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Istoria culturii și civilizației din Transilvania este strâns legată de apariția tiparului, 
care a permis răspândirea ideilor și creațiilor culturale și crearea unui spațiu al dialo-
gului. Apariția preselor tipografi ce a făcut posibilă răspândirea pe plan local a culturii 
occidentale dar și un contact mai apropiat cu Țările Române, care furnizau tipografi , 
teologi și traducători pentru românii din Transilvania. O serie de lucrări apărute aici, 
în special cele de teologie ortodoxă, au benefi ciat și de fi nanțarea unor domni români 
care doreau să păstreze contactul cu românii ardeleni. Cărțile și broșurile tipărite au 
fost principalele instrumente ale polemicilor religioase și politice, fi ind folosite, atât în 
scopul prozelitismului religios, cât și pentru tranșarea unor dispute politice. Cartea 
a fost folosită atât pentru răspândirea unor culte cât și ca mijloc de răsplată a unor 
episcopi locali care uneori acceptau să sprijine un principe în schimbul înfi ințării unei 
tipografi i sau a fi nanțării de tipărituri.

În Țările Române tiparul apare la începutul secolului al XVI-lea, mai întâi în 
Muntenia și Transilvania, iar la mijlocul secolului al XVII-lea și în Moldova. Probabil 
că, până atunci, cărturarii locali își aduceau cărți tipărite din Occident iar clerul din 
zona fostului Imperiu Bizantin, unde supraviețuise o diasporă de preoți și credincioși 
ortodocși. Cartea manuscrisă apăruse în sec. XI-XII iar în sec. XV-XVI sunt produse în 
cancelariile domnești și în atelierele mănăstirești un număr mare de manuscrise îm-
podobite cu litere ornate, frontispicii și imagini colorate.1 Cei mai renumiți caligrafi  și 
grafi cieni, care au realizat aceste cărți s-au specializat în scriptorium-urile din mănăsti-

1 Pentru a avea o imagine asupra nivelului de dezvoltare a cărților manuscris din Țările 
Române vezi Corina Nicolescu, Miniatura și ornamentul cărții manuscrise din Țările Române: 
Sec. XIV-XVIII, București: Muzeul de Artă al R.P.R., 1964.
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rile de la Muntele Athos sau au fost învățați de călugări veniți de acolo. Manuscrisele 
din acea perioadă se prezentau sub formă de carte (numită și „codex”) care era alcătu-
ită din fi le de pergament legate într-o copertă de lemn acoperită cu metal prețios, fi l-
deș, piele sau țesături scumpe. Cartea manuscris nu era doar un mijloc de transmitere 
a cunoștințelor ci și un obiect de lux, o operă de artă. Cărțile din Transilvania erau 
scrise de obicei pe hârtie spre deosebire de cele din Țările Române unde era folosit 
exclusiv pergamentul. O caracteristică a cărților din Moldova este folosirea cu gene-
rozitate a aurului pentru colorarea frontispiciilor, literelor, vinietelor, și ornamentelor. 
Ornamentele realizate cu aur sunt rare în Țara Românească și nu sunt folosite deloc în 
Transilvania.

Începuturile istoriei tiparului, atât în Țările Române, cât și în Transilvania sunt pli-
ne de incertitudini. Autorii care tratează subiectul au păreri diferite cu privire la pri-
mele cărți apărute în aceste zone. Unii preferă să menționeze doar aparițiile certe, care 
sunt menționate de mai multe izvoare sau cărțile care s-au păstrat, îndoindu-se de co-
rectitudinea unor surse sau de competența lor în materie. Alții iau de bune toate rela-
tările din epocă oricât de inexacte ar fi . În legătură cu unele cărți data apariției este in-
certă, anul apariției nefi ind pomenit și cercetătorii emit ipoteze mai mult sau mai puțin 
plauzibile. Trebuie reținut faptul că de cele mai multe ori tipografi i din acele vremuri 
nu sunt simpli meseriași. Ei sunt oameni școliți, care și-au făcut de multe ori studiile 
în Occident. Educația superioară este necesară, pentru că tipograful este, de cele mai 
multe ori, și editor, traducător, prefațator și adnotator al cărții respective. Tipografi i 
comparau texte în mai multe limbi pentru a elimina greșelile prezente în unele ediții 
alcătuite neglijent, modernizau limba, în care era scrisă, o carte veche sau comentau și 
explicau textul, pentru ca și cititorii mai puțin avizați să poată înțelege ideile susținu-
te. Datorită faptului că primele texte erau religioase majoritatea tipografi lor din acea 
perioadă erau absolvenți ai unor colegii sau facultăți de teologie. Ulterior, atunci când 
tematica lucrărilor tipărite se va mai diversifi ca, tipografi i vor fi  și absolvenți de fi loso-
fi e, istorie, fi lologie etc.

Originile tiparului din Țara Românească sunt legate de un călugăr tipograf mun-
tenegrean numit Macarie, care după invazia otomană s-a refugiat în Veneția, unul 
dintre marile centre tipografi ce din Europa. Hotărât să înfi ințeze o tipografi e, domnul 
muntean Radu cel Mare a cumpărat din Veneția cele necesare și cu această ocazie l-a 
adus și pe Macarie la Târgoviște. Acolo, acesta a tipărit între 1508-1512 trei cărți: un 
Liturghier, un „Octoih” și un „Evangheliar”.2 Între 1512 și 1544 nu au mai fost tipă-
rite alte cărți în tipografi a domnească din Târgoviște. În 1544 a fost adus aici un alt 
tipograf, sârbul Dimitrie Liubovici, care a tipărit alte patru cărți bisericești în slavonă. 
Dintre cărțile religioase tipărite în țările române cea mai apreciată pare a fi  „Psaltirea”. 
În secolul XVI dintre cele 44 de tipărituri cu litere chirilice apărute în Transilvania și 

2 Camil Mureșanu, Istoria scrierii, a cărții și a tiparului: Curs universitar, Cluj-Napoca, 1995,
pp. 65-66.
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Țara Românească 10 erau diferite ediții slave de psaltiri.3 Alături de acestea întâlnim 
și ediții slave, slavo-române și românești ale celor patru „Evanghelii”. Popularitatea 
„Psaltirii” se poate explica prin faptul că ea era folosită atât pentru serviciul divin cât 
și ca manual pentru învățarea scrisului și cititului în școlile bisericești.

