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Introducere
Cercetarea filigranului dezvăluie istoria fabricării hârtiei manuale, asigurând o sursă
extraordinară de cercetare pentru etnografie, care poate descifra din desenul liniar evoluţia
costumelor, dar şi obiecte şi unelte de acum câteva sute de ani. Fără nici un fel de îndoială,
putem afirma că evidenţiază evoluţia simţului artistic al oamenilor de la începutul folosirii
filigranului până în secolul al XVIII-lea, transformarea formelor în funcţie de perioada când
au fost realizate, de la formele simple, până la cele complexe determinate de influenţa
ornamentaţiei gotice. De asemene, prin analiza filigranului putem obţine informaţii
interesante despre circulaţia hârtiei, completând, în acest fel, unele aspecte ale relaţiilor
economice dintre diferite zone ale Europei, precum şi identificarea locului de origine. Însă,
principalul beneficiu oferit de filigran este pentru paleografie şi bibliologie, care aplicându-se
principiile studiului interdisciplinar, apelează la filigran ca mijloc pentru datarea şi stabilire a
autenticităţii manuscriselor, tipăriturilor, hărţilor sau desenelor nedatate.
Abordarea unei asemenea teme de cercetare, care vizează hârtia şi filigranele, ni s-a
părut inedită, incitantă şi revelatoare, având în vedere că cercetările româneşti întreprinse
asupra acestui suport al scrisului şi artelor sunt puţine, mai ales după anul 1987 nu s-au
remarcat preocupări serioase, continue şi nu s-a înregistrat un interes privind această
disciplină. Problematica studierii hârtiei şi filigranului a suscitat, în decursul vremii, o
întreagă istoriografie autohtonă, de natură diversă, contribuind la crearea unei imagini,
considerăm noi lacunare, asupra utilizării hârtiei în spaţiul românesc mai ales pentru secolul al
XVII-lea. Acest fapt este evident, dacă ne raportăm la ceea ce se înregistrează la nivel
internaţional, unde au fost şi sunt realizate studii şi cercetări care tratează metodele de
fabricare ale hârtiei, modul de copiere al filigranelor cu ajutorul instrumentelor moderne de
radiografiere şi scanare, sunt realizate baze de date, aplicate softuri comparative, organizate
conferinţe privind hârtia şi filigranul.
Oportunitatea investigării filigranului a fost determinată, în principal, de lipsa unor
cercetări care să valorizeze un material asupra căruia s-au întreprins cercetări destul de
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restrânse, anume suportul documentelor emise de către Cancelaria princiară din Transilvania
în secolele XVI şi XVII. Prin observarea directă a hârtiei de import sau a celei fabricată în
Transilvania princiară, care păstrează în ea secrete, ce pot fi descoperite numai dacă este
privită în lumină, am avut posibilitatea de repertorizare a filigranelor a acestora, de precizare a
perioadei când apare un anumit tip de filigran, cu scopul realizării unui instrument de lucru
util atât paleografilor, cât şi istoricilor sau arhiviștilor deoarece datele pe care le furnizează
cercetarea filigranelor pot fi folosite cu suficientă încredere în vederea datării documentelor,
pentru corectarea greşelilor contemporane de datare, pentru depistarea falsurilor, dar şi pentru
ordonarea documentelor păstrate în arhive. Studierea documentelor de arhivă datate oferă
garanția unei datări corecte. De asemenea, am urmărit să stabilim locul producerii hârtiei
manuale filigranate, deoarece prin tratarea acestui aspect am dorit să venim în întâmpinarea
celor interesaţi în analiza relaţiilor comerciale.
Aşadar, cercetarea noastră s-a bazat pe analiza filigranelor documentelor datate
create de Cancelaria Principatului Transilvania depistate în fondurile instituţiilor
administrative şi economice, ale familiilor nobiliare şi în colecţiile de documente păstrate la
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, care se înscrie într-un cadru cronologic
mergând din anul 1541 până în anul 1689.
Având în vedere că filigranele erau mărci ale unor mori de hârtie, și care oferă
posibilitatea de identificare a producătorului, am urmărit să stabilim şi locul producerii hârtiei,
dar și perioada de utilizare hârtiilor identificate cu un anumit tip de filigran. Considerăm că
această informaţie este relevantă sub aspectul răspândirii acestui material, care a fost
comercializat de multe ori pe distanţe mari faţă de locul de fabricare, însă acest aspect nu a
reprezentat un interes principal în preocupările noastre, ci este doar un reper pentru subiecte
legate de relaţiile comerciale în interiorul statelor europene.
