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Scopul acestei lucrări este prezentarea ediŃiilor Boethius din secolele XV-XVI
aflate în Biblioteca Brukenthal. Anitius Manlius Torquatus Severinus Boethius (475-524),
filozof, descendent al unei vechi familii de patricieni romani, pentru o vreme a fost omul
de încredere al regelui got Theodoric (474-526), dar fiind acuzat de trădare cade în
dizgraŃie, fiind întemniŃat şi apoi decapitat. În închisoare şi-a scris opera sa cea mai de
seamă: „De consolatione Philosophiae”. Biblioteca Brukenthal deŃine mai multe ediŃii
din această lucrare, datând din sec. XV-XIX. Dorim să prezentăm ediŃiile din secolele
XV şi XVI.

Boethius, Anitius, Manlius Torquatus Severinus, (475-524)
Omul de încredere al lui Theodoricus (474-526)1, regele goŃilor răsăriteni
(ostrogoŃi), s-a născut la Roma în anul 475 (după unele opinii, în anul 480, sau în
intervalul dintre cele două date), fiind descendent al unei vechi şi influente familii de
patricieni romani, Anicius, din care mulŃi reprezentanŃi fuseseră consuli, chiar şi tatăl
lui, Flavius Manlius Boethius.
Rămas de tânăr orfan, Boethius a fost crescut sub tutela cărturarului şi
filozofului Quintus Aurelius Memmius Symmachus, cu al cărui fiică Rusticiana, se va
căsători mai târziu. A murit în anul 524 (525?).
Despre anii de tinereŃe şi de anii lui de studii se ştie foarte puŃin, cert este doar
faptul că în anul 510, deci aproximativ la vârsta de 35 de ani, a fost numit de către
regele Theodoric al goŃilor care cucerise până la aceea dată cea mai mare parte a Italiei,
înstalându-şi reşedinŃa la Ravenna, consul ordinarius sine collega la Roma, apoi în anul
522, magister officiorum, cea mai înaltă funcŃie administrativă în ierarhia demnităŃilor
romane din vremea respectivă.
Cariera politică a lui Boethius a luat sfârşit în mod tragic în urma unei acuze
de conspiraŃie.
În cea ce-l priveşte, fiind un om al culturii, s-a străduit folosindu-se de
influenŃele asigurate de relaŃiile pe care le avea atât cu societatea Romei vechi,
tradiŃionale, cât şi cu suflul nou, adus de către cuceritorii „barbari”, goŃii lui Theodoric,
1