În perioada următoare în Țările Române tiparul a fost sprijinit prin donații de către 
domnitorii Matei Basarab și Vasile Lupu, pentru a fi  editate cărți de cult religios. În 
afară de cărțile religioase tipografi ile din Țările Române au produs și colecții de legi 
dintre care merită a fi  menționate „Pravila” de la Govora (1640), „Îndreptarea legii” 
(1652) apărută la Târgoviște și „Pravila” din 1643, o colecție de legi bizantine și itali-
ene tipărită la Mănăstirea Trei Ierarhi din Moldova. Situația tipografi ilor și atelierelor 
de gravură din Transilvania este infl uențată de caracterul multietnic al acestei regiuni. 
Atelierele tipografi ce au apărut pentru a satisface necesitățile germanilor, maghiarilor 
și românilor și deseori tipăreau doar cărți în limba comunității respective. Aceste comu-
nități etnice erau vizate și de tipografi  din Ungaria, care produceau atât cărți în limba 
maghiară, comandate de nobili transilvăneni cât și cărți în limba germană sau română. 
De multe ori, câte un nobil sau o față bisericească angaja un tipograf, pentru tipărirea 
unei cărți. Cărțile de cult sunt tipărite și de către diferiți episcopi maghiari, germani sau 
români aparținând mai multor culte existente în Ardeal. O localizare precisă a locului 
de apariție a unor cărți sau a anului apariției este aproape imposibilă. Din acest motiv 
am preferat să prezentăm, în primul rând, tipografi ile care au tipărit și carte în limba 
română, pentru că, în acest caz, este mai probabil că tipografi a se afl a în Transilvania.

Istoricul Camil Mureșanu susține că prima carte tipărită în Transilvania este un 
tratat despre ciumă, apărut în limba germană în 1530 la Sibiu.4 Această carte nu este 
pomenită de alți autori, iar ceilalți istorici consideră că prima tipografi e sibiană a fost 
înfi ințată cu 14 ani mai târziu. Datorită faptului că sursele, care au determinat această 
afi rmație, nu sunt citate, iar alte detalii lipsesc, considerăm că ea trebuie tratată cu re-
ținere. Producția de carte din această zonă este stimulată de Reforma religioasă care, 
la început în variantele luterană și calvină, iar apoi în cea unitariană, s-a răspândit 
mai întâi în rândurile sașilor și maghiarilor iar mai târziu și în rândurile populației ro-
mânești. Membrii acestor culte au încercat să răspândească credința, prin intermediul 
cărților tipărite. Acest fapt este subliniat și de către Vasilie Popp, un român ardelean 
care a scris în 1838 o istorie a tipografi ilor românești din Transilvania: „Pe la începu-
tul veacului al șaisprezecilea, întinzându-se dogmele luteranilor și ale calvinilor prin 
toată Ungaria și Transilvania, se străduia fi eștecare parte a semâna și a lăți dogmele 
sale, cu cât ar putea cu mai mare folos și socotind că prin tipărirea cărților cu atât mai 
lesne s-ar putea ajunge acel scopos, în scurtă vreme au rădicat 26 de tipografi i, din care 
numai una era a papistașilor, celelalte toate sau că era a luteranilor, sau a calvinilor. 

3 Bogdan Andriescu, Viața privată din Transilvania (sec. XVII-XIX) în însemnări pe cartea ro-
mânească veche (centre tipografi ce transilvănene), București: Editura Muzeului Național al 
Literaturii Române, 2013, p. 82.

4 Camil Mureșanu, op.cit., p. 66. 
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Acești noi reformatori, nu erau mulțămiți, că numai pe acelea nații care se ținea și 
urma dogmele Apusului să le tragă către dogmele sale, ci se străduia în tot chipul ca și 
pe cei de legea Răsăritului, pe greci, pe sârbi și mai vârtos pe români, carii era întinși 
prin toată Transilvania și în oareșcare părți a Ungariei a-i vâna spre învățăturile sale”.5

Sașii din Sibiu și Brașov au înfi ințat în acest scop în orașele lor tipografi i și mori de 
hârtie. Până atunci hârtia era importată din Cehia, Austria, Polonia sau Italia. În 1544 
a fost tipărit la Sibiu, de către un anume Filip Zugravul6 (care apare și sub numele de 
Filip Moldoveanul sau Filip Pictor) un catehism luteran pe care Mircea Tomescu îl 
consideră prima carte tipărită în limba română.7 Catehismul din Sibiu a fost răspândit 
în toate satele din ținuturile săsești și chiar și în Brașov, unde sfatul a hotărât în 1559 ca 
biserica românească Sf. Nicolae din Șchei să fi e „reformată” iar credincioșii să învețe 
Catehismul din 1544.8 După alegerea lui Petrus Haller ca jude al orașului propaganda 
luterană se întețește iar Filip Zugravul va tipări un Evangheliar bilingv, în slavonă și 
română, a cărui paternitate Mircea Tomescu consideră că i-a fost atribuită greșit de 
unii diaconului Coresi iar de alții ucenicului său Lorinț.

Tipăriturile din secolul XVI apărute la Sibiu sunt puține fi ind legate mai întotdeau-
na de tipografi  aduși din alte părți. Situația se schimbă însă spre sfârșitul secolului 
XVII și la începutul secolului XVIII, când producția de carte crește simțitor. Între 1696 
și 1744 în Sibiu se va afl a un tipograf cu numele de Bart, urmat în perioada următoare 
de un anume Petru Bart, probabil o rudă a sa care a moștenit tipografi a. La moartea 
sa Petru Bart lasă tipografi a lui Gheorghe de Klozius. Vasilie Popp este de părere că 
acești tipografi  erau de origine română.9 În 1780 apare la Sibiu o altă tipografi e româ-
nească, cea a lui Martin de Hohmeister. Dintre cărțile care au ieșit de sub teascurile 
acestor tipografi i merită să fi e menționate: „Ceaslov” (1696), carte dedicată lui Teofi l 
mitropolitul Bălgradului, „Învățătură cătră preoți și diaconi, cum să slujească în sfân-
ta biserică” (1789), „Tâlcul Evangheliilor” (1790), „Psaltirea prorocului și împăratului 
David” (1891), „Alexandria sau Istoria lui Alexandru Machedon” (1794), „Gramatica 
românească” (1797), „Filosofi a cea lucrătoare a rânduielilor dreptului fi rii” (1800) etc. 
La Brașov bazele tipografi ei au fost puse de luteranul Johann Honterus, învățat cu 
studii la Viena și Basel iar la Cluj de către reformatul Heltai Gáspár. Johann Honterus, 
care s-a născut în 1498 în Brașov a făcut studii în străinătate, la Universitatea din 
Viena, și a predat în 1530 la Universitatea Iagelonă din Cracovia. Între 1530 și 1533 a 
învățat arta gravurii în lemn și a tiparului la Basel, hotărât să pună bazele unei tipogra-

5 Vasile Popp, Disertație despre tipografi ile românești în Transilvania și învecinatele țări de la înce-
putul lor până la vremurile noastre, Sibiu 1838, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1995, p. 117.

