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Studiul reprezintă un segment dintr-un proiect de
cercetare doctorală iniţiat în anul 2013 cu titlul Carte
spaniolă în biblioteci din Transilvania (sec. XVII-XIX)
în care mi-am propus ca odată cu identificarea cărților
spaniole să analizez prezenţa şi circulaţia cărţilor vechi
spaniole pe teritoriul Transilvaniei. De asemenea,
lucrarea reprezintă şi o continuare a studiilor precedente
publicate în revista Transilvania în care am făcut
cunoscute o serie de lucrări spaniole prezente în mediile
de confesiune catolică şi greco-catolică, care se regăsesc
în spațiul cultural transilvan1. De această dată, mi-am
propus să identific prezența cărţilor spaniole în mediile
protestante, respectiv din sfera aristocraţiei calvine, cu
o privire specială asupra exemplarelor identificate în
biblioteca fostului cancelar al Transilvaniei, Samuel
Teleki (1739-1822). Biblioteca sa se particularizează
printr-o valoroasă colecţie de carte străină care a fost
oferită publicului ardeleană încă din 1802, fiind prima
bibliotecă publică din Transilvania2 deschisă oficial
cititorilor.
În fondul acestei biblioteci am identificat trei
lucrări tipărite în limba spaniolă, alături de o lucrare
editată în limba latină, dar cu autor spaniol, pe care
vrem să le analizăm. Cu toate că ultima dintre lucrările
studiate nu este în limba spaniolă, datorită faimei

istorice dobândite, atât a autorului, cât şi a operei sale,
ne-am hotărât să o prezentăm cititorilor, abătându-ne
astfel de la regula de a ne referi exclusiv la cărţile tipărite
în limba spaniolă.
Cercetarea cărţilor spaniole vechi din fondul
Bibliotecii Teleki debutează cu identificarea unei
lucrări din domeniul istoriei care îl are ca autor pe
Antonio de Solis (1610-1686) și poartă titlul Historia
de la conquista de Mexico3, apărută în anul 1711, în
Barcelona. Prima ediţie, publicată la Madrid, în anul
1684, am identificat-o și în Biblioteca Brukenthal din
Sibiu4. În prefaţa lucrării de la 1711, depozitată în
Biblioteca Teleki, Solis vorbea despre oportunitatea
operei scrise de el şi arăta că până în vremea sa istoriile
care relatau despre cucerirea Mexicului prezentau
inexactități și aveau lacune în informaţii. Lucrarea era
dedicată lui Don Joseph Francisco Eleasar Vvillecardel,
marchiz de Trivie, iar referenţii cărții au fost Juan
Piserrer, Jayme Batlle şi Jaime Surià. Tot în prefață
se mai menţiona că lucrarea a fost reeditată, întrucât
prima ediţie s-a epuizat şi încă mai erau doritori
interesaţi să o citească. Expunerea cărții, într-un stil
narativ, redă acţiunile militare întreprinse pentru
cucerirea Mexicului de spaniolul Hernán Cortés
Pizarro5, un personaj emblematic al epocii de decadenţă
105

BDD-A26156 © 2016 Centrul Cultural Interetnic Transilvania
Provided by Diacronia.ro for IP 34.204.173.36 (2019-11-20 15:00:24 UTC)

transilvania 4-5/2016

a Imperiului Spaniol. Materialul folosit la copertare este
carton şi piele de culoare crem prezentând o stare bună
de conservare. Pe coperta din interior se află un ex-libris
tipărit cu iniţialele şi blazonul lui Samuel Teleki [EX
BIBLIOTECA SAM.S.R.I.COM.TELEKI de Szek].
Domeniul arhitecturii militare de la Biblioteca
Teleki este reprezentat prin lucrarea Tratado de
fortification, ó Arte de construir los edificios Militares
y Civiles6. Ea era semnată de către Juan Muller și a fost
tipărită în Barcelona anului 1769. Este o ediție în două
tomuri redactată într-o manieră didactică, în care sunt
prezentate tehnicile folosite în lucrările construcțiilor
militare și civile. A fost tradusă, din limba engleză7
în limba spaniolă, de Miguel Sanchez Taramas şi era
dedicată lui Don Juan Gregorio Muniain, cavaler al
ordinului Santiago, locotenent general în armata regală
şi căpitan de armată în provincia Extremadura. Cea
de-a doua persoană căreia i-a fost închinată lucrarea
era Don Juan Martin Zermeño, locotenent general în
armata regală, care era de profesie inginer. În prefaţă,
traducătorul cărții menţiona că versiunea prezentată a
fost realizată cu cea mai mare atenţie, în ciuda erorilor
tipografice din ediția originală engleză. Un rezumat al
primului tom prezenta cititorilor, pe parcursul a trei
părţi, nivelul de cunoştinţe din domeniul arhitecturii
militare şi civile europene, specifice jumătății secolului
al XVIII-lea. În prima parte, sunt prezentate tehnicile
de ridicare a zidurilor, arcelor şi a construcţiilor din
lemn. În partea a doua, sunt cuprinse cunoştinţele din
acea vreme despre proprietăţile materialelor folosite,
calităţile şi utilitatea acestora. Următoarea parte, aduce
în prim plan modalităţile de proiectare a unei fortificaţii
în teren, calculele şi modul acesteia de execuţie. În tomul
al doilea se continuă cu partea a patra a cărţii, în care se
făceau referiri la tipologia lucrărilor executate în zone
cu ape, cum ar fi construcţia de poduri, stâlpi şi punţi.
