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ARGUMENT: Studiu nostru intitulat Carte și tipar în secolele XV-XVII. Fizionomie, artă și
tehnică tipografică în secolele XV-XVII se constituie ca un demers analitic care urmează o
dublă coordonată. Cea dintâi, diacronică, are în vedere evoluţia tiparului în Europa (mai cu
seamă în Italia, Germania, Franţa, Ţările de Jos) şi în Transilvania (Braşov, Sibiu, Alba Iulia,
Cluj etc.), în contextul istoric, politic, social şi cultural al secolelor XV-XVII. A doua,
sincronică, vizează ansamblul elementelor constitutive ale artei tiparului (cu precădere
descrierea literelor de rând, a letrinelor, frontispiciilor, şi vignetelor, a imaginilor realizate
prin tehnica xilogravurii şi prin miniere, a filigranelor hârtiei întrebuinţate, a detaliilor legate
de legătura tipăriturilor sau de specificitatea unor anumite oficine etc.).
TIPARUL EUROPEAN ÎN SEC. XV-XVII
CONSIDERAŢII GENERALE: Apariţia şi dezvoltarea unei arte a tiparului în Transilvania, dar şi
circulaţia cărţilor imprimate în atelierele Occidentului trebuie privite în contextul unei istorii
extrem de frământate a perioadei secolelor al XV-lea – al XVII-lea. Numeroasele schimbări
survenite în plan politic, uneori cu consecinţe dramatice asupra comunităţilor aflate în
teritoriile de la răsărit de Carpaţi au generat, pe de o parte, dezvoltarea comerţului cu carte
(atunci când a fost urmărită propagarea ideilor novatoare), pe de alta, impietarea sau chiar
interzicerea difuzării tipăriturilor de orice fel (în cazul în care conţinutul acestora ofensa
normele bisericii, pe cele ale statului sau ale unei anumite comunităţi, bresle sau organizaţii).
Să reţinem faptul că, începând cu a doua jumătate a secolului al XV-lea, Transilvania a fost
prinsă între dependenţa Ţărilor Române faţă de Poartă şi războaiele purtate de Imperiul
Otoman cu cel Habsburgic, războaie care se vor sfârşi cu hegemonia turcilor în Europa
Centrală şi cu momentul „istoric” al păcii de la Adrianopol (1451-1452) între Imperiul
Otoman şi Ungaria. Totodată, în secolul al XVI-lea, cartea tipărită s-a aflat în centrul atenţiei
bisericii, fiind fie promovată, atunci când a fost vorba de tipărituri canonice şi a servit
interesele preoţimii, fie atacată, marginalizată sau chiar interzisă, atunci când s-a opus ideilor
clerului. Din acest motiv, imprimeriile (iar apoi editurile) au fost supuse unei stricte
supravegheri, fiind vizibil un regres al producţiei tiparului în a doua jumătate a secolului al
XVI-lea. În secolul Renaşterii, cartea tipărită şi-a început cariera ca obiect de artă, fiind
preţuită de colecţionarii secolelor care au urmat. Ilustraţia de carte prin xilogravură păleşte
întrucâtva în secolul al XVII-lea în Franţa reducându-se la cel mult două portrete pentru o
carte. În schimb se va dezvolta tehnica în acva-forte, favorabilă unui joc superior de umbre şi
lumini şi cu o calitate sporită a semnului plastic. Dacă între 1500 şi 1520-1525 vorbim de
aşa-numitele post-incunabule, datorită unor trasături de punere în pagină comune cu cele ale
primelor tipărituri, după 1525 cartea tipărită dobândeşte caracteristici care o separă de
modelul medieval. Apare punctuaţia, aşezarea în pagină fiind aerată şi permiţînd o mai uşoară
lectură a textului. În primii ani ai secolului al XVI-lea se păstrează colofoniul, pentru a indica
titlul lucrării, autorul, traducătorul, tipograful etc. Autorul şi titlul erau menţionaţi într-un
„capitel”, informaţiile suplimentare apăreau într-un „cum indice”, „cum comentariis” sau
„cum scholia”, iar la „bază” apărea localitatea, tipograful şi anul de apariţie. La Veneţia
sfârşitului de secol al XV-lea şi începutului de secol al XVI-lea, precum şi în Germania
secolului al XVI-lea, frecvent utilizat era colofoniul sub forma unei jumătăţi de clepsidră.