6 Nicolae Iorga este de părere că această lucrare s-a făcut totuși cu teascurile lui Honterus din 
Brașov.

7 Mircea Tomescu, Istoria cărții românești de la începuturi până la 1918, București: Editura 
Științifi că, 1968, p. 45.

8 Nicolae Iorga, Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, vol. 1, Vălenii de Munte: 
Tipografi a „Neamul Românesc”, 1908, p. 166.

9 Vasile Popp, op.cit., p. 124.
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fi i în orașul natal. În 1533 a adus la Brașov cele necesare înfi ințării unei tipografi i iar 
în 1546 a contribuit la înfi ințarea unei mori de hârtie care a exportat acest produs și în 
Țara Românească și Moldova. În 1534 în acestă tipografi e a început tipărirea de cărți în 
limba latină. După moartea sa, în anul 1549, Valentin Wagner, care s-a ocupat de tipo-
grafi e, a desfășurat o activitate susținută de prozelitism calvin, în rândul celor de altă 
naționalitate decât cea germană. El a tipărit în limba greacă în 1550 „Catehismul” lui 
Luther și în 1557 „Noul testament”. În 1562 a tipărit cu litere chirilice, în limba sârbă o 
„Evanghelie”. Se apreciază că în tipografi a lui Honterus s-au tipărit în afară de cărțile 
de propagandă luterană aproximativ 53 de lucrări, dintre care 33 în limba latină, 14 în 
greacă și 6 în germană.10 În 1556, este adus la Brașov, de către judele orașului, Hans 
Bencner, diaconul Coresi, un tipograf din Țara Românească. Coresi, care învățase arta 
tiparului la Târgoviște11 a tipărit 22 de cărți bisericești dintre care 9 în limba română.12 
„Catehismul” tipărit de el în 1559 este prima carte tipărită în limba română care s-a 
păstrat până în ziua de astăzi. Coresi a tipărit atât cărți religioase luterane cât și calvi-
ne. Activitatea sa a contribuit la cristalizarea limbii române literare. În 1560 Coresi a 
început tipărirea unei „Evanghelii” românești declarând că dă această carte „popilor 
rumânești să înțeleagă, să învețe Rumânii cine-s creștini”.13 Succesul acestei cărți l-a 
determinat să mai tipărească în 1564 o ediție care, la cererea preoților români, avea 
adăugat un „tâlc al evangheliei, cum să poată și ei propovădui și a spune oamenilor în-
vățătură după cetitul Evangheliei”. Ediția era, deci, însoțită de explicații și interpretări, 
preluate dintr-o evanghelie redactată în maghiară pentru calvini. Datorită faptului că 
activitatea de prozelitism calvin a sașilor din Brașov pare să-l fi  supărat pe domnul 
muntean, Bencner a poruncit lui Coresi să tipărească o Evanghelie slavonă, pe paginile 
căreia să imprime stema Țării Românești. Prima carte tipărită în românește, cu litere 
latine, este un „Liturghier”, de inspirație calvină, apărut tot aici în 1570.

Cărțile tipărite în această perioadă nu aveau nici foaie de titlu și nici numerota-
rea paginilor. Formatul modern apare la noi mai târziu, prima carte de acest tip fi ind 
„Evanghelia învățătoare”, apărută în 1642 la Govora. Cărțile diaconului Coresi sunt 
împodobite cu inițiale gravate artistic, cu frontispicii, de cele mai multe ori cu motive 
fl orale, și cu gravuri care ocupă câte o pagină întreagă, completând textul. Coresi și-a 
adus contribuția și la modernizarea limbii române vorbite în Transilvania. Traducerile 
sale elimină arhaismele și regionalismele de aici folosind limba româna vorbită în Țara 
Românească. 

Brașovul era în acea perioadă un centru multietnic și multicultural în care românii 
aveau un rol important. Orășenii români bogați erau concentrați mai ales în cartierul 

10 Mircea Tomescu, op.cit., p. 46.
11 Coresi și-a făcut ucenicia în tipografi a lui Dimitrie Liubavici din Târgoviște, unde a și reve-

nit, din când în când, să mai tipărească unele lucrări. Chemat, de pildă, de Pătrașcu cel Bun 
a imprimat Triod Penticostarul slavon în 1557-1558.

12 Camil Mureșanu, op.cit., p. 67.
13 Apud Nicolae Iorga, op.cit., p. 172.
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Șcheilor. Românii din Brașov aveau relații comerciale dar și culturale cu cei din Țara 
Românească și Moldova însă mențineau contactul și cu unele capitale europene. Pe 
lângă biserica românească exista o școală în limba română și o bibliotecă.

În 1573 vine la Brașov Eftimie, fost episcop de Roman, sub îndrumarea căruia 
diaconul Coresi va scoate câteva cărți slavone care poartă pe ele stema munteană și 
pomenesc numele lui Alexandru Vodă și al tânărului voievod Mihnea, care au plătit 
pentru imprimarea lor. Din 1577 Eftimie va tipări pe socoteala sa cărți religioase care 
au alături de textul slavon și traducerea sa în românește. Succesul acestor cărți îi de-
termină și pe alți tipografi  să scoată cărți destinate românilor. Ungurul Lorinț diacul, 
ucenic al lui Coresi a tipărit o „Evanghelie” slavo-română și apoi a contribuit la edita-
rea „Evangheliei” de la Bălgrad. Doi ucenici ai lui Coresi, diaconul Șerban și diaconul 
Marian, au tipărit la Orăștie o traducere a „Paliei”, a „Vechiului Testament”, având la 
bază originale slavone, grecești și ebraice. După moartea judelui Johannes Benkner, 
atelierul lui Coresi va duce lipsă de comenzi tipărind doar câteva cărți la comanda 
unor nobili. Cărțile lui Coresi sunt decorate cu frontispicii simple iar în cele românești 
nu apare stema Țării Românești, care e prezentă în cele slavone. Se pare, că activitatea 
de tipărire a cărților reformate a avut ca rezultat deteriorarea relațiilor cu autoritățile 
bisericești din Țara Românească pentru că de la un timp Coresi nu mai apare amintit 
în colofonul tipăriturilor slavone. Pe ultimele cărți slavone sau bilingve româno-sla-
vone tipărite de Coresi nu mai apare amintit numele vreunui nobil sau a unei fețe bi-
sericești, ci numai numele său, semn că acestea au fost fi nanțate de tipograf. Pesemne 
că tipărirea de carte devenise între timp o afacere profi tabilă. Ultima carte tipărită de 
Coresi este un „Evangheliar slavon” din 1583. Una dintre cele mai importante tipo-
grafi i din Transilvania a fost cea de la Alba Iulia, capitala Principatului autonom al 
Transilvaniei. În special Principele Bethlen Gábor și cei doi principi Rákóczi au spri-
jinit tipărirea unor catehisme calvine aici și au inițiat traducerea unor cărți de cult în 
limba română.

