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Prefaţă

Prezenţa cărţilor tipărite în Europa Occidentală păstrate în bibli‑
otecile din Transilvania a suscitat interesul unor autori preocupaţi de 
istoria şi circulaţia cărţii şi a bibliotecilor. Pe această temă au apărut 
şi câteva teze de doctorat la Sibiu (carte germană), Cluj (carte fran‑
ceză) sau Alba Iulia (cartea din Marea Britanie). Ştefan Stanciu oferă 
publicului interesat un volum care are la bază o cercetare aplicată 
pe prezenţa cărţii spaniole în colecţii de carte enciclopedică în area‑
lul multinaţional şi multicultural din Transilvania. Nu este un lucru 
necunoscut specialiştilor, fiind o realitate deja demonstrată că în 
Transilvania, prin căi diferite, circultaţie firească, achiziţii sau donaţii 
au pătruns cărţi tipărite în centrele tipografice europene de primă 
mână. Chiar dacă spaţiul geografic îndepărtat – Spania – nu se afla 
în interesele culturale directe ale transilvănenilor, autorul, prin buna 
cunoaştere a limbii spaniole, a surselor bibliografice existente, fiind 
şi membrul Asociaţiei Internaţionale a Hispaniştilor, a reuşit să aducă 
o contribuţie la relaţiile culturale româno‑spaniole şi vice‑versa în 
special în domeniul bibliologic, anume cel al circulaţiei cărţilor. Prin 
prisma unei istoriografii complexe spaniole, autohtone şi europene 
autorul îi destăinuie cititorului procesul său de elaborare a temei pro‑
puse. Scopul susţinut pe parcursul întregii cercetări era contribuţia 
la perceperea reciprocă a celor două medii culturale în trecutul mai 
mult sau mai puţin îndepărtat.

Relaţiile culturale dintre cele două popoare – român şi spaniol 
nu au avut o evoluţie deosebită în trecut, totuşi cercetarea lui Ştefan 
Stanciu a demonstrat că marii colecţionari de carte transilvăneni nu 
erau străini de viaţa culturală desfăşurată în Spania. Cartea a fost 
un vehicul cultural prin care realităţile spaniole au devenit mai apro‑
piate cititorilor din societatea cultă transilvană. Interesul pentru tot 
ce produceau editurile europene a inclus, fireşte, şi cartea venită din 
Peninsulă Iberică. 
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În fond, cartea Afinităţi culturale europene. Prin colbul cărţilor spani-
ole vechi din bibliotecile Transilvaniei (sec. XVII-XIX) este o teză de docto‑
rat prezentată cu titlul Carte spaniolă în biblioteci din Transilvania (sec. 
XVII-XIX), susţinută la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia. Autorul s‑a apropiat de această temă, având motive ştiinţifice şi 
sentimentale deopotrivă şi a depus eforturi pentru identificarea cărţi‑
lor tipărite în arealul Spaniei de astăzi, mai ales a celor în limba spani‑
olă, fără să omită cărţile autorilor spanioli în alte limbi, cu predilecţie 
în latină şi germană. Dacă cercetarea de faţă o pretindea, autorul a 
apelat şi la prezentarea conţinutului ideatic. 

Pentru perceperea mai uşoară a relaţiilor culturale reciproce, 
Ştefan Stanciu a realizat în preambul un scurt excurs în istoria 
Spaniei. A identificat apoi sursele documentare existente mai ales 
în periodicele secolului al XIX‑lea, în memorialistică, în literatură, 
pentru a clarifica nivelul cunoaşterii reciproce, interesul spaniolilor 
pentru românii ardeleni şi interesul ardelenilor pentru spanioli. Chiar 
dacă nu ne‑am fi aşteptat la existenţa interesului spaniolilor pentru 
români, acesta totuşi a fost identificat pe firul catolicizării populaţiei 
transilvănene din secolul al XVI‑lea prin ordinul iezuit. Iar prezenţa 
armatelor turceşti în Europa de Sud‑Est, implicit în Țările Române şi 
iniţiativele armate ale europenilor împotriva otomanilor nu au fost 
fără interes pentru spanioli după cum relatează autorul. Din Spania 
au fost relevante pentru Transilvania informaţii despre monarhia spa‑
niolă, despre viaţa la curte, despre opere literare, dar şi discuţii despre 
afinităţile lingvistice ale limbii spaniole şi celei româneşti.

