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Viața unei națiuni este adesea 

influențată, într-o manieră 
decisivă, fatală, căreia nu i se 
poate opune, de așezarea 
geografică în care i-a fost dat 
să trăiască.” 
 
 

N. Iorga. La place des roumains dans 
l’histoire universelle. 1935, p. 1 

„ 



Un loc însemnat între valorile aflate în fondul de bibliofilie 

străină al Bibliotecii Naţionale a României îl ocupă lucrările cu 
referire la istoria Ţărilor Române şi la trăitorii acestor 
meleaguri din vechime şi până în timpurile moderne. 

Aceste cărţi oferă informaţii succinte despre provinciile care 

alcătuiau odinioară antica Dacie, afirmând, totodată, originea 
latină şi unitatea de limbă a locuitorilor celor două Valahii – 
după cum o serie de autori din secolele XV-XVII fac referire la 
Ţara Românească şi Moldova – precum şi a acelora care 
populau, alături de saşi, unguri şi secui, ţinutul cunoscut în 
epocă drept Şapte cetăţi.  

Nepreţuitele biblioteci ctitorite de aceste personalităţi 

marcante ale societăţii şi culturii româneşti formează nucleul 
Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României. Vădit părtinitoare ori vaste compilaţii, unele lucrări trădează 

o manieră aparte în care este înfăţişată şi interpretată ordinea 
lumii, implicit o perspectivă preconcepută asupra arealului 
românesc, în oarecare măsură un pământ încă insuficient 
cunoscut pentru Apus, dar pe care cronicarii, geografii şi 
cartografii de seamă ai continentului european nu l-au trecut 
cu vederea.  

Opere al căror ecou a răzbătut veacurile, cronici germane, 

italiene, maghiare, poloneze sau otomane cuprinzând 
menţiuni despre spaţiul carpato-danubiano-pontic, însemnări 
de călătorie ori ştiri privitoare la realităţile acestui colţ de 
lume, au făcut, rând pe rând, obiectul pasiunii colecţionării şi 
al nobilei preocupări pentru trecut cultivate de mari bibliofili, 
cum ar fi Constantin Karadja, Ionel I. C. Brătianu, Alexandre 
Saint-Georges sau Dimitrie Sturdza.  Astfel, sunt consemnate momente din istoria locală de 

dinainte şi după cucerirea romană, evenimente demne de 
amintire, descrieri de locuri, nume de domnitori, faptele de 
arme, de vitejie sau de cruzime ale acestora.  

Întocmai despre aceşti transilvăneni, umanistul Enea Silvio 

Piccolomini, cel care avea să devină Papa Pius al II-lea, nota: 
„valachi genus italicu[m] sunt” („In Europam”. Memmingen, [cca. 
1491],  f. [7] r.) 

Încă din zorii tiparului, în diferite centre europene, apar 

asemenea surse de importanţă pentru istoriografia română, o 
parte dintre ediţii fiind însoţite de reprezentări cartografice şi 
ilustraţii care, deşi nu concordă întru totul realităţii, suscită în 
continuare un interes deosebit. 



diții de secol XV E 



Harta Europei Centrale şi de Nord, 
reprezentând, atât cât permiteau 
noțiunile de cartografie ale vremii, și 
spa;iul Țărilor Române. Astfel, apar 
denumirile „Walachia”, 
„Transilvania”/„Sibenburg[en]”, 
„Wyrtzlant” (Ţara Bârsei), „Wardem” 
(Oradea). 
Xilogravură. 
 

Face parte din monumentala „Liber 
chronicarum”, cunoscută 
şi sub numele de Cronica de la 
Nürnberg, opera eruditului medic, 
istoric şi colecţionar german, 
Hartmann Schedel (1440-1514). Acest 
incunabul este înzestrat cu un aparat 
iconografic remarcabil, prezentând 
numeroase ilustraţii  xilogravate, 
realizate în atelierul condus de 
pictorii  Michael Wolgemuth şi 
Wilhelm Pleydenwurff. 

 
 SCHEDEL, Hartmann. 
Liber chronicarum. Nürnberg : Anton 
Koberger pro Sebaldo Schreyer et 
Sebastiano Krammermeister, 1493. 
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Pagina cu titlul indexului 
alfabetic „Registrum huius 
operis libri cronicarum cum 
figuris et iimaginibus ab 
initio mundi”, care deschide 
Cronica de la Nürnberg. 
 
 SCHEDEL, Hartmann. 
Liber chronicarum. 
Nürnberg : Anton 
Koberger pro Sebaldo 
Schreyer et Sebastiano 
Krammermeister, 1493. 

„Valachia que sit regio et 
que gens illius” 
 
Astfel este indicat 
fragmentul dedicat 
Valahiei, care face parte 
din lucrarea „In 
Europam”, alcătuită de 
Enea Silvio Piccolomini, 
cărturar umanist, 
episcop de Siena, 
cardinal şi, ulterior, 
între anii 1458-1464, 
pontif  roman, sub 
numele de Pius al II-lea. 
Hartmann Schedel a 
inclus această operă la 
finalul  impresionantei 
sale cronici. 
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Pe pagina din stânga: 
 

„Eneas Pius papa – Frideric[us] terci[us] 
romano[rum] i[m]perator” 
Ilustraţie xilogravată, înfățișându-l pe Papa Pius 
al II-lea, alături de Frederic al III-lea, Împărat al 
Sfântului Imperiu Roman, pentru care, anterior 
ocupării tronului papal, îndeplinise funcția de 
poet și secretar aulic la curtea acestuia de la 
Viena, precum și pe cea de ambasador al 
monarhului pe lângă Papa Calixt al III-lea. 
 
Pe pagina din dreapta: 
 

Epistola dedicatorie (Roma, 29 martie 1458) 
adresată cardinalului Antonio de la Cerda, 
episcop de Lerida, de către cardinalul Enea Silvio 
Piccolomini, care, la doar câteva luni de la 
redactarea acestei scrisori, își începea 
pontificatul ca Papa Pius al II-lea. 
Mai jos, debutul lucrării „De Europa”, cu titlul 
primului capitol, „De Hungaria et gestis in ea[m] 
olim Pannonia appellata”. 
 

 SCHEDEL, Hartmann. Liber chronicarum. 
Nürnberg : Anton Koberger pro Sebaldo  
Schreyer et Sebastiano Krammermeister, 1493. 



„Walachia”. 
Fragmentul de text şi renumita reprezentare 
imaginară, gravată în lemn, dedicate Valahiei.  
Peisajul înfăţişat nu este inspirat din realitate, ci un 
clişeu utilizat şi pentru alte ilustraţii din carte. 
 
 SCHEDEL, Hartmann. 
Liber chronicarum. Nürnberg : Anton Koberger pro 
Sebaldo Schreyer et Sebastiano Krammermeister, 
1493. 
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„Die Walachey” 
O altă versiune, nu la fel de cunoscută a imaginii atribuite 
Valahiei, o xilogravură de dimensiuni mai reduse, apare 
într-o ediţie germană ulterioară a cronicii lui Hartmann 
Schedel, ieşită de sub teascurile lui Johannes 
Schönsperger în anul 1500.  Acest tipograf a copiat 
elegantele ediţii  Koberger din 1493, atât cea originală 
latină, cât şi traducerea în limba germană a operei, 
retipărindu-le în oficina sa din Augsburg. Ediţiile lui 
Johannes Schönsperger reiau aparatul iconografic 
realizat sub îndrumarea artiştilor Michael Wolgemuth şi 
Wilhelm Pleydenwurff, dar într-un format mai mic. 
 
 SCHEDEL, Hartmann. 
Das Buch der Chroniken.  Trad. în lb. germană de Georg Alt. 
Augsburg : Johannes Schonsperger, 1500. 
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„Transilvana regio est ultra Danubiu[s] sita. qua[e] Daci quonda[m] 
incoluere. Feroces populi et multis romanorum cladibus insignes.  
N[ost]ra etate tres incolunt gentes Theutones, Siculi et Valachi [...] 
Valachi genus Italicu[m] sunt” 
 
Lucrarea „In Europam” a avut o influență considerabilă 
asupra istoriografiei Ţărilor Române, foarte mulți scriitori 
îmbrățișând viziunea autorului legată de originea şi unitatea 
de limbă a trăitorilor acestor meleaguri. 
Vorbind despre Regatul Ungariei, Piccolomini a dedicat mai 
multe rânduri Transilvaniei, despre care nota că a fost 
locuită, odinioară, de daci, iar, în vremea sa, de saşi, secui şi 
valahi, cărturarul italian afirmând, totodată, latinitatea 
acestora din urmă.  
Un portret encomiastic i-a fost zugrăvit lui Iancu de 
Hunedoara, guvernator şi comandant militar al Ungariei, 
fiindu-i reliefate, cu acest prilej, originile româneşti. 
 
PIUS II, papă. In Europam.  
Memmingen : Albrecht Kunne, [cca.1491]. 
Editio princeps. 
 

Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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În descrierea Valahiei,  sunt 
amintiţi geto-dacii, atât înainte, 
cât şi după cucerirea romană.  
Autorul oferă o etimologie 
hazardată pentru denumirea  
acestei ţări şi a celor care o 
populau. Sub stăpânirea Romei, ei 
ar fi fost numiţi „flacci”, iar ţara 
lor chemată „Flaccia”  după un 
anume conducător roman,  
Flaccus, şi astfel ar fi rezultat, în 
timp, prin alterarea limbii latine 
vorbite aici, formele Valahia şi 
valahi.  Această idee s-a 
perpetuat şi în secolele 
următoare, fiind preluată de 
foarte mulţi scriitori. 
 
 
  

PIUS II, papă. In Europam. 
Memmingen : Albrecht 
Kunne, [cca. 1491]. 
Editio princeps. 
 

Exemplar  provenit din 
fondul Constantin Karadja. 
 