Începuturile tipografi ei de la Alba-Iulia14 se leagă de diacul Lorinț, care a înfi ințat o 
tipografi e în folosul bisericii românești, fi ind patronat de episcopul ortodox Cristofor. 
Episcopia românilor ortodocși s-a mutat succesiv de la Geoagiu de Sus la Lancrăm și în 
fi nal s-a stabilit în 1574 la Alba Iulia. La început cărțile religioase erau tipărite în slavă 
bisericească. Se pare că cel puțin la început Lorinț și-a adus caracterele tipografi ce chi-
rilice din atelierul lui Coresi, iar unele ornamente le-a împrumutat de la tipografi a din 
Sibiu. Cu timpul, tipografi i din Alba Iulia și-au procurat litere și ornamente proprii. 
În legătură cu naționalitatea lui Lorinț există controverse în literatura de specialitate. 
Unii autori au afi rmat că e de naționalitate germană, fi ind de fapt Laurentius Fronius. 
Nicolae Iorga a formulat două ipoteze – că ar fi  de naționalitate maghiară sau că este de 
fapt ieromonahul bucureștean Lavrentie, care a fondat prima tipografi e la București, la 

14 Vezi, pentru o abordare mai detaliată, Eva Mârza, Din istoria tiparului românesc: Tipografi a de 
la Alba Iulia, 1577-1702, Sibiu: Imago, 1998.
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Mănăstirea Plumbuita. Data tipăririi cărților slavo-române din Transilvania este incer-
tă pentru că Lorinț a tipărit cărți în Brașov, Sibiu și Alba Iulia deplasându-se des între 
aceste localități și fi ind un fel de tipograf ambulant. Printre cărțile tipărite de Lorinț la 
Alba Iulia se numără „Octoihul mic slavonesc” din 1578, „Tetraevanghelul” din 1679 
și „Psaltirea” slavonă, cu datare incertă între 1577-1580. Pentru „Evangheliar” Lorinț 
a obținut monopolul tipăririi pentru 30 de ani.15 După acest episod, se pare că, pentru 
o perioadă nu s-au mai tipărit cărți la Alba Iulia însă unele mărturii istorice atestă că 
Mitropolia Bălgradului își înfi ințase o bibliotecă și e probabil că își procura cărți din 
celelalte centre tipografi ce sau din Țările Române.

Înfi ințarea tipografi ei de la Alba-Iulia este rezultatul inițiativei principelui Bethlen 
Gábor, care nu era mulțumit de faptul că pentru tipărirea cărților depindea de tipo-
grafi i sași de la Brașov. Principele dorea ca Alba Iulia să devină un centru de cultură. 
În acest scop a trimis intelectuali ardeleni să studieze în străinătate limba greacă și 
ebraica și a înfi ințat Colegiul Academic din Alba Iulia și o bibliotecă. El și cei doi prinți 
Rákóczi au încercat să atragă din cele două țări române cărturari și meșteri tipografi  
care să tipărească în capitala ardeleană cărți de cult, manuale și lucrări juridice accesi-
bile românilor din Transilvania. Tipografi a princiară nu a mai apucat să intre în func-
țiune datorită morții premature a lui Bethlen Gábor. În această perioadă se constată și 
o colaborare inedită între mitropolitul Ghenadie al Bălgradului și mitropolitul Teofi l 
al Țării Românești. „Pravila de la Govora”, apare în 1640 într-o ediție comună pentru 
Țara Românească și Transilvania însă în partea de tiraj destinată Transilvaniei numele 
mitropolitului Teofi l din Prefață e înlocuit cu cel al mitropolitului Ghenadie.16

La 22 martie 1639 va fi  înfi ințată de către I. Rákóczi György, la Alba Iulia, o tipo-
grafi e cu litere chirilice. Mitropolitul Teofi l îl va trimite din Țara Românească pe Popa 
Dobre și instrumentarul tipografi c donat de Matei Basarab. În legătură cu o serie de 
cărți apărute la Alba Iulia la începuturile tipografi ei există unele dispute, unii isto-
rici susținând că ele au fost de fapt tipărite la Govora pentru mitropolia Bălgradului. 
Primele cărți cu origine certă în Alba Iulia sunt „Evanghelia cu învățătură” din 1641 
și „Catehismul calvinesc”. „Evanghelia” a fost editată de Mitropolitul Ghenadie care 
este și autor al prefaței și fi nanțator al tipăririi. „Catehismul calvinesc”, din care nu 
s-a mai păstrat nici un exemplar, a fost tipărit în 1640 sau 1642 la porunca principe-
lui I. Rákóczi György. Tot din porunca lui Rákóczi, și fi nanțat în întregime de el, în 
1648 a apărut în limba română, sub coordonarea arhiepiscopului Simion Ștefan, „Noul 
Testament” de la Bălgrad,17 carte care reprezintă o mare realizare culturală alături 
de Biblia lui Șerban Cantacuzino, fi ind prima traducere integrală în limba română a 
„Noului Testament”. Nicolae Iorga relatează că „Pentru lucrările sale, Mitropolitul ar-
delean a găsit ajutători, nu între ai săi, ale căror cunoștințe de carte scăzuseră așa încât 
nu se mai puteau afl a oameni învățați ca acei cari dăduseră la 1582 „Palia”, ci între 