Abordarea analizei a fost realizată pe două paliere de cercetare , primul a vizat
investigarea elementelor fizice externe ale hârtiei, iar al doilea a avut ca obiectiv critica
filigranului.
În descrierea hârtiilor folosite de Cancelaria principelui am avut ca punct de plecare
crearea unei fişe de descriere a documentului, care să conţină câteva elemente esenţiale pentru
cercetarea noastră, respectiv criterii relevante pentru descrierea hârtiilor. Acestei fişe i-a fost
anexată imaginea filigranului.
Conţinutul fişei se referă la: locul unde se păstrează documentul, fondul sau colecţia
de documente de care aparţine, cota, data şi locul emiterii documentului, conţinutul pe scurt,
iar acolo unde acest lucru nu este posibil, doar date privind emitentul şi destinatarul,
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descrierea şi dimensiunea filigranului, poziţia acestuia pe coala de hârtie, direcţia de prindere,
distanţa dintre liniile de apă din zona de fixare a filigranului, dimensiunea colii de hârtie,
atunci când se poate stabili acest lucru, calitatea hârtiei.
În sistematizarea filigranelor s-au abordat două criterii de clasare, având în vedere că
cercetarea noastră a vizat atât hârtia de proveniență străină, cât și hârtia manufacturată în
Transilvania princiară. De aceea filigranele hârtiei de import au fost prezentare alfabetic,
deoarece hârtia de import prezintă o mare varietate de filigrane, a căror repartizare pe
producător nu s-a putut stabili în toate cazurile. Filigranele au fost grupate în funcție de
obiectul reprezentat și prezentate pe tipuri și subtipuri. Această metodă de clasare permite o
identificare mai ușoară a tipului sau variantei de filigran. Filigranele morilor autohtone au fost
clasificate pe producător. prezentate pe tipuri și variante în ordine cronologică. În ceea ce
privește delimitările variantelor problema este detaliată subcapitlolul 2.3.
La denumirea obiectelor reproduse în filigrane s-a ținut cont de prevederile
standardului de descriere consacrat la nivel internațional. Spre exemplu: acvilă, ancoră, ALL
MODE PAPIER, balanță etc.
De asemenea, s-a urmărit stabilirea perioadei de utilizare a hârtiei cu un anumit tip de
filigran și identificarea filigranelor în repertorii filigranologice.
La descrierea filigranelor s-au redat: parametrii figurinei, dar și distanța dintre liniile
de lanț verticale extreme, cele mai apropiate de zona de fixare a filigranului, în mm.
Filigranele însoțite de contramarcă sunt prezentate împreună. Distanțele dintre liniile de lanț
verticale au fost redate așa cum apar pe coala de hârtie din care au fost extrase, în formula: | X
| Y | mm. Acest mod de prezentare ajută la identificarea perechilor de site care au existat întro moară la un moment dat.
Aspectul hârtiei a fost abordat doar dintr-o perspectivă subiectivă, făcându-se referire
la culoare, eventual grad de deteriorare, deformările din timpul fabricării, omogenitatea,
prezenţa elementelor nedefibrate, care se observă prin transparenţa hârtiei, fără a face o
descriere a compoziţiei chimice a acesteia. Deși nu există o practică în acest sens, s-au
menționat și dimensiunile colilor: lățimea (partea mai lungă a colii), și înălțimea (partea mai
îngustă), în mm. Acest element de descriere ajută la urmărirea evoluției formatului hârtiei,
totodată face legătura între hârtiile de diferite dimensiuni și filigran, dar și calitatea hârtiei.
În plan secundar, în ceea ce privește conținutul documentelor, am urmărit să
observăm dacă a existat o preferință pentru un anumit tip de hârtie în redactarea documentelor
sau actelor, în funcție de importanța acestuia.
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Considerăm că este necesar să facem câteva menţiuni referitoare la metoda de
copiere a filigranelor. Aceste metode au evoluat de-a lungul timpului, de la metoda calcului,
la fotografierea prin transparenţa hârtiei, la metoda radiografierii, copierea cu hârtie
fotosensibilă, ajungând la cele contemporane, anume scanarea sau fotografierea prin
transparenţă şi prelucrarea electronică a imaginii.