Theodoric (Theuderich) cel Mare, (474-526), conducător al goŃilor din Răsărit, numit în 484 consul
de către împăratul Zenon (Imperiul Roman de Răsărit); după victoriile de la râul Isonzo (28 aug 489),
Verona (sept. 489) şi de la râul Adda (aug. 490), a purtat îndelungatul asediu al Ravennei (490-493), unde
se retrăsese Odoaker (Odoacru în limba română), primul rege barbar din Peninsula Italică, pe care a reuşit
să-l ucidă la 5 mart. 493, rămânând singur stăpânitor. (cf. Popa, Matei 1988, p.621).
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încercând să încetăŃenească cultura, filozofia, şi tot ce însemna gândirea, cugetarea, în
vremea respectivă.
Theodoric, regele got „barbar”, i-a apreciat strădaniile pentru a aduce cultură în
regatul său, dar cu toate acestea, fiind foarte vigilent şi precaut în cea ce priveşte puterea
sa asupra Romei, l-a bănuit de a-i fi duşman, aliat, sau chiar vândut Imperiului Bizantin,
adversarul din răsărit al Romei apusene deja îngenunchiate de către „barbarii” lui
Theodoric, deci un om cu carte, cu o cultură apuseană, nu putea să-i fie prieten în
niciun chip. Aceasta era părerea lui, şi conform acestei păreri a şi acŃionat.
Boethius, declarat trădător de către regele got Theodoric a fost întemniŃat, iar în
cele din urmă, după aproximativ doi ani de temniŃă, în anul 524 (525?), împreună cu
socrul său, cărturarul Symmachus, a fost executat prin decapitare.
Boethius a fost primul cărturar al Evului Mediu, şi filozof în acelaşi timp, care a
reuşit să pună laolaltă tezele filozofiei greceşti şi romane din Antichitate împreună cu
dogmele creştine, într-o vreme în care nu cartea, nu condeiul, ci pumnul şi sabia aveau
cuvântul hotărâtor. În cei doi ani de detenŃie, în închisorile lui Theodoricus a scris
lucrarea lui cea mai de seamă, De consolatione Philosophiae, adică Consolarea Filozofiei.
În ce constă opera lui Boethius ?
După izvoare bibliografice greceşti, el ar fi scris cărŃi dogmatice despre muzică,
aritmetică, precum şi comentarii la lucrările despre Logica a lui Aristotel, devenind în
acest fel unul dintre „părinŃii şcolii scholastice filozofice”, adunând cu sârguinŃă
cunoştinŃele enciclopedice , susŃinând „aproape de pragul slugărniciei” părerile
lui Aristotel2.
Pe lângă traduceri din lucrările în limba greacă ale lui Aristotel sau comentarii
asupra operei lui Aristotel, sunt cunoscute şi lucrări proprii ale lui Boethius, sau
atribuite lui. Enumerăm doar titlurile:
Institutio Arithmetica;
De Institutio Aritmetica Libri II;
De Institutione Musica Libri V;
Tractatus Theologici;
De Hebdomadibus;
De Trinitate;
Utrum Pater;
De Fide Catholica3.
Semnul de întrebare asupra autenticităŃii lor se pune şi acum.
Lucrarea lui cea mai de seamă rămâne însă De consolatione philosophiae, scrisă
în cinci cărŃi, în versuri şi în proză, a cărei limbaj avântat şi ideile cele mai nobile ale
filozofiei AntichităŃii cuprinse în ea, explică efectul şi marea popularitate pe care le-a
avut în Evul Mediu.
În ea, Boethius poartă o discuŃie cu Philosophia, care îl învaŃă, că orice noroc
este efemer, fără nici o şansă de reuşită pe termen lung. Savantul cel adevărat poate să
găsească tihnă, linişte şi siguranŃă, precum şi fericire doar în virtute, iar pedeapsa de la
Dumnezeu nu vine din răzbunare, ci doar pentru a curăŃa şi elibera sufletul păcătoşilor4.
Consolatio a cunoscut nenumărate ediŃii, fiind o carte apreciată şi căutată în
Evul Mediu. În continuare, prezentăm tipăriturile „Boethius” din secolele XV-XVI,
aflate în patrimoniul Bibliotecii Muzeului NaŃional Brukenthal din Sibiu.
2

Révai 1911, p. 442.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Boethius.
4
Révai 1911, p. 442-443.
3
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SECOLUL XV- INCUNABULE
1.BOETHIUS ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS: De consolatione
philosophiae cum expositione beati Thome de Aquino, Nürnberg, Anton Koberger5,
1473.
Incipit: Anity Manly Torquati Severini Boety Ordinary Patrity // viri exconsulis
de consolatione philosophie liber primus incipit // Metrum primum eroicum
elegiacum.
Explicit: Boety philosophice consolationis liber quintus explicit.
(urmează):
Incipit: SANCTI Thome de Aquino super libris Bo- // ety de consolatione
philosophie comentum // cum expositione feliciter incipit.
Explicit: Hic liber Boecii de consolatione philosophie in textu // latina
alemanicaque lingua refertus ac translatique una // cum apparatu et expositione beati
Thome de Aquino6// ordinis predicatorum finit feliciter. Anno Domini // M.CCCC.
LXXIII. XXIIII. Mensis, Yuly.// Condidit hoc Civis alumnis Nurembergensis // Opus arte
sua Antonius Coburger.
Bibliografie: Brunet, I, col. 1033.
Graesse, I, p. 463.
Jugăreanu, (79), p. 52.
Schatz-Stoica, B-105, p. 179.
Aspect grafic: tipar negru, text parŃial pe două coloane, litere 2 mărimi, iniŃiale
de mână în culori (roşu şi albastru), pagina care anunŃă titlul, ornamentată cu iniŃiale şi
ornamente florale realizate în foiŃă de aur şi culori.
PaginaŃia: 189 foi nenumerotate, in folio, 23-47 rânduri pe pagină.
Legătura: coperte din carton presat învelite în piele marmorată, cotor împărŃit în
şapte casete ornamentate cu motive florale aurite, în caseta a doua etichetă cu numele
autorului şi titlul cărŃii, forzaŃ roşu marmorat, tranşă roşie, („legătura Brukenthal”).
5