Lucrarea sublinia importanţa canalelor de navigaţie,
fiind exemplificat canalul de comunicare al Nilului cu
Marea Mediterană şi Marea Roşie8.
Autorul versiunii originale engleze care a stat
la baza celei în limba spaniolă a fost John Muller
(1699-1784), care a activat ca profesor de artilerie şi
fortificaţii la Academia din Wollwich9, iar lucrarea
sa era concepută ca un manual adresat studenţilor10.
Traducătorul spaniol, Miguel Sanchez Taramas (17331789), era de asemenea militar de carieră, inginer şi
profesor la Academia Militară Regală de Matematică
din Barcelona11. El a intenţionat ca prin traducerea
cărții să actualizeze nivelul cunoştinţelor din domeniul
tehnicilor de fortificaţii militare spaniole. În acea vreme,
spre deosebire de precedentele tratate tradiţionale,
concepţia lui Muller se remarca prin faptul că în tehnica
construcţiilor se punea accent pe implicarea geometriei,
a elementelor de matematică şi a unor calcule privind
rezistenţa materialelor. Muller s-a dovedit un spirit
pragmatic, fiind adeptul economiei de materiale prin

reducerea proporţiilor, dar totodată punea accent pe
elementele de soliditate ale construcţiilor. În anul în
care apărea lucrarea în Barcelona, Spania aflată sub
regimul lui Carol al III-lea (1759-1788) era într-un
proces de reformare a armatei, de reînnoire a artilerie
şi a tehnicilor de construcţie a fortificaţiilor militare.
În acest mod, a apărut un curent favorabil traducerilor
unor tratate de construcţii militare şi civile din alte
limbi, în vederea popularizării ultimelor progrese din
domeniu12.
Cea de a treia lucrare în limba spaniolă identificată
în fondul de carte străină veche de la Biblioteca Teleki
a apărut tot la Barcelona, în anul 1778, fiind și ea
o traducere, de data aceasta după originalul tipărit
în limba franceză, la Curtea de la Viena. Lucrarea,
intitulată Carta a un amigo, residente en pais estragero,
sobre los derechos de la Casa de Austria à ciertas partes
de la herencia de Baviera13, are 96 de pagini, fără să
ofere informaţii despre autor sau traducător. Volumul
are o prefaţă în care cititorului i se prezintă o posibilă
explicare a cauzelor potrivit cărora naţiunile s-au
luptat pentru libertate, pentru respectarea drepturilor
fundamentale propice dezvoltării lor. Un aspect
demn de subliniat pe care autorul îl dezbate în prefaţa
lucrării era imparțialitatea sa în abordarea subiectelor
din domeniul apărării drepturilor de succesiune. Pe
acest fundal, cartea exprimă o opinie potrivit căreia un
model de Naţiune trebuie să aibă un conducător care
să ofere un exemplu de justiţie, de corectitudine şi de
mărinimie. În cuprinsul lucrării sunt prezentate situaţii
succesorale ale Casei de Austria, făcându-se trimiteri
la diverse tratate, convenţi şi bule papale prin care, sub
forma unor scrisori sau relatări istorice (asemănătoare
unor articole de presă), sunt expuse cronologic unele
cazuri de succesiune ale Monarhiei austriece. Un
exemplu elocvent este şi relatarea situaţiei succesorale
ivite cu ocazia morţii electorului de Bavaria, în data
de 30 decembrie 1777, care nu a lăsat moştenitori. Ca
urmare a acestei situaţii, o seamă de concurenţi s-au
antrenat şi au formulat pretenţii succesorale la dreptul
de moştenire14; printre aceştia se numărau prinţese
şi prinţi care erau atraşi de mirajul deţinerii puterii.
Cartea se înscrie în seria lucrărilor în vogă din domeniul
dreptului succesoral, în care erau narate diverse situaţii
de succesiune specifice familiei regale din ramura Casei
de Austria.
