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 Este o bucurie pentru to�i s�tm�renii faptul c� Biblioteca 
Jude�ean� Satu Mare de�ine un fond de carte veche atât de valoros. Din p�cate, foarte pu�ini 
locuitori ai ora�ului �i jude�ului au posibilitatea de a-�i încânta ochii �i sufletul cu imaginea 
frumoaselor c�r�i provenind din timpuri str�vechi, chiar din perioada de început a 
tiparului. În mod paradoxal, achizi�ionarea unui aparat de ultim� genera�ie, ne-a dat 
posibilitatea de a scoate la lumin� comorile inestimabile ale colec�iei bibliotecii, c�ci doar 
astfel am putut asigura condi�iile optime pentru preluarea imaginilor. N�d�jduim c� acest 
volum va ajunge la cât mai mul�i oameni interesa�i de paginile îng�lbenite de vreme, 
constituindu-se în m�rturii vii ale priceperii �i d�ruirii cu care a fost realizat� �i îmbr��i�at� 
CARTEA înc� din cele mai vechi timpuri.  
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 ec�ia „Colec�ii speciale �i fond de patrimoniu” a Bibliotecii Jude�ene Satu 
Mare ad�poste�te un valoros fond de carte veche, format prin comasarea altor biblioteci 
anterior constituite, prin preluarea de la �coli �i institu�ii desfiin�ate (Liceul Reformat din 
Satu Mare, Liceul Reformat din Sighet, �coala Piarist� din Carei, Muzeul Raional Carei etc.). 
Aceste fonduri proveneau la rândul lor de la al�i posesori, în special persoane particulare, 
care au achizi�ionat aceste c�r�i prin cump�rare �i ulterior le-au donat sau le-au l�sat drept 
mo�tenire (de exemplu Emerik Teleki, Korponay Kornél, Kováts Dániel �.a.)  

Din punct de vedere numeric, colec�ia de carte veche se ridic� la peste 76000 volume 
(carte tip�rit�, manuscrise, periodice), reprezentând: incunabule, carte veche str�in� (1500 - 
1800), manuscrise (cel mai vechi este un Liturghier slavon din 1585), carte româneasc� veche 
(1508-1830). Fondul mai cuprinde carte str�in� �i româneasc� din secolul al XIX-lea �i 
începutul secolului XX, periodice române�ti �i str�ine. Din punct de vedere al con�inutului, 
fondul este eterogen, domeniile predilecte care se reg�sesc în acest fond fiind religia, istoria, 
filosofia, medicina, �tiin�ele naturii, geografia, matematica, dreptul, arta r�zboiului �i 
literatura beletristic�. 
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Ex-librisuri etichet� aflate pe volume din bibliotec�, 
 apar�inând lui Korponay Kornél �i Emerik Teleki 

 
În colec�ia de carte str�in� din secolele XV �i XVI, exist� volume de la case de editur� �i 

tipografie devenite celebre, precum cea a lui Aldus Manutius, a Elzevirilor, a familiei 
Plantin, tipografia lui Iohannes Froben �i Nicolaus Episcopius, cea a familiei de Tournes, 
cea a familiei Estienne, a lui Sebastian Gryphe, Sigismund Feyerabend, sau de la officine 
cunoscute mai ales în vremea lor: Brylingeriana din Basel, a lui Thoma Guarinus, Henric 
Petrina �i Oporiniana din Basel, a lui Andreas Wechelus (editor comercial) din Frankfurt pe 
Main, a lui Ioannes Crispinus �i Eustatius Vignon din Geneva, a lui Mattheus Harnisius din 
Neustadt an der Hardt, a lui Hieronymus de Marnef din Paris etc.  
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Volum de medicin� din sec. XVI, 
 de la tipografia aldin� 