Koberger (Koburger) Anton, (1445-1513), tipograf şi editor vestit din Nürnberg. 236 ediŃii frumoase
îi poartă numele, de o execuŃie tipografică deosebită, realizate în officinile proprii din Nürnberg, Basel şi
Lyon, printre care Biblia germană în două volume (exemplare existente şi în Biblioteca Muzeului
NaŃional Brukenthal din Sibiu), precum şi cronica lui Hartmann Schedel, Liber Chronicarum, 1493, (un
exemplar deosebit de rar, aflat şi în Biblioteca Muzeului NaŃional Brukenthal din Sibiu). Toate lucrările
scoase de sub tiparul Anton Koberger excelează printr-o execuŃie tipografică deosebită şi prin ilustraŃii
remarcabile realizate de către artişti gravori şi ilustratori de carte renumiŃi şi foarte căutaŃi ai vremii. În
anul 1513, anul morŃii tipografului, afacerea nu a încetat să existe, ea fiind continuată de către vărul său,
Iohannes Koberger, pînă în anul 1525 (mort la 1 martie 1543), şi de către fiul, Anton Koberger cel Tânăr
(1519-1522), numărul ediŃiilor crescând în această perioadă de la 236 la 271, dar cu timpul afacerea a
început să decadă, iar în anul 1532 a încetat definitiv. (cf. Révai 1914, p. 768).
6
Thoma de Aquino, cel mai mare scholastic al Evului Mediu, călugăr în ordinul Dominicanilor, s-a
născut în anul 1226 în localitatea Roccasecca (Neapole) dintr-o familie de conŃi, a murit la Fossanova la 7
martie 1274 la vârsta de 48 de ani. A intrat în ordinul Dominicanilor la Neapole, în anul 1243, la vârsta de
abia 17 ani, împotriva dorinŃei familiei. A încercat să fugă la Roma, dar în drum a fost capturat de către
fraŃii săi, dus acasă şi întemniŃat într-un turn al cetăŃii de baştină a familiei. Aici a reuşit să se
familiarizeze cu Sfânta Scriptură, cu sentenŃiile lui Lombardus şi cu lucrările lui Aristotel. În anul 1245 a
reuşit să se returneze la Neapole, unde a depus jurământul de călugăr al ordinului Sfântului Dominic. A
fost trimis la Köln, devenind aici discipolul lui Albertus Magnus. A devenit preot consacrat în anul 1250.
De acum începe şi cariera sa de autor eclesiastic. El în persoană a scris foarte puŃin, mai mult a dictat,
dând de lucru adesea şi la 2-3 scribi în acelaşi timp. A murit în anul 1274. A fost sanctificat în anul 1323
(cf. Révai 1925, p. 828-829).
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Însemne de proprietate:
1. Însemnare manuscrisă: „Viennae catalogo inscriptus”.
2. Ex libris ştampilă: „Br. BRUKENTHAL’SCHES MUSEUM
HERMANNSTADT”.
ProvenienŃa: ColecŃia personală a baronului Samuel von Brukenthal.
Cota: veche: III.c. a.
Cota : nouă: I. 307.
Nr. inv: I. 315.
2. BOETHIUS ANICIUS MANLIUS TORQUATUS
consolatione philosophiae, Nürnberg, Anton Koberger, 1486.

SEVERINUS:

IN

De

Incipit: „Anitii Manlii Torquati Severini Boethii Ordinarii Patricii viri
exconsulis de consolatione philospohiae liber primus incipit”.
Explicit: „Anitii Torquati Severini Boethii viri nobis celebritate quemadmodum
orandi : textus De Philosophie consolatione: cum editione commentaria beati Thome de
Aquino ordinis predicatorum: Anthonii Kobergers civis inclyte Nurenbergensis verbis
industria fabrefactus finit feliciter. Anno a nativitate Iesu Christi Milessimo
CCCCLXXXVI. In vigilia Sancti Iohannis Baptiste. ”
Bibliografie: Jugăreanu, (80), p. 52.
Schatz-Stoica, B-101, p. 178.
Aspect grafic: tipar negru, text încadrat, pe două coloane, adnotări marginale în
manuscris.
PaginaŃie: 71 p. nen, in folio, 76 rânduri / pagină.
Legătura: coperte din lemn învelite în piele brună, parŃial restaurată.
Însemne de proprietate, însemnări manuscrise:
1. Ex libris manuscris: „Sum Ioannis Oltardi propriaque, Anno 1603.”7.
2. Ex libris manuscris: „H. K. B. XIII. A. 11”
(Hermannstadter Kappellenbibliothek ).
3. Ex libris manuscris: „IX. E. c”.
(signatura colecŃiei vechi a Bibliotecii Brukenthal).
4. Ex libris ştampilă:
„Br. BRUKENTHAL’SCHES MUSEUM IN HERMANNSTADT”.
5. Însemnare manuscrisă: titlul cărŃii :”Thomae Aquinatis Commentarisque
super Boethium Consolatione Philosophiae”.
6. ProvenienŃa: Biblioteca Capelei cu signatura: H.K.B.XIII.a. 118.
7