15 Mircea Tomescu, op.cit., p. 51.
16 Eva Mârza, op.cit., p. 25.
17 „Bălgrad” era atunci numele orașului Alba Iulia.
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călugării din Țara Românească, pe cari se vede că nu-i speria prea mult erezia bine 
răsplătitoare, a Vlădicăi din Bălgrad”.18. Echipa de preoți și călugări care au făcut tra-
ducerea19 a comparat versiuni în limba slavă, greacă, ebraică și latină pentru a se asi-
gura că vor fi  evitate greșeli ce puteau fi  constatate în diverse ediții anterioare ale unor 
părți din „Biblie”. Se pare, că sursa principală a fost o Biblie în limba greacă pentru că 
versiunile slavone erau pline de greșeli. Simion Ștefan a primit de la Rákóczi György 
fondurile necesare acestei ambițioase lucrări pentru că a fost de acord să răspândească 
învățăturile calvine în rândul românilor. În afară de sprijinul solicitat nu a menținut 
legăturile cu autoritățile religioase ortodoxe din Țările Române pentru a nu îl supăra 
pe principe. „Noul testament de la Bălgrad” este însoțit de o prefață, în care se pre-
cizează în ce au constat difi cultățile întâmpinate de traducători la elaborarea acestei 
lucrări, și de încă 25 de Predoslovii (introduceri sau prefețe) care plasate în fața celor 
mai importante capitole ofereau interpretări și explicații. Tot în 1648 a apărut a doua 
ediție a „Catehismului Calvinesc”, tipărit cu litere latine și având foaia de titlu în lim-
ba maghiară, la fel ca și prefața, iar apoi o foaie de titlu în limba română. Traducerea 
acestei ediții se datorează lui Fogarasi István,20 predicatorul Lugojului iar fi nanțarea 
lui Barcsay Ákos, ban al Lugojului și Caransebeșului. La Alba Iulia vor apare în total 
șapte ediții ale acetui catehism dintre care două în limba română.

Printre alte tipărituri importante care au ieșit din tipografi a de la Alba Iulia în 
această perioadă mai menționăm Psaltirea din 1651, o culegere de Diplome acordate 
de principii Transilvaniei clerului românesc în 1653, și tipărite din porunca lui Rákóczi 
György și „Scutul Catehismușului” (o nouă ediție a catehismului) apărut în 1656. 
După moartea lui Simion Ștefan a urmat o perioadă de inactivitate a tipografi ei. Chiar 
dacă următorul mitropolit, Sava Brancovici, a primit ordin atât de la Rákóczi cât și mai 
târziu de la principele Apafi  Mihály să tipărească alte cărți religioase, el nu a tipărit 
nimic. 

Invazia tătarilor, care a produs daune numeroase între 1658-1662 a determinat și 
ea deturnarea fondurilor dedicate culturii pentru reparații ale edifi ciilor distruse. Ca 
urmare a acestei calamități principele și nobilimea au părăsit capitala în care au fost 
aduse trupe imperiale. În perioada ce a urmat au loc schimbări dese ale mitropoliților 
iar biserica, responsabilă până atunci de tipărirea cărților de cult, trece printr-o perioa-
dă de frământări și confl icte pentru obținerea funcției de mitropolit.

În ultimele decenii ale secolului XVII Curtea princiară încearcă din nou să îi con-
vertească pe români la calvinism. În această perioadă este însărcinat cu tipărirea căr-
ților bisericești, și în special a celor în limba română protopopul Ioan Zoba din Vinț, 

18 Nicolae Iorga, Istoria bisericii românești și a vieții religioase…, p. 336.
19 Dintre aceștia se bănuiește că au participat la traducere, fără să fi e identifi cați cu certitudi-

ne, Ștefan tipograful, presupus fi u al lui Meletie Macedonianul, Gheorghe Rusu din Sibiu, 
și Martin Maior din Brașov.

20 Daniele Pantaleoni, „Observații asupra textelor românești vechi cu alfabet latin: 1570-1703”, 
Revista „Diacronica”, 2007, pp. 39-56.
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un om de cultură fi localvin care era agreat de principele Apafi  Mihály. Pentru Apafi  
traducerea în limba română a cărților de cult era un pas înainte în activitatea de sepa-
rare a românilor de biserica ortodoxă română care mai folosea încă slavona. Din aceste 
motive principele ardelean va comanda încă din 1681 traducerea Vechiului Testament 
în limba română, plătind pentru această lucrare care nu s-a fi nalizat. Sub îndrumarea 
lui Ioan Zoba din Vinț apar următoarele cărți: „Cărare pe scurt spre fapte bune în-
dreptătoare” (1685) – o traducere din limba engleză, „Ceasloveț” (1686) – tradus din 
limba slavonă, „Rânduiala diaconstvelor” (1687) – carte tradusă din slavonă care cu-
prinde îndrumări pentru preoți pentru ținerea serviciului divin, „Molitvenic” (1689) și 
„Cazanii la oamenii morți” (1689). Cu sprijinul tipografi ei din Alba Iulia și cu materi-
ale puse la dispoziție de aceasta a fost tipărită la Sebeș, „Sicriul de aur” (1683), o carte 
de predici ținute la serviciul funerar. Anexarea la Imperiul Habsburgic va determina 
scăderea infl uenței calvinilor și apariția bisericii unite cu Roma, cea greco-catolică. 
Perioada de după 1695 se caracterizează prin apariția unui mare număr de tipărituri 
religioase. În 1698 va fi  ales mitropolit Atanasie Anghel sub patronajul căruia au ieșit 
de sub tipar mai multe cărți dintre care cele mai importante sunt „Bucoavna” (1699) și 
„Chiriacodromionul” (1699). „Bucoavna” este de fapt un manual, pentru deprinderea 
cititului de către copii, deci un fel de abecedar. „Chiriacodromionul” este o variantă 
prescurtată a „Cazaniei” lui Varlaam, completată cu pasaje din alte cărți de cult.