Din cauza lipsei unor mijloace moderne de copiere a filigranului, până în prezent, cu
rare excepţii, publicarea filigranelor s-a înfăptuit prin metoda decalcului, adică a reproducerii
filigranului obţinut prin copierea pe hârtie de calc, de aceea, iniţial, am avut în intenţie să
utilizăm această metodă, însă am considerat că ne limita ca volum de cercetare, afectează
hârtia şi în acelaşi timp este inexactă. S-a preferat metoda fotografierii prin transparenţă,
pentru a extrage filigranul din hârtie, metodă care afectează cel mai puţin documentul şi
prezintă fidel filigranul. Însă, trebuie subliniat că şi această metodă are anumite neajunsuri,
deoarece imaginile nu se pot captura în cazul în care amprenta filigranului este difuză, când
este scris peste filigran sau sunt aplicate sigilii ale emitenţilor sau ştampile ale foştilor
deţinători, dar în aceste cazuri s-a făcut legătura cu imaginile care au putut fi capturate.

Principalele teme abordate
În Capitolul I s-au surprins principalele direcții de cercetare la nivel internațional și
național privind hârtia și filigranul, ceea ce ne-a permis să subliniem evoluția filigranologiei
ca știință de sine stătătoare, cu mijloacele proprii de cercetare și analiză. Această explorare
ne-a permis să evidențiem rămânerea filigranologiei românești la nivelul de cercetare din
pasiune sau strict într-un domeniu de interes restrâns, nefiind abordată o cercetare
instituționalizată, așa cum se manifestă în Europa.
Capitolul al II-lea este consacrat Utilizării hârtiei în Cancelaria princiară, care s-a
structurat pe două paliere. Unul având în vedere Cancelaria Principatului Transilvania, ca
principal consumator de hârtie din secolele XVI-XVII, iar celălalt privește evoluția hârtiei de
la apariția ei până la stadiul de hârtie europeană, realizând o analiză a caracteristicilor externe
și interne ale hârtiei.
Un subcapitol a fost dedicat filigranului, elementul intern principal al hârtiei
manufacturată manual în Europa, începând cu secolul al XIII-lea, în care ne-am propus să
prezentăm anumite aspecte legate de cercetarea filigranelor: semnificația acestuia, poziția
filigranului în coala de hârtie, probleme legate de delimitarea tipurilor și variantelor
filigranului, importanța filigranului pentru datarea documentelor.
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În Capitolul al III-lea, care este cel mai amplu, au fost prezentate filigranele
descoperite prin analiza hârtiei utilizată de Cancelaria principilor Transilvaniei din secolele al
XVI-lea și al XVII-lea. Filigranele întâlnite în suportul subiacent scrisului folosit în activitatea
politică, administrativă, economică sau juridică a Principatului Transilvania, în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea şi în secolul al XVII-lea sunt foarte variate şi într-un număr
mare. În demersul nostru s-au identificat 226 tipuri de filigrane, cu diferite variante, care pot
fi grupate în mai multe categorii: figuri antropomorfe, creaturi mitice, corpuri cereşti,
simboluri, fauna, flora, armoriale. Cele mai numeroase tipuri sunt cele care sunt inspirate din
faună, anume 67, care prezintă diferite reprezentări ale acvilei, cocoş, urs, şarpe, cerb, urmate
de cele care reproduc însemnele heraldice ale blazoanelor, 29 de tipuri.
Având în vedere diversitatea filigranelor identificate s-a impus abordarea unei
catalogări alfabetice a tipurilor depistate în hârtia care a circulat în Transilvania în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea şi secolul al XVII-lea, aşadar descrierea filigranelor a fost
făcută pornind de la elementul principal al filigranului, prezentând tipurile de filigrane
exemplare, reprezentative, dorind să ilustrăm varietatea lor: Acvila (1564-1673), ALL MOD
PAPIER (1639-1689), Ancora (1545-1635), Arbaleta (1553-1653), Balanța (1547), Cerb
(1634-1643), Cocoș (1599-1620), Coroana (1609-1686), Deviza GOTT ALLEIN DIC EHRE
(1636-1638), Literele W surmontat de coroană, K, P însoțit de elemente herladice , I H S
înscrise în cerc dublu (1564-1652), Miel pascal (1650-1687), Pălării (1647-1674), Roata
cu opt spițe (1623), Sirena (1656-1681), Pasăre înscrisă în cerc (1637), Porumbel (1641),
Scuturi mobilate cu elemente heraldice din faună, floră, animale fantastice etc. (15481690),Urs cu zgardă și elemente ale meșterilor papetari (1551-1564) etc.