Oltardus, Ioannes, preot Ev. C.A. la Sibiu. ColecŃionar de carte şi autor, opera lui cea mai importantă
fiind: „Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum sive Annales Hungarici et Transsylvanici”, prima parte a
Cronicii cuprinzând perioada dintre anii 1591-1629 fiind scrisă de către el. Familia Oltardus: Ioannes
Oltardus (1576-1630), preot Ev. C. A. în Sibiu, întemeietorul familiei; Andreas Oltardus (1611-1660) tot
preot în Sibiu, a murit în anul 1660 împreună cu cei doi fii ai săi, în epidemia de ciumă care a atacat Sibiul în
aceea vreme. A deŃinut o bibliotecă valoroasă pe care a lăsat-o prin testament Gimnaziului Evanghelic C. A. din
Sibiu, de la care mai târziu aceasta a ajuns în patrimoniul Bibliotecii Brukenthal (1879); Ioannes Oltardus (?1704), este ultimul descendent al familiei. (cf. Szinnyei 1903, col. 1289-1292).
8
Biblioteca Capelei (Kapellen-Bibliothek): În 1592 Biblioteca oraşului (Sibiu), contopită cu cea a
Dominicanilor, a fost preluată de Gimnaziul săsesc din Sibiu şi depozitată în Capela Sfântul Iacob a
Bisericii Evanghelice. Cu timpul şi această bibliotecă îşi îmbogăŃeşte colecŃia prin donaŃiile unor
personalităŃi de seamă din Sibiu, cum a fost şi Andreas Oltardus. Biblioteca Capelei se remarcă de la
început prin numărul mare de incunabule (280). În anul 1879, Biblioteca Capelei, din cauza unor lucrări
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Cota veche: IX.E.c.
Cota nouă: I. 167.
Nr. inv: Inc. 1.
Notă: Cartea este legată împreună cu:
1. Sanson de Senis, Franciscus, Quaestiones in Phisicam Aristotelis, Venetia,
Ioannes Rubeus, 1496 (cota: I. 168);
2. Eyb, Albertus de, Margarita poetica, Venetia, Ioannes Rubeus, 1493,
(cota: I. 169).
3. BOETHIUS, ANICIUS, MANLIUS, TORQUATUS, SEVERINUS: De
consolatione philosophica et de disciplina scholastica cum commento Thomae de
Aquino, Venetia, Bonetus Locatellus, 1498.
Boetius de consolatione philosophica // et de disciplina scolarium.
Incipit: C. Anitii Manlii Torquati Severini Boetii // Ordinarii Patricii viri
exconsulis de consola // tione philosophie liber primus incipit.[...]
Explicit: Divi Severini Boetii de consolatione: nec // non de scholarium
disciplina melifluis ope // ribus cum Sancti Thome super utroque commen // tariis: in
hoc eodem volumine: impensis man // dato et impensis nobilis itegerrimique Viri //
Domini Octaviani Scoti civis Modoetiensis // finis est feliciter datus: Venetiis: Anno
incarnationis Domini post millesium qua- // terque centesimus nondentissimo octavo.
De- // cimo octavo Kalendas Iulias. Per Bonetum // Locatellum Bergoniensem.
Bibliografie: Jugăreanu, (81), p. 52.
Schatz-Stoica, B-104, p. 178.
Aspect grafic: tipar negru, text încadrat, iniŃiale gravate, marcă tipografică.
PaginaŃia: 102 p. num, in 8˚ mare, text parŃial pe două coloane, 66 rânduri pe
pagină.
Legătura: coperte din carton presat învelite în piele brună ornamente iniŃial
aurite pe coperte, cotor cu 4 nervuri proeminente, casete cu ornamente florale aurite,
(sec. XVII).
Însemne de proprietate, însemnări manuscrise:
1. Supra-libros:” G. S.1603”.
2. Ex libris ştampilă: „Br.BRUKENTHAL’SCHES MUSEUM IN
HERMANNSTADT”.
3. Însemnare mss: „Hunc librum, tanquam veram antiquitatem, obtulit
Bibliothecae per Excellentissimum quondam Dominum Lib: Baronem
Samuelem de Brukenthal, dum viveret meritissimum M. Transylvaniae
Principatus Gubernatoreem Regium, Cibinii in usum publicum adornatae.
Cibinii die 22-a Augusti 1808. J. Bedeus de Scharberg. Secret.
Gubernalis”9.
Cota veche: III. B. b.
Cota nouă: I. 145 c.
Nr. inv: I. 417.
Notă: Este legată împreună cu:
de amenajare a străzilor oraşului, a fost desfiinŃată şi contopită în Biblioteca Muzeului Brukenthal.
(cf. Jugăreanu 1957, p. 4-5).
9
Bedeus, Iosephus de Scharberg, (1782-1858), demnitar în administraŃia săsească a Sibiului, om de cultură,
colecŃionar de carte, autor al unor lucrări privind istoria Transilvaniei (cf. Szinnyei 1891, col. 743-744).
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1. Metaphisica sive prima philosophia (qua Aristoteles theologiam appellat) a
nostrim in duodecim libros parciales est divisa, 1509.
2. Antonii Trombete Patavini, Opus in Metaphysica Aristotelis, Venetia, 1502.
SECOLUL XVI
1. Boethius, Anitius, Manlius, Torquatus, Severinus, De philosophico consolatu,
Strasburg, 1501.
Titlu: Boethius de Philoso // phico consolatu // sive de consolatione philosophie:
cum fi- // guris ornatissimis novit. expolit.
Colofon: Impressum Argentinae per Ioannem Grüninger Anno Incarnationis
Domini Milessimo quingentissimo primo, kalendas vero, VIII, Septembris.
Aspect grafic: tipar negru, ornamente tipografice (iniŃiale ornate, frontispicii,
vignete), marcă tipografică, ilustraŃii.(77-78).
Bibliografie: Brunet, I. 1034.
Graesse, I. 463.
V. D. 16: B. 6404.
Şerbănescu, II, 313.
PaginaŃie: 8 f. nen, 126 f. num, in folio, text pe 2 col, 45-64 r / pag.
Legătura: coperte din carton învelite în hârtie marmorată, cotor şi colŃuri din
piele, ornamente aurite pe cotor, tranşa roşie (sec. XIX).
Însemne de proprietate:
1. Ex libris manuscris: „Sub legem virgo: Georgiq. Bluem”.
2. Ex libris manuscris: „Georgius Bluem tota pub: verique possessor”.
3. Ex libris ştampilă: „Br. BRUKENTHAL’SCHES MUSEUM IN
HERMANNSTADT”
Însemnări manuscrise: comentarii la text, note de lector în limba latină cu
cerneală roşie.
Cota veche: III. c. b.
Cota nouă: v. II. 648.
Nr. inv: 46869.
Notă: Cartea cuprinde 77-78 ilustraŃii xilogravură, iniŃiale ornate, embleme etc.
Este o ediŃie deosebit de rară publicată de către Sebastian Brant.
Aranjamentul textului este caracteristic pentru lucrările timpurii ale officinei lui
Iohannes Grüninger10: Xilogravurile sunt o marcă în ilustraŃia de carte pentru „officina
Grüninger”. IlustraŃiile provin dintr-un atelier anonim din Alsacia şi au fost comandate
special pentru această lucrare. Sunt ilustraŃii de calitate, cu figuri şi peisaje, parŃial
potrivite cu textul. Cartea a doua conŃine una dintre cele mai vechi ilustraŃii a roŃii
norocului (Fortuna labilis). La un moment dat într-una din ilustraŃii apare litera „P”.
Reprezintă iniŃiala lui Johann Prüss der Altere (1447-1510?). Există mai multe variaŃii
ale numelui: „Prues, Bryse, Pryss, Pruss”. A fost tipograf, editor, negustor de cărŃi
(librar), la firma „Zum Thiergarten” în Strassburg, între anii 1480-1510. Multe tipărituri
ale sale au apărut totuşi fără menŃionarea firmei. Iohann Prüss a lucrat printre altele şi
pentru officina lui Johann Knobloch din Argentoratum (Strassburg).
Între 1480 şi 1527 Iohann Prüss semna cu monograma „P” !11.
10