Secolul al XVII-lea este considerat un secol de tranziţie în istoria cărţii. Este secolul
în care apar marile genuri literare, un loc important ocupându-l creaţia populară. Cartea
devine tot mai mult un instrument uzual de informare (de lectură). Tirajele majorităţii
operelor se apropie de 2000 exemplare, însă excepţie vor face lucrările religioase şi teologice,
manualele şcolare şi cărţile de literatură populară. Ilustraţiile erau obţinute prin gravură în
metal, utilizată tot mai mult în locul celei în lemn, iar în frontispiciul lucrării (pe prima
pagină) apare tot mai des portretul autorului. În ceea ce priveşte producţia tipografică a
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secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea, se apreciază că s-au păstrat cel mult un sfert din numărul
lucrărilor, cărţile cele mai afectate fiind cele de popularizare, dar şi foile volante, manifestele,
apelurile, calendarele, carţile „eretice” şi pamfletele etc.
GERMANIA ŞI EXPANSIUNEA TIPARULUI: La sfârşitul secolului al XV-lea, în Germania au existat
tipografii în 60 oraşe, însă doar 12 oficine au avut o importanţă deosebită, fiind strâns legate
de dezvoltarea economică, financiară sau comercială în care se aflau: în sudul Germaniei s-au
evidenţiat Basel, Augsburg, Strasbourg şi Nürnberg, iar în nord, Köln, Lübeck şi Bruges.
Majoritatea tipografiilor de pe teritoriile germane au utilizat corpuri de literă identice sau
asemănătoare, ceea ce, pe de o parte facilitează identificarea furnizorilor pentru diferitele
imprimerii, pe de alta face dificilă stabilirea atelierelor în care au fost tipărite acele lucrări din
care s-au păstrat doar fragmente.
ITALIA ŞI TRIUMFUL TIPARULUI: Ideea unei vieţi înnoite, lansată în oraşele-stat italiene la
jumătatea secolului al XIV-lea, face un retur după numai un veac şi jumătate, pentru a se
metamorfoza în noua artă, a tiparului, întrucât „ceea ce renaşte, se reafirmă şi se glorifică nu
este numai, şi nu în primul rând, lumea valorilor antice, clasice, greceşti şi romane, faţă de
care există, într-adevăr, o întoarcere programatică. Deşteptarea culturală ce caracterizează
Renaşterea încă de la început reprezintă, înainte de toate, o reînnoită afirmare a omului, a
valorilor umane, în domenii multiple: de la arte la viaţa civilă”. Înflorirea artei tiparului va
face din Italia una dintre cele mai importante ţări în producţia şi difuzarea de carte. La
începutul secolului al XVI-lea, cărţile provenite din tipografiile italiene au ajuns a fi vândute
într-un ritm care a depăşit de departe aşteptările librarilor. Nordul înstărit al Italiei va însemna
şi spaţiul în care va creşte în scurt timp numărul tipografiilor, evidenţiate fiind oraşele Roma,
Veneţia, Milano şi Florenţa; nu poate fi neglijată, însă, mulţimea de tipografii ambulante,
care va creşte considerabil producţia de carte tipărită. Albert Flocon menţionează un număr
de 70 de imprimerii stabile, în Italia anului 1500.
