psalmii au pagini de titlu 
distincte. Copertele sunt din carton presat, învelit în 
piele brună, ornamentată prin presare cu un chenar 
și motive geometrice doar pe latura stângă, cea de 
lângă cotor. Cotorul are cinci nervuri profilate, iar în 
primul registru din partea superioară a acestuia este 
lipită o etichetă din piele pe care este imprimat textul 
„GWEDDI GYFFREDIN”. Ediția nu apare în niciun 
catalog de librărie sau licitație analizat.

Obsesia traducerii perfecte

Obsesia pentru o traducere cât mai bună a Bibliei 
a fost un motor care a stimulat o bună parte din 
intelectualii Republicii Literelor. Multe Biblii erau 
cunoscute în epocă după numele persoanei care a 
patronat sau coordonat eforturile de traducere, critică 
și editare. Apogeul traductologiei și al exegezei biblice 
a fost atins prin edițiile poliglote ale Scripturii. Prima 
poliglotă tipărită este cea coordonată de cardinalul 
Ximenes, cunoscută generic ca Biblia de la Alcala sau 
Biblia lui Ximenes, care a apărut în anii 1514, 1515 și 
1517. Deși inferioară calitativ Poliglotei londoneze a lui 
Walton, spre exemplu, Biblia lui Ximenes era extrem 
de căutată și râvnită de colecționari datorită rarității 
sale, și nu neapărat pentru calitatea traducerii26. 

Note:

1. Cea mai recentă publicație identificată în acest inventar 
are anul 1811 ca dată de apariție editorială și este chiar 
catalogul bibliotecii lui Sámuel Teleki. Brukenthal´scher 
Bibliothekskatalog, 18 Jhdt., I. Bd. A. – G. f. 74r.
2. Trei cataloage au câte două localități ca loc de apariție: 
Sibiu-Cluj, Bratislava-Buda, respectiv Buda-Trnava. 
3. Prima bază de date cuprinde Bibliile britanice din 
colecția lui Samuel von Brukenthal. A doua conține Bibliile 
britanice și nebritanice de pe piața europeană a cărții. A 
treia cuprinde informații (titlu, localitate, număr de cărți 
scoase la vânzare etc.) legate doar de cataloagele de librării 
și licitații de biblioteci, nu și despre Bibliile listate în ele.
4. Frederic Rouvillois, O istorie a bestsellerului, trad. 
Emanoil Marcu, Humanitas, București, 2013, p. 205; John 
Riches, The Bible: A Brief Insight, Sterling Publishing, New 
York, London, 2010, p. 1.
5. W. J. Loftie, A Century of Bibles.The Authorised Version 
from 1611 to 1711. Cambridge University Press, 2009, p. 