Iohannes Reinhard alias Hans Grüninger (cca 1455-1532), tipograf şi editor. Începând cu anul 1483
avea propria sa officină la Strasburg, în care a tipărit aproximativ 300 de lucrări.
11
http://www.deutsche-biographie.de/sfz3104.html.
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2. Boethius, Anitius, Manlius, Torquatus, Severinus, Dialectica, VeneŃia, 1556.
Titlu: ANITII MANLII // Severini Boethi, inter Latinos // Aristotelis interpretes
// Et aetate primi et doctrina // praecipui Dialectica. // NUNC DENIQUE POST TOT
IMPRESSIONES, // auxilio manu scriptorum codicum, in pristinum candorem, a
MARTIANO ROTA //restituta: ac libris, titulis, ordine, vitaque: auctoris decorata. Opus
non minus // artis dialecticae, quam facultatis rhetoricae studiosis, perquam ne- //
cessarium.Atque haec prima impressio habuit. // IN HAC AUTEM NOVISSIMA
IMPRESSIONE SI // quid forte latuerat (quod tanta civile oportuit) prorsus repositum
est: Illud deinde accessit, quod lu- // cis plurimum affert, librorum, quos de suo Boethus
composuit, in capita distincto: Nova Porphy- // rianae arboris designatio. Et eiusdem
diligens explanatio. Index postremo, qui non multi- // tudine lectorem obstruere, sed
utilitate solertem excitare possit: atque ita // omni ex parte absolutum opus, nunc
denique excipe. // QUIBUS ADIECTA EST DISPUTATIO // Alexandri Aphrodisii de
diffinitione, cum annotationationibus Ambrosii // Nolani in eadem, nunquam alias
impressam. // VENETIIS, // Apud Hieronymum Scotum. // MDLVI.
Bibliografie: Şerbănescu, II, 314.
Aspect grafic: tipar negru, ornamente tipografice, scheme desenate, marcă
tipografică.
PaginaŃie: 3. f. nen, 140 f. num, in 8˚, 80 r / pag.
Legătura: pergament.
Însemne de proprietate:
1. Ex libris manuscris: „Possesor Ioachimus Bösshaupts mp”.
2.Ex libris manuscris: „Ex legato Domini Simonis Rihely Studiosi Cibin.
12
1660” .
3. Ex libris etichetă: „LIBER BIBLIOTHECAE GYMN. CIBIN. A. C. CL. N.
COMMODATUS PROBE CURETUR RITE RESTITUATUR AD
PROXIMAM D. XXXI. MART. XXX. IUN. XXX. SEPT. XVII. DEC”. [
CARTEA BIBLIOTECII GIMNAZIULUI DIN SIBIU A.C.CL.N. CARTEA
ÎNCREDINłATĂ SĂ FIE ÎNGRIJITĂ ÎN MOD CINSTIT SĂ FIE
RESTITUITĂ DUPĂ CUM SE CUVINE LA CEA MAI APROPIATĂ ZI
XXXI MART. XXX. IUN. XXX. SEPT. XVII. DEC.]
4.Ex libris ştampilă: „Br. BRUKENTHAL’SCHES MUSEUM IN
HERMANNSTADT”.
Cotă veche: H.K.B. XVIII. D. 10 [Hermannstadter Kapellenbibliothek].
Cotă veche: IX. D. f. (ColecŃia veche a Bibliotecii Brukenthal)
Cotă nouă: v. III. 1038.
Nr. inv: 93018.
3. Boethius, Anitius, Manlius, Torquatus, Severinus, Opera omnia, Basel, 1570.
Titlu: ANITII // MANLI // SEVE- // RINI BOETHI, // PHILOSOPHORUM
ET THEOLOGORUM PRINCIPIS OPERA // omnia, quorum alia ante impressa, nunc
denuo per doctos viros reco- // gnita-// alia, quae hactenus latuerunt, nunc primum
emendatiss. In lucem // prodeunt. In quibus praeter universae philosophiae
exactissimam do- // ctrinam, plurimorum in divinis mysteriorum, et difficiliorum loco12