FRANŢA ŞI DINASTIA TIPOGRAFILOR SAVANŢI: Între 1525-1560 tipografii parizieni au încercat să se
elibereze de tradiţia gotică, în timp ce atelierele provinciale au căutat să filtreze şi să
asimileze descoperirile tehnicii germane şi olandeze, ca şi noile teme decorative italiene,
folosite şi de Josse Bade, Robert Estienne şi Sebatian Gryphe. În 1527 sunt decretate
dimensiunile standard ale hârtiei de tipar, ceea ce a condus la rezolvarea uneia diintre marile
probleme ale tipografiilor. Aşadar, această perioadă începe cu Heures de la Vierge, realizată
de Geofroy Tory şi se încheie cu Traité de perspective. Tipăriturile de acum se remarcă prin
calitatea ilustraţiilor, eleganţa caracterelor, prin proporţia marginilor, prin literele, chenarele,
vignetele şi ornamentele folosite.
ŢĂRILE DE JOS: În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, tipografiile flamande şi olandeze
vor cunoaşte un avânt care va ajunge să eclipseze centre tipografice celebre ale Europei
(desigur, aici trebuie menţionat şi contextul în care se găseau restul ţărilor, decadenţa Italiei
etc.). Iar oraşul în care vor fi concentrate majoritatea tipografiilor este unul dintre cele mai
înfloritoare oraşe ale Europei, portul Anvers. Uniunea de la Utrecht, din 1579, va transforma
Olanda într-un spaţiu al toleranţei, iar dezvoltarea economică şi comercială va da libertatea
unui pluriconfesionalism neîntâlnit până acum. Se vor evidenția Christophe Plantin şi dinastia
Plantin-Moretus, iar mai apoi familia olandeză Elsevier.
ACTIVITATEA EDITORIALĂ ÎN EUROPA SEC. XV-XVI: Odată cu apariţia tiparului, la 1450, graţie
lui Gutenberg, meseria de tipograf este cel mai adesea dublată de cea de editor şi chiar de
librar. Uneori, tipograful este autorul însuşi al lucrării. Posesor al unei vaste culturi,
considerat un adevărat savant al epocii, acesta va reuşi chiar să redreseze textul manuscris,
redându-i calităţile, conforme cu originalul (clasic, de obicei). Cartea tipărită îşi schimbă
încet-încet rostul, trecând de la a fi considerată doar o lucrare artistică, la a i se acorda
misiunea de educare şi informare. De aici nu va mai fi decât un pas până la democratizarea
tipăriturilor, pătrunzând spre păturile largi ale populaţiei.
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MARCA TIPOGRAFICĂ: Pentru cărţile secolelor al XV-lea – al XVI-lea, dar nu numai, mărcile
tipografice reprezintă adevărate acte de identitate ale producătorilor, ţinând seama de faptul
că, de regulă, volumele nu se deschideau cu o pagină de titlu, aşa cum vom fi obişnuiţi să
vedem mai târziu în cărţile apărute în marile case tipografice.
CĂRŢILE DE „EMBLEME”: Emblema reprezită un „obiect” compozit, adeseori realizat cu bună
ştiinţă în manieră bizară, alăturând imagini artistice, reprezentări mitologice sau literare,
enunţuri lapidare (devize) sau chiar texte extinse. Interesul pentru embleme a început o dată
cu Emblematum liber a lui Giovanni Andrea Alciato (Augsburg, oficina Heinrich Steiner,
1531), pentru ca, la scurt timp, să cuprindă întreaga Europă a secolului al XVI-lea.
LEGĂTURILE DE CARTE: Astăzi, nu considerăm că legăturile de carte din secolele al XV-lea – al
XVI-lea au servit doar la protejarea blocului de carte şi nu au reprezentat doar o modalitate de
înfrumuseţare şi de împodobire a tipăriturilor, ci, asemenea însemnărilor de posesie, se
transformă în adevărate izvoare documentare, oferindu-ne numeroase detalii cu privire la
istoria cărţii, la proprietarii acestora, la modul în care au fost păstrate, la circulaţia lor etc.
Toate acestea se constituie ca forme de reflectare a activităţii atelierelor în care cărţile au fost
legate, particularităţile legăturilor făcând trimitere la stilul adoptat.