8, 30.
6. Scone, un sat din regiunea Tayside din Scoția, fostă 
capitală a regatului Pict, a fost și locul unde s-au încoronat 
regii Scoției, până în secolul al XV-lea.  „Scone”, în The 
New Encyclopedia Britannica, vol. 10, Micropædia Ready 
Reference. 15th Edition, Chicago, Auckland, London, 
Madrid, Manila, Paris, Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, 
Toronto, 1994, p. 558.
7. John Rushworth, Historical Collections. The Second 
Part, Containig the Principal Matters Which happened 
from the Dissolution of the Parliament, On the 10th of 
March, 4. Car. I. 1628/9. Until the Summoning of another 
Parliament, which met at Westminster, April 13. 1640. 
London: Printed by J. D. for John Wright at the Crown on 
Ludgate-hill, and Richard Chiswell at the Rose and Crown 
in St. Paul´s Church-yard, 1680, p. 177-181 și urm.
8. Loftie, A Century of Bibles, p. 15.
9. Ibidem, p. 90-94.
10. Jean George Théodore Græsse, Trésor de livres rares et 
précieux ou Nouveau dictionnaire bibliographique. Tome 
Premier, Dresde, Geneve, Londres, Paris, 1859, p. 366. 
11. Loftie, A Century of Bibles, p. 91-92.
12. Și în inventarul bibliotecii lui Brukenthal, ediția a fost 
notată, inițial, ca: „Bibel mit Genealogien von Adam bis 
Maria” (sic), pentru ca, ulterior, să se adauge precizarea: „v. 
infra Biblia anglica”. Brukenthal´scher Bibliothekskatalog. I. 
Bd., f. 70v. Aceeași Biblie mai este menționată în inventar 
la fila 73r ca: „Biblia Anglica Edinburg 1634”.
13. Loftie, A Century of Bibles, p. 92.
14. Catalogus von einigen gebundenen Büchern in 
verschiedenen Sprachen und Wissenschaften, welche um 
beygesetzten letzten Preiß zu haben sind in der Græfferschen 
Hütte auf dem Hof, hinter der Säule. Wien, im Jubilatemarkt 
1776, p. 14.
15. Premier supplément au catalogue général des livres qui se 
trouvent chez Mathias Fontaine libraire de Mannheim. Ayant 
sa boutique auf dem Hof. Nro. 318. et son logement in 
dem Strohgäßl in dem tischlerischen Haus Nro. 208. im 
2ten Stock. 1783, p. 5.
16. Loftie, A Century of Bibles, p. 8.
17. Brukenthal´scher Bibliothekskatalog. I. Bd., f. 73r.
18. Organismul de control al pieței cărții din Marea 
Britanie, pe toată perioada modernă. „Publishing”, în The 
New Encyclopedia Britannica, vol. 26, Micropædia Ready 
Reference. 15th Edition, Chicago, Auckland, London, 
Madrid, Manila, Paris, Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, 
Toronto, 1994, p. 423. Vezi și Marjorie Plant, The English 
Book Trade: An Economic History of the Making and Sale 
of Books, 3rd edition, George Allen & Unwin Ltd. Ruskin 
House Museum Street, London, 1974, p. 68-69, 92-93.
19. Numele lui Sternhold este și subliniat manual pe 
exemplarul lui Brukenthal, deci cel care a făcut asta știa că 
este o ediție specială a Psalmilor.
20. Loftie, A Century of Bibles, p. 95, Biblia cu nr. 114.
21. Catalogus Bibliothecæ Hænianæ, quæ auctioni publicæ 
exponentur die „30 Decembris” 1776. & subsequentibus 
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Professor. O auctione publica in Collegio Rubro a die 
XXI. Novembr. MDCCXCI. divendendae accesserunt 
appendices librorum varii generis. Lipsiae ex Officina 
Loeperia;

Catalogus Bibliothecæ Hænianæ, quæ auctioni 
publicæ exponentur die „30 Decembris” 1776. 
& subsequentibus diebus. Mane ab hora 9 ad 12; 
post meridiem vero a 3 ad 6. Nro. 1072. in dem 
Burgerspital von PP. Kapucinern hinein linkerhand 
im 2ten Stock. Wien, gedrukt bey Johann Joseph 
Jahn;

Catalogus librorum qui in Bibliotheca Universitatis 
Pestiensis publicæ auctioni exponentur. 

4 Junii & sequentibus diebus 1787. ante & post meridiem 
horis consuetis. Pestini, Typis J. Michaelis Landerer;

Catalogus librorum, qui in Bibliotheca Universitatis 
Viennensis publicae auctioni exponentur XIII. Maji 
et seqq. MDCCLXXXVIII. Horis ante et post meridiem 
consuetis. Viennae, Typis Horlingianis;

Catalogus von einigen gebundenen Büchern in 
verschiedenen Sprachen und Wissenschaften, welche 
um beygesetzten letzten Preiß zu haben sind in der 
Græfferschen Hütte auf dem Hof, hinter der Säule. 
Wien, im Jubilatemarkt 1776;

Catalogvs librorvm facvltatvm omnivm qvi apvd 
Rvdolphvm Graeffervm svo bibliopolio Vindobonensi 
avt magacino Lipsiensi pretio honesto venales prostant. 
Anno MDCCLXXVIII;

Catalogvs librorvm, maximam partem exqvisitissimorvm, 
interqve hos splendidissimorvm opervm, qvae in 
Bibliotheca Electorali Dresdensi in dvplo extiterunt, 
qvorvmqve avctionis pvblicae lege venditio fiet d. 
18. Nouembris & seqq. Huius anno, Horis a tertia 
pomeridianis. Pars II. Cvivs contenta indicat praemissus 
classivm conspectus. Libri quouis die distrahendi, ab 
hora X. ad XII. Auctionis diebus perlustrandi exhibentur. 
Dresdae, Typis C. S. Waltheri, Typogr. aulic. C I Ɔ I 
Ɔ CCLXXVI;

De Bure, Guillaume-François, Bibliographie instructive: 
Ou Traité de la Connoissance des Livres Rares et 
Singuliers. Contenant un Catalogue raisonné de la 
plus grande partie de ces Livres précieux, qui ont paru 
successivement dans la République des Lettres, depuis 
l´Invention de l´Imprimerie, jusqu´ à nos jours. 
Volume de Théologie. A Paris, Chez Guillaume-François 
de Bure,  le Jeune. Libraire, Quai des Augustins. M. 
DCC. LXIII. Avec Approbation, et Privilége du Roi;