Menționăm că limitele spațiale ale lucrării noastre nu ne-au permis prezentarea
tuturor tipurilor de filigrane copiate, ci am ales în mod deliberat prezentarea, cu titlu de
exemplu a celor frecvent întâlnite, având în vedere că acestea indică și sursele de
aprovizionare tradiționale pentru spațiul transilvănean.
Capitolul IV tratează filigranele hârtiei autohtone produsă în morile de hârtie din
Transilvania princiară. S-a evidențiat faptul că apariţia morilor de hârtie la mijlocul secolului
al XVI-lea, relativ târziu faţă de restul Europei, a fost determinată de dezvoltarea societății și
rezolvarea în scris a problemelor sale, de progresele culturale înregistrate în Transilvania,
nevoia de răspândire a noilor învăţături propagate de curentele reformate, dezvoltarea
activității tipografice, răspândirea scrierii în limbile naţionale şi nu în ultimul rând, de
interesele materiale ale unor orăşeni, dar și de dificultățile în aprovizionarea continuă, afectată
de contextul politic Totodată, fabricarea hârtiei în Transilvania trebuie pusă în legătură, dar şi
8

ca o consecinţă, cu migrarea producătorilor de hârtie, din zone unde erau un număr mare de
meşteri, ca Polonia sau Germania, aceştia îşi căutau locuri unde munca lor putea fi mai bine
valorizată.
În Transilvania secolului al XVI-lea inițiativele legate de fabricarea hârtiei și tipar au
aparținut mediului săsesc. Morile de hârtie au fost înfiinţate ca iniţiativă privată, în cazul
celor din Braşov şi Cluj, cu sprijinul unei instituţii, în cazul celei de la Tălmaciu - Sibiu, sau
ca demers princiar, în cazul morilor din Lancărm şi Gurghiu. Unele dintre ele s-au dovedit a
fi afaceri înfloritoare, de succes.
Fiecare moară de hârtie a beneficiat de un scurt istoric, fără a se insista asupra acestui
aspect, doar în măsura în care a fost pus în legătură cu momentul modificării însemnelor
utilizate pentru marcarea produsului.
Din analiza hârtiei manufacturată pe teritoriul Transilvaniei, utilizată în Cancelaria
principilor, în perioada 1546-1690, se pot desprinde mai multe aspecte în legătură cu
filigranele, calitatea și perioada de folosire a unui anumit tip de hârtie, dar și cu evoluția
materialului de scris și a morilor de hârtie.
În ceea ce privește calitatea hârtiei autohtone, doar printr-o analiză externă, fără a
aborda problema structurii, se poate remarca faptul că aceasta are calitate bună, fiind optimă
pentru scris.
Dacă ne referim la culoare, aceasta diferă în funcție de materialele textile folosite, de
perioada mai lungă sau redusă de preparare a pastei, sau de utilizarea substanțelor de albire. În
general, se observă că are culoarea deschisă, cu mențiunea că, așa cum a fost prezentat
anterior, hârtia produsă la sfârșitul secolului al XVII-lea, în moara de hârtie de la Gurghiu se
detașează de restul prin culoarea închisă.
Ca și grosime, pe baza analizei externe, hârtia obișnuită variază între 0,10 - 0,16 mm,
iar cea de format mare, produsă în moara de hârtie de la Brașov, este de aproximativ 0,19 mm.
Analizând dimensiunea hârtiei s-a constatat că hârtia de format obișnuit are lățimea
între 414- 428 mm și înălțimea între 320-330 mm, în timp ce hârtia de format mare are
lățimea între 588-594 mm și înălțimea de 459-461 mm.
Referitor la filigranele morilor de hârtie transilvănene se remarcă o mare varietate a
tipurilor folosite în fiecare moară. În compoziție se constată influența apuseană în alegerea
motivelor, prin preluarea simbolurilor cuprinse în însemnele heraldice locale sau aparținând
autorității. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că hârtia a fost utilizată de către
Cancelaria princiară ca suport subiacent pentru redactarea de scrisori de împuternicire pentru
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procurarea de acte, de ascultare de martori, de punere în stăpânire de donaţie, întărire pentru
chemare în judecată, de adeverire a mărturiilor şi jurămintelor, împărţire de moşii etc. Hârtia
de format mare a fost întrebuințată pentru redactarea de privilegii, deoarece aceasta imita
formatul pergamentului.