CONCLUZII: Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea se remarcă prin constituirea marilor
stabilimente tipografice ale Europei, astfel încât cartea tipărită depăşeşte stadiul apariţiilor
singulare şi al unei simple curiozităţi a epocii, devenind un obiect de lectură şi un mijloc de
informare şi educare.
TIPARUL TRANSILVAN ÎN SEC. al XVI-lea al XVII-lea
ASPECTE GENERALE: În elaborarea unei istorii a mentalităţilor, arta tiparului şi circulaţia cărţilor
joacă un rol primordial, în măsura în care mijloacele şi difuzarea lucrărilor scrise (diferitele
tipuri şi forme de tipărituri) ne pot furniza informaţii cu privire la un context istoric, social şi
economic, precum şi la expansiunea şi interferenţa ideilor religioase, culturale sau ideologice
sau la atmosfera spirituală a vremii. La toate acestea se adaugă efectele de necontestat ale
transformării Transilvaniei în principat, în urma disputelor dintre Ioan Zápolya şi Ferdinand I
şi a transformării unei părţi a Ungariei în paşalâc. Influenţa mişcării luterane în Transilvania,
încă din primele decenii ale secolului al XVI-lea, a fost hotărâtoare pentru evoluţia vieţii
culturale, în general, şi a celei de producţie de tipărituri, în special. Primele oraşe care vor
propaga ideile reformei şi ale luteranismului au fost cele cu o populaţie masiv germană:
Sibiu, Braşov, Sighişoara, Bistriţa. Tiparul transilvan românesc din secolul al XVII-lea s-a
dezvoltat într-un dublu context, cultural – de promovare a limbii autohtone – şi religios – de
rezistenţă sau, dimpotrivă, de ataşare la principiile calvinismului şi Contrareformei. După ce
activitatea tipografică a fost întreruptă la Alba Iulia, în 1683 a fost reluată prin tipărirea la
Sebeş a cărţii Sicriul de aur a protopopului Ioan Zoba din Vinţ.
FABRICILE DE HÂRTIE ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVI-LEA: Istoria hârtiei în spaţiul românesc
a început în secolul al XIV-lea. În secolul al XVI-lea, urmare bătăliei de la Mohács (1526) şi
a restrângerii legăturilor comerciale cu vestul Europei, dar şi urmare a disputei dintre
Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya, autorităţile voievodatului Transilvaniei au fost
nevoite să facă demersurile, pe de o parte, pentru achiziţionarea de hârtie din străinătate, prin
intermediul comercianţilor, pe de alta, pentru deschiderea unor tipografii şi a unor fabrici de
hârtie autohtone. La Cluj, în 1563-1564, Heltai Gáspár a deschis o fabrică destinată atât
tipografiei proprii, cât şi celorlalte prese din Transilvania iar la Sibiu, moara a fost înfiinţată
în 1574 (după ce o primă încercare a eşuat în 1555), furnizând hârtie atât pentru atelierele şi
cancelariile din Transilvania, cât şi pentru cele din Ţara Românească.
FILIGRANUL HÂRTIEI TRANSILVĂNENE: Odată cu deschiderea primelor mori de hârtie – la Braşov,
Cluj, Sibiu – s-a introdus şi filigranul (sau marca de apă), dealtfel, extrem de răspândit(ă), o
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dată cu secolul al XIV-lea, în întreaga Europă, într-o mare varietate de forme şi imagini. De
regulă, acestea erau aplicate pentru a indica provenienţa hârtiei, dar şi pentru a evita
contrafacerile. Astăzi, filigranul reprezintă o sursă importantă de informare, oferind date cu
privire la anul şi locul de fabricare al hârtiei, dar, cu un grad de eroare bine ponderat, şi anul
tipăriturilor. Cele mai utilizate desene pentru mărcile de apă sunt de inspiraţie heraldică sau
religioasă, fiind ornamentate cu motive vegetale, animaliere sau antropomorfe.