Ultima lucrare din fondul de carte veche a
Bibliotecii Teleki se află sub formă unei copii tipărite15
a cărui autor era Miguel Servet (1511-1553). La fel ca şi
în cazul primei ediții, din anul 1553, prezenta lucrarea
nu are specificate pe foaia de titlu date despre autor
sau locul de apariție, doar anul 1553. Coperţile sunt
din carton şi piele de culoare maronie, iar pe cotor are
consemnat titlul cu litere aurii. În stânga primei coperți
interioare se află un ex-libris tipărit [EX BIBLIOTECA
SAM.S.R.I.COM.TELEKI de Szek]. Conţinutul, cu
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profund caracter teologic, este redactat în limba latină și
cuprinde 734 de pagini fără gravuri sau ilustrații. Pentru
a putea aprecia justa valoare a acestei opere considerăm
necesară o scurtă prezentare a biografiei autorului.
Miguel Servet s-a născut în anul 1511 în localitate
Villanueva de Sijena din Aragon16, într-o familie
de catolici fervenţi17. Despre educaţia din copilăria
sa se cunosc puţine date, dar se pare că la vârsta de
paisprezece ani - când a intrat în serviciul călugărului
franciscan Juan Quintana, care era şi confesorul regelui
Carol al V-lea (1516-1556) - avea deja cunoştinţe
de limba latină, greacă şi ebraică, fiind pasionat de
matematică şi de filosofíe scolastică18. În anul 1526, s-a
înscris la Universitatea din Toulouse, cu specializare
în ştiinţele juridice, moment în care a luat contact cu
Biblia Poliglotă, pe care a lecturat-o în limbile ebraică şi
greacă. Acest studiu l-a determinat să adopte o poziţie
disidentă faţă de catolicism şi să realizeze contacte cu
adepţi ai protestantismului. Prima sa producţie literară
apărea în anul 1531 şi se intitula De Trinitatis erroribus
urmată, în anul 1532, de alte două scrieri Dialogorum
de trinitati libri duo şi De iustitia regni Christi capitula
quattuor. Lucrarea De Trinitatis erroribus i-a și adus
autorului debutul polemicilor dogmatice, atât cu
catolicii, cât mai ales cu protestanţii. Miguel Servet a avut
şi alte preocupări, în domeniul geografiei şi al medicinii.
El a publicat două studii după Geografia lui Ptolemeu,
ceea ce l-a făcut cunoscut şi apreciat atât în epoca sa,
cât şi postum. În medicină s-a remarcat ca practicant,
el fiind considerat descoperitorul circulaţiei sângelui
în plămâni19, teorie expusă în lucrarea sa Christianismi
restitutio, apărută în anul 1553, cu intenţia de a prezenta
un punct de vedere teologic despre legătura corpului cu
divinitatea20. Însă, ceea ce l-a compromis pe Servet și i-a
adus sfârşitul au fost opiniile sale religioase, exprimate
oral şi în scris, prin corespondenţa cu Jean Calvin şi prin
cărţi. Una din principalele acuze care i se aduceau lui
Servet erau observaţiile sale, potrivit cărora niciunde
în Biblie nu se aduc lămuriri asupra Trinităţii21. După
afirmaţiile sale teologice legate de legătura dintre Tată
şi Fiu ca reprezentare a lui Dumnezeu, existența Spiritul
sfânt care, în opinia lui, nu era o fiinţă distinctă, ci mai
degrabă o putere a lui Dumnezeu i-au atras numeroși
adversari. Convingerile sale antitrinitare i-au adus
condamnarea la moarte, prin arderea pe rug, împreună
cu ultima dintre lucrările sale Christianismi restitutio.
Istoriografia din Transilvania, atât cea română,
cât şi cea maghiară, a manifestat preocupări privitoare
la modul în care un exemplar al lucrării lui Servet,
Christianismi restitutio a ajuns în Biblioteca contelui
Teleki din Târgu Mureş. Între acestea se înscriu
contribuţiile lui Iosif Spielmann şi Mihaly Sebestyén22,
care alături de Eugen Denize, vorbesc despre tipărirea
şi despre valoarea bibliofilă a lucrării, care a fost arsă
pretutindeni odată cu moartea autorului. Astăzi mai
sunt păstrate doar trei exemplare din carte, depozitate

la Viena, Paris şi Edinburgh. Într-un studiu realizat de
către Deé Nagy Anikó se menționează că această lucrare
a fost achiziţionată, la data de 13 mai 1665, în Londra, de
către un student pe nume Daniel Szent-Ivanyi Markos23,
fiind donată ulterior episcopului unitarian Michael
Almasi. De aici, cartea a trecut prin mâinile episcopilor
unitarieni, până la István Agh, care o dăruieşte contelui
Samuel Teleki. În anul 1786, la cerere, Teleki oferă
această carte împăratului Iosif al II-lea (1765-1790),
după ce, în prealabil, l-a însărcinat pe studentul Vitez
Jannos de la Debreţin, aflat în an terminal de studiu, să
realizeze două copii24, una pentru biblioteca sa, iar alta
pentru un bibliofil din Nürnberg, pe nume Christoph
Gottlieb de Murr (1751-1811). În revista Magazin
(din 24 iunie 2009) s-a publicat un articol semnat de
Gabriel Tudor despre viaţa, activitatea publicistică,
convingerile religioase ale lui Servet25 şi opiniile sale
care au declanşat valul de persecuţii împotriva sa, atât
din partea reformaţilor, cât şi a catolicilor. De asemenea,
despre legătura lui Servet cu Biserica unitariană din
Transilvania şi popularitatea umanistului spaniol în
rândul ardelenilor reformaţi relatează studiul lui Sándor
Kovács, publicat în anul 201126.