 
Volum provenind 

de la tipografia  elzevirian� 

 
Volum tip�rit 

de Christoph Plantin 
 

Exist� unicate �i edi�ii prime, ca de exemplu edi�ia prim� a versurilor lui Titus 
Vespasianus Strozzius, tat�l �i Hercules Strozzius, fiul, ap�rut� în tipografia aldin� în 1513, 
edi�ia prim� a lucr�rii Schediasmata poetica a lui Paulus Melissus Schede, publicat� în anul 
1575  la Frankfurt pe Main. Volumele Harmonia ex tribus evangelistis composita, Geneva, 1595 
�i Institutionis christianae religionis a Ioanne Calvino conscriptae, Londra, 1584 sunt unicate în 
Transilvania.  
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Pagin� din edi�ia prim� reprezentând cartea de versuri  
a lui Titus Vespasianus Strozzius �i Hercules Strozzius 

 
De asemenea, tot de sec�ia „Colec�ii speciale �i fond de patrimoniu” apar�ine �i 

Atelierul Memorial „Nae Antonescu”, unde sunt adunate peste 6000 de volume, în special 
din perioada interbelic�, precum �i numeroase periodice aferente aceleia�i epoci istorice, 
manuscrise, unele inedite, apar�inând „p�rintelui revuisticii române�ti”, istoricul literar, 
Nae Antonescu.  
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Cele mai valoroase volume din fondul s�tm�rean îl reprezint� cele cinci incunabule1. 
Despre cuvântul incunabul (orice carte imprimat� înainte de Pa�ti 1500, adic� de 19 aprilie 
1501, dup� calendarul gregorian) Al. Flocon precizeaz� urm�toarele: „Aceast� denumire 
este o crea�ie nefericit� din secolul trecut. Ea se trage dintr-un termen al bibliografilor 
secolului al XVII-lea, care ziceau «in-cunabula» (scutecele, leag�nul), folosind termenul 
pentru a denumi perioada de început a imprimeriei �i nu c�r�ile însele. Imaginea leag�nului 
a fost folosit� pentru prima dat� de Bernhard von Mallinnckroth, în 1639, cu ocazia 
bicentenarului inven�iei lui Gutenberg, vorbind despre «prima tipographiae incunabula» 
(primele incunabule)”.2  
 

 
 

Biblia cu 42 de rânduri tip�rit� de Johannes Gutenberg 
 

                                           
1   Marta Cordea, Colec�iile speciale de la Biblioteca Jude�ean� Satu Mare, „Biblioteca”, Bucure�ti, nr. 6, 2011, pp. 178 – 182.  
2  Albert Flocon, Universul c�r�ilor, Bucure�ti, Editura �tiin�ific� �i Enciclopedic�, 1976, p. 145. 
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Pres� de tip Gutenberg din Muzeul de la Mainz 
Johannes Gutenberg (n. 1398 – m. 1468) 

 
Atelier tipografic din Evul Mediu 

 
 

Dou� din cele cinci incunabule ale colec�iei provin din vestita imprimerie de la 
Vene�ia. Fondatorul casei tipografice aldine este Aldo Manuzio (Aldus Manutius cel 
B�trân).  
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Tr�ind într-un mediu umanist, acesta �i-a propus multiplicarea operelor autorilor de 