ACHIZIŢIA ŞI CIRCULAŢIA CĂRŢILOR TIPĂRITE ÎN SEC. XV-XVII: În Ţările Române, un factor
decisiv atât în ceea ce priveşte tipărirea cărţilor, cât şi în difuzarea acestora, l-a avut atât
domnia, cea care patrona tipografiile aflate în mediul laic, cât şi biserica, atunci când
tiparniţa ocupa un loc în scriptoriile sale. Mai târziu, începând cu secolul al XVII-lea,
târgurile vor fi un sprijin puternic în difuzarea de carte. Un loc aparte în circulaţia cărţilor lau ocupat colportorii, adevăraţi precursori ai librarilor. Constituirea unor biblioteci publice
nu s-a realizat doar prin achiziţie directă, ci şi prin danii. Astfel, se evidenţiază dania
princiară, prin care sate şi oraşe ale Transilvaniei au beneficiat de cărţile oferite de
domnitorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. Una dintre principale căi de pătrundere a cărţilor
în spaţiul românesc a fost și cea a adunărilor preoţeşti şi a negustorilor. În secolul al XVI-lea,
legăturile strânse ale saşilor, maghiarilor şi a românilor transilvăneni cu marile centre ale
Europei şi, în special, cu oraşele germane, mai cu seamă prin intermediul celor trimişi în
Apus pentru studii, au favorizat atât schimburile comerciale şi meşteşugăreşti, cât şi pe cele
culturale. Se poate spune că tinerii studenţi ai universităţilor apusene (Heidelberg,
Wittenberg, Tübingen, Köningsberg, Leipzig, Viena, Cracovia, Padova, Bologna, Pavia,
Ferrara), reprezentanţi atât ai clasei nobiliare cât şi ai orăşenilor înstăriţi, au constituit unul
dintre canalele majore de pătrundere în Transilvania a ideilor Renaşteri şi Reformei.
Bibliotecile transilvănene constituite la Târgu-Mureş, Alba-Iulia, Sibiu, Cluj etc. deţin
numeroase cărţi ale celor plecaţi, în secolul al XVI-lea, la studii în Apusul Europei. Alături de
cei care au constituit fondurile şcolilor, se remarcă nobilii şi orăşenii înstăriţi, dornici să-şi
formeze propriile bibliotecii. Se apreciază că, în secolul al XVI-lea, din cele 150-200
milioane de cărţi editate în tipografiile Europei, aproximativ 100.000 au ajuns în spaţiul
Transilvaniei, ceea ce sugerează un interes cert al intelectualilor de aici pentru valorile
umanismului.
ROLUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ACHIZIŢIA DE CARTE: Achiziţiile de cărţi sunt legate de evoluţia
şcolilor autohtone, precum şi de interesul tot mai crescut faţă de continuarea studiilor în
universităţile din Apus. Până în secolul al XIV-lea, singurele instituţii de învăţământ superior
care-i acceptau pe tinerii transilvăneni erau cele din Paris şi din Italia, apoi Praga, Viena şi
Cracovia. Numărul saşilor, maghiarilor şi românilor care au studiat în Apus a crescut, în mod
firesc, în secolele care au urmat.
ARTA ORNAMENTALĂ A TIPĂRITURILOR TRANSILVĂNENE DIN SEC. XV-XVII: În secolele al XV-lea şi
al XVI-lea introducerea ornamentelor în arta tipografică este datoare, în cea mai mare
măsură, picturii de manuscris, miniaturilor, care au constat din litere împodobite cu diferite
motive (zoomorfe, florale, antropomorfe etc), din frontispicii, chenare, decoraţiuni ş.a. În
spaţiul românesc, ornarea şi ilustrarea cărţilor a început o dată cu tipăriturile lui Macarie. Or,
acesta, ca majoritatea tipografilor care s-au afirmat mai târziu, în secolul al XVI-lea, în
Transilvania şi în Ţara Românească sunt datori uceniciei făcute, în special, la Veneţia sau în
alte locuri cu rădăcini ale meşteşugului în oraşul italian (de exemplu, în Serbia, Muntenegru
sau Polonia). Iar tipăriturile chirilice veneţiene ale lui Božidar Vuković reprezintă modele de
excepţie spre care şi-au îndreptat atenţia mai toţi tipografii transilvăneni şi munteni, de
exemplu diacul Coresi, prin frontispiciile tipăriturilor de la Târgovişte şi Braşov sau D.