Concluzii
Teza de față se circumscrie interesului completării, aducerii de lămuriri suplimentare
și noi informații într-un domeniu de cercetare „uitat”, filigranologia. Deși s-a conturat ca
știință de sine stătătoare de la începutul secolului XX, în România nu a reușit să se impună ca
știință auxiliară, ci s-a conturat doar ca disciplină specială, care vine în sprijinul paleografiei,
bibliologiei și filologiei pentru localizarea, datarea și verificarea autenticității documentelor.
Raportându-ne la bibliografia românească existentă, s-a constatat că cercetarea
filigranologică este încă într-un stadiu incipient, ceea ce a motivat și alegerea temei noastre de
studiu, care se înscrie în linia cercetărilor efectuate de Gebhard Blücher, Gernot Nussbächer,
Sigismund Jakñ sau Alexandru Mareș în secolul trecut.
Scopul principal al lucrării este acela de a ilustra filigranele ascunse în hârtia care a
circulat în Principatul Transilvania. Cercetarea s-a bazat pe analiza documentelor de arhivă
datate, ca rezultat al activităţii Cancelariei principilor Transilvaniei, emise în perioada 15411689, păstrate la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, în următoarele fonduri și
colecții: Fondul Primăria oraşului Bistriţa, Seria I (1326-1700), Seria II (sec. XVII-XIX),
Fondul Primăria oraşului Cluj – Seria Acte și privilegii (sec. XIV-XIX) și Acte fasciculate
(sec. XIV-XIX), Fond familial Bálinttit (1344-1873), Fond familial Bethlen de Iktár (13041944), Fond familial Bornemisza de Kászon (1532-1918), Fond familial Jñsika (1573-1960),
Fond familial Kemény (1320-1650), Fond familial Suky (1294-1897), Colecţia Bresle,
Breasla aurarilor (1537-sec. XIX), Colecţia Documente medievale (1221-1600), Colecţia
Kemény Jñzsef (1543-1855), Colecţia Mike Sándor (1406-1826), Colecţia Socoteli princiare
(1608-1798), Fond Colegiul Reformat (1608-1948).
Alegerea perioadei de cercetare nu a fost întâmplătoare, ea coincide cu perioada de
funcționare a morilor transilvănene, având astfel o imagine completă asupra consumului de
hârtie de la nivelul Transilvaniei în secolele XVI - XVII, până la intrarea sub dominaţia
habsburgică. În această perioadă hârtia manuală a devenit principalul suport al scrisului
utilizat de către instituţiile centrale şi locale, dar era folosită şi pentru corespondenţa
personală.
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Rezultatele cercetării au scos în evidență faptul că pentru întreaga perioadă analizată
nu a existat o preferință pentru un anumit tip de hârtie, care să fi fost folosit exclusiv pentru
un singur destinatar, fapt scos în evidență în prezentarea fiecărui tip de filigran. La fel nu a
existat o preferință pentru folosirea unei anume hârtii pentru anumite categorii de documente,
cu excepția documentelor privilegiale de mai mare importanță, unde s-a folosit hârtia de
format mare, de proveniență italiană, turcească sau autohtonă, produsă în moara de hârtie de
la Brașov.
Analizând filigranele s-a constatat că hârtia, care era utilizată în Cancelaria princiară,
provenea din două surse. Prima, din import, fiind adusă în Transilvania de către negustorii
transilvăneni, care se aprovizionau de pe piețele europene, în special din Viena, unde era un
centru care colecta hârtia produsă în diferite locuri din Europa (Italia, Franța, Polonia, Elveția,
Austria, Bavaria etc.) sau direct din Republica Venețiană, mai ales în prima parte a secolului
al XVII-lea. A doua sursă de aprovizionare era reprezentată de piața autohtonă, care
comercializa produsele morilor de hârtie de la Brașov, Cluj, Sibiu, Lancrăm și Gurghiu.
O altă concluzie la care s-a ajuns este legată de preferința folosirii într-o cantitate tot
mai mare a hârtiei autohtone în perioada existenței morilor anterior menționate, hârtia de
import doar compensând în acele perioade necesarul de hârtie mereu în creștere.
