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Pozitionarea geografica, evolutia istorica si politica a 

Transilvaniei între secolele XVI-XVIII contureaza ideea unui 
stat (mai târziu provincie a Imperiului Habsburgic) a carui 
viata culturala si economica a fost direct influentata de acestea. 
Reforma religioasa, fara discutie mult mai puternica în 
Transilvania decât în celelalte doua Tari Române si Unirea 
Bisericii cu Roma - un secol si jumatate mai târziu - au creat un 
cadru în care românii s-au putut manifesta între etniile 
conlocuitoare (secui, maghiari, sasi), pastrându-si, în parte, 
specificul asemanator cu al românilor din exteriorul arcului 
carpatic. Dovada cea mai clara în acest sens – în ciuda Unirii 
Bisericii cu Roma - este pastrarea utilizarii unui alfabet chirilic 
într-o provincie aflata sub stapânirea dinastiei de Habsburg, 
aparatoare a catolicismului si promotoare a Contrareformei. 
Acest alfabet a fost utilizat si în tiparirea cartilor de cult 
necesare Bisericilor românesti din Transilvania, atât celei 
Ortodoxe, cât si celei Greco-Catolice, carti care fac obiectul 
direct al cercetarii noastre. 
 Cunoasterea realitatilor istorice, politice, sociale, 
economice si culturale este cu atât mai importanta în acest 
demers întrucât cercetarea noastra îsi îndreapta atentia catre 
cartea româneasca tiparita în centrele transilvanene, ea 
devenind apoi un bun comercial care s-a vândut si s-a cumparat 
în Transilvania. 

Vechile tiparituri românesti – carti tiparite în actualul 
spatiu românesc în perioada 1508-1830 - sau ceea ce denumim 
astazi, generic, cartea româneasca veche, au constituit de-a 
lungul timpului obiectul de studiu al cercetatorilor apartinatori 
diferitelor ramuri ale stiintei. 
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 Studiul cartii românesti vechi este o activitate 
interdisciplinara, atentia fiind îndreptata în multiple directii. 
Limba utilizata la redactarea cartilor vechi este obiectul de 
studiu rezervat domeniului filologiei. Prin studierea acestora 
din punct de vedere lingvistic se poate urmari evolutia limbii 
române de-a lungul secolelor. 
 Cea mai importanta realizare în domeniul cercetarii 
cartii românesti vechi este, fara îndoiala, repertorierea tuturor 
titlurilor si editiilor de carte tiparite în intervalul 1508-1830, 
materializata prin aparitia monumentalei Bibliografii 
Românesti Vechi si a unor lucrari ulterioare menite sa o 
completeze. 
 Cartea a fost abordata si din perspectiva istoriei, în 
special istoria culturala si cea a mentalitatilor colective. De 
asemenea, nu a fost ocolita istoria tiparului românesc, 
cercetarile din domeniu având ca rezultat numeroase lucrari cu 
privire la evolutia tiparului, dintre acestea detasându-se 
lucrarile dedicate unor importante centre tipografice din spatiul 
românesc. Initialele ornate, frontispiciile si gravurile prezente 
pe paginile cartilor vechi au atras atentia istoricilor de arta, care 
le-au consacrat mai multe lucrari. 
 Hârtia utilizata la tiparirea cartilor a fost studiata si ea, 
la rândul ei, ceea ce a ajutat la analizarea acesteia, permitând în 
cele din urma descoperirea si utilizarea unor metode adecvate 
pentru conservarea cartilor vechi. 
 Nu în ultimul rând, cartile românesti vechi au fost 
studiate si prin prisma continutului lor, în mare parte acesta 
fiind religios, pâna spre sfârsitul secolului al XVII- lea cartea 
tiparita în spatiul românesc fiind exclusiv religioasa. 
 Lucrarea de fata îsi propune studierea vechilor tiparituri 
românesti dintr-o alta perspectiva, care presupune privirea 
cartii ca si bun comercial, marfa implicata în schimburile 
comerciale din secolele XVI-XVIII, pe lânga rolul de baza, 
acela de purtator de informatie. 
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 Cercetarea are la baza dorinta de a cunoaste rolul 
cartilor românesti în schimburile comerciale din Transilvania 
realizate în perioada secolelor XVI-XVIII, precum si aflarea 
valorii reale a cartii, prin comparatie cu alte bunuri care faceau 
obiectul unor tranzactii în perioada mentionata.  