Liubavici, prin literele oranate şi frontispiciile din Molitvenicul slavon (1545) şi Apostolul
(1547). Tiparniţa lui Božidar Vuković, înfiinţată la Veneţia, în 1518, a scos de sub teascuri un
număr mare de cărţi, destinate slavilor din sudul Europei. În lucrările tipărite în prima
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jumătate a secolului al XVI-lea, xilogravurile erau înglobate în text şi erau tipărite într-o
singură culoare, urmând a se proceda la retuşări prin desenul cu mâna.
ÎNSEMNĂRILE DE POSESIE: Însemnările de proprietate ale multora dintre cărţile păstrate nu ne
oferă doar informaţii cu privire la vechimea, conţinutul sau tipul ornamentelor folosite, ci ne
pot reda traseul pe care l-au avut lucrările, de la ieşirea de sub teascurile tiparniţelor până
astăzi. Dar, în acelaşi timp, ne conturează şi imaginea uneia sau alteia dintre direcţiile spre
care s-a orientat intelectualitatea Transilvaniei în secolul al XVI-lea. Numeroasele notiţe
apărute pe marginea sau pe spaţiile albe ale cărţilor pot reda atmosfera vieţii celor care
deţineau lucrările. Tot astfel, ex librisurile ca şi supralibrosurile pot furniza date importante
cu privire la proprietarii succesivi ai unei cărţi, de cele mai multe ori fiind utilizate de către
domnitori, de către cler sau de către instituţiile ecleziastice.
BIBLIOTECA CAPITLULUI ROMANO-CATOLIC DIN ORADEA: Dacă apariţia unei dioceze romanocatolice bihorene i se datorează regelui Ştefan I, întemeierea capitlului din Oradea este legată
de numele lui Ladislau I. Biblioteca Capitlului, formată, la început, în marea ei majoritate,
din cărţi liturgice, s-a născut şi s-a îmbogăţit în urma unor donaţii ale episcopilor şi
canonicilor cu studii în străinătate.
BIBLIOTECA ROMANO-CATOLICĂ „LYCEUM”: Biblioteca Romano-Catolică a luat fiinţă odată cu
stabilirea iezuiţilor la Cluj, în anul 1579, în spaţiul Şcolii Superioare, adunând o bogată
literatură de specialitate, constituită, în parte, pe scheletul fondurilor de carte catolică din
Evul Mediu, fonduri respinse de noile biserici protestante din Transilvania.
BIBLIOTECA MĂNĂSTIRII FRANCISCANE DIN ŞUMULEU CIUC: În secolele al XV-lea şi al XVI-lea,
biblioteca mănăstirii franciscane din Şumuleu Ciuc a fost considerată una dintre cele mai
bogate biblioteci monahale transilvănene în ceea ce priveşte colecţiile de carte, supravieţuind
în chip neaşteptat procesului de reformă. De asemenea, biblioteca se remarcă prin păstrarea
unor colecţii de opere ale unor ordine călugăreşti desfiinţate, cum sunt cele ale dominicanilor.
BRAŞOV – ETAPA TIPĂRITURILOR HONTERIENE: La Braşov, Honterus a înfiinţat, împreună cu
Theobaldus Gryphius, în anii 1538-1539, o tipografie, tipărind 11 lucrări; în total, de sub
teascurile sale au ieşit 37 cărţi, între care o Rudimenta Cosmografia (1541/1542, ediţie în
versuri – 1366 hexametrii – a celei publicate în 1530 la Cracovia. Numărul total al lucrărilor
tipărite între 1539-1557 (adică de la înfiinţarea tipografiei şi până în anul morţii lui Valentin
Wagner, colaboratorul şi continuatorul lui Honterus) este de 53, din care 33 în latină, 14 în
greacă şi 6 în limba germană. Optând pentru indicarea locului şi a anului de apariţie a lucrării,
Honterus a evitat să-şi treacă numele ca tipograf.