Dictionnaire Bibliographique, Historique et Critique 
des Livres Rares, Precieux, Singuliers, Curieux et 
Recherchés qui n´ont Aucun Prix Fixe, Tant des Auteurs 
Connus que de Ceux qui ne le sont pas, Soit Manuscrits; 
Soit Imprimés, &c. Avec Leur Valeur Réduite à une juste 
appréciation. Tome Troisième, SAU-Z. A Paris, Chez 
Cailleau et Fils, rue Galande, No. 64. Et se trouve à 
Liege, Chez Jean-Jacques Tutot, Imprimeur – Libraire. 
M. DCC. XCI;

Græsse, Jean George Théodore, Trésor de livres rares et 
précieux ou Nouveau dictionnaire bibliographique. 
Tome Premier, Dresde, Geneve, Londres, Paris, 1859;

Ittu, Constantin, Tainele Bibliotecii Brukenthal. Editia 
aII-a revizuita si augmentata de autor, Sibiu 2007;

Le Clerc, Jean, Bibliotheque ancienne et moderne. Tome 
XIX. Pour l´anne´e MDCCXXIII. Partie Premiere. A 
Amsterdam, Chez les Freres Wetstein. M DCC XXIII;

Loftie, W. J., A Century of Bibles.The Authorised Version 
from 1611 to 1711. Cambridge University Press, 
2009;

Lungu, Cornel, Popa, Liliana (eds.), Sibiul în anul 1790. 
Editat și tipărit de Martin Hochmeister, trad. Liliana 
Popa, Elena Cernea, Editura Honterus, Sibiu, 2015;

Premier supplément au catalogue général des livres qui se 
trouvent chez Mathias Fontaine libraire de Mannheim. 
Ayant sa boutique auf dem Hof. Nro. 318. et son 
logement in dem Strohgäßl in dem tischlerischen 
Haus Nro. 208. im 2ten Stock. 1783;

„Publishing”, în The New Encyclopedia Britannica, vol. 
26, Micropædia Ready Reference. 15th Edition, 
Chicago, Auckland, London, Madrid, Manila, Paris, 
Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, Toronto, 1994, p. 423. 
Vezi și Marjorie Plant, The English Book Trade: An 
Economic History of the Making and Sale of Books, 3rd 
edition, George Allen & Unwin Ltd. Ruskin House 
Museum Street, London, 1974

Raccolta di libri latini, greco-latini, italiani, e francesi, 
che si ritrovano vendibili nelle librerie de´ Fratelli 
Terres. In Napoli per l´anno 1782. Con Approvazione 
de´ Superiori;

Riches, John, The Bible: A Brief Insight, Sterling 
Publishing, New York, London, 2010;

Rouvillois, Frederic, O istorie a bestsellerului, trad. 
Emanoil Marcu, Humanitas, București, 2013; 

Rushworth, John, Historical Collections. The Second Part, 
Containig the Principal Matters Which happened 
from the Dissolution of the Parliament, On the 10th 
of March, 4. Car. I. 1628/9. Until the Summoning of 
another Parliament, which met at Westminster, April 
13. 1640. London: Printed by J. D. for John Wright 
at the Crown on Ludgate-hill, and Richard Chiswell 
at the Rose and Crown in St. Paul´s Church-yard, 
1680;

„Scone”, în The New Encyclopedia Britannica, vol. 10, 
Micropædia Ready Reference. 15th Edition, Chicago, 
Auckland, London, Madrid, Manila, Paris, Rome, 
Seoul, Sydney, Tokyo, Toronto, 1994;

Supplement du Journal des Sçavans, Du dernier d´Octobre 
M. DCCVIII.
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Fig. 5. Pagina de titlu a Bibliei în limba cimrică (Londra, 1717); 
cota v.II.5530-31. Muzeul Național Brukenthal, Sibiu.

Fig. 6. Frontispiciul cu portretul episcopului Brian Walton, 
Poliglota londoneză, vol. 1 (1657); cota v.V.304. 

Muzeul Național Brukenthal, Sibiu.

Fig. 7. Prima pagină din Geneză (Poliglota londoneză). 
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu.

Fig. 8. Pagina de titlu a Septuagintei de la Oxford (1707-1720); 
cotă v.V.951. Muzeul Național Brukenthal, Sibiu.

Fig. 9. Prima pagină din Geneză (Septuaginta de la Oxford). 
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu.