Din punct de vedere metodologic baza cercetarii o 
constituie însemnarile manuscrise existente pe exemplarele 
cartilor, note care amintesc de momentul în care era cumparata 
cartea, persoanele care o cumparau si suma care era platita în 
schimbul ei. Însemnarile utilizate provin din cataloagele de 
carte veche editate, precum si din alte lucrari stiintifice 
dedicate cartii românesti vechi. Trebuie mentionat faptul ca am 
luat în considerare carti care au fost tiparite în centrele 
tipografice din Transilvania, respectiv Brasov, Balgrad (Alba 
Iulia), Blaj si Sibiu, ele fiind rezultatul unei activitati de 
productie desfasurata în acelasi spatiu geografic în care urmau 
sa fie si vândute. 
 Un element important a fost cunoasterea monedelor 
care au circulat în spatiul transilvanean în intervalul mentionat, 
de multe ori fiind nevoie de o echivalare a lor. Echivalarea 
monedelor a fost posibila prin utilizarea informatiilor oferite de 
lucrarile din domeniul numismaticii si al relatiilor comerciale. 
 Cea de-a treia componenta importanta a fost 
cunoasterea preturilor altor produse aflate pe piata comerciala 
în perioda contemporana vânzarii cartilor, preturi pe care le 
aflam uneori chiar prin intermediul acelorasi însemnari, însa 
cea mai mare parte a informatiei provine din lucrarile dedicate 
relatiilor comerciale. 
 Am recurs la evaluarea pretului pentru fiecare 
titlu/editie în parte pentru o perioada de zece ani, urmarindu-i 
modificarile în perioade de timp de aproximativ 90-140 de ani 
de la momentul tiparirii cartii. Datorita numarului mare de 
titluri si editii de carte româneasca tiparita în Transilvania în 
intervalul de timp dintre secolul al XVI- lea si începutul 
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secolului al XIX-lea, am selectat doar câteva, pe care le-am 
considerat importante pentru cercetarea de fata: Noul 
Testament (Balgrad, 1648), Chiriacodromion (Balgrad, 1699), 
Evanghelie (Blaj, 1765), Evanghelie (Blaj, 1776), Minologhion 
(Blaj, 1781), Biblia (Blaj, 1795) si Liturghii (Sibiu, 1798). 
 Istoriografia cu privire la pretul de achizitie al cartii 
românesti în perioada propusa spre a fi evaluata în prezenta 
lucrare este deosebit de saraca. Cu exceptia unei singure 
sinteze, de data recenta, care aprofundeaza problema 
comertului cu cartea în spatiul românesc, întâlnim rar 
informatii referitoare la carte ca si produs implicat în schimburi 
comerciale. Alte informatii cu privire la un astfel de comert în 
Transilvania aflam din studiul cercetatorului clujean Francisc 
Pap, însa este vorba despre carte importata din Europa 
Apuseana. Cea mai importanta sursa cu privire la pretul cartii o 
constituie însemnarile manuscrise publicate în cataloagele 
colective, în marea lor majoritate publicate la sfârsitul anilor 
1980 si începutul anilor 1990, mai rare fiind lucrarile aparute 
dupa anul 2000. O problema a constituit-o lipsa lucrarilor de 
specialitate pentru unele zone, cum e cazul judetelor Bistrita-
Nasaud, Mures sau Arad. Cataloagelor de carte veche li se mai 
adauga si studiile publicate în diferite reviste de specialitate, 
care cuprind însemnari de pe carti vechi aflate în spatii mai 
restrânse din judetele Transilvaniei. 
 În ceea ce priveste circulatia monetara în Transilvania, 
nucleul istoriografic de baza care a fost utilizat îl constituie 
lucrari care acopera în general circulatia monetara în întreg 
spatiul românesc, dar si cele care se refera strict la spatiul 
geografic transilvanean, însotite si ele de numeroase studii 
publicate în reviste de specialitate. 
 Pentru preturile produselor, care se gaseau pe piata 
comerciala transilvaneana în perioada în care erau vândute si 
cartile ce fac obiectul prezentei lucrari, am folosit atât studiile 
si articolele care fac referire la diferite preturi ale unor obiecte 
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sau servicii în schimbul carora se plateau diferite sume de bani, 
cât si lucrari care au ca subiect de baza relatiile comerciale si 
preturile produselor implicate în tranzactiile comerciale. 
 Structura tezei de doctorat este împartita în sase 
capitole, la care se mai adauga concluziile, anexele si 
bibliografia. La delimitarea capitolelor a primat factorul 
cronologic. 