Dacă legătura lui Servet cu Transilvania a
constituit-o concepţia sa teologică împărtășită și de
reformatorii maghiari, respectiv de unitarieni, pe linie
bibliofilă relația spaniolului cu ardelenii se poate proba
prin tipărirea incompletă a lucrării Christianismi
restitution, sub un alt titlu: De regno Christi liber primus.
Cartea apărea, în anul 1569, la Alba Iulia27, în atelierul
tipografui de origine poloneză Rafael Hoffhalter a
cărei activitate editorială (1567-1569)28 s-a pus în
slujba sprijinirii unitarienilor29. Lucrarea, sub formă
de colligat, se identifică şi în Catalogul cărţilor tipărite
în secolul al XVI-lea din Biblioteca Teleki - Bolyai30.
În acest caz, alături de Michael Servet este menţionat
al doilea autor în persoana primul episcop unitarian
din Transilvania31, Ferenc Dávid (1510-1579). El,
împreună cu italianul Giorgio Biandrata (1516-1588)
şi polonezul Grzegorgz Pawel (1525-1591), au fondat
mişcarea antitrinitară32. Nu știm motivele pentru care
Ferenc Dávid sau Giorgio Biandrata33, ambii aflați
în polemică cu adepții trinitarieni, au schimbat titlul
şi au decis reeditarea fragmentară a ultimei lucrări
a lui Servet, tocmai la o tipografie din Transilvania.
O posibilă explicație derivă din faptul că, chiar dacă
originalul cărții a fost ars pretutindeni în Europa, ideile
lui Servet trebuiau difuzate într-o provincie în care
catolicismul pierdea teren în fața cultelor protestante.
Diseminarea tezelor spaniolului se făcea însă sub un alt
titlu.
În Biblioteca Teleki am descoperit relativ puţine
exemplare de cărţi vechi tipărite în limba spaniolă,
comparativ cu Biblioteca Batthyaneum sau cu
Biblioteca Brukenthal. Cu toate acestea, trebuie să
menţionăm că ele se găsesc într-o stare foarte bună de
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conservare, ba mai mult exemplarul lucrării de drept
succesoral, Carta a un amigo [...], avea pagini care erau
netăiate, semn că a fost puţin răsfoită sau chiar deloc.
Dacă prezenţa cărţilor vechi tipărite în limba spaniolă
este puţin reprezentativă în cazul bibliotecii mureşene,
cărţile care au autori spanioli sau despre spanioli şi
Spania, tipărite în alte limbi europene, sunt mult mai
numeroase şi diverse.
În general, în aşezămintele culturale aparţinătoare
reformaţilor ardeleni se constată, indiferent de limba de
tipărire a lucrărilor, un interes scăzut pentru cărţile cu
conţinut religios. Marea majoritate a titlurilor acoperă
domenii variate, de la istorie evenimenţială, drept,
literatură, la dramaturgie sau arhitectură. O excepție
de la cele afirmate, pe cât de elocventă pe atât de
surprinzătoare, este reeditarea fragmentară a uneia din
principalele opere ale lui Miguel Servet la o tipografie
din Alba Iulia, cât și continuarea păstrării ei, atât într-o
bibliotecă din mediul catolic (Batthyaneum), precum şi
într-o bibliotecă a cărei fondator era de religie calvină
(Samuel Teleki). Gestul îl considerăm insolit, tocmai
datorită opiniilor teologice ale autorului cărții, care
au generat dispute, au reorientat gândirea unor teologi
protestanți. În final, protestanţii împreună cu catolicii
au făcut front comun și l-au condamnat pe Servet la
arderea pe rug împreună cu opera sa. Cu toate acestea,
ideile sale au stat la baza noului curent reformist
antitrinitar format în inima Transilvaniei.
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