Ineditul cercetării noastre constă în faptul că s-au identificat noi tipuri și variante de
filigrane, care nu apar în bibliografia de specialitate. Este vorba de filigranul morii de hârtie
de la Cluj, tip 3 varianta 3, și filigranul morii de hârtie de la Lancrăm, tip 2.
Totodată, considerăm că filigranul tip 2, atribuit morii de hârtie de la Lancrăm de
Gernot Nussbächer, prezentat de noi ca tip 11 și 12, nu aparține acestei mori de hârtie,
deoarece a fost identificat cu o diferență de 3 ani față de momentul înființării morii.
Presupunem că acest filigran aparține unei mori de hârtie din Austria actuală.
De asemenea, analiza filigranelor morii de hârtie din Lancrăm vine să combată teoria
emisă de Livia Bacâru, în legătură cu filigranul morii de hârtie de la Lancrăm, de tip 1
varianta 3, conform căreia acesta s-a folosit doar pentru marcarea hârtiei tipografice, la
solicitarea domnului Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, pentru nevoile tipografiei de
la Câmpulung. S-a constatat că de fapt acest tip de filigran se întâlnește și în hârtia de scris
folosită de Cancelaria princiară, ceea ce ne întărește presupunerea că formele de fabricare
folosite pentru prepararea hârtiei de scris și de tipografie erau aceleași, diferența era dată de
compoziția pastei și de modul de finisare a suprafeței.
Raportându-ne la istoriografia românească considerăm că analiza noastră aduce
informații noi cu referire la filigranele hârtiei autohtone și de import, care au fost cercetate
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doar sporadic și în general de către cercetătorii tipăriturilor, documentul de arhivă fiind folosit
doar în cercetările referitoare la istoricul morilor autohtone
Apreciem că un element de noutate îl reprezintă și modul de prezentare a filigranelor,
unde s-a optat pentru redarea imaginii în conținutul lucrării, deoarece acest lucru ușurează
regăsirea informației tehnice asociată fiecărui tip sau variantă de filigran în parte. Prin această
structurare apreciem că ne-am detașat puțin de modul clasic al cataloagelor de filigrane, unde
regăsirea informației este greoaie, fiind necesară măsurarea parametrilor filigranelor redate,
pentru corecta lor identificare.
Teza noastră, care se plasează într-un cerc restrâns al cercetărilor din domeniul
științelor auxiliare ale istoriei, a încercat şi, sperăm că, într-o oarecare măsură a reușit, să
ofere o imagine de ansamblu asupra tipurilor de filigrane din hârtia folosită în Cancelaria
Principatului Transilvania, în perioada 1541-1690, care să completeze sursele documentare
existente în acest moment şi să asigure un suport tehnic pentru ulterioare cercetări, pentru
datarea documentelor sau manuscriselor, pentru identificarea falsurilor sau remedierea
datărilor eronate. Pornind de la importanța cercetării unei asemenea teme sperăm ca pe viitor
să putem prelucra și celelalte tipuri de filigrane, care din cauza spațiului restrâns nu au putut fi
prezentate și să putem dezvolta alte direcții de cercetare care vizează alți emitenți, alte spații.
În cele din urmă s-ar putea realiza, prin analize comparative, dar după epuizarea întregului
material documentar de arhivă, instrumente de lucru utile arhiviștilor, istoricilor, cercetătorilor
hârtiei, filologilor, care să contribuie la buna cunoaștere a științelor auxiliare.
Suntem conștienți că demersul nostru poate reprezenta un început, ce urmărește
promovarea filigranologiei ca știință auxiliară de sine stătătoare, dar și readucerea în atenția
cercetătorilor a studiului hârtiei, sub toate aspectele ei. Totodată, s-a sesizat posibilitatea de
analiză a unor teme multiple, oferite de filigrane, pentru reconstituirea istoriei sociale, cum ar
fi identificarea unui grup social care avea acces la un anumit tip de hârtie, dar și urmărirea
evoluţiei simțului artistic, evidențiat în îmbrăcăminte sau în ansamblurile heraldice, a
diferenţierii sociale pe utilizatori ai hârtiei etc. Tema poate fi continuată şi aprofundată, în
ceea ce ne priveşte, prin diversificarea și extinderea ariei de cercetare, prin urmărirea evoluţiei
pe tipuri de filigrane, pe emitenți, instituții, anumite perioade de timp.
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