 
 
 
 
 

„Joha[n]nes Huniadis cui[us] 
nomen ceteros obnubilat 
no[n] ta[m] Hu[n]garis 
qua[m] Valachis ex quib[us] 
nat[us] erat gl[or]iam auxit. 
Walachia per quam lata regio 
est a Tra[n]silvanis 
incipie[n]s usque Euximu[m] 
p[ro]tensa pelag[us]  […]” 
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„De bello Karoli regis cu[m] Bazarad wayvoda transalpino 
infeliciter gesto” 
Prima pagină a capitolului care prezintă unul dintre cele 
mai însemnate momente din istoria medievală a 
românilor, victoria voievodului Basarab I în aşa-numita 
Bătălie de la Posada.  
Sunt relatate evenimentele premergătoare acesteia, de la 
campaniile militare împotriva Valahiei, începute în luna 
septembrie a anului 1330, de către Regele Ungariei, Carol 
Robert de Anjou, până la confruntarea decisivă, încheiată 
cu înfrângerea dezastruoasă a armatei maghiare. 
Descrierea face parte dintr-un incunabul celebru, cronica 
maghiară a lui Johannes Thuróczy (1435?-1490?), 
protonotarul regelui Matia Corvin, tipărită a doua oară în 
anul 1488, la Augsburg, după prima ediţie apărută în 
acelaşi an, la Brno. Amândouă ediţiile sunt înzestrate cu 
ilustraţii xilogravate.   

THUROCZY, Johannes . Chronica Hungarorum.  
Augustae [Augsburg] : Erhard Ratdolt pro Theobaldo Feger, 1488. 
 

Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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„De bello per d[omi]n[u]m Johannem wayvoda[m] circa castru[m] 
Nandoralbense co[n]misso” 
 
Un alt capitol al cronicii lui Thuróczy este consacrat luptelor 
care s-au purtat ca urmare a asedierii cetăţii Belgradului de 
către sultanul Mahomed al II-lea în anul 1456, considerat un 
moment cheie din istoria Europei creştine. Victoria  
înregistrată de coaliţia anti-otomană a avut o semnificaţie cu 
atît mai importantă cu cât această venea la trei ani după 
Căderea Constantinopolului, iar eroul acelei mari biruinţe, 
Iancu de Hunedoara, şi-a pierdut viaţa imediat după aceea, 
răpus de ciumă.  

THUROCZY, Johannes. Chronica Hungarorum.  
Augustae [Augsburg] : Erhard Ratdolt pro Theobaldo Feger, 1488. 
 

Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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THUROCZY, Johannes. Chronica Hungarorum.  
Augustae [Augsburg] : Erhard Ratdolt pro Theobaldo Feger, 
1488. 
 

Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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„Ab hinc v[er]o milite quiete recreato, Moldavia[m] versus puta 
regione sacrae coronae regni Hungarie subiecta[m], tu[n]c 
rebella[m], suoru[m] flexit habenas equorum. Du[m] igit[ur], 
Alpibus transitis magna[m] terre eiusde[m] parte[m] in fortii 
manu peragrasset, et in quoda[m] regionis eiusdem oppido 
Banya vocato cuncta sua cum gente hospitiu[m] accepisset; 
Stephanus wayvoda earundem partiu[m] d[omi]n[u]s magna vi 
sui populi coadunata, noctis in co[n]ticinio regiu[m] irruit super 
exercitu[m] [...]” 
 
Domnitorul Ştefan cel Mare este menţionat în contextul 
Bătăliei de la Baia din anul 1467, împotriva Regelui 
Ungariei, Matia Corvin. 



„De electione d[omi]ni comitis Mathie in regem” 
Încoronarea lui Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, 
ca rege al Ungariei este reprezentată într-o ilustraţie 
xilogravată la începutul capitolului cu acelaşi nume. În 
imagine, apar şi însemnele heraldice ale acestuia. 
 THUROCZY, Johannes. Chronica Hungarorum.  
Augustae [Augsburg] : Erhard Ratdolt pro Theobaldo Feger, 
1488. 
 
Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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În  partea dreapta: 
Pe recto-ul filei 143, apare o 
menţiune relativă la perioada 
domniei lui Mircea cel Bătrân.  
Valahii sunt amintiţi în 
contextul participării cu un corp 
de oaste la expediţia din 1396, 
condusă de regele Ungariei, 
Sigismund de Luxemburg, 
împotriva forţelor otomane ale 
sultanului Baiazid I. Aceasta este 
cunoscută în istorie ca Bătălia 
sau Cruciada de la Nicopole.  
 
 

În partea stânga: 
Pagină rubricată  în debutul 
celui de-al treilea volum al 
Cronicii cărturarului Antoninus 
Florentinus (1389-1459), 
venerat de romano-catolici ca 
Sf. Antonin din Florenţa.  

ANTONINUS FLORENTINUS. Chronicon. 
Nürnberg : Anton Koberger, 1484. Vol. 3. 
Editio princeps. 
 

Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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[Historia Dracolis Waidae].  
[Nürnberg : Peter Wagner, cca. 1488]. 
Fotocopie după un exemplar rubricat din 
colecţiile fostei Biblioteci Regale de Stat din 
Stuttgart. 
Provenienţă:  fondul Constantin Karadja. 

 
 

Unul dintre portretele lui Vlad al III-lea 
Ţepeş care au circulat în epocă.  
Xilogravură. 
 

 Mai multe incunabule germane, care îl 
descriu în termeni defavorabili pe 
domnitorul Ţării Româneşti, cuprind 
versiuni ale acestei ilustraţii. 

BNR, Colecții Speciale,  Cabinetul de Bibliofilie 



[Historia Dracolis Waidae].  
Strassburg : [Martin Hupfuff], 1500. 
Facsimil. 
 

Provenienţă:  fondul Constantin Karadja. 
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„Hie facht sich an gar ein graussemliche erschröckenliche 
hystorien  von dem wilden wütrich Dracole weyde. Wie er die 
leüt gespist hot und gepraten un[d] mit den haubtern un 
eine[n] Kessel gesotten” 
Frontispiciu xilogravat. 
 
Scenă macabră ce îl înfăţişează pe Vlad Ţepeş drept un 
tiran nemilos, însetat de sânge, care îi supunea la cazne 
îngrozitoare şi îi ucidea pe toţi cei potrivnici lui, metoda 
predilectă fiind, fireşte, trasul în ţeapă.  
Prin mijlocirea tiparului, această temă iconografică, 
dezvoltată de cei care doreau să îl defăimeze pe 
domnitorul muntean, a devenit foarte răspândită, 
contribuind în mod decisiv la conturarea unei figuri 
demonice a acestuia în imaginarul perioadei, iar, în 
timpuri mai recente, la naşterea unui mit literar. 
 
 



diții de secol XVI E 



Foaie de titlu cu marca tipografică a 
renumitei oficine a familiei de tipografi 
Wechelus, care au activat la Frankfurt. 
 
 
LEUNCLAVIUS, Johannes.  
Annales sultanorum Othmanidarum a Turcis 
sua lingua scripti ... 
Francofurdi [Frankfurt] : apud Andreae 
Wecheli heredes, Claudium Marnium et 
Ioannem Aubrium, 1588. 
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„Dacia quondam adpellabatur amplissima regio, quae Transsilvaniam 
cum utraque Valachia continebat.  Et cingunt ambae Valachiae 
Transsilvaniam, quarum una maioris nomen habet, altera minoris […] “ 
 
Cronicarul german Johannes Löwenklau (1533 - 1593), mult mai 
cunoscut sub forma latinizată a numelui, Leunclavius, a îngrijit o 
serie de ediţii ale unor izvoare otomane, precum cea de faţă, 
tradusă şi adaptată din limba turcă în limba germană de Ioannes 
Gaudier zis Spiegel şi, apoi, în latină de însuşi Leunclavius,  
acesta îmbogăţind-o, totodată, cu adnotări şi studii, cum este cel 
intitulat „Pandectes historiae Turcicae”.   
În consemnarea evenimentelor istorice şi a raporturilor de forţe 
dintre Imperiul Otoman şi alte ţări, nu aveau cum să lipsească 
informaţiile cu privire la spaţiul Transilvaniei şi al „celor două 
Valahii”, denumite sub diferite forme, potrivit unor renumiţi 
istorici la care textul face trimitere: Valahia Mare, Transalpina sau 
Muntenia, respectiv Moldova, Valahia mică, Bogdania ori 
Carabogdania (Bogdania neagră).  
În continuare, sunt explicaţi termeni precum etnonimul 
„valah”sau titlurile de „voievod” şi „ban”. 
 
LEUNCLAVIUS, Johannes.  
Annales sultanorum Othmanidarum a Turcis sua lingua scripti ... 
Francofurdi [Frankfurt] : apud Andreae Wecheli heredes, 
Claudium Marnium et Ioannem Aubrium, 1588. 
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Apar menţiuni relative la diferiţi domnitori români: de pildă, pe pagina din stânga, se vorbeşte despre Vlad al III-lea Ţepeş, căruia 
turcii îi spuneau Dracul, autori precum Antonio Bonfini arătând că acesta era numele tatălui său (Vlad al II-lea Dracul). De asemenea, 
aflăm că Ţepeş a fost întemniţat de regele Ungariei, Matia Corvin, sau că sultanul Mahomed al II-lea l-a pus pe scaunul Valahiei pe 
fratele mai mic al domnitorului (Radu cel Frumos), iar că acesta se învoise să le plătească tribut turcilor. 



LEUNCLAVIUS, Johannes.  
Historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum exscriptae libri XVIII ... 
Francofurdi [Frankfurt] : apud heredes Andreae Wecheli, Claudium 
Marnium et Ioann. Aubrium, 1591. 
 

Exemplar  provenit din colecţiile „Bibliotecii Ion. I.C. Brătianu”. 
 
 

„[…] Is tantu[m] occultis artibus suis 
perficere potuit, ut Isfendiar Musam 
Zelebim, ad opidum suum Sinopio 
navigio impositum, in Valachiam 
trans mare nigrum, sive Pontum 
Euxinu[m], vehi curaret. Imperabat 
id temporibus apud  Valachos 
quidam eius regionis  princeps,  cui 
nomen  erat  Mirkies Iflacus, sive 
Marcus Valachus, vir inter 
Christianos fortissimus et 
accerimus” . 
 

În paginile unei alte opere 
alcătuite de Leunclavius, este 
amintit, în termeni elogioşi, 
domnitorul Mircea cel Bătrân, în 
raport cu protejatul şi aliatul 
său, Musa Celebim, unul dintre 
fiii sultanului Baiazid I care au 
co-guvernat o perioadă Imperiul 
Otoman. 
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SCHILTBERGER,  Hans.  
Ein wunderbarliche und kurtzweylige Histori, wie 
Schildtberger, eyner auss der Stadt München in Bayern ... 
[Nürmberg: durch Johann vom Berg und Ulrich Newber, 
1549]. 
 