seam� (Aristotel, Platon, neoplatonicieni, Ovidius, Lucretius, Dante �i al�ii), tip�rirea a tot 
ceea ce este important pentru gândirea uman� (tradi�ii religioase ebraice, grece�ti, egiptene 
etc.). Din discu�iile cu colegul s�u de studiu, Pico della Mirandola, care se gândea s� fac� o 
sintez� a cuno�tin�elor umane începând cu antichitatea, s-a n�scut ideea înfiin��rii unei 
tipografii. Pentru punerea în practic� a acestei idei, se stabile�te la Vene�ia �i î�i asigur� 
colaborarea unor erudi�i vesti�i, care studiau �i corectau manuscrise în vederea tip�ririi 
operelor autorilor clasici greci �i latini. A fost unul dintre promotorii culturii eline din Italia 
ducând o sus�inut� munc� de depistare a manuscriselor culturii antice. Pentru a stimula 
studiul limbii �i literaturii grece�ti întemeiaz� în jurul anului 1500 Nuova Accademia sau 
Neaccademia. Edi�iile realizate de Aldus Manutius sunt foarte corecte, serioase,  �tiin�ifice. 
Catalogul publicitar aldin din 1503 men�ioneaz� 17 autori greci publica�i, printre care: 
Aristofan, Hesiod, Herodot, Sofocle, Teocrit, Tucidide, Demostene, Plutarh, Platon. A 
realizat 28 de edi�ii princeps. Marca tipografic� a tip�riturilor aldine este „ancora cu 
delfinul” împreun� cu deviza: „festina lente” (gr�be�te-te încet, fii agil ca delfinul �i 
puternic ca ancora). A fost inspirat� dup� o moned� din timpul lui Tiberius �i i-a fost 
propus� de Erasm din Rotterdam, care realiza �i critica filologic� a textelor publicate. Marca 
are mai multe tipuri, cea mai valoroas� fiind „ancora secca” dintre anii 1502-1540.  
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Marca tipografic� a lui Aldus Manutius 
 

Urm�toarele incunabule din colec�ie provin de la imprimeria aldin�: 
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I. Theocriti Eclogae triginta... Aurea carmina Pythagorae... Hesiodi Theogonia... 
 

TH E OC R IT. Idy llia; 
P ITA GOR A ; 
H E S IOD US . Opera et
dies . Theo gon ia; 
C A TO (P S E UD O-). 
D is tic ha. D e inv idia; 
TH E OGNIS . S ententiae
elegiac ae.Venetiis : 
Im pres sum
characteribus ac s tudio 
Aldi Manucii R om ani, 
1495 Mens e februario

 
 

Pagini din incunabulul ap�rut în 1495 la imprimeria aldin� 
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Incunabulul ap�rut la vestita imprimerie a lui Aldus Manutius (1449-1515) în anul 
1495 la Vene�ia cu men�iunea Apud Aldum, cuprinde mai multe opere ale mai multor autori: 
Theocrit. Idyllia; Theognis. Sententiae elegiacae; Cato. Disticha (vulgo disticha catonis); Sententiae 
septem sapientum; De invidia; Hesiodus. Opera et dies. Theogonia.  

Colec�ia de opere - scrise în limba greac� - începe cu cuprinsul - purtând signaturile 
AA1 - Ee IIII. În colofon apare urm�torul text: Impressum Venetiis characteribus ac studio 
Aldi Manucii Romani cum gratia & c. M.CCCC.XCV. mense februario. Volumul este de 
format in-folio, are oglinda paginii: 31 de rânduri pe pagin�, cu dimensiunile 22,2 x 10,2 cm, 
140 de foi nenumerotate, tipar negru, viniete �i ini�iale ornate, leg�tura din t�blii de lemn 
acoperite cu piele brun�, cotorul cu trei nervuri profilate, pe copert� central un Cupidon 
înconjurat de un medalion floral auriu. Volumul are dou� feluri de filigrane: un cap de bou 
cu un �arpe încol�cit pe cruce �i un suport de lumânare. 

Volumul are pe verso-ul primei foi  dedica�ia lui Aldus Manutius c�tre Baptista 
Guarinus. 

Pe prima foaie cu signatura A-A1 se precizeaz� (în limba latin�) con�inutul volumului3:  
«30 de ecloge de Theocrit / Despre genul lui Theocrit �i despre descoperirea Bucolicelor / 
Senten�iile de aten�ionare ale lui Cato / Senten�iile celor 7 în�elep�i / Despre invidie / 
Elegiile lui Theognis din Megara / Senten�ii din diferi�i poe�i / Cântecele de aur ale lui 
Pitagora / Poemele lui Phocylide / Poemele Sybillei din Erytrea despre na�terea lui Isus 
Christos / Alte voci / Theogonia lui Hesiod / Scutul lui Hercule / Dou� c�r�i din Georgice.» 