Un alt centru tipografi c important a fost cel de la Cluj.21 Cel care a înfi ințat prima ti-
pografi e clujeană în 1549, a fost luteranul sas Georg Hoff greff , care a învățat arta tipo-
grafi că și gravura în Nürnberg, la tipografi a lui Johann von Berg și Ulrich Neuber. Se 
pare că între 1542-1543 Georg Hoff greff  a urmat cursurile Universității din Witt enberg 
alături de Matt hias Fronius, Valentin Wagner și Heltai Gáspár, toți punând bazele 
unor tipografi i în orașe din Transilvania. O altă ipoteză leagă începuturile tipografi ei 
clujene de un anume Janos tipograful, identifi cat de Zsigmond Jako în persoana lui 
Ioan Schessburger, care a fost trimis de Heltai Gáspár la Cracovia în 1563, pentru a-l 
reprezenta.22 Mulți autori îl consideră pe Heltai Gáspár ca fi ind cel care a pus bazele 
tipografi ei clujene și care l-a chemat pe Hoff greff  la Cluj. Cei doi ar fi  fost asociați iar 
după moartea lui Hoff greff  tipografi a ar fi  fost preluată în totalitate de Heltai. Heltai 
Gáspár, născut Kaspar Helth a fost un cărturar maghiar de origine sas care s-a născut 
în Cisnădie și s-a stabilit ulterior în Cluj. Pe lângă tipografi e a înfi ințat o moară de hâr-
tie, baia publică și prima fabrică de bere din Cluj. Heltai a fost în același timp pastor, 
traducător, publicist, om de afaceri și reformator religios. Despre tinerețea sa nu se 
știu prea multe. În 1543 a urmat cursurile Universității din Witt enberg unde a studiat 
teologia sub numele Caspar Heltensis Transilvanis. Întors în țară nu a dus lipsă de 
oferte – în 1548 a fost invitat să ocupe parohia din Bistrița iar în 1557 pe cea din Brașov 

21 Pentru o abordare detaliată a activității tipografi ei clujene în primele trei secole de acti-
vitate vezi Bartha Hajnalka, Rolul Clujului ca centru tipografi c în secolele XVI-XVIII, Teză de 
doctorat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2012.

22 Bartha Hajnalka, op.cit., p. 25.
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însă a preferat să rămână în Cluj și să se ocupe de activitatea editorială și de traduce-
rea unor cărți. Datorită faptului că tipografi ile sașilor din Brașov și Sibiu scoteau un 
număr mare de cărți în limba germană a preferat să publice cărți în maghiară și lati-
nă. Cea mai ambițioasă lucrare a sa este traducerea și îmbunătățirea cărții lui Antonio 
Bonfi ni „Rerum Hungaricum Decades” (Zece volume de probleme ungare) pe care 
a publicat-o în 1575 sub denumirea „Chronica az magyaroknak dolgairól” (Cronica 
faptelor maghiare din trecut). Nu este clar dacă proprietarul primei tipografi i clujene 
a fost încă de la început Heltai sau dacă el s-a asociat doar ulterior cu Georg Hoff greff , 
care trecea printr-o perioadă de difi cultăți fi nanciare. Relația lui Heltai cu religia a fost 
deosebit de frământată. Spunem acest lucru pentru că de-a lungul timpului Heltai a 
trecut de la luteranism la calvinism și apoi la unitarianism, publicând cu aceste ocazii 
cărți religioase care aparțineau acestor tipuri de protestantism și activând și ca pastor. 
Spre deosebire de alte tipografi i din Transilvania, care au fost înfi ințate de persoane 
din ierarhia bisericească sau de principi pentru a sluji nevoii de răspândire a calvinis-
mului, ortodoxiei sau luteranismului, tipografi a din Cluj a fost rezultatul unei inițiati-
ve de afaceri. Din această cauză ea nu s-a axat doar pe tipărirea de literatură religioasă 
ci a acoperit și alte domenii. Heltai a publicat cărți științifi ce, de fi losofi e, literatură sau 
de popularizare. Multe dintre cărțile ieșite aici erau traduceri ale unor cărți de succes 
în occident.

Prima lucrare, ieșită în colaborare cu Hoff greff  a fost Ritus explorande veritatis23, o 
culegere de decizii judecătorești ale curții regale a lui Bela al III-lea, care cuprindea 348 
de spețe ale acestei instanțe. O altă carte apărută în aceeași perioadă este Comoedia de 
matrimonio sacerdotum, care ataca și ironiza celibatul preoților catolici și care conținea 
date editoriale fi ctive (se susținea că a fost tipărită la Cracovia) pentru a fi  evitate re-
percusiunile din partea catolicilor. Publicarea unor opere satirice și subversive la adre-
sa autorităților religioase sau politice era o practică curentă în Occident. Aceste cărți 
aveau un succes deosebit la public fi ind vândute clandestin însă tipografi i care erau 
prinși puteau să fi e pedepsiți drastic. După moartea lui Georg Hoff greff  în 1559, Heltai 
a rămas singurul proprietar al tipografi ei. Majoritatea cărților tipărite din proprie ini-
țiativă erau traduse sau traduse și adaptate de el. După moartea sa tipografi a a fost 
preluată de văduvă iar după moartea ei de către fi ul lor Heltai Gáspár jr. Pe parcursul 
existenței tipografi ei aici s-au publicat 252 de cărți. Heltai Gáspár și-a adus un aport 
important la formarea limbii maghiare atât din punct de vedere stilistic cât și grama-
tical și ortografi c. Regulile ortografi ce, gramaticale și stilistice, pe care le-a formulat, 
atunci când a efectuat traducerile din diferite limbi în maghiară, au fost însușite de ci-
titori, devenind un canon. În prima perioadă a celor 15 ani de activitate Heltai a tipărit, 
în primul rând, carte religioasă. El s-a ocupat personal de traducerea „Bibliei” în limba 
maghiară. După anul 1565 ponderea cărții religioase scade în favoarea cărților profane 
iar din 1571 la tipografi a clujeană vor apărea doar cărți profane. Văduva lui Heltai a 

23 Al cărui nume original este Ritus explorandis veritatis per judicium ferri caudentis.
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continuat politica de publicare a cărților comerciale. În perioada în care a condus ti-
pografi a aici au apărut cărți cu povestiri simple și mai accesibile pentru marele public 
decât speculațiile teologice. Această direcție a fost continuată de fi ul său, care era in-
teresat de tipografi e dar a fost și angrenat în viața politică a orașului deținând funcția 
de notar. El a angajat meseriași care să se ocupe de tipografi e printre ei remarcându-se 
Caspar Schespurgensis. Tipografi a a fost trecută de-a lungul anilor de la o generație la 
alta iar pe la jumătatea secolului XVII și-a încetat activitatea.