Rihelius, Simon, Iohannes, originar din Sibiu, fost student la Strassburg, colecŃionar de carte,
donându-şi biblioteca Gimnaziului din Sibiu (1660). (cf. Szinnyei, 1906, col. 997).
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// rum in Platone, Aristotele aliisque Graecis et Latinis au- // toribus luculentissimae
explicationes // reperiuntur. // PRAETEREA IAM ACCESSERUNT, // Ioannis
Murmelii in V. Lib. De Consolatione Philosophiae commentaria. // Et in eosdem
Rodolphi Agricolae Enarrationes. // Item, Gilberti Porretae, Episcopi Pictaviensis in
IIII. Lib. De Trinitate com- // mentarii, ante nunquam aediti. // Praeter reliquos doctiss.
viros, HENRICUS LORITUS GLAREANUS, Arithmeticam et // Musicam
demonstrationibus et figuris auctiorem redditam, suo pristino nitori re- // stituit: Cui
exemplar aureum venerandaeque; vetustatis fuit // ex monasterio S. Georgii. // Et
MARTIANUS ROTA, opus de tota disserendi ratione, hoc est, organum, Dialecticae,
et // Rhetoricae studiosis necessarium, illustravit. Et huius autoris vitam, cum ex aliis, //
tum ex Boethi munumentis collectam, bona fide descripsit.// Haec pagina versa, altera
facie, librorum catalogum ofrendet. // Cum Caes. MAIEST. Gratia et Privilegio. //
BASILEAE, EX OFFICINA // HENRICPETRINA.
Colofon: BASILEAE, EX OFFICINA HENRICPETRINA, MENSE MARTIO,
ANNO MDLXX.
Bibliografie: Brunet, I, 1032.
Graesse, I, 462.
Şerbănescu, II, 315.
Aspect grafic: tipar negru, ornamente tipografice, marcă tipografică,scheme
desenate.
PaginaŃie: 22 foi nenumerotate, 1 foaie albă, 1546 pagini numerotate, in folio, 51
rânduri / pagină
Legătură: coperte din lemn învelite în piele brună. Ornamente executate prin
presare la rece, încuietori din metal, (sec XVI).
Însemne de proprietate:
1. Stema oraşului arsă în coperta 1. interior.
2. Supra-libros: „A. I. P. 1579”.
3. Ex libris etichetă: Biblioteca Gimnaziului din Sibiu.
Cotă: v. III.28.
Nr. inv: 11225513.

13

Şerbănescu 2010, p.73.
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Fig. 1. Legătură, coperta 1. Boethius,
De consolatione philosophica et de
disciplina scholarum, Venetia,1498.

Fig. 2. Pagină din text. Boethius,
De consolatione philosophica et de
disciplina scholarum, Venetia, 1498.

Fig. 3. Pagină din text. Boethius,
De consolatione philosophiae,
Nürnberg, 1486.

Fig. 4. Pagină ornamentată. Boethius,
De consolatione philosophiae,
Nürnberg, 1473.
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Editions by Boethius (15th-16th century) in the Library
of the Brukenthal National Museum in Sibiu
Abstract
The aim of this work is the presentation of the editions by Boethius from the 15th
and 16th century that are to be found in the Brukenthal Library. A. M. T. S. Boethius
(475-524) was a philosopher descending from an old family of Roman patricians. For a
period of time he was the confidential person of the Goth King Theodoric (474-526),
but being accused of treason he was banished, put in prison and finally beheaded. While
being in prison he wrote his main work: De consolatione Philosophiae. In the
Brukenthal Library there are quite many editions of this work printed during the 15th to
19th century. We wanted to draw the attention upon those printed in the 15th and 16th century.
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