Pe verso-ul ultimei foi la cuprinsul de mai sus se adaug� (tot în latin�): «În acest volum 
se afl� Theogonia lui Hesiod din Ascra, aceast� c�rticic� despre na�terea zeilor. Totodat� 

                                           
3 Despre incunabulele fondului s�tm�rean �i însemn�rile de pe ele a scris pentru prima dat� Iuliu �tier în articolul Identificarea unor incunabule 
vene�iene în Biblioteca Jude�ean� Satu Mare, în ”Biblioteca”, Bucure�ti, an I, nr. 2, 1982. 
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c�rticica despre �arpele Aspis de pe scutul lui Hercule. Tot aici se afl� dou� c�r�i ale 
Georgicelor, Munci �i zile.»  
 

   
 

Ini�iale ornate 
 

Cântecele (eidyllia) scrise de poetul alexandrin elin Teocrit (c. 315 - c. 250 a Chr.) pot fi 
considerate precursoare ale elegiilor erotice latine, iar poemele figurative ale acestuia, 
prevestesc caligramele lui Apollinaire. Theogonia poetului grec Hesiod (a doua jum�tate a 
sec. VIII a. Chr. – prima jum�tate a sec. VII a. Chr.) este singura cosmogonie p�strat� 
integral. Culegerea de texte a lui Cato a servit ca material didactic (manual de latin�) în 
Evul Mediu. 
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Pagin� din incunabul 
 

Conform catalogului na�ional al incunabulelor4 în România mai exist� doar alte dou� 
exemplare ale acestei edi�ii: la Biblioteca Na�ional� a României, filiala Batthyaneum  (SR Inc 
VI 41) �i la B.A.R. (III 46062). 

Volumul este men�ionat în urm�toarele cataloage consultate: Graesse, vol. 6, p. 113; 
Brunet, vol. 5, col. 780, Hain - Copinger 15477.  

                                           
4 Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica, Catalogul colectiv al incunabulelor din România, Bucure�ti, Cimec, 2007, p.  357, T 12. 
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II. Aristophanes. Comoediae novem. I-VII. [Gr.] Ed. Marcus Musurus 
 

 
 

Aristofan (c. 456 – c. 386 a. Chr.) 
 
Volumul cuprinde, în prim� edi�ie aldin�, nou� comedii: Plutos, Norii, Broa�tele, Cavalerii, 

Acharnienii, Viespile, P�s�rile, Pacea, Adunarea femeilor. În colofon apare urm�torul text: Venetiis 
apud Aldum. MIID. Idibus Quintilis [15 iulie 1498]. Volumul are 348 foi nenumerotate, foile 2-
4 sunt numerotate cu cifre arabe. Începând de la foaia a 3-a verso, volumul poart� custodele în 
col�ul drept inferior al paginii. Signaturi: α-ω, L-W, A-T iii imprimate în col�ul drept inferior al 
foilor, pe fa�a acestora �i numai pân� la jum�tatea fascicolului. Tiparul negru este executat cu 
„aldina cursiva”, iar ini�ialele (gravuri pe lemn) �i frontispiciile cu arabescuri liniare negru pe 
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alb; textul este încadrat de comentarii; textul grecesc este cules cu dou� m�rimi diferite; textele 
introductive, notele de subsol �i marginalia sunt culese cu litere mai mici; colontitlul �i 
custodele tot cu litere mai mici. Leg�tura este realizat� din piele brun� pe lemn, cu un chenar 
liniar auriu, rozet� cu model floral auriu �i central un Cupidon; urme de încuietori, tran�� 
aurit�, hârtie cu filigran – cap de bou cu �arpe încol�cit pe cruce, suport de lumânare. Volumul 
a apar�inut Liceului Reformat din Satu Mare.  