 

Jurnalul de călătorie al cruciatului bavarez Hans 
Schiltberger (1380 – 1450?), originar din împrejurimile 
oraşului München, a fost publicat, începând din secolul 
al XV-lea, în diferite ediţii, cum ar fi cea de faţă din anul 
1549, înzestrată cu ilustraţii xilogravate. 
Martor ocular al Bătăliei de la Nicopole, autorul 
relatează, printre altele, un episod celebru, avându-l în 
prim plan pe Mircea cel Bătrân, menţionat în textul 
german ca „Hertzog ausz der Walachey (genant Merten 
Weywod)”. Înainte de începerea marii confruntări, 
acesta i-a cerut lui Sigismund de Luxemburg să fie lăsat 
să pornească primul atacul împotriva forţelor lui 
Baiazid I, pe care Mircea îl învinsese la Rovine. Deşi 
regele Ungariei, conducătorul coaliţiei creştine, a 
acceptat fără reţinere, Ducele de Burgundia – în fapt, 
fiul acestuia în vârstă de numai 24 de ani, cunoscut, 
ulterior, drept Ioan fără Frică – s-a împotrivit, 
reclamând pentru sine această mare cinste, pe motiv că 
era sosit de departe, cu mare cheltuială pentru armata 
sa numeroasă.  Deznodământul, după cum se ştie, a fost 
unul tragic pentru miile de cavaleri creştini.    
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SCHILTBERGER,  Hans.  
Ein wunderbarliche und kurtzweylige Histori, wie 
Schildtberger, eyner auss der Stadt München in Bayern von 
den Türken gefangen in die Heydenschafft gefüret vnnd wider 
heym kommen. ltem was sich für krieg vnnd wunderbarlieber 
thatten dieweil er inn der Heydenschafft gewesen zugetragen, 
gantz kurtzweylig zu lesen.  
Nürmberg: durch Johann vom Berg und Ulrich Newber, 
[1549]. 
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În memoriile lui Schiltberger, sunt amintite o serie de 
oraşe din Ţara Românească şi Moldova, denumite de 

acesta „marea şi mica Valahie” („grossen un[d] kleinen 

Walachey”), din Transilvania, „Sibenbürgen”, precum şi 
din Ţara Bârsei, “Wurtzerland”, locuri regăsite pe 
itinerarul călătoriei sale spre cetatea Nicopole. 



Foaie de titlu cu marca tipografică a lui Comin da Trino, a 
cărui deviză în limba latină era „Nos sumus gloriam mundi”. 
 
GUAZZO, Marco.  
Historie di Messer Marco Guazzo ove se conteneno le guerre di 
Mahometto imperatore de Turchi haute p[er] quindeci anni 
continui con la Signoria di Venetia, poi con il Re di Persia Usun 
Cassano, il Re di Napoli Ferdinando, e l'assedio di Rodi, e in che 
guisa e in che luogo mori. Con le guerre di suo figliuolo Baiasit 
fatte con il Carabogdan Voivoda della Valachia, et con il Soldan 
del Cairo, e molte giornate con la morte de i valorosi capitani il 
magnifico Bertoldo, il Conte Girolamo da Novello, il Conte Giulio 
patre del duca d'Atri, e moltri altri. 
In Venetia : [Comin da Trino] per Bernardino Bindoni 
Milanese, 1545.   
 

Exemplar  provenit din colecţiile „Bibliotecii Ion. I.C. 
Brătianu”. 
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GUAZZO, Marco.  
Historie di Messer Marco Guazzo ove se conteneno le guerre di 
Mahometto imperatore de Turchi haute p[er] quindeci anni 
continui con la Signoria di Venetia, poi con il Re di Persia Usun 
Cassano, il Re di Napoli Ferdinando, e l'assedio di Rodi, e in che 
guisa e in che luogo mori. Con le guerre di suo figliuolo Baiasit fatte 
con il Carabogdan Voivoda della Valachia … 
 

In Venetia : [Comin da Trino] per Bernardino Bindoni 
Milanese, 1545.   

Exemplar  provenit din colecţiile „Bibliotecii Ion. I.C. 
Brătianu”. 

Marco Guazzo (1480/1490 – 1556), scriitor italian instruit în 
arta războiului, autor de romane cavalereşti şi opere istorice, 
aminteşte de campania militară condusă de sultanul Baiazid 
al II-lea împotriva lui Ştefan cel Mare, „Carabogdan, voievodul 
Valahiei”, aşa cum era numit, în general, de către turci, 
domnitorul Moldovei (Carabogdania).  
În anul 1484 armata otomană a cucerit Chilia şi, apoi, 
„Moncastro” – una dintre vechiile denumiri purtate de 
Cetatea Albă - autorul notând faptul că sultanul a strămutat 
cinci sute de familii de localnici la Constantinopol, unde au 
fost lăsate să trăiască în mare sărăcie, lângă Poarta 
Selymbria. 
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Foaie de titlu purtând emblema tipografului şi 
librarului Altobello Salicato din Veneţia, cu următorul 
motto: „Materiam superat opus”. 
 
 
 
SANSOVINO, Francesco.  
Historia universale dell'origine et imperio de' Turchi. 
Raccolta et in diversi luoghi di nuovo ampliata da M. 
Francesco Sansovino; et riformata in molte sue parti per 
ordine della Santa Inquisitione. Nella quale si contengono le 
leggi, gli offici, i costumi, et la militia di quella natione; con 
tutte le cose fatte da loro per terra, et per mare. Con le vite 
particolari de Principi Othomani […]. 
In Vinegia [Veneţia]: presso Altobello Salicato, 1582.   
 
Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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SANSOVINO, Francesco .  
Historia universale dell'origine et imperio de' Turchi. Raccolta et in diversi 
luoghi di nuovo ampliata da M. Francesco Sansovino […]. 
In Vinegia : presso Altobello Salicato, 1582.   
 

Despre Asediul Belgradului, confruntarea din anul 1456 care i-a avut ca 
protagonişti pe sultanul Mahomed al II-lea şi pe Iancu de Hunedoara: 
„[....] essendo già entrati i Turchi nella città, sopragiunse Giaco Vaivoda padre 
del Rè Matthia, famosiss[imo] capitano de gli Ungheri in quei tempi, col qual’era 
un frate din San Francesco nominato fra Giovanni Capestrano [...] I quali tutti 
insieme col detto Capitano animosamente soccorrendo Belgrado, ributtarono i 
Turchi fuori della città. In questa battaglia fu ferito Maometh, onde fu costretto 
a partirsi con suo gran danno, e con maggior vergogna” (p. 169). 

  

Despre luptele şi animozităţile dintre Mahomed al II-lea şi voievodul 
Moldovei, respectiv cârmuitorul „celeilalte Valahii”: „Nè per questo 
Maometh si spaventò punto, anzi fatto più coraggioso, l’anno seguente se 
n’andò all’assedio della fortissima città del Carabogdano, laqual prendendo, 
fece tributaria. Similmente il principe dell’altra Valacchia tolse a pagare il 
doppio più, che no[n] pagava il Carabogdano; oltre, ch’egli s’obligò d’andare a 
baciare il piè all’Imperator Maometh ogni due anni una volta in persona. Onde 
pose per ostaggio nella corte del Turco il più stretto parente che havesse. Fu 
sempre Carabogdano in gran riputatione appresso I Turchi […]” (p. 169). 
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Foaie de titlu cu marca tipografică a Oficinei Oporiniana, 
fondată de eruditul tipograf umanist Johannes Oporinus 
din Basel.  
 
 
Lucrarea constituie una dintre cele mai cunoscute 
cronici maghiare şi aparţine învăţatului italian Antonio 
Bonfini (1427/1434 – 1503?), poet, traducător al unor 
opere literare şi istoriograf la curtea regală de la Buda, în 
timpul domniei lui Matia Corvin şi, apoi, a succesorului 
acestuia Vladislav al II-lea al Ungariei.  
Ediţia de faţă este cea de-a doua ieşită de sub teascuri, 
deşi prima completă, şi a apărut sub îngrijirea unui alt 
cărturar umanist de seamă, care, la rândul său, a 
îndeplinit funcţiile de cronicar oficial, consilier şi 
bibliotecar la curtea vieneză a Împăratului Maximilian al 
II-lea, anume medicul originar din oraşul Trnava, 
Joannes Sambucus  (1531 - 1584). 
 
BONFINIUS, Antonius.  
Rerum Ungaricarum decades quatuor, cum dimidia ... Basileae 
[Basel] : ex Officina Oporiniana, 1568. 
 
 

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie 



„Valachi enim e Romani oriundi, quod eorum 
lingua adhuc fatetur, quum inter tam varias 
Barbarorum gentes sita adhuc extirpari non 
potuerit, ulteriorem Istri plagam, quam Daci ac 
Get[a]e quondam incoluere, habitaru[n]t nam 
citeriorem Bulgari, qui e Sarmatia prodiere, deinde 
occuparunt. E legionibus enim, et coloniis, a 
Traiano ac caeteris Romanorum Imperatoribus in 
Daciam deductis, Valachi promanarunt: quos Pius 
a Flacco pronunciatione germanica Vlachos dici 
voluvit: nos contra απο του βαλλειν και της 
ακιδος dictos esse censuimus, quum sagittandi 
arte praepolleant [...]” 
 

Lucrarea include mai multe informaţii 
privitoare la spaţiul românesc, din vechime şi 
până la momentul redactării cronicii, spre 
finele secolului al XV-lea. Un accent deosebit 
este pus pe originea latină a locuitorilor 
acestor meleaguri. Bonfini combate teoria lui 
Pius al II-lea potrivit căreia etimonul „valah” 
ar fi provenit de la numele romanului 
Flaccus, însă cu argumente nu foarte 
judicioase. 
 

BONFINIUS, Antonius.  
Rerum Ungaricarum decades quatuor, cum 
dimidia ...  
Basileae [Basel] : ex Officina Oporiniana, 1568. BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie 



Despre campania militară condusă în anul 
1476 de Regele Matia Corvin, în „aceea parte 
a Valahiei căreia acum i se spune Moldova”, 
împotriva domnitorului Ştefan cel Mare.  
Autorul descrie lupta crâncenă de la Baia, 
când însuşi suveranul Ungariei a fost rănit.  
 