Contactul permanent al erudiţilor transilvăneni – capii Bisericii, 
guvernatori, studenţi, librari, bibliotecari sau funcţionari – cu Europa 
Occidentală a înlesnit intrarea unui număr mare de cărţi în bibliotecile 
transilvane din importante centre culturale. Fondurile de carte euro‑
peană ajunse în Transilvaniasunt şi în prezent sunt un tezaur puţin 
cunoscut. De aceea, întreprinderea domnului Ştefan Stanciu poate 
fi un îndemn pentru alte cercetări similare. Prezenţa cărţii spaniole 
tipărite între secolele XVII‑XIX pe teritoriul transilvan are conotaţii 
culturale neabordate în această manieră în arealul românesc.

Cercetarea pe două registre principale, echilibrate, spaţiul cato‑
lic şi cel protestant al Transilvaniei, a permis autorului o evaluare a 
influenţei confesionale asupra selecţiei de carte. Greutatea cercetării, 
uşor de identificat, se află în cele trei biblioteci tradiţionale transil‑
vane: Batthyaneum din Alba Iulia, Brukenthal de la Sibiu şi Teleki de 
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la Târgu Mureş. Din mediul catolic, pe lângă colecţia episcopului 
Ignác Batthyány au fost analizate şi alte fonduri mai mici ca cel al 
Institutului Teologic Romano‑Catolic de la Alba Iulia sau Biblioteca 
Academiei din Cluj‑Napoca cu fondul său catolic sau cel provenit 
din bibliotecile Blajului. Biblioteca din Cluj a oferit unele mici reve‑
laţii în privinţa identificării cărţilor spaniole în bibliotecile româneşti 
aflate în prezent în fondurile sale. Mediul protestant, diferit confesi‑
onal – luteran şi calvin, etnic – german şi maghiar – i‑a avut ca pro‑
tagonişti pe marii exponenţi ai aristocraţiei ardelene, pe Samuel von 
Brukenthal şi contele Samuel Teleki, colecţiile lor de carte fiind în ton 
cu preocupările şi confesiunea colecţionarilor. Investigarea marilor 
biblioteci a fost completată şi cu alte colecţii ca spre exemplu cea 
a Bibliotecii Gimnaziului Evanghelic din Bistriţa, azi la Biblioteca 
Judeţeană „George Coşbuc”, fondul unitarian şi fondul reformat 
de la Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj‑Napoca, Biblioteca 
Colegiului Naţional „Bethlen Gábor” din Aiud şi Colecţiile speciale 
ale Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj‑Napoca.

Parcurgând volumul de faţă, cititorul va fi de acord cu autorul că 
metoda de analiză aplicată colecţiilor cercetate îşi găseşte justificarea. 
Menţionăm împreună cu Ştefan Stanciu că în cazul celor trei biblio‑
teci documentare, Batthyaneum, Brukenthal şi Teleki, cercetarea a avut 
în vedere colecţiile iniţiale formate prin directa contribuţie a fonda‑
torilor şi nu forma de astăzi a bibliotecilor cu fondurile completate 
după dispariţia lor. Este o constatare extrem de importantă pentru 
prezentarea unei faţete realiste despre preocupările şi gustul colecţio‑
narilor în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII‑lea şi începutul 
celui următor.