 

 
 

Coperta din lemn învelit în piele
 
Tran�a aurit�

 
Graesse5 o consider� prima edi�ie, rar� �i frumoas�.  

                                           
5 Johann Georg Theodor Graesse, Tresor de livres rares et precieux, Milano-New York, 1950, vol. I, p. 206. 
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Pe coperta interioar� se afl� o însemnare în limba greac�, traducerea latineasc� �i 
maghiar� a acestei însemn�ri (“Aceast� carte o dedic dragului meu Bremus f�r� gând r�u, ca s� 
duc� cu sine z�logul meu ca din aceasta s� scoat� comoara virtu�ii bine întemeiate spre a l�sa 
comorile lui Pluto”). Pe fragmentul de foaie de gard� apare o alt� însemnare în limba latin�. 
(„Eu baronul Adam Dietrichstain dedic aceast� carte lui lui Martin Brennius, celui mai bun 
înv���tor ca s� fie z�logul bun�voin�ei sale fa�� de mine �i ca semn al unei prietenii certe. Padua 3 
noiembrie 1546.”) Pe ultima foaie, Registrul este urmat de urm�torul text: „Omnes sunt 
quaterni exceptis δοτ quaternis α ρΖτ ternis α M duerno Venetiis apud Aldum MIID Idibus 
Quintilis. In hoc idem quod in aliis nostriis impetravimus.” 
 

 
 

Pagina de început: Cuprinsul 
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Pagin� cu prefa�a lui Aldus Manutius 
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Pagini de text înconjurat de comentarii 
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Piesele lui Aristofan (c. 446 a Chr. – c. 386 p. Chr.), cel mai important autor de comedii 
satirice din Grecia antic�, prezint� într-o oglind� deformat� societatea atenian�, exponen�ii 
�i moravurile ei (perioada în care scrie coincide cu desf��urarea r�zboiului peloponeziac).  

 

 
 

Registrul �i colofonul sau c�su�a tipografic� 
 
Edi�ia aldin� a pieselor lui Aristofan este singura edi�ie din secolul al XV-lea a acestui 

scriitor.  
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Surse bibliografice: HC 1656; GW 2333; VB 4503, BMC V 559; CIBN A-503; GOFF A-
958; SAJO-SOLTESZ 280; IGI 790; IDL 394; KULCSAR 46; BACÂRU 6; KARADJA 14, 545; 
SATU MARE 15; CATALOGUL COLECTIV AL INCUNABULELOR DIN ROMANIA 
(SCHATZ) A – 105, GRAESSE vol. I, p. 206; Brunet vol. I, col. 451. 

Conform catalogului na�ional de incunabule6, în România mai exist� doar alte dou� 
exemplare ale acestei edi�ii: unul în custodie la Muzeul Na�ional de Istorie a României 
(Alba Iulia. Biblioteca Na�ional� a României. Filiala Batthyaneum, inv. C 1506) �i altul la 
B.A.R. (III 43045). De altfel, este singurul incunabul din România care cuprinde opera lui 
Aristofan.  

 
Biblioteca mai este în posesia a dou� incunabule vene�iene: 

                                           
6 Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica, op. cit., p. 146, A 105. 
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III. Cicero, Marcus Tullius. Commentarii questionum Tusculanarum 

 
Incunabulul, reprezentând lucrarea Tusculanae disputationes a scriitorului latin Marcus 

Tullius Cicero a fost tip�rit la Vene�ia la 17 iulie 1499.  
 

 
 

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 a. Chr.) 
 
Editorul lucr�rii, Philippus Beroaldus (1453-1505), a fost profesor de retoric�, erudit 

filolog �i profesor de literatur� latin� la Ferrara7. În colofon, pe foaia 114 recto, apare 
urm�torul text: Comentarios hosce questionum tusculanae et a Philippo Beroaldo 
Copositos. Impressum Venetiis a Bartholomeum de Zannis de Portesio. 1499 die XVII. 
mensis Iulii Omnes sunt terni a-t.  