 
BONFINIUS, Antonius.  
Rerum Ungaricarum decades quatuor, cum 
dimidia ...  
Basileae [Basel] : ex Officina Oporiniana, 
1568. 
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MÜNSTER, Sebastian.  
Cosmographiae universalis lib. VI in quibus iuxta certioris fidei scriptores, sine 
omni cuiuscunq[ue] molestia, vel laesione, describuntur, omnium habitabilis 
orbis partium situs propiaeque dotes. Regionum topographicae picturae ...  
Basileae [Basel] : ex Officina Henricpetrina, 1572. 
 

Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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Foaie de titlu cu 
emblema familiei de 
tipografi Petri din 
Basel, dintr-o ediţie 
latină ulterioară a 
unei lucrări de 
referinţă a secolului 
al XVI-lea, deosebit 
de apreciată în epocă. 
Este vorba de  
Cosmografia, opera 
scriitorului şi 
cartografului german  
Sebastian Münster 
(1488-1552), într-un 
volum decorat cu 
hărţi şi ilustraţii 
xilogravate, 
incluzând şi un 
portret  al autorului 
la vârsta de 60 de ani. 



„Europae tabula”. 
Xilogravură 
 

Harta inversată a Europei, orientată 
contrar convenţiilor cartografice 
actuale, sudul fiind reprezentat în 
partea de sus, nordul jos, estul în 
stânga și vestul în dreapta. 
„Valahia magna”, „Moldavia” şi 
„Tra[n]ssilvania” sunt indicate în 
marginea stângă, intrând, astfel, în 
alcătuirea hotarelor răsăritene ale  
continentului . 
 

MÜNSTER, Sebastian.  
Cosmographiae universalis lib. VI in quibus 
iuxta certioris fidei scriptores, sine omni 
cuiuscunqve molestia, vel laesione, 
describuntur, omnium habitabilis orbis 
partium situs propiaeque dotes. Regionum 
topographicae picturae ...  
Basileae [Basel] : ex Officina 
Henricpetrina, 1572. 
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„ Transsylvaniae tabula”. 
Harta xilogravată a Transilvaniei, 

numită, în text, şi „Şapte Cetăţi” („Septem Castra”).  
 

MÜNSTER, Sebastian.  
Cosmographiae universalis lib. VI in quibus iuxta 
certioris fidei scriptores, sine omni cuiuscunqve 
molestia, vel laesione, describuntur, omnium 
habitabilis orbis partium situs propiaeque dotes. 
Regionum topographicae picturae ...  
Basileae [Basel] : ex Officina Henricpetrina, 1572. 
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„Landtafel des Ungerlands, Polands, Russen, 
Littaw, Walachey und Bulgarey” 
Hartă xilogravată reprezentând teritorii 
aparţinând Ungariei, Poloniei, Lituaniei, 
Rusiei, Bulgariei şi Tărilor Române. 
Apar denumirile: „Transilvania”, „Transalpina”,  
„Valachia”, „Moldavia”, „Bessarabia”. 
Această reprezentare cartografică face parte 
dintr-o ediţie germană ulterioară  a operei lui 
Sebastian  Münster, lipsind din ediţia latină 
menţionată anterior, în cadrul căreia  
provinciile româneşti sunt incluse într-o hartă 
dedicată Poloniei şi Ungariei, fără să figureze 
în titlul acesteia („Poloniae et Ungariae tabula”). 
 
 
MÜNSTER, Sebastian.  
Cosmographey oder Beschreibung aller Länder 
Herschafften und fürnemesten Stetten des gantzen 
Erdbodens ...  
Basel : durch Sebastianum Henricpetri, 1588. 
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Doi dintre membrii ilustrei familii de literaţi şi tipografi italieni 
Manuzio – Giovanni Pietro şi Paolo – strănepoţi ai marelui 
Aldo, semnează o lucrare consacrată ţinutului Transilvaniei, 
care reuneşte informaţii culese din mai multe surse, atât antice 
şi medievale, cât şi de dată mai recentă.  
Între acestea o pondere însemnată deţine opera învăţatului sas 
Georg Reicherstorffer (1495?–1554?), reprezentant al 
curentului umanist transilvănean, care oferea o descriere a 
meleagurilor sale natale („Chorographia Transylvaniae, quae Dacia 
olim appellata, aliarumque provinciarum et regionum succincta 
descriptio et explicatio”), dar şi o parte distinctă, dedicată Ţării 
Moldovei şi locuitorilor acesteia („Moldaviae quae olim Daciae 
pars, chorographia”), unde cărturarul călătorise în calitate de 
trimis diplomatic al regelui Ferdinand I de Habsburg la curtea 
domnitorului Petru Rareş.  
 
 
Foaie de titlu cu vinietă. 
 

MANUTIUS, Joannes Petrus ; MANUTIUS, Paulus. 
Transsilvaniae olim Daciae dictae descriptio a Io. Petro et Paullo 
Manuciis, ex variis veterum et recentiorum scriptorum monumentis 
et praecipue ex Giorgio a Reychersdorff, accurate in unum congesta. 
Romae : Ex typographia Accoltiana, 1596. 
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Harta Transilvaniei . 
Gravură în aramă, 
semnată J. Laurus. 
 
 
MANUTIUS, Joannes Petrus ; 
MANUTIUS, Paulus. 
Transsilvaniae olim Daciae dictae 
descriptio a Io. Petro et Paullo 
Manuciis, ex variis veterum et 
recentiorum scriptorum monumentis et 
praecipue ex Giorgio a Reychersdorff, 
accurate in unum congesta. 
Romae : Ex typographia Accoltiana, 
1596. 
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Pagini despre 
istoria şi geografia 
Transilvaniei. 
 
MANUTIUS, 
Joannes Petrus ; 
MANUTIUS, Paulus. 
Transsilvaniae olim 
Daciae dictae 
descriptio a Io. Petro 
et Paullo Manuciis ... 
Romae : Ex 
typographia 
Accoltiana, 1596. 
 

 
 



 

„In Transsilvaniensi conventu septem Saxonum sunt Civitates, quas 
Septem Castra, ni fallor, appellant, quarum nomina, pro earum 
dignitate collocata, sequuntur. 
 

Cibinium,                                                  Hermenstat. 
Brassovia sive Corona                           Cronstat . 
Bistricia                                                    Nosenstat. 
Segesvvaria                                             Scheszpurg. 
Megies                                                       Mydvvisch. 
Zabesus sive Zaaz sebes                        Millenbach. 
Colosvvaria                                               Clausenburg   […]“ 
 
Sunt prezentate cele şapte oraşe [sau Şapte Scaune n. a.] ale 
saşilor transilvăneni care au conferit denumirea medievală a 
provinciei  [lat. Septem Castra; germ. Siebenbürgen n. a.]:  Sibiu, 
Braşov, Bistriţa, Sighişoara, Mediaş, Sas-Sebeş şi Cluj. 
 
 
MANUTIUS, Joannes Petrus ; MANUTIUS, Paulus. 
Transsilvaniae olim Daciae dictae descriptio a Io. Petro et Paullo 
Manuciis ... 
Romae : Ex typographia Accoltiana, 1596. 
 
 
 

BNR, Colecţii Speciale, Cabinetul de Bibliofilie 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Glosar cuprinzând denumiri de ape curgătoare, locuri, cetăţi sau populaţii antice, consemnate documentar pe teritoriul Daciei  şi al Sarmaţiei. 
 

MANUTIUS, Joannes Petrus ; MANUTIUS, Paulus. Transsilvaniae olim Daciae dictae descriptio a Io. Petro et Paullo Manuciis ...  
Romae : Ex typographia Accoltiana, 1596. 
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Cronicarul, cartograful şi diplomatul polonez din secolul al XVI-lea, 
Marcin Broniowski, mai cunoscut sub forma latinizată a numelui Martinus 
Broniovius, a fost secretar al regelui Poloniei, Ștefan Báthory, în această 
calitate călătorind în Hanatul Crimeii şi alcătuind o descriere a ţinuturilor 
locuite de tătari.  
În prima ediţie a operei sale, „Tartariae descriptio”, apărută în anul 1595, se 
regăseşte o hartă a acestei peninsule, al cărui nume antic era Taurida sau 
Hersonezul Tauric, însă, mai important şi de un real interes pentru 
istoriografia Ţărilor Române, este faptul că include integral scrierea 
despre Transilvania şi Moldova, menţionată anterior, aparţinând lui Georg 
Reicherstorffer.  
Aceasta constituie, practic, o nouă ediţie a lucrării cărturarului sas, 
originar din Sibiu, preluând şi reprezentările cartografice ale celor două 
provincii, care însoţeau prima ediţie completă, apărută la Viena în anul 
1550.  
 
Foaie de titlu cu marca tipogrfică. 
 

BRONIOVIUS,  Martin. 
Martini Broniovii de Biezdzfedea, bis in Tartariam nomine Stephani Primi Polonae 
regis legati, Tartariae descriptio, ante hac in lucem numquam edita, cum tabula 
geographica eiusdem Chersonesus Tauricae. Item Transsylvaniae ac Moldaviae, 
aliarumque vicinarum regionum succcincta descriptio Georgii a Reichersdorff, 
Transsylvani, cum tabulis geographicis tam Moldaviae, quam Transsylvaniae  ... 
Coloniae Agrippiniae [Köln] : in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldii 
Mylii, 1595. 
 

Exemplar  provenit din fondul Constantin Karadja. 
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„Transilvania” 
Hartă gravată în aramă. 
 
REICHERSTORFFER, Georg. 
Transsylvaniae ac Moldaviae, aliarumque 
vicinarum regionum succcincta descriptio … 
În : BRONIOVIUS,  Martin. 
Martini Broniovii de Biezdzfedea, bis in 
Tartariam nomine Stephani Primi Polonae 
regis legati, Tartariae descriptio ... 
Coloniae Agrippiniae [Köln] : in officina 
Birckmannica, sumptibus Arnoldii 
Mylii, 1595. 
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„Moldaviae, finitimarumq[ue] regionum 
typus” 
Harta Moldovei, gravată în aramă. 
 