Primul capitol, cel mai scurt, pune accentul pe ideea de 
comert cu cartea în spatiul european, începând cu antichitatea 
greco-romana, trecând prin evul mediu si pâna în perioada 
moderna. Comertul cu cartea nu a aparut de nicaieri, 
informatiile despre tipul acesta de activitate coboara în 
antichitatea greco-romana, în Atena si Roma existând, înca din 
acea perioada, locuri de unde se puteau achizitiona carti. În 
perioada evului mediu cartea era apanajul nobilimii, a 
oamenilor înstariti, cu posibilitati materiale deosebite. 
Manuscrisele realizate pe pergament si frumos îmbogatite cu 
miniaturi îsi gaseau locul în bibliotecile personalitatilor vremii, 
cum a fost cazul lui Matia Corvinul, spre exemplu. Aparitia 
tiparului cu litere mobile a facut cartea accesibila si paturilor 
sociale mai sarace. Se poate constata, la nivel european, o 
ieftinire simtitoare a cartii în a doua jumatate a secolului al 
XV-lea si în secolul al XVI-lea. 

Urmatoarele cinci capitole dezbat pe larg subiectul 
propus, pretul de achizitie al cartii românesti în Transilvania în 
intervalul cuprins între secolul al XVI-lea – începutul secolului 
al XIX-lea si alte cheltuieli presupuse de întretinerea cartii, 
respectiv refacerea legaturii unor carti.  

Comertul cu cartea româneasca în Transilvania în 
secolul al XVI- lea si pretul cartii este dezbatut în capitolul al 
doilea, imaginea fiind completata cu ajutorul comparatiilor 
dintre preturile cartilor si preturile unor bijuterii, piese de 
îmbracaminte sau cereale. Sunt prezentate preturile cartilor 
tiparite, cât si ale unor manuscrise si incunabule, întrucât este 
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perioada de început a tiparului românesc, pastrându-se putine 
exemplare de carte româneasca tiparita în secolul al XVI-lea. 

Cu toate ca tiparul a patruns în spatiul românesc în anul 
1508, comertul cu cartea îsi are radacinile în timpurile mult 
mai îndepartate, cartile manuscrise circulând în secolul al XIV-
lea, chiar si incunabulele sunt prezente în acest tip de tranzactii. 
Odata cu înfiintarea tipografiei diaconului Coresi, la Brasov, 
aflam si primele preturi oficiale ale unor carti, 1 florin costa 
Psaltirea (Brasov, 1570) si 32 dinari Liturghierul (Brasov, 
1570). Comparatia pretului cartii în secolul al XVI-lea în 
Transilvania cu cel al unor piese de îmbracaminte sau cereale 
releva faptul ca o carte era extrem de scumpa, în perioada 
respectiva cartile tiparite fiind, de cele mai multe ori, donate 
bisericilor de catre editorii lor. Datele despre pretul celorlalte 
carti completeaza tabloul referitor la comertul cu cartea în 
perioada respectiva. 

Cel de-al treilea capitol, ceva mai voluminos decât 
precedentele, dedicat pretului cartii în secolul al XVII- lea, pune 
accentul pe activitatea tipografiei de la Alba Iulia, capitala 
Principatului transilvanean, unde au aparut Noul Testament 
(1648) si Chiriacodromionul (1699).  

Prima mentionare oficiala a pretului de vânzare a unei 
carti, în spatiul românesc, care apare pe foaia de titlu o întâlnim 
în cazul Pravilei (Govora, 1640), pretul ei fiind de ”21 
constande de argint”. Spre deosebire de Pravila, pentru 
tipariturile aparute la Alba Iulia nu cunoastem pretul decât în 
cazul Chiriacodromionului (1699), caruia Atanasie Anghel i-a 
fixat pretul la 20 florini, cartea fiind vânduta chiar si cu sume  
mult mai mari imediat dupa tiparire. Cealalta tiparitura asupra 
careia s-a aplecat cercetarea noastra, Noul Testament (1648), 
nu a avut un pret oficial, însa conform datelor disponibile la ora 
actuala, pretul unui exemplar era de aproximativ 9-10 florini în 
momentul aparitiei. Ca si caracteristica principala a pretului 
celor doua carti amintite anterior mentionam constanta pretului 
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pentru perioade de timp îndelungate (20 pâna la 40 de ani). 
Paralela facuta între pretul de achizitie al cartilor si unele 
accesorii vestimentare sau bijuterii achizitionate de membrii 
familiilor nobiliare din Transilvania sau remuneratia pentru 
unele servicii (transporturi) arata prapastia dintre clasele 
sociale, cu banii pe care era cumparata o bijuterie putând fi 
achizitionate pâna la treisprezece carti. 