 
                                           
7 Albert Flocon, op. cit.,  p. 419. 
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Cartea întâi a lucr�rii Commentarii questionum Tusculanarum 
 
Acest volum  provenind de la tipografia lui Bartholomeus de Zannis de Portesio a fost 

tip�rit cu cerneal� neagr�, având ini�iale ornate �i marginalia. Filigranul hârtiei reprezint� 
un suport de lumânare. Este de format in-folio, având oglinda paginii: 46 R maximum 
pentru text; 62 R maximum pentru comentarii (24,5 x 16,3 cm), 114 f. numerotate cu cifre 
arabe, signaturile de la a – t. Pe foaia întâi verso se afl� dedica�ia lui Beroaldo c�tre 
Philippus Gyulai.  

Via�a �i activitatea marelui orator roman, Marcus Tullius Cicero (106 – 43 a. Chr.) s-a 
desf��urat într-una din cele mai zbuciumate perioade ale istoriei romane, reprezentând un 
fragment din romanul epocii r�zboaielor civile, care a constituit preludiul c�derii 
Republicii. Cicero a început s� scrie tratate de filosofie abia dup� consolidarea 
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triumviratului la Luca, în aprilie 56, când �i-a dat seama c� nu putea s� fie decât al�turi de 
triumviri sau împortiva lor. Tratatul Tusculanae disputationes a fost compus între iunie �i 
august 45. Datorit� faptului c� �tia de golul pe care-l reprezint� în literatura latin� lipsa 
unor tratate în care filosofia s� fie sistematic expus�, Cicero aduce o important� contribu�ie 
la îmbog��irea culturii latine. Merite recunoscute are Cicero �i prin contribu�ia esen�ial� pe 
care a adus-o la îmbog��irea vocabularului filosofic.   

În Index rariorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis referitor la acest incunabul 
apare men�iunea: „editio rarior”8 . Incunabulul este men�ionat �i în volumul lui Graesse9. 

Conform catalogului na�ional de incunabule10 în România mai exist� doar înc� un singur 
exemplar al acestei edi�ii, la Biblioteca Central� Universitar� din Cluj-Napoca (Inc. 69).  

 

 

                                           
8 Index rariorum librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis, Budae, 1780, Pars I, pp. 264-266. 
9 Johann Georg Theodor Graesse, op. cit., vol. 2, p. 178. 
10 Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica, op. cit., p. 198, C – 58. 
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Marcus Tullius Cicero 
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IV. Cicero. De officiis. Laelius de amicitia. Cato maior de senectute. Comm[entarii] 

Martinus Phileticus. Paradoxa Stoicorum  
 
Incunabul ap�rut în anul 1500 la Vene�ia, cuprinde lucrarea scriitorului latin, Marcus 

Tullius Cicero, De officiis, precum �i Laelius de amicitia, Cato maior de senectute �i Paradoxa 
stoicorum. Comentariile sunt alc�tuite de editorul Petrus Marsus, de Martinus Phileticus �i 
de Omnibonus Leonicenus. Volumul îl are ca tipograf pe Philippus Pincius. În colofon 
apare urm�torul text: Impraessum Venetiis, MCCCCC die X decembris anno nativitatis 
Domini Nostri Iesu Christi.  

Volumul este de format in-folio, având oglinda paginii: 46 R - maximum pentru text; 
62 R - pentru comentarii (27,9 x 16,8 cm), 157 f. numerotate cu cifre romane; foaia 8 nu are 
cifra roman�; cifra de pe foaia 44 apare pe dou� foi (�i pe XLIIII, �i pe XLV). Este tip�rit cu 
cerneal� tipografic� neagr�, este prev�zut cu „litere de a�teptare” �i marginalia. Hârtia este 
cu filigran, reprezentând mai multe imagini: o biseric�, o coroan�, un suport de lumânare, 
un glob (sfer�).  
 