CORESI: Punându-se atât în slujba cârmuitorilor saşi şi maghiari (a lui Hans Benckner, a
nobilului Forró Miklós sau a judelui Lucas Hirscher), cât şi a domnitorilor români (a
voievozilor Alexandru, Mihnea şi Petru Cercel) sau a bisericii (cum a fost cazul
mitropolitului Ardealului, Ghenadie), Coresi se numără printre cei mai talentaţi tipografi ai
timpului său. El a fost şi creatorul unor caractere chirilice mari, drepte, elegante. Iniţialele
paragrafelor erau împodobite cu ornamente geometrice şi florale, după modelul tipăriturilor
italiene.
SIBIUL ŞI PRIMELE TIPĂRITURI SLAVO-ROMÂNE: Sibiul se numără printre cele mai importante
centre ale Transilvaniei, atât în ceea ce priveşte editarea de publicaţii, cât şi circulaţia cărţii.
Dealtfel aici a existat o tradiţie culturală care a început încă în secolul al XIV-lea. Să ne
amintim că, în anul 1330, aici a luat fiinţă, prin efortul călugărilor dominicani, prima
bibliotecă de manuscrise. Mai apoi, condiţiile sociale, politice şi religioase au făcut ca ideile
Reformei, prin curentele sale culturale, să găsească un teren fertil în Sibiu (ca, de altfel, în
toate oraşele Transilvaniei populate majoritar cu saşi), mai ales prin cărţile imprimate în
marile oficine ale Europei, dar şi prin cele ale tipografiilor autohtone, mai exact, prin lucrările
destinate românilor din spaţiul intracarpatic, nevoiţi a opta între tradiţiile şi credinţele vechi şi
cele noi, care le puteau oferi şanse de emancipare socială şi culturală. Imaginea unei Sibiu
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interesat de cultură trebuie întregită cu cea a unui oraş-cetate devenit centru politic, militar şi
economic al Universităţii Săseşti. Numele reprezentative pentru tiparul sibian sunt: diacul
Lorinţ, Albert și Hoffhalter Rudolf, care, după 1574, a început să înzestreze tipografia cu
diferite tipuri de litere, precum şi cu clişee pentru diferite podoabe, frontispicii, coloane etc.
CLUJUL ŞI TIPOGRAFIA HELTAI-HOFFGREFF: Aşa cum menţionează V. Ecsedy Judit, în Cluj,
activitatea tipografică poate fi împărţită în trei perioade, corespunzătoare, pe de o parte,
proprietarilor atelierelor, pe de alta, schimbărilor care au avut loc în arta, fizionomia şi
circulaţia cărţilor. Prima perioadă, cuprinsă între 1550-1574, este cea a tiparului lui Jacobus
Lucius, a doua adună publicaţiile tipărite în calitate de editor de văduva lui Heltai Gáspár
(1575-1582), iar a treia aparţine lui Heltai Gáspár junior (1584-1600).
ALBA IULIA: În Alba Iulia, activitatea tipografică a fost legată de cea a vieţii bisericii.
Atmosfera în care s-a desfăşurat activitatea tipografică a lui Lorinţ este cea a intensificării
procesului de calvinizare a românilor transilvăneni, prin Gheorghe de Sângiorz şi Pavel
Tordaşi, ceea ce poate să explice caracterul temporar al activităţii tipografice din Alba Iulia.
Este demn de semnalat privilegiul pe care Lorinţ îl obţine pentru editarea Teatraevanghelului,
privilegiu menţionat în finalul lucrării
TIPOGRAFIA DIN SEBEŞ: Activitatea lui Coresi cuprinde şi etapa tipăriturii de la Sebeş, cea a
Sbornicului slavonesc, din 1580, a lui Filotei monahul (o culegere de texte cu referire la
vieţile sfinţilor), inaugurând tipărirea Pripealelor în Transilvania.