REICHERSTORFFER, Georg. 
Transsylvaniae ac Moldaviae, aliarumque 
vicinarum regionum succcincta descriptio … 
În : BRONIOVIUS,  Martin. 
Martini Broniovii de Biezdzfedea, bis in 
Tartariam nomine Stephani Primi Polonae 
regis legati, Tartariae descriptio ... 
Coloniae Agrippiniae [Köln] : in officina 
Birckmannica, sumptibus Arnoldii Mylii, 
1595. 
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Prima pagină din textul 
propriu-zis al lucrării nobilului 
şi literatului polonez Leonard 
Gorecki, dedicată luptelor 
acerbe purtate de Ioan Vodă cel 
Cumplit, cu oştile sultanului 
Selim al II-lea în anul 1574.  Deşi 
a reuşit să respingă cu vitejie, 
pentru o perioadă, atacurile 
otomane, domnitorul Moldovei 
a fost trădat în luptă de boierul 
Ieremia Golia Cernăuţanul 
(„Valahul”), fiind nevoit să se 
predea turcilor, care l-au ucis cu 
mare cruzime.  

 
GORECKIUS, Leonhardus. 

Leonhardi Gorecii, Equitis Poloni, Descriptio belli Iuoniae, Voivodae Valachiae, quod anno MDLXXIII,  
cum Selymo II, Turcarum imperatore, gessit . Huic accessit Io. Lasicii Historia de ingressu Polonoru[m] in Valachiam, cum Bogdano et caede Turcarum. 

Francofurti [Franckfurt] : apud Andream Wechelum, 1578. 
 

Foaie de titlu, având gravată 
marca tipografică  a lui Andreas 
Wechelus. 



Despre aşezarea geografică a Valahiei, „care odinioară era numită 
Misia [Moesia ] şi Dacia”, ulterior împărţită în Ţara Muntenească, 
„Valahia transalpină”, şi Moldova: 
„Valachia, que olim Mysia et Dacia dicta fuit, habet ab ortu Euxinum, à 
meridie Istru[m], seu Danubium, ab acassu Transylvaniae, ad Boream 
Russiae, seu Roxolanis, contermina. Tota regio in partes duas dividitur, 
in Valachiam Tra[n]salpinam, ac Moldaviam […]” 
 
 
 
GORECKIUS, Leonhardus. 
Leonhardi Gorecii, Equitis Poloni, Descriptio belli Iuoniae, Voivodae 
Valachiae, quod anno MDLXXIII, cum Selymo II, Turcarum imperatore, 
gessit . Huic accessit Io. Lasicii Historia de ingressu Polonoru[m] in 
Valachiam, cum Bogdano et caede Turcarum. 
Francofurti [Franckfurt]: apud Andream Wechelum, 1578. 
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Volumul include şi opera intitulată „Historia de 
ingressu Polonorum in Valachiam, cum Bogdano Voivoda, 
(cui successit Iuoniae) et caede Turcarum, ducibus Nicolao 
Mielecio et Nicolao Sieniawskio, A[nno] MDLXXII”, 
aparţinând unui alt învăţat polonez din secolul al 
XVI-lea, Jan Łasicki. 
Sunt relatate evenimentele din anul 1572, când ia 
sfârşit domnia lui Bogdan Lăpuşneanu, fiul lui 
Alexandru Lăpuşneanu şi predecesorul lui Ioan Vodă 
cel Cumplit pe tronul Moldovei. 
 
GORECKIUS, Leonhardus. 
Leonhardi Gorecii, Equitis Poloni, Descriptio belli Iuoniae, 
Voivodae Valachiae, quod anno MDLXXIII, cum Selymo II, 
Turcarum imperatore, gessit . Huic accessit Io. Lasicii 
Historia de ingressu Polonoru[m] in Valachiam, cum 
Bogdano et caede Turcarum. 
Francofurti [Franckfurt]: apud Andream Wechelum, 
1578. 
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În partea stângă: 
Foaie de titlu cu vinietă. 
 
 
În dreapta: 
Prima pagină a textului. 
 
 
 
Discours de ce qui passé en 
Transylvanie, de l'union 
des Princes de Moldavye et 
Duc de Valachie, avec le 
Vvaivode pour la deffence 
de la Chrestienté contre le 
Turc. 
À Lyon : par Thibaud 
Ancelin, 1595. 
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Spre finele secolului al 
XVI-lea, în centrul şi 
vestul Europei, la Praga, 
Dresda, Nürnberg, 
Roma, Lyon sau Paris, se 
înregistra o afluenţă 
fără precedent a 
tipăriturilor care făceau 
cunoscute, pe numai 
câteva pagini, ultimele 
ştiri sosite dinspre 
Transilvania, Ţara 
Românească şi Moldova, 
principate  aflate în 
prima linie a alianţei 
militare creştine 
împotriva asalturilor 
Semilunii. Aceste 
informaţii au sporit, în 
lumea apuseană,  faima 
combatanţilor, în 
special, a  Principelui 

Sigismund Báthory şi a 
domnitorului Mihai 
Viteazul. 
 
 



Aflăm că Principele Transilvaniei, Sigismund Báthory, a trimis sprijin militar conducătorului Valahiei, la fel şi celui al Moldovei, care îi erau aliaţi şi, în acelaşi 
timp, vasali, făcându-se referire la Mihai Viteazul şi Aron Vodă, însă fără ca numele acestora să fie precizate în text. Astfel, armata comandată de domnitorul 

muntean a cucerit oraşul Silistra, fortăreaţa Ismail (Smil/„Schmit”), oraşul Ruse (Rusciuc/„Orossiq[ue]”), pricinuind şi alte înfrângeri  şi  pagube însemnate 
turcilor şi tătarilor. Informaţiile au circulat în Europa, după cum se menţionează,  acestea proveniind de la Praga, unde fuseseră aduse printr-o solie din 

Transilvania,  la data de 24 iunie 1595. 



Portretul gravat al lui Sigismund Báthory, autointitulat Principe al Transilvaniei, 
  al Ţării Româneşti şi al Moldovei, după incheierea tratatelor de vasalitate cu 

domnitorii Mihai Viteazul şi Aron Vodă (acesta din urmă,  
succedat de Ştefan Răzvan) . 

 
LONICERUS, Johannes Adam. 
Pannoniae historia chronologica: res per Ungariam, Transylvaniam iam inde a 
co[n]stitutione Regnorum illorum, usq[ue] ad Invictiss. Rom. Im. Rodolphum II 
Ungariae Regem Christianum XXXX et Sereniss. Sigismu[n]dum Bathorium 
Trans. [...] Icones ge[n]uinae Regum, Ducum et Procerum eiusdem militiae. 
Tabula Chorographica Ungariae toti[us] nova quaedam Topographica et 
quaedam historiae effigiationes artificiosa. Index  rerum memorabilium. Omnia 
in aes eleganter incisa et recens evulgata per Theodoru[m] de Bry Leodien. 
[Interprete Teucrio Annaeo Privato, C. ex Germanico, in Latinum]. 
Francofurti [Franckfurt] : impressum per Johannem Kolitium, impensis 
Joh. Theodori et Joh. Israelis de Bry, fratrum, 1596.   
 

Scriitorului şi 
traducătorului german 
Johann Adam Lonicer (1557 
–  1559?), care a publicat 
sub pseudonim -  printre 
variantele adoptate 
regăsindu-se, îndeosebi, 
forma Teucrius/Thenorius 
Annaeus - precum şi fraţilor 
J. Theodor  şi  J. Israel de 
Bry, editori, ilustratori şi 
gravori prolifici, li se 
datorează  această istorie a 
Ungariei şi a Transilvaniei, 
într-o frumoasă ediţie 
latină, ilustrată.  



Construirea podului peste Dunăre şi Bătălia de la Giurgiu din 1595,  în 
urma căreia oastea otomană condusă de Sinan Paşa este învinsă şi 
nevoită să se retragă sub presiunea  forţelor valaho-transilvănene  
ale lui Mihai Viteazul şi Sigismund Báthory. 
Ilustraţii gravate în aramă. 
 

LONICERUS, Johannes Adam. 
Pannoniae historia chronologica: res per Ungariam, Transylvaniam iam 
inde a co[n]stitutione Regnorum illorum ... 
Francofurti [Franckfurt] : impressum per Johannem Kolitium, 
impensis Joh. Theodori et Joh. Israelis de Bry, fratrum, 1596. 
 

Exemplar provenit din fondul Constantin Karadja. 
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Apariţia a două semne, considerate miraculoase, o cometă şi o 
acvilă foarte mare, în timpul confruntărilor din anul 1595, pentru 
eliberarea Târgoviştei ocupate de otomani. 
Ilustraţie gravată în aramă. 
 

LONICERUS, Johannes Adam. 
Pannoniae historia chronologica: res per Ungariam, 
Transylvaniam iam inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, 
usq[ue] ad Invictiss. Rom. Im. Rodolphum II Ungariae Regem 
Christianum XXXX et Sereniss. Sigismu[n]dum Bathorium 
Trans. ... 
Francofurti [Franckfurt] : impressum per Johannem 
Kolitium, impensis Joh. Theodori et Joh. Israelis de Bry, 
fratrum, 1596.  
 

 Exemplar provenit din fondul Constantin Karadja. 
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diții de secol XVII E 



Ediţie ulterioară a cărţii de referinţă a istoricului, originar din 
Augsburg, Hyeronimus Oertel sau, sub forma latinizată a 
numelui, Ortelius (1543-1614), care a îndeplinit funcţia de notar 
la curtea imperială vieneză. 
Lucrarea prezintă luptele purtate de Regatul Ungariei şi 
Principatul Transilvaniei împotriva Imperiului Otoman între anii 
1395-1607, ediţia de faţă cuprinzând şi o completare acoperind 
perioada 1607-1665, alcătuită de Martin Meyer.  
 
Foaie de titlu cu tipar roşu şi negru. 
 

ORTELIUS,  Hyeronimus. 
Ortelius redivivus et continuatus, oder der Ungarischen Kriegs- 
Empörüngen, historische Beschreibung, darinnen enthalten alles, 
was sich bey vorgenommenen Beläger und Eroberungen der Stätte, 
Vestungen und Schlösser, deszgleichen in veranlassten Sclachten 
und vorgelauffenen Scharmützeln, zwischen theils Christlichen 
Ungarischen Königen und dem hochlöbl. Ertz-Hauss Oesrerreich, 
alsz auff einer und dem Turcken und dessen Anhang, auff der 
andern Seiten, in Ober- und Nider-Ungarn wie auch Siebenbürgen, 
von dem 1395 bisz in das 1607 Jahr [...]  Mit einer continuation von 
dem 1607 bisz an das 1665. Jahr vermehret durch Martin Meyern ... 
Zu Franckfurt am Mayn : bey Daniel Fievet, 1665.  
 