 
 

Colofonul volumului 
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Pagini din lucrarea De officiis, Cartea I 
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    Pagin� din lucrarea De officiis, Cartea a II-a 
 

                   
 

     Pagin� din lucrarea De amicitia  
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Ultima pagin� de text, cu colofonul 
 

Volumul a apar�inut �colii Piariste din Carei (1797). 
Marcus Tullius Cicero a fost una dintre cele mai proeminente figuri ale epocii r�zboaielor 

civile. Imboldurile externe au fost cele care l-au determinat s� scrie filosofie, ordinea în care au 
fost scrise tratatele sale, reflectând acest lucru. Meritele sale sunt, pentru vremea în care au fost 
scrise lucr�rile sale de filosofie, uria�e. �inând seama de nivelul literaturii filosofice la Roma, a 
popularizat ideile filosofice grece�ti �i a f�cut un admirabil efort de îmbog��ire a vocabularului 
filosofic latin. În lucr�rile sale, problemele sociale, statul, legile, morala, virtutea se g�sesc larg 
dezb�tute. Dialogul Laelius de amicitia a fost compus dup� moartea lui Caesar. În cartea a III-a 
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a lucr�rii De officiis Cicero pretinde c� este original, de vreme ce grecii n-au tratat aceast� 
problem�. Lucrarea Cato Maior de senectute a fost scris� cu pu�in înaintea mor�ii lui Caesar.  

Volumul apare men�ionat în catalogului lui Graesse11. 
Conform catalogului na�ional de incunabule12 în România exist� doar dou� exemplare ale acestei 

edi�ii: la Biblioteca Jude�ean� Satu Mare (IV 126) �i la Biblioteca Jude�ean� Timi� (IV 3). 
Surse bibliografice: H 5287; GW 6972; VB 4565; Goff C-614; Sajó-Soltész 1016; IGI 2921; 

Baica 1; Satu Mare 86; Catalogul colectiv al incunabulelor din România, C – 45 (Schatz-Stoica). 
De la Basel provine �i cel mai vechi incunabul pe care îl de�ine biblioteca: 
 

  V. Gratianus. Decretum 
 

Incunabulul a ap�rut la 1 sept. 1486, la Basel în tipografia lui Michael Wensler, cu 
comentarii apar�inând lui  Bartholomaeus Brixiensis.  

 

 
 

Ini�iale ornate de mân�, cu cerneal� ro�ie 

                                           
11 Johann Georg Theodor Graesse, op. cit., vol. 2, p. 175. 
12  Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica, op. cit., p. 195, C-45. 
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Pagin� de text din partea intitulat� Distinctio 
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Coperta din piele brun�, cu încuietori 
 

Este de format in-folio, având oglinda paginii 68 R (30,6 x 20 cm) - maximum pentru 
text; 79 R (30,8 x 20,1 cm) - maximum pentru comentarii, 325 f. nenumerotate, tipar ro�u cu 
negru, ini�iale de mân� realizate cu cerneal� ro�ie, leg�tura din piele brun închis cu 5 
chenare florale concentrice imprimate la rece, medalion reprezentând figuri umane, rozet� 
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rombic�, urme de încuietori, cotorul cu 5 nervuri profilate, tran�a aurit�. Filigranul 
reprezint� un cap de bou identic cu unul din filigranele hârtiei pe care s-a tip�rit de c�tre 
Gutenberg, Biblia cu 42 de rânduri.  