În a doua jumătate a secolului XVII în Cluj au activat tipografi i ale diverselor culte 
care doreau să își atragă prozeliți pe calea propagandei scrise24. Între anii 1668-1702 a 
funcționat tipografi a unită a bisericii și Colegiului Reformat, între 1697-1703 tipogra-
fi a Unitariană, între 1702-1770 tipografi a Bisericii Reformate, între 1755-1800 tipogra-
fi a Colegiului Reformat, între 1726-1773 cea a Colegiului Iezuit, între 1774-1783 cea 
a Universității Catolice iar între 1783 și 1784 cea a Episcopiei Catolice. Dintre diver-
sele personalități care au condus tipografi ile respective se remarcă Misztótfalusi (sau 
Tótfalusi) Kis Miklós (1650-1702)25. Acesta a urmat cursurile Colegiului din Aiud studi-
ind aici teologia. Din dorința de a tipări Biblia a plecat să învețe arta tipografi că și gra-
vura la Amsterdam. Acolo a ajuns la convingerea că vocația sa nu e cea de preot ci de 
tipograf și gravor. Spre deosebire de alți tipografi  care cumpărau literele Misztótfalusi 
Kis Miklós a preferat să le confecționeze singur devenind cu timpul renumit pentru 
literele pe care le grava și care erau cumpărate de alți tipografi . Misztótfalusi Kis a 
pus bazele tipografi ilor colegiului reformat și ale eparhiei reformate turnând singur 
literele și ocupându-se și de repararea utilajelor uzate care i-au fost puse la dispoziție. 
Misztótfalusi (sau Tótfalusi) Kis Miklós este considerat în momentul de față creatorul 
tipului de litere „Janson”.

Prima tipografi e românească din Cluj apare în anul 1703, după ce Atanasie, mi-
tropolitul românilor din Bălgrad, la îndemnul iezuiților, a acceptat unirea cu biserica 
Romei. Aceiași iezuiți s-au implicat în activitatea de tipărire și traducere a cărților în 
limba română astfel că în 1703 s-a publicat un „Catehism românesc”.26 Iezuitul nu-
mit Gheorghe Buitul a tradus și după decesul acestuia s-a publicat „Catehismul româ-
nesc”. Tipografi a iezuiților a fost preluată de biserica unită cu Roma, însă, dintre cărțile 
tipărite aici nu sunt cunoscute decât un „Catehismuș” nedatat și o „Bucoavnă”, ce are 
în sine deprinderea învățăturii copiilor la carte și Simvolul credinței românești. Și alte 
orașe din Transilvania au tipărit cărți, deseori cu sprijinul tipografi lor din centrele mai 
mari. De pildă, în 1580 Coresi a tipărit la Sas-Sebeș un „Sbornic” slavon, iar fi ul său, 
diacul Șerban, a tipărit, împreună cu diacul Marian, în 1582, la Orăștie, „Palia” de la 
Orăștie, o traducere în limba română a primelor două cărți din „Vechiul Testament”. 
Tipografi i episcopale au existat la Gherla, Lugoj și Oradea. Rămășițele tipografi ei de la 

24 A se vedea Bartha Hajnalka, op.cit., pp. 38-64.
25 Dézsi Lajos, Misztótfalusi Kis Miklós: 1650-1702: magyar iró és könyvnyomtató a XVII. században, 

Budapest, A magyar történelmi társulat kiadása, 1899.
26 Vasilie Popp, op.cit., p. 128.
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Bălgrad au sta la bazele unei noi tipografi i, înfi ințate la Blaj din inițiativa episcopului 
Inochentie Micu-Klein.27 Aceasta nu a funcționat decât pe la jumătatea secolului XVIII, 
prima carte apărând aici în 1750. Aceasta era „Floarea adevărului”, prima carte scrisă 
și tipărită de Școala Ardeleană. Ea încearcă să justifi ce unirea bisericii ortodoxe din 
Transilvania cu Roma și enunță și principiile dogmatice ale noii biserici. Ea este pri-
ma carte românească ce conține o bibliografi e tematică bogată la care se fac trimiteri 
pentru argumentarea ideilor susținute. „Floarea adevărului” a apărut în limba latină 
însă există mărturii istorice, mai mult sau mai puțin temeinice, cu privire la o ediție în 
limba română care nu a mai ajuns până la noi. Există și teorii care împing activitatea 
tipografi că într-o perioadă puțin mai timpurie. Unii autori consideră că „Psaltirea” și 
„Triodul”, care au apărut nedatate sunt opera tipografului Dimitrie Pandovici care 
ar fi  activat în Blaj între 1747-1750.28 Tot la Blaj a apărut în 1751 un „Ceaslov” tipărit, 
probabil, la comanda autorităților bisericești din localitate și reeditat de câteva ori în 
anii următori, Catehismul mare în 1753, Strastnic în 1753, și Dialogus în 1753-1754. În anii 
următori în Blaj au apărut un mare număr de cărți, cu precădere de cult sau comentarii 
religioase. Vasilie Popp relatează că o tipografi e românească a existat vremelnic și la 
Timișoara, unde pe la 1790 a apărut o carte despre Taine ale bisericii Răsăritului.29 Nu 
se cunoaște însă nimic cu privire la alte cărți tipărite aici așa că e posibil ca această car-
te să fi  fost tipărită de un tipograf ambulant.

Cărți românești au fost tipărite și în orașe din imperiul Austro-Ungar care au în-
fi ințat secții românești în tipografi ile lor. În 172630 pe lângă Academia Iezuiților din 
Sâmbăta Mare (Tîrnavia) funcționa o tipografi e care a tipărit Catechismus sau învăță-
tură creștinească, în limba română.31 Tipografi a a fost mutată în 1777 la Buda, împre-
ună cu Universitatea.32 În 1779 împărăteasa Maria Tereza a acordat acestei tipografi i 
dreptul de a edita cărțile didactice din întreaga Ungarie, așa că aici s-au imprimat cărți 
în 16 limbi, dintre care și limba română. În tipografi a de la Buda s-au tipărit, timp de 
peste 40 de ani, cărți de religie, istorie, fi lologie, fi losofi e și politică în limba română.33 
Prima carte în limba română este „Katekizmul cel mare”, apărut în 1780. Printre co-
rectorii și cenzorii acestei tipografi i s-au afl at și câțiva reprezentanți de seamă ai Școlii 

27 Pentru detalii cu privire al funcționarea tipografi ei de aici după 1850 vezi Gabriela Mircea, 
Tipografi a din Blaj în anii 1747-1830, Teză de doctorat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-
Napoca, 1998 și Ioana Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Ciprian Ghișa, Petru Magdău, Tipografi a 
de la Blaj: 1850-1918. Contribuții documentare, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010.