Datele cu privire la pretul cartilor sunt însotite de 
grafice care redau evolutia acestuia pentru perioade de 10 ani si 
tabele comparative cu pretul altor produse de pe piata 
comerciala din Transilvania. 
 Capitolul patru, cel mai întins ca si dimensiune, 
urmareste evolutia pretului cartii în secolul al XVIII-lea, dar si 
informatii despre înfiintarea noilor tipografii românesti în care 
au fost tiparite cartile studiate în prezenta lucrare. În 
continuarea evaluarii pretului tipariturilor din secolul al XVI-
lea si a celor din secolul al XVII- lea, se mai adauga si cele 
iesite de sub teascurile tipografiilor de la Blaj si Sibiu. 

Aprecierea de care s-au bucurat Noul Testament si 
Chiriacodromionul este dovedita prin numarul foarte mare de 
tranzactii de vânzare-cumparare a cartilor în prima jumatate a 
secolului al XVIII-lea. Eforturile facute de comunitati continua 
sa fie mari, cartile costau uneori cât un animal domestic; în 
anul 1717 un exemplar al Chiriacodromionului era vândut pe 
un bou si o slanina în valoare de 18 florini, pentru ca la 
mijlocul secolului sa coste cât o iapa, 16 florini. Comparativ cu 
perioada anterioara, pretul Noului Testament creste, un 
exemplar ajungând sa coste chiar si 25 de florini. Deceniul al 
cincilea al secolului al XVIII-lea este momentul de la care 
consideram noi ca tranzactiile întâlnite prezinta cumpararea 
cartii la mâna a doua. Începând cu anul 1747 românii ardeleni 
beneficiaza din nou de o tipografie, cea înfiintata la Blaj, a 
carei produse au intrat, si ele, în atentia cercetarii noastre. 
Editiile Evangheliei (1765, 1776), Minologhionului (1781) si 
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Bibliei (1795) au fost tiparite la Blaj si pentru ca fac parte 
dintre cele mai reprezentative tiparituri ale perioadei, le-am 
ales pentru analiza pretului de achizitie. Acestora li se mai 
adauga Liturghiile (Sibiu, 1798) aparute în tipografia lui Petru 
Barth. 
 Juxtapunerea preturilor celor doua editii ale Evangheliei 
tiparite la Blaj dovedeste faptul ca preturile lor nu difereau 
mult, fiind apropiate în perioada supusa atentiei noastre, 
ambele fiind vândute pâna la începutul secolului al XIX-lea, în 
conditiile în care, la Blaj, a aparut si o a treia editie în anul 
1817. În cazul Minologhionului, o carte impresionanta din 
punct de vedere grafic, de dimensiuni mari, pretul cunoaste 
mici fluctuatii, însa este în mod constant de peste 25 florini, 
rare fiind exemplarele cunoscute în care pretul ar fi coborât sub 
suma respectiva. Documentele ne ofera informatii despre 
preturile cartilor în tipografie pentru aceasta perioada, preturile 
vehiculate în însemnarile manuscrise fiind, în general, mai mari 
cu câtiva florini, constând în adaosul colportorului care prelua 
cartea din tipografie si apoi o vindea comunitatilor. Spre 
sfârsitul secolului al XVIII- lea, datorita tirajelor mai mari, a 
inflatiei induse de emiterea unor serii de bancnote, pretul cartii 
scade în raport cu perioadele precedente si în comparatie cu 
produsele de pe piata comerciala. Un exemplar al 
Minologhionului a fost echivalat cu venitul lunar al unui 
tipograf. Desi întâlnim cazuri în care o singura persoana sau o 
familie cumpara cartea pentru biserica „pentru pomenire”, mai 
rar pentru uzul personal, în continuare cele mai multe carti sunt 
cumparate din colecta întregii comunitati si apoi sunt donate 
bisericilor. 
 Cel de-al cincilea capitol prezinta pretul cartii la  
începutul secolului al XIX-lea, perioada influentata de criza 
financiara care a afectat Europa, asistam la devalorizarea 
banilor si la perioade de foamete. Cu toate ca oamenii se 
confruntau cu greutati, ei cumpara în continuare cartile, în 
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schimbul lor oferind uneori alte produse, cum a fost cazul 
Liturghiilor cumparate de preotul din Saliste în anul 1816 cu o 
pusca evaluata la 15 florini! Biblia, la rândul ei era scumpa, 
pretul variind între 30 de florini în moneda metalica si 50-60 
florini în bancnote. 
 Ultimul capitol al lucrarii, al saselea, este dedicat 
problemelor presupuse de îngrijirea cartii de catre comunitatile 
care o detineau. De multe ori folosirea îndelungata a unui 
volum presupunea distrugerea legaturii. Costul unei cartii noi 
fiind foarte mare, membrii comunitatii alegeau varianta unei 
noi legaturi, mai ieftina decât achizitia cartii, dar reprezenta si 
acesta un cost pe care am considerat ca este necesar sa îl 
cercetam. 
 Cantitatea mare de informatii care rezulta din 
însemnarile manuscrise prezente pe filele cartilor vechi al caror 
pret a fost luat în discutie – numele vânzatorilor si al 
cumparatorilor, locul unde se efectua tranzactia, data, suma si 
diferite formule de blestem – a facut imposibila redarea lor în 
textul propriu-zis, ele fiind reproduse integral în anexe. 