 

                                                                                        
 

Text tip�rit �i ini�iale de mân� 
 
Volumul a apar�inut Liceului Reformat din Satu Mare. 
Lucrarea este cunoscut� sub numele de Decretum sau Concordantia discordantium  

canonum.  
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Monahul Gratianus (c�lug�r la m�n�stirea San Felice din Bologna) a fost cel care a 
organizat dreptul canonic în secolul al XII-lea. A sistematizat în jurul anului 1145 tot ce se 
referea la dreptul canonic. Izvoarele folosite de Gratianus au fost deciziile diferitelor 
concilii, scrieri autentice sau fictive ale p�rin�ilor bisericii, scrisori papale, capitula�ii ale 
regilor franci, lucr�ri de drept roman. Unele dintre acestea erau adunate deja în alte colec�ii 
de drept canonic: Collectio Anselmo edicata ale arhiepiscopului de Milano (888-897), colec�ia 
arhiepiscopului Burchardt de Worms (1012-1022), colec�ia arhiepiscopului Anselm de Lucca 
(13 c�r�i), colec�iile Panormia �i Decretum ale episcopului Ivo de Chartres13 . 

Decretum Gratiani are 3 p�r�i: I. Distinctio, în num�r de 101, fiecare cu mai multe 
canoane �i care se refer� la personalit��i religioase �i administrative, la evenimente 
importante; II. Causa (36), care trateaz� evolu�ia legilor în societate; III. De consecratione, care 
cuprinde 5 Distinctio referitoare la consistorii (adunare a cardinalilor convocat� de pap�). 

Decretum Gratiani a stat la baza întocmirii Corpus iuris canonici elaborat în 1580, 
c�p�tând o nou� codificare în 1917 sub numele de Codex iuris canonici. 

În aceast� lucrare Gratianus stabilea concordan�e între comentariile biblice f�cute de 
p�rin�ii bisericii. Lucrarea a circulat cu titlul „Decretum”14.  

 

                                           
13 Paula Vasil-Marinescu, Cea mai veche carte tip�rit� aflat� în colec�iile bibliotecii s�tm�rene (1486),  în “Comunic�ri 1993-1994: Biblioteca Jude�ean� 
Satu Mare”, 1995, pp. 100-106. 
14  Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica, op. cit., p. 234, G-41. 
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Pagin� cu text �i comentarii 
 

      
 
                   Ini�iale ornate                                                    Pagin� cu partea intitulat� Causa 
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Este singurul exemplar din România (conform catalogului na�ional de incunabule15), 
existând doar 11 exemplare în lume (potrivit „Incunable Short Title Catalogue” tip�rit de 
British Library). Celelalte exemplare se g�sesc în SUA, Olanda, Germania Belgia, Polonia �i 
Ungaria.  

Bibliografie: HC 7903; WILL 25: IBP 2455; IDL 2045; PELL 5324; POLAIN (B) 1681; 
BMC III 729. 

 

 
 

Pagin� cu partea intitulat� Distinctio 
                                           
15  Ibidem. 
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 În Satu Mare mai exist� dou� incunabule, care se g�sesc în fondul Bibliotecii Eparhiale 
Romano-Catolice din Satu Mare: o Biblie (partea I), ap�rut� la Basel în 1498 �i lucrarea lui 
Eusebius Caesariensis, De evangelica praeparatione.  
 Incunabulele, având o tematic� foarte divers�, din varii domenii de activitate, 
ilustreaz� preocup�rile culturale ale secolului al XV-lea, precum �i nivelul tehnicii tiparului 
în faza lui de început.  
 Prezen�a incunabulelor în fondul de carte veche al Bibliotecii Jude�ene Satu Mare 
atest� faptul c� �i în aceste �inuturi preocuparea pentru carte a fost vie înc� din cele mai 
vechi timpuri. 
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Imaginile din acest material au fost realizate, în principal, pe baza volumelor 

existente în cadrul Bibliotecii Jude�ene Satu Mare, la sec�ia Colec�ii speciale �i fond de 
patrimoniu;  o  mic� parte dintre imagini au fost preluate din volumul lui Erd�dy János,  Igy 
élt Gutenberg. 
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