28 Vezi Gabriela Mircea, op.cit., p. 95.
29 Vasilie Popp, op.cit., p. 150.
30 Tipografi a a fost înfi ințată în 1577 de episcopul catolic Telegdi Miklós.
31 Vasilie Popp, op.cit., p. 148.
32 Anca Elisabeta Tatay, Tradiție și inovație în tehnica și arta ilustrației cărții românești tipărite la 

Buda: 1780-1830, Alba Iulia: Editura „Altip”, 2010, p. 7.
33 Ibidem, pp. 8-10; Vasilie Popp, op.cit., pp. 148-150. Anca Elisabeta Tatay aproximează că la 

Buda s-au tipărit mai mult de 200 de cărți.
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Ardelene: Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior.34 Menționăm cu titlu exempli-
fi cativ doar câteva dintre cărțile care au fost publicate aici: „Retorică, adecă învățătura 
și întocmirea frumoasei cuvintări, Acum întâi izvodită pe limba rumânească” (1798), 
„Evangheliarul” (1799), „Observații de limba românească prin Paul Iorgovici făcute 
La Buda” (1799), „Istoria lucrurilor și întâmplărilor românilor pe scurt”, de Samuil 
Micu”(1806), „Istoria pentru începutul românilor în Dachia”, de Petru Maior (1812), 
„Gheografi a sau descrierea pământului”, de Nicolae Nicolau, 2 tomuri (1814-1815), 
„Însemnare a călătoriei mele”, de Dinicu Golescu (1826), „Gramatica românească”, de 
Constantin Diaconovici Loga (1822), „Filosofi a cuvântului și a năravurilor sau Loghica 
și ithica elementare, cărora se pune înainte istoria fi losofi cească”, scrise întâi latineș-
te de lăudatul profesor Io(an) Gotl(ieb) Lenechie (Heinecius), apoi tradusă în limba 
elinească de dumnealui marele ban Gr(igore) Brâncoveanul. Iar acum în limba româ-
nească de Efrosin Poteca, „Spre învățătura la legile sale de fi losofi e” (1829) etc. După 
cum se poate observa alături de traduceri au apărut aici și lucrări originale ale unor 
oameni de cultură români. Ilustrarea cărților religioase se făcea deseori cu gravuri ob-
ținute de la tipografi ile din Transilvania, de unde proveneau probabil și unele texte 
religioase cu care erau comparate cărțile de aici.

Cărți românești au apărut și într-o tipografi e din Viena. În anul 1777 Iosif Kurțbek a 
înfi ințat aici o tipografi e pe care în 1793 a vândut-o lui Ștefan Navacovici. De la acesta 
tipografi a a ajuns până la urmă în proprietatea Universității din Pesta. Dintre cărți-
le tipărite aici au supraviețuit doar 6: „Aritmetică românească și nemțească” (1777), 
„Bucvari pentru pruncii cei rumânești carii se afl ă în Crăiia ungurească și hotărele ei 
împreunate, cu devoirea stăpânitorilor” (1781), „Preascurtă arătare” (1784), „Carte de 
mină” (1785), „Pravilă de obște asupra faptelor celor rele și pedepsirii lor” (1788) și 
„Adunarea cazaniilor” (1793). Fără îndoială, în afară de tipografi ile și tipăriturile men-
ționate în acest articol au mai existat și altele însă, datorită lipsei datelor editoriale și în 
primul rând a anului și locului apariției, a tipografi ei, editorului, tipografului sau gra-
vorului care au contribuit la tipărirea diverselor lucrări descoperite în bibliotecile sau 
colecțiile de carte veche din Transilvania, nu putem face decât speculații. Am preferat 
însă să omitem zecile de titluri ale unor cărți care nu mai există și care sunt menționate 
de unii autori care speculează asupra datelor și locului apariției fără să prezinte probe 
certe. Chiar și cu aceste omisiuni este evident că activitatea tipografi că locală a fost in-
tensă iar intelectualii ardeleni și în special autoritățile religioase au încercat, și în mare 
parte au și reușit, să se conecteze la circuitul cultural european.

34 Pentru o analiză detaliată a rolului și activității editoriale a membrilor Școlii Ardelene de la 
Buda precum și a tuturor publicațiilor lor apărute aici vezi Domokos Sámuel, Tipografi a din 
Buda: Contribuția ei la formarea științei și literaturii române din Transilvania la începutul secolului 
al XIX-lea, Giula-Gyula: Editura „Noi”, 1994.
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Începuturile tiparului în Transilvania

Rezumat: Apariția tiparului în Transilvania marchează un moment de cotitură în viața culturală 
locală, permițând nu numai răspândirea unor publicații religioase în rândurile populației, ci și a ideilor și 
tendințelor culturale europene. Publicațiile au devenit un spațiu al dezbaterilor intelectuale și un cata-
lizator al tendințelor sociale, politice și religioase locale. Condițiile economico-sociale din Transilvania 
și din Țările Române au făcut ca numărul cărților apărute aici să fi e mult mai mic, decât cele apărute 
în Occident. În acest articol sunt descrise momentele cele mai importante din perioada de început a 
tiparului din Transilvania. Lipsa datelor certe, cu privire la unele tipografi i sau cărți, au dat naștere unor 
speculații și teorii care sunt analizate critic. Vom analiza momentul apariției tiparului în comunitățile 
sașilor din Sibiu și Brașov și factorii care au determinat apariția altor centre tipografi ce în orașele din 
Transilvania. În articol este prezentată activitatea tipografi că din Sibiu, Brașov, Alba-Iulia, Cluj și alte 
localități în care au fost tipărite în special cărți destinate populației românești.

Cuvinte cheie: tipar, tipografi i, istoria cărţii, Transilvania, cultură, personalități istorice.

The beginnings of printing in Transylvania

Abstract: The beginnings of printing in Transylvania mark a turning point in the local cultural life, 
enabling not just the spread of religious publications across the population but also of European cultural 
ideas and tendencies. Publications became a background for intellectual debates and a catalyst for lo-
cal social, political and religious tendencies. The economic and social conditions of Transylvania and 
Wallachia made the books printed here be much scarcer than those of the Western world. This article 
describes the most important events of early printing in Transylvania. The absence of defi nite dates 
referring to some printing houses or books has caused speculations and theories that are subject to 
critical appraisal. We will investigate the time when the fi rst printing presses appeared in the communi-
ties of Transylvanian Saxons in Sibiu and Brașov and the factors having determined the appearance of 
other printing centres in Transylvanian towns. This article presents the printing activity of Sibiu, Brașov, 
Alba-Iulia, Cluj and other places where books were printed mainly for the Romanian population.

Keywords: printing, printing houses, history of books, Transylvania, culture, historical fi gures.

 