Exemplar purtând ex-librisul lui Dimitrie Sturdza. 
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ŢărileRomâne reprezentate într-o hartă dedicată Regatului Ungariei, înfăţişând şi teritoriul  ocupat de Imperiul Otoman până la Constantinopol. 
Planşă gravată în metal. 
 

ORTELIUS,  Hyeronimus.  Ortelius redivivus et continuatus, oder der Ungarischen Kriegs- Empörüngen ... 
Zu Franckfurt am Mayn : bey Daniel Fievet, 1665. 



Portretul lui Sinan Paşa,  
mort în anul 1596.  
Gravură în aramă de Johann Sibmacher. 
 

ORTELIUS,  Hyeronimus. 
Ortelius redivivus et continuatus, oder der Ungarischen Kriegs- 
Empörüngen, historische Beschreibung, darinnen enthalten alles, was 
sich bey vorgenommenen Beläger und Eroberungen der Stätte, 
Vestungen und Schlösser, deszgleichen in veranlassten Sclachten und 
vorgelauffenen Scharmützeln, zwischen theils Christlichen 
Ungarischen Königen und dem hochlöbl. Ertz-Hauss Oesrerreich, alsz 
auff einer und dem Turcken und dessen Anhang, auff der andern 
Seiten, in Ober- und Nider-Ungarn wie auch Siebenbürgen, von dem 
1395 bisz in das 1607 Jahr [...]  Mit einer continuation von dem 1607 
bisz an das 1665. Jahr vermehret durch Martin Meyern ... 
Zu Franckfurt am Mayn :  bey Daniel Fievet, 1665.  
 

Exemplar purtând ex-librisul lui Dimitrie Sturdza. 
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Bătalia pentru eliberarea 
Târgoviştei din octombrie 1595. 
Ilustraţie gravată în aramă. 
Gravor  Johann Sibmacher. 
 

ORTELIUS,  Hyeronimus. 
Ortelius redivivus et 
continuatus, oder der 
Ungarischen Kriegs- 
Empörüngen ... 
Zu Franckfurt am Mayn :  
bey Daniel Fievet, 1665. 
 

Exemplar purtând 
ex-librisul lui Dimitrie 
Sturdza. 
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Portretul Principelui  
Transilvaniei, 
Sigismund I Báthory . 
Gravură în aramă de 
Johann Sibmaher. 
 
 
ORTELIUS,  
Hyeronimus. 
Ortelius redivivus et 
continuatus, oder der 
Ungarischen Kriegs- 
Empörüngen ... 
Zu Franckfurt am 
Mayn :  bey Daniel 
Fievet, 1665. 
 

Exemplar purtând 
ex-librisul lui 

Dimitrie Sturdza.  

Capul cardinalului  
Andrei Báthory, 
principe al 
Transilvaniei, ucis în 
ziua de 9 noiembrie 
1559,  când încerca 
să se refugieze după 
înfrângerea armatei 
sale în Bătălia de la 
Şelimbăr, în faţa 
forţelor lui Mihai 
Viteazul. 
 
Gravură în aramă 
de Johann 
Sibmacher. 
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Portretul Voievodului  Mihai Viteazul,  
cu menţiunea „omorât la 18 august 1601”. 
Gravură în aramă de Johann Sibmacher. 
 
 

ORTELIUS,  Hyeronimus. 
Ortelius redivivus et continuatus, oder der Ungarischen Kriegs- 
Empörüngen, historische Beschreibung, darinnen enthalten alles, was 
sich bey vorgenommenen Beläger und Eroberungen der Stätte, 
Vestungen und Schlösser, deszgleichen in veranlassten Sclachten und 
vorgelauffenen Scharmützeln, zwischen theils Christlichen 
Ungarischen Königen und dem hochlöbl. Ertz-Hauss Oesrerreich, alsz 
auff einer und dem Turcken und dessen Anhang, auff der andern 
Seiten, in Ober- und Nider-Ungarn wie auch Siebenbürgen, von dem 
1395 bisz in das 1607 Jahr [...]  Mit einer continuation von dem 1607 
bisz an das 1665. Jahr vermehret durch Martin Meyern ... 
Zu Franckfurt am Mayn :  bey Daniel Fievet, 1665.  
 

Exemplar purtând ex-librisul lui Dimitrie Sturdza. 
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Autorul Achille Tarducci, originar din Ancona, a fost inginer 
militar la curtea  imperială a lui Rudolf al II-lea şi a alcătuit o 
serie de manuale de tactică a forţelor armate, fiind un admirator 
al generalului oştirilor habsburgice, Giorgio (în unele surse, 
românizat Gheorghe) Basta, căruia îi dedică lucrarea de faţă. 
Sunt relatate faptele de arme din anul 1597, respectiv 1600, ale 
acestui condotier născut, de asemenea, pe meleaguri italiene, 
care a luptat sub steagurile Regelui Filip al II-lea al Spaniei şi, în 
special, ale lui Rudolf al II-lea, Împăratul Sfântului Imperiu 
Roman. Numele lui Giorgio Basta ocupă un loc infam în memoria 
colectivă a românilor, din ordinul acestuia fiind asasinat, în anul 
1601, Mihai Viteazul, cel care fusese, pentru o vreme,  
conducătorul Ţării Româneşti, al Ardealului şi al Ţării Moldovei. 
 
 

Foaie de titlu cu vinietă. 
 
TARDUCCI, Achille. 
Delle fattioni  occorse nell’Ongaria vicino a Vacia, nel M.D.XCVII [1597] 
et la battagia fatta in Transilvania contra il Valacco nel 1600 dal Signor 
Giorgio Basta Generale dell’ armi in Ongaria Superiore sua Maestà 
Cesarea. 
In Venetia : Appresso Gio[vanni] Bat[tista] Cit. [Ciotti] Sanese 
all’Aurora, 1601. 
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În stânga: 
Portretul generalului  
Giorgio Basta. 
Gravură în aramă de Lucas 
Kilianus, după un desen al 
pictorului  german Hans von 
Aachen. 
 
 
În dreapta: 
Prima pagină a capitolului 
dedicat victoriei înregistrate 
de generalul Basta în Bătălia de 
la Mirăslău din 18 septembrie 
1600, împotriva lui Mihai 
Viteazul. 

 
 
 
 
 
 

TARDUCCI, Achille. 
Delle fattioni  occorse nell’Ongaria vicino a Vacia, nel M.D.XCVII [1597] et la battagia 
fatta in Transilvania contra il Valacco nel 1600 dal Signor Giorgio Basta Generale dell’ 
armi  in Ongaria Superiore sua Maestà Cesarea. 
In Venetia : Appresso Gio[vanni] Bat[tista] Cit. [Ciotti] Sanese all’Aurora, 1601. 
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Foaie frontispiciu gravată. 
 
BERTIUS, Pierre. 
P. Bertii Tabularum geographicarum 
contractarum libri septem, in quibus 
Tabulae omnes gradibus distinctae 
descriptiones accuratae, caetera supra 
priores editiones politiora, auctioraq[ue] ad 
Christianissimum Galliae et Navarrae 
Regem Ludovicum XIII. 
Amsterodami [Amsterdam] : sumptibus 
et typis aeneis Iudoci Hondii, 1616. 
 

Exemplar provenit din colecţiile 
Muzeului „ Al. Saint-Georges” 
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Prima pagină din capitolul  consacrat 
descrierii Transilvaniei în opera 
geografului şi cartografului flamand  
Pierre Bertius (1565-1629). 
 
BERTIUS, Petrus. 
P. Bertii Tabularum geographicarum 
contractarum libri septem, in quibus 
Tabulae omnes gradibus distinctae 
descriptiones accuratae, caetera supra 
priores editiones politiora, auctioraq[ue] ad 
Christianissimum Galliae et Navarrae 
Regem Ludovicum XIII. 
Amsterodami [Amsterdam] : sumptibus 
et typis aeneis Iudoci Hondii, 1616. 
 

Exemplar provenit din colecţiile 
Muzeului „Al. Saint-Georges”. 
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„Tra[n]ssilvania”. 
Hartă gravată în metal. 
 
BERTIUS, Pierre. 
P. Bertii Tabularum geographicarum 
contractarum libri septem, in quibus 
Tabulae omnes gradibus distinctae 
descriptiones accuratae, caetera supra 
priores editiones politiora, auctioraq[ue] ad 
Christianissimum Galliae et Navarrae 
Regem Ludovicum XIII. 
Amsterodami [Amsterdam] : sumptibus 
et typis aeneis Iudoci Hondii, 1616. 
 

Exemplar provenit din colecţiile 
Muzeului „ Al. Saint-Georges”. 
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Lucrarea cărturarului sas Johannes Tröster (1640?-1670?),  
originar din  Sibiu . 
 

 
Foaie de titlu  care prezintă, în stânga, un frontispiciu gravat cu o 
compoziţie alegorică, semnificând bogăţia Principatului 
Transilvaniei. 
 
TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen, Darinnen dessen Alter, und jetziger Einwohner  wahres, 
Herkom[m]en, Religion, Sprachen, Schriften, Kleider, Gesetz  und Sitten , 
nach Historischer Warheit von zweytausend Jahren her erörtert. Die 
berühmteste Städt in Kupfer eigentlich abgebildet; dabey viel Gothische 
und Römische Antiquitäten und Anmahnungen entdecket werden ... 
Nürnberg : in Verlegung Johann Kramers, gedruckt bey 
Christoph Gerhard, 1666. 
 

Exemplar provenit din fondul Constantin Karadja. 
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TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen … 
Nürnberg : In Verlegung Johann Kramers, gedruckt bey Christoph 
Gerhard, 1666. 
 

Exemplar provenit din fondul Constantin Karadja. 
 

 

Ilustraţii gravate, cele două personaje înfăţişate fiind un păstor şi o femeie 
români. 
 

Autorul remarcă limba şi trăsăturile etnografice comune ale 
românilor, precizând că aceştia sunt la fel pretutindeni, în Moldova,  
Valahia şi Transilvania. 
 
 



„Transylvania”. 1666. 
Harta gravată în aramă de Hans Jakob 
Schollenberger. 
În cartuş, este reprezentată stema 
principelui  Transilvaniei, Mihai Apafi I. 
 
TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist 
neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen … 
Nürnberg : In Verlegung Johann  
Kramers, gedruckt bey Christoph 
Gerhard, 1666. 
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„Hermanstad”.  
Vedere a  oraşului Sibiu. 
Gravură în aramă, semnată H. J. 
Schollenberger. 
 
 
TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist 
neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen … 
Nürnberg : In Verlegung Johann  
Kramers, gedruckt bey Christoph 
Gerhard, 1666. 
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„Cronstad”.  
Vedere a  oraşului Braşov. 
Gravură în aramă, semnată H. J. 
Schollenberger. 
 
 
TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist 
neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen … 
Nürnberg : In Verlegung Johann  
Kramers, gedruckt bey Christoph 
Gerhard, 1666. 
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„Scheszburg”.  
Vedere a  oraşului Sighişoara. 
Gravură în aramă de Hans Jakob 
Schollenberger. 
 
 
TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist 
neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen … 
Nürnberg : In Verlegung Johann  
Kramers, gedruckt bey Christoph 
Gerhard, 1666. 
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TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen … 
Nürnberg : In Verlegung Johann Kramers, gedruckt bey Christoph 
Gerhard, 1666. 
 

Exemplar provenit din fondul Constantin Karadja. 
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„Medwich”.  
Vedere a  oraşului Mediaş. 
Gravură în aramă semnată 

 H. J. Schollenberger. 

„Nösen”.  
Vedere a  oraşului Bistriţa. 
Gravură în aramă semnată 
 H. J. Schollenberger. 



„Clauseburg”.  
Vedere a  oraşului Cluj. 
Gravură în aramă semnată H. J. 
Schollenberger. 
 
 
TRÖSTER,  Johannes. 
Das Alt und Neu Teutsche Dacia. Das ist 
neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen … 
Nürnberg : In Verlegung Johann  
Kramers, gedruckt bey Christoph 
Gerhard, 1666. 
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Opera istoricului sas Lorenz Toppelt din Mediaş 
despre istoria Transilvaniei şi a locuitorilor săi, 
cu dedicaţia autorului către principele acestui 
ţinut, Mihai Apafi I.  
Textul latin a fost parţial tradus şi a constituit o 
sursă bibliografică importantă atât pentru 
Miron Costin în „De neamul moldovenilor”, cât şi 
pentru stolnicului Constantin Cantacuzino în 
„Istoria Ţării Româneşti”. 
 
 

Foaie de titlu cu emblema tipografilor, Horace 
Boissat şi Georges Remé, purtând deviza latină 
„Ingenium superat vires”. 
 
 

TOPPELTINUS,  Laurentius. 
Origines et occasus Transsylvanorum, seu erutae 
nationes Transsylvaniae, earumque ultimi temporis 
revolutiones, historica narratione breviter 
comprehensae.  
Lugduni [Lyon] : Sump. Hor. Boissat et Georg. 
Remeus, 1667. 
Primă ediţie. 
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În capitolul „Despre valahi sau 
olahi”, autorul readuce în  
atenţie disertaţia privind 
etimonul valah. 
Toppeltin arată că denumirea 
valahilor apare, de asemenea, ca 
„oláhi”, în limba maghiară, şi ca 
„blachi”, în scrierile greceşti. 
 
În ceea ce priveşte numele pe 
care şi-l dau ei înşişi, autorul 
remarcă  faptul că, şi în acele 
timpuri [a doua jumătate a sec. 
al XVII-lea], aceştia îşi spun 
„rumuni, adică romani”. 
 
 
  

TOPPELTINUS,  Laurentius. 
Origines et occasus Transsylvanorum, seu erutae nationes Transsylvaniae, 
earumque ultimi temporis revolutiones, historica narratione breviter 
comprehensae.  
Lugduni [Lyon] : Sump. Hor. Boissat et Georg. Remeus, 1667. 
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Portul  românilor din Transilvania. 
Ilustraţie gravată în aramă de C. Laauers, 
după un desen de  Paul Feldmayr. 
 

 
TOPPELTINUS,  Laurentius. 
Origines et occasus Transsylvanorum, seu erutae 
nationes Transsylvaniae, earumque ultimi 
temporis revolutiones, historica narratione 
breviter comprehensae.  
Lugduni [Lyon] : Sump. Hor. Boissat et 
Georg. Remeus, 1667. 
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Ilustraţie gravată în aramă de C. Laauers, 
după un desen semnat Paul Feldmayr. 
 

TOPPELTINUS,  Laurentius. 
Origines et occasus Transsylvanorum, seu 
erutae nationes Transsylvaniae, earumque 
ultimi temporis revolutiones, historica 
narratione breviter comprehensae.  
Lugduni [Lyon] : Sump. Hor. Boissat et 
Georg. Remeus, 1667. 
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 În paginile lucrării, este susţinută teza, destul de 
răspândită în epocă, potrivit căreia saşii transilvăneni şi-ar 
fi aflat originea în vechii daci, teorie argumentată prin 
unele asocieri semantice hazardate şi, mai ales, în lumina 
asemănărilor dintre aceştia, pe care autorul considera că 
le regăseşte în reproducerile după basoreliefurile 
Columnei lui Traian.  
Toppelt face trimitere la opera dedicată monumentului 
roman, alcătuită de autorul spaniol din secolul al XVI-lea, 
Alfonso Chacon (în text, sub forma italienizată „Ciacon”). 
Mai târziu, scrierea menţionată a stat la baza unui frumos 
album realizat de artistul Pietro Santo Bartoli. 
 
 

Planşă ilustrată. 
Desen şi gravură  în aramă  

de Pietro Santo Bartoli. 
 

Collona Traiana ereta dal Senato e Popolo Romano 
all’Imperatore Traiano Augusto nel suo Foro in Roma. 
Scolpita con  l’historie della Guerra Dacica la prima e 

la seconda espeditione, e vittoria contro il Re Decebalo.  
Nuovamente disegnata et intagliata da Pietro Santi 
Bartoli. Con l’espositione latina d’Alfonso Ciaccone, 

compendiata nella vulgare lingua […]  
da Gio. Pietro Bellori 

Roma : Gio.  Giacomo Rossi, [1672]. 
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Monografia consacrată Dunării şi afluenţilor săi, dar nu numai, a 
constituit, pentru autorul german Sigmund von Birken, un bun prilej 
de a ilustra o serie de locuri, oraşe şi cetăţi, întâlnite pe cursul 
acestor ape curgătoare. Sunt prezentate, astfel, şi meleagurile 
transivănene şi muntene. 
Ediţia de faţă este tradusă în italiană după textul original în limba 
germană.  
 
 
 
 

BIRKEN,  Sigmund von. 
L’ origine del Danubio : con li nomi antichi, e moderni di tutti li fiumi, et 
acque, che in esso concorrono, come anco delli regni, provincie, signorie, e 
città irrigate dal detto fiume, fino dove sbocca nel Mare Eusino. Annesovi un 
breve Compendio della Cronica Ungara, e Turchesca,  et adornato con 40. 
fgure in rame delle pricipali città e fortezze dell’Ungaria, Transilvania, e 
Croatia; con un breve racconto de’ fatti memorabili occorsi nelle guerre di 
Candia, Polonia  et Ungaria contro il Turco ...  
In Norimberga [Nürnberg] et in Bologna : per Gioseffo Longhi, 1684. 
 

Exemplar purtând ştampila „Donaţiunea C[onstantin] Argetoianu”. 
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„Varadino”.  
Vedere a  oraşului Oradea. 
Gravură în aramă. 
 

BIRKEN,  Sigmund von. L’origine del Danubio … 
In Norimberga [Nürnberg] et  in Bologna : per Gioseffo Longhi, 1684. 
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„Temisvar”.  
Vedere a  oraşului Timişoara. 
Gravură în aramă. 
 

BIRKEN,  Sigmund von. L’origine del Danubio … 
In Norimberga [Nürnberg] et  in Bologna : per Gioseffo Longhi, 1684. 
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„Alba Giulia”.  
Vedere a  oraşului Alba Iulia. 
Gravură în aramă. 
 

BIRKEN,  Sigmund von. L’origine del Danubio … 
In Norimberga [Nürnberg] et  in Bologna : per Gioseffo Longhi, 1684. 
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Capitolul dedicat Podului lui Traian, care a fost construit 
peste Dunăre, între cele două războaie purtate de acesta 
împotriva Regelui dacilor, Decebal.   
Se menţionează faptul că monumentalul pod, susţinut de 
douăzeci de pilaştri încrustaţi în marmură, a fost dărâmat 
din porunca lui Hadrian, succesorul Împăratului Traian, 
pentru  a  împiedica  invaziile barbare la sud de Dunăre, 
iar ruinele acestuia se puteau, încă, vedea în vremea lui 
Birken, în apropiere de [Drobeta - ]Turnu  Severin.  
 
 

BIRKEN,  Sigmund von. L’origine del Danubio … 
In Norimberga [Nürnberg] et  in Bologna : per Gioseffo 
Longhi, 1684. 
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Pasaje relative la râul Olt (lat. Aluta sau Alutus), la capitala 
Regatului Dac, Sarmizegetusa (ulterior, după cucerirea dacilor, 
această denumire fiind  conferită  capitalei provinciei romane 
Dacia, anume Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa), şi la râul 
numit Sargeţia, în albia căruia, susţine autorul german (şi 
potrivit unor legende şi anumitor scrieri antice), Regele 
Decebal şi-ar fi ascuns tezaurul din calea  romanilor. 
 

BIRKEN,  Sigmund von. L’origine del Danubio… 
In Norimberga [Nürnberg] et  in Bologna : per Gioseffo Longhi, 
1684. 
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Capitol despre Târgovişte, „ressidenza del Prencipe di 
Vallacchia”, în care este menţionat şi Bucureştiul, 
„fortezza di Bucorest”.  
  
 

BIRKEN,  Sigmund von. L’origine del Danubio… 
In Norimberga [Nürnberg] et  in Bologna : per Gioseffo 
Longhi, 1684. 
 
 

BNR, Colecții Speciale,  
Cabinetul de Bibliofilie 



Descrierea Regatului Ungariei, a Sfântului Imperiu 
Roman şi a Imperiului Otoman, aparţinând scriitorului 
german din secolul al XVII-lea, Johann Christoph 
Wagner, care oferă şi informaţii despre Ţările Române. 
 
 
Foaie de titlu cu tipar roşu şi negru. 
 