Concluzia finala nu poate fi decât una, cartea, indiferent 
de centrul tipografic din care provenea sau de perioada în care 
era cumparata, era scumpa. Greutatea achizitionarii unei carti, 
sumele mari platite au facut din aceste carti bijuteriile 
comunitatilor, care le donau bisericii, astfel fiind explicabile 
însemnarile manuscrise de pe filele lor, însemnari care au 
calitatea de document, deoarece informatiile furnizate de ele nu 
contin doar numele celor care cumparau cartea, ci si pretul ei. 
De multe ori erau notate evenimentele importante din istoria 
comunitatii care detinea cartea, fenomenele naturale sau 
”investitiile” ulterioare facute în volumul respectiv. Importanta 
si valoarea cartii pentru comunitatea care o cumpara este 
relevata si de blestemele care încheie de multe ori însemnarea 
care descrie momentul achizitiei acesteia. 



 13 

 Prin cercetarea de fata ne-am propus o analiza apoi o 
sinteza privind evolutia pretului de carte în spatiul transilvan. 
Am considerat utila aceasta evaluare a situatiei pentru perioada 
inclusa între secolul al XVI- lea si primele trei decenii ale 
secolului al XIX-lea. Proiectul doctoral de fata nu are pretentia 
de a fi exhaustiv. Am prezentat mai multe studii de caz privind 
tipariturile cele mai reprezentative pentru perioada si zona 
geografica. Numarul mare al titlurilor si editiilor de carte 
tiparite în a doua jumatate a secolului al XVIII- lea si începutul 
secolului al XIX-lea fac dificila o evaluare totala a pretului de 
achizitie al cartii românesti în Transilvania, cel putin pentru 
momentul de fata. Prin cercetarea noastra am dorit sa aducem o 
contributie la istoria culturii din Transilvania pe un segment 
prea putin cercetat, care, în final, poate sa serveasca 
cercetarilor din domeniul istoriei economiei, a vietii sociale, 
pentru ca istoria literaturii, limbii sau chiar istoria si 
bibliologia, au avut fenomenul cartii românesti vechi în vedere 
înca de la jumatatea secolului al XIX-lea. 
 În încheiere doresc sa transmit multumiri doamnei prof. 
univ. dr. Eva Mârza, coordonatorul stiintific al lucrarii, pentru 
sprijinul acordat si rabdarea de care a dat dovada pe parcursul 
realizarii acesteia. De asemenea, multumiri se îndreapta spre 
persoana domnului Francisc Pap pentru pretioasele sfaturi 
oferite în vederea realizarii lucrarii. 
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