TIPOGRAFIA DE LA ORĂŞTIE: Prin Palia – imprimată, în 1582, de Şerban Coresi, fiul diaconului
Coresi –, istoria tiparului menţionează singura carte apărută la Orăştie, în secolul al XVI-lea
şi una dintre cele mai importante texte româneşti ale timpului.
TIPOGRAFIA KARÁDI DIN ABRUD: În Abrud – un mic oraş minier din Ardeal – se crede că ar fi
existat o tipografie care a funcţionat în anul 1569. Informaţia este furnizată de un volum in40, cu titlul Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról, în fapt, un pamflet politic al
superintendentului unitarian Karádi Pál.
INCUNABULELE BIBLIOTECII FILIALEI CLUJ-NAPOCA A ACADEMIEI ROMÂNE: Biblioteca Filialei ClujNapoca a Academiei Române posedă un număr de 177 titluri de incunabule păstrate în
original, adică de cărţi tipărite în a doua jumătate a secolului al XV-lea, reprezentând, în bună
măsură, o oglindă a unei părţi a culturii europene renascentiste şi un punct de reper pentru toţi
cei care studiază circulaţia cărţilor occidentale în provinciile româneşti, în secolele al XV-lea
şi al XVI-lea, dar şi în cele următoare. În ceea ce priveşte numărul de incunabule deţinute,
Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române se află pe locul doi, după Biblioteca
Bruckenthal din Sibiu. Încunabulele se constituie ca un fond aparte în cadrul Colecţiilor
speciale şi au aparţinut, în marea lor majoritate, Bibliotecii Colegiului catolic din Cluj (108
cărţi, din care 14 posedă ex-libris ştampilă), 25 incunabule au aparţinut Bibliotecii Colegiului
reformat din Cluj (câteva fiind cu ex-libris ştampilă), 18 – Bibliotecii Colegiului unitarian din
Cluj (câteva cu ex-libris ştampilă), 13 – Fondului Episcopiei romano-catolice din Satu-Mare,
8 – Bibliotecii Centrale din Blaj (Fondul „Timotei Cipariu”), un incunabul a fost achiziţionat
în anul 1951, iar pentru 4 exemplare nu s-a stabilit încă provenienţa (cel mai probabil au
aparţinut Colegiului catolic).
CONCLUZII: Circulaţia cărţii în secolul al XVI-lea în Transilvania a însemnat un factor major
de răpândire a ideilor novatoare ale epocii, pe de o parte ale Renaşterii şi umanismului, pe de
alta curentelor religioase noi, constituite în jurul Reformei, luteranismul, calvinismul,
unitarianismul etc. Toate acestea au generat transferul contrareformei pe solul românesc,
precum şi răspunsul bisericii ortodoxe, descumpănite în faţa unor transformări de amploare,
neaşteptate. Interesant de observat este faptul că, în această perioadă, în Transilvania, dar şi
aiurea, cartea a reprezentat atât scop în sine (prin calităţile sale artistice, pregătind gustul
publicului pentru noi şi surprinzătoare schimbări), cât şi mijloc de propagandă şi informare.
Intelectualitatea Europei nu putea sta retrasă din faţa impulsului latent însă vulcanic de
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înnoire a vieţii sociale, politice şi, mai ales, religioase. Atât comerţul cât şi producţia de carte
autohtonă va creşte într-un ritm accelerat în următoarele două secole. În ceea ce priveşte
secolul al XVII-lea, un rol major l-au jucat Evanghelia cu învăţătură, din 1641, Catehismul,
din 1642, Catehismul calvinesc, din 1648, Noul Testament de la Bălgrad, din 1648, Psaltirea,
din 1651, Sicriul de aur, de la Sebeş, din 1683 şi Chiriacodromionul lui Mihail Iştvanovici,
din 1699.
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