„Călătoria” cărţilor spaniole în bibliotecile cercetate a fost legată, 
mai ales în cazul celor trei mari colecţionari, de instrucţia şi educaţia 
primită, de gustul epocii pentru lectură, dar şi de confesiunea fiecă‑
ruia. Se mai poate adăuga valoarea materială reprezentată de fondu‑
rile strânse, dar şi mândria de posesor. Eforturile pentru achiziţiona‑
rea cărţilor, uneori ale unor biblioteci întregi nu se putea face prin 
relaţie directă cu tipografii europeni, de aceea posesorii de cărţi (şi 
de alte obiecte muzeale) cu dare de mână apelau la agenţi pe care‑i 
aveau în centrele culturale din Europa. Informaţiile despre vânzarea 
colecţiilor de carte, despre licitaţii organizate, cataloage de librărie 
obţinute prin intermediul acestor persoane de încredere a fost o cale 
des utilizată pentru obţinerea cărţilor (obiectelor) dorite. 
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Cercetarea căilor de pătrundere a cărţilor spaniole în colecţiile de 
carte transilvană este o abordare firească a autorului pentru cărţile 
pe care le‑a avut în vedere. Uneori această cale este simplu de iden‑
tificat prin existenţa ex‑librisurilor, care permit cunoaşterea traseului 
pe care cărţile au circulat. În alte situaţii, în lipsa ex‑librisurilor, pot 
fi de folos vechile inventare de bibliotecă, dacă harnicii bibliotecari 
au menţionat modul de achiziţie. Sunt situaţii, poate cele mai multe, 
când constatăm pur şi simplu existenţa cărţii în bibliotecă fără posi‑
bilitate de a cunoaşte modul de intrare în colecţie.

Buna cunoaştere a colecţiilor de carte spaniolă din Transilvania 
i‑a permis autorului o detaliată analiză pe genuri literare. În mediul 
catolic predomină literatura teologică sau de polemică religioasă, care 
nu lipseşte nici din mediul protestant, chiar dacă a fost identificată în 
mai puţine exemplare. Însă, după cum rezultă din concluziile autoru‑
lui, acest al doilea mediu avea mai mare apetit pentru cărţi laice, lite‑
ratură, romane, istorie, lucrări de călătorie. Gustul pentru lectură şi 
curiozitatea omului educat a fost barometrul care a influenţat selecţia 
cărţilor achiziţionate. Nu poate trece neobservată constatarea auto‑
rului privind cea mai circulată operă a unui autor spaniol, Cervantes 
cu Don Quijote, din care au fost identificate relativ puţine exemplare, 
mai ales cele în limba spaniolă. Pe de altă parte, traducerile în limba 
germană (14), în franceză (7) sau în limba maghiară (5) indică mediul 
cultural şi instrucţia proprietarilor.

Oglinda acestei cercetări în bibliotecile transilvane o reprezintă 
ultima parte a cărţii. Sub titlul Bibliografie selectivă sub punctul 1 
găseşte cititorul interesat Sursele primare, înţelegând listele de cărţi 
spaniole identificate şi studiate. Aplecarea asupra traducerilor opere‑
lor spaniole în alte limbi este o contribuţie care completează informa‑
ţia despre existenţa cărţilor spaniole intermediate de traduceri. Astfel, 
în acelaşi capitol sunt publicate şi listele de cărţi traduse, în ordinea 
bibliotecilor păstrătoare: Biblioteca Batthyaneum, Brukenthal, Teleki, 
Bethlen Gábor, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, Biblioteca 
Central Universitară din Cluj şi câteva exemplare de la Biblioteca 
Astra din Sibiu. Limba predominantă este cea latină, mai puţine tra‑
duceri se găsesc în variante germană, franceză şi altele. Dacă pri‑
vim analiza şi sinteza realizată de autor, susţinem constatarea că din 
punct de vedere cantitativ, mediul catolic a fost cel mai interesat de 
carte spaniolă scrisă ori în limba ţării, ori în alte limbi, preferată fiind 
cea latină. 
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Foarte atent la detaliu, Ştefan Stanciu ne oferă prin cartea sa 
rezultatele unei cercetări bibliologice despre un spaţiu geografic 
diametral opus faţă de Transilvania. Chiar dacă în secolele trecute 
între Transilvania şi Peninsula Iberică nu au existat relaţii culturale 
strânse, totuşi, ca să‑l citez pe autor, ca şi în multe alte cazuri, cărţile 
au creat coridorul cultural, în cazul nostru, între extremităţile euro‑
pene la care se afla Spania pe o parte, iar Transilvania pe cea opusă.

Eva Mârza