 
WAGNER, Johann Christoph. 
Delineatio provinciarum Pannoniae et Imperii Turcici in 
Oriente = Eine grundrichtige Beschreibung dess ganzen 
Aufgangs, sonderlich aber dess hochlöblichen Königreichs 
Ungarn, und der ganzen Türckey ... [Band 1-2]. 
Augsburg : Gedruckt und verlegt, durch Jacob 
Koppmayer, 1684-1685. 
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În prezentarea Moldovei şi a Ţării Româneşti, apar 
referiri la aşezări şi oraşe precum Târgovişte, Bucureşti, 
Suceava sau Botoşani. 
 
 
WAGNER, Johann Christoph. 
Delineatio provinciarum Pannoniae et Imperii Turcici in 
Oriente : eine grundrichtige Beschreibung dess ganzen 
Aufgangs, sonderlich aber dess hochlöblichen Königreichs 
Ungarn, und der ganzen Türckey ... 
Augsburg : Gedruckt und verlegt, durch Jacob 
Koppmayer, 1684-1685. 
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diții de secol XVIII E 



Cronica redactată de secretarul de limbă italiană şi latină al lui 
Constantin Brâncoveanu, florentinul Anton-Maria Del Chiaro, şi 
publicată pe cheltuiala autorului la Veneţia, la patru ani de la 
mazilirea domnitorului. Scriitorul italian radiografiază societatea 
munteană în ansamblul ei, aplecându-se atât asupra diferitelor 
aspecte ale vieţii localnicilor, cât şi asupra momentelor istorice 
tulburătoare din acea perioadă. 
Ediţia include o admirabilă hartă gravată a Ţării Româneşti (a se 
vedea pagina următoare), care, potrivit textului din cartuş,  a fost 
reprodusă la scară mai mică de veneţianul Marco Antonio Gigli, 
după o reprezentare cartografică anterioară a Valahiei, imprimată 
cu caractere greceşti, la Padova, în anul 1700. Aceasta fusese 
executată, prin intermediul descrierii oferite de stolnicul 
Constantin Cantacuzino, de către medicul, matematicianul şi 
filozoful Ioan Comnen, episcop de Silistra, şi dedicată domnitorului 
Constantin Brâncoveanu.  
 
Foaie de titlu. 
 
DEL CHIARO, Anton Maria. 
Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia : con la descrizione del 
paese; natura, costumi, riti, e religione degli abitanti : annessavi la tavola 
topografica di quella provincia, dove si vede ciò, che è restato nella 
Valachia agli Austriaci nel Congresso di Passarovitza . 
In Venezia : per Antonio Bortoli, 1718. 
 

Exemplar provenit din fondul Constantin Karadja. 
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Planşă ilustrată. 
Gravură în metal de Alessandro Dalla Via, după un desen al 
lui Pietro Uberti . 
 
Înfăţişează portretul lui Constantin Brâncoveanu, în 
medalion central, purtând inscripţia „Costantino Bassaraba 
Brancovani Principe di Valachia Decollat[o] in Costantinop[oli] 
MDCCXIV”. Sub acest medalion, este reprezentată stema 
Ţării Româneşti - acvila cu capul conturnat, având în cioc 
o cruce, în dreapta soarele, iar în stânga luna nouă. 
Compoziţia cuprinde şi portretele în medalion ale celor 
patru fii ai domnitorului, Constantin, Ştefan, Radu şi 
Matei, ucişi de otomani, împreună cu acesta şi cu sfetnicul 
Ianache (Enache) Văcărescu, la Constantinopol în anul 
1714. 
 
DEL CHIARO, Anton Maria. 
Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia : con la 
descrizione del paese; natura, costumi, riti, e religione degli 
abitanti : annessavi la tavola topografica di quella provincia, 
dove si vede ciò, che è restato nella Valachia agli Austriaci nel 
Congresso di Passarovitza . 
In Venezia : Per Antonio Bortoli, 1718. 
 

Exemplar provenit din fondul Constantin Karadja. 
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Prima ediţie a tratatului de geografie şi astronomie 
generală, alcătuit de patriarhul Ierusalimului, cărturarul 
grec Hrisant Notara (1663?-1731), care oferă, printre 
altele, coordonatele geografice ale oraşelor Bucureşti şi 
Târgovişte, calculate de acest erudit: 
 „Bukuresiou Mītropolis tīs Vlachias: [mīkos] 47 – [platos] 45”; 
„Trigovysou, ī Tergovysou tīs Vlachias: [mīkos] 48 – [platos] 46”. 
 

Lucrarea este dedicată lui Scarlat Mavrocordat, unul 
dintre fiii lui Nicolae Mavrocordat, domnitorul Ţării 
Româneşti, pentru care Hrisant Notara era un apropiat şi 
îndeplinise rolul de preceptor al copiilor acestuia.   
 
 
 
Foaie de titlu, pe care sunt gravate două viniete, prima 
reprezentând un glob pâmântesc, iar cea de-a doua o sferă 
armilară. 
 
 

Chrysanthos Notaras, patriarh al Ierusalimului. 
Eisagōgī eis ta geōgraphika, kai sphairika ... 
En Parisiois [Paris] : [s. n.], 1716. 
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„Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman”, opera 
eruditului domnitor moldovean Dimitrie Cantemir, în 
versiunea germană a lui Johann Lothar Schmidt. 
Aceasta a fost realizată după textul în limba engleză, 
tradus de Nicolas Tindal pe baza manuscrisului latin al 
lucrării, care vedea astfel lumina tiparului la Londra 
între anii 1734-1735.  
 
 
Foaie de titlu cu tipar negru şi roşu, decorată cu o 
vinietă gravată de G. D. Heuman, după un desen de C. A. 
Wagner. 
 
CANTEMIR, Dimitrie, domn al Moldovei. 
Geschichte des osmanischen Reichs nach seinem Anwachse 
und Abnehmen ... 
Hamburg : bey Christian Herold, 1745. 
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În stânga: 
Foaie frontispiciu 
cu portretul lui 
Dimitrie Cantemir,  
gravat de C. 
Fritzsch. 
 
 
 
 
 

În dreapta: 
prima pagină a 

capitolului despre 
viaţa domnitorului 

moldovean.    
 

CANTEMIR, Dimitrie, domn al Moldovei. 
Geschichte des osmanischen Reichs nach seinem Anwachse und Abnehmen ... 
Hamburg : bey Christian Herold, 1745. 
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Însemnările de călătorie din secolul al 
XVIII-lea ale lui Balthasar Hacquet, om de 
ştiinţă, pasionat de botanică, geologie, 
mineralogie, chiar şi etnografie, lucrarea sa 
în două volume cuprinzând şi informaţii 
preţioase despre ţinuturile româneşti aflate 
sub stăpânire habsburgică şi viaţa 
locuitorilor acestora.  
 
 
Foaie de titlu, pe care este gravată o vinietă 
cu un fragment de hartă reprezentând, 
parţial, Carpaţii Orientali şi pe cei nord-
vestici, şi, în stânga, foaie frontispiciu cu o 
gravură ilustrând un peisaj montan în zona 
cunoscută drept Ţara Dornelor. 
 
HACQUET, Balthasar. 
Hacquet's neueste physikalisch-politische 
Reisen in den Jahren 1788. und 1789. durch die 
Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen 
Rarpathen.  Erster Theil. 
Nürnberg : Im Verlag der Raspischen 
Buchhandlung, 1790. 
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Ilustraţii color, 
gravate, înfăţişând 
portul moldovenesc. 
 
 
 
 
HACQUET, Balthasar. 
Hacquet's neueste 
physikalisch-politische 
Reisen in den Jahren 
1788. und 1789. durch 
die Dacischen und 
Sarmatischen oder 
nördlichen Rarpathen.  
Erster Theil. 
Nürnberg : Im Verlag 
der Raspischen 
Buchhandlung, 1790. 
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Foaie de titlu pe care este gravată o vinietă 
cu o hartă stilizată, reprezentând, de-o 
parte şi de alta a lanţului carpatic, Ţara 
Românească, Moldova şi Transilvania. 
 
HACQUET, Balthasar. 
Hacquet's neueste physikalisch-politische Reisen 
in den Jahren 1788. und 1789. durch die 
Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen 
Rarpathen.  Zweyter Theil. 
Nürnberg : Im Verlag der Raspischen 
Buchhandlung, 1790. 
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„Scripta ferunt annos” 



Bibliografie selectivă 

CĂLĂTORI STRĂINI DESPRE ŢĂRILE ROMÂNE. Ed. şt. Maria 
Holban. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, Editura 
Academiei Române, 1968-2001. Vol. 1-10. 
 
CÂNDEA, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare : mică 
enciclopedie de creaţii româneşti şi izvoare despre români în 
colecţii din străinătate. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 
1991-1998.  Vol. 1-2. 
 

FOTINO, Dionisie. Istoria generală a Daciei sau a 
Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a Moldovei. Trad. George 
Sion. Bucureşti : Valahia, 2008.  
 

GIURESCU,  Constantin C. ; GIURESCU, Dinu C. Istoria 
românilor din cele mai vechi timpuri şi până azi. Bucureşti : 
Albatros, 1971.  
 
GRAESSE, Jean George Théodore. Trésor de livres rares et 
précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. Vol. 1-8. 
Milano, New York : Görlich, S. Hacker, 1950. 
 
 
 

 

IORGA, Nicolae. Istoria românilor prin călători. Ed. a 2-a 
adăugită. Vol. 1-2. Bucureşti :  Editura Casei Şcoalelor, 
1928. 
 
IORGA, Nicolae. Cronicile turceşti ca izvor pentru istoria 
românilor.  Bucureşti : Cultura Naţională, 1928. 
 
PREDESCU, Lucian. Enciclopedia Cugetarea : material 
românesc : oameni  şi înfăptuiri. Bucureşti : Cugetarea – 
Georgescu  Delafras, [1940].  
 
SCHATZ, Elena-Maria. Catalogul colecţiei de incunabule. 
Bucureşti : Biblioteca  Naţională a României, 1995. 
 
ŢARĂLUNGĂ, Ecaterina. Enciclopedia identităţii româneşti : 
personalităţi. Bucureşti : Litera Internaţional, 2011. 
 
VERESS, Andrei. Bibliografia română-ungară. Vol. 1. 
Bucureşti : Cartea Românească, 1931. 
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