
EE voluţia Transilvaniei în secolul al XVI-
lea a depins direct de două evenimente
care s-au desfăşurat în această perioadă,

evenimente ce pot fi considerate ca şi factori principali
ai acestei evoluţii. Din punct de vedere al evoluţiei
politice a Transilvaniei în secolul al XVII-lea factorul
determinant a constat în rezultatul bătăliei de la
Mohács din anul 1526, iar din punct de vedere cultural
decisivă a fost influenţa Reformei religioase iniţiate de
Martin Luther în Germania şi răspândită până în
Transilvania care, prin prezenţa ungurilor şi saşilor,
oferea un teren propice răspândirii acesteia.

Debutul secolului al XVI-lea găseşte voievodatul
Transilvaniei sub sfera de influenţă a Regatului
Ungariei, aflat în plină recesiune şi sub presiunea
ofensivei otomane declanşate pe linia Dunării1. Pe
fondul acesta are loc răscoala din 1514 condusă de
Gheorghe Doja2 şi mai apoi victoria lui Suleyman
Magnificul (Kanunî) asupra ungurilor în bătălia de la
Mohács (29 august 1526)3, ceea ce a dus la o luptă

pentru coroana maghiară purtată între Ioan Zápolya,
voievodul Transilvaniei, şi Ferdinand de Habsburg4.

Au urmat confruntările militare între cei doi
pretendenţi la coroana maghiară, soldate cu
înfrângerea lui Ioan Zápolya, fapt ce a dus la încheierea
unei alianţe între acesta şi Imperiul Otoman, rezultatul
acestei alianţe fiind înscăunarea lui Zápolya ca rege al
Ungariei la Buda în data de 18 septembrie 15295.
Această luptă ia o turnură neaşteptată prin semnarea
Tratatului de la Oradea (1538), act prin care lui
Ferdinand de Habsburg i se recunoaşte calitatea de
rege al Ungariei după moartea lui Zápolya6. Nici acest
tratat nu va fi respectat, întrucât în 1540, cu doar câteva
zile înaintea decesului lui Ioan Zápolya, s-a născut fiul
său, Ioan Sigismund. În această luptă se va implica şi
nobilimiea transilvăneană, fiind cunoscut cazul lui
Ştefan Mailat care dorea să devină voievod al
Transilvaniei. Ioan Sigismund a fost recunoscut ca şi
rege al Ungariei de către dieta de la Buda, minor fiind,
regenţa urma să fie asigurată de mama sa, regina
Isabella şi de Gheorghe Martinuzzi. Această realitate a
fost recunoscută şi confirmată şi de către sultan după
ocuparea Ungariei (29 august 1541)7. Este momentul
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dispariţiei Regatului maghiar de pe harta Europei după
o existenţă de 500 de ani, partea centrală devenind
paşalâc, partea vestică şi nord-vestică rămâne sub
dominaţie habsburgică, iar Transilvania devine
principat autonom sub suzeranitate otomană, având un
statut asemănător celorlalte Ţări Române8.

Fenomenul cărţii tipărite este prezent în această
perioadă tulbure din istoria Transilvaniei aflată în
centrul mişcărilor politice remarcate mai sus. Sibiul
prin primii săi tipografi se înscrie, încă din al treilea
deceniu al secolului al XVI-lea, în rândul importantelor
centre tipografice europene. Aici va tipări Filip
Moldoveanul, în 1544, un Catehism românesc9.

Sfârşitul secolului al XVI-lea va aduce la
conducerea Transilvaniei familia Báthory, cea care i-a
dat pe cei doi principi Sigismund şi Andrei Báthory,
Sigismund fiind un patron al tipăriturilor româneşti
coresiene de la Braşov, dar şi al Paliei de la Orăştie
(1582)10. Împotriva celor doi îşi va îndrepta campania
voievodul Ţării Româneşti, Mihai Viteazul, care va
înfrânge oastea Transilvaniei în bătălia de la Şelimbăr
(28 octombie 1599)11, intrând în Alba Iulia la 1
noiembrie 1599 şi intitulându-se, în documentele în
limba slavonă, domn al Ţării Româneşti şi Ardealului.

Din punct de vedere cultural influenţa decisivă a
avut-o Reforma religioasă. Aceasta a câştigat adepţi în
Transilvania încă din cel de-al doilea deceniu al
secolului al XVI-lea, reprezentantul de marcă fiind
magistratul Braşovului, Johannes Honterus12. Braşovul
fiind totodată primul centru câştigat de Reformă în
Transilvania, aici s-a introdus celebrarea missei
evanghelice în anul 154213. Un alt centru care a trecut
la protestantism în 1556 a fost Clujul, unde ideile
reformatoare au fost răspândite de către Gáspár Heltai
şi Dávid Ferenc, devenind un important centru cultural
al Transilvaniei14. În scurt timp celor două curente ale
Reformei, lutheranismul cu formele sale – biserica
saşilor şi cea a maghiarilor – şi calvinismul, li se va
adăuga un al treilea, unitarianismul. Referitor la români
trebuie menţionat şi faptul că aceştia au fost trecuţi,
prin rezoluţia dietei de la Sibiu (30 noiembrie – 13
decembrie 1566)15, în subordinea superintendetului
calvin Gheorghe.

Se consimţea în acest fel sistemul celor patru religii
recepte, biserica românească, ortodoxă fiind doar
”tolerată”16.

În sprijinul ideilor Reformei, şi în Transilvania, ca şi
în restul Europei, a stat tiparul. O primă etapă în care se
încerca atragerea românilor la Reforma religioasă o
putem constata în cazul saşilor sibieni, care la 1544
susţin tipărirea Catehismului lutheran17 în limba română. Pe
aceeaşi direcţie de atragere a românilor la Reformă se
vor axa şi eforturile braşovenilor care vor sprijini şi ei
tipărirea de cărţi necesare săvârşirii serviciului liturgic în
limba română. Astfel, la Braşov, diaconul Coresi va tipări
o Evanghelie în 156018 şi alte cărţi în limba română, unele
dintre acestea erau utilizate în scopul instrucţiei săvârşite

chiar în vechea şcoală românească din Şcheii Braşovului
ori în puţinele şcoli româneşti care au funcţionat în
general pe lângă centrele mănăstireşti19.

Alături de tipografiile de la Sibiu, Braşov şi Cluj va
apărea şi tipografia bălgrădeană (Alba Iulia), înfiinţată
tot sub impulsul Reformei20, care a adus în discuţie
folosirea limbilor naţionale în biserică şi în şcoală în
secolul al XVI-lea, în cazul românilor din Transilvania
presupunea înlocuirea limbii slavone, folosită până
atunci, cu limba română.

Spaţiul românesc medieval împrumută circulaţia
monetară a marilor puteri europene, în funcţie de
apropierea de una sau alta dintre acestea. Astfel, dacă în
Ţara Românească şi Moldova vom întâlni monede de
provenienţă grecească, bizantină, otomană sau tătară, în
Transilvania – mai apropiată de Europa apuseană – vom
întâlni foarte multe monede de provenienţă poloneză,
cehă, maghiară, italiană sau habsburgică.

Evul mediu timpuriu găsea Europa apuseană într-o
criză fără precedent, renunţându-se la baterea monedei
de aur în detrimentul celei de argint, ajungându-se în
secolul al XIII-lea la o unicitate a sistemului monetar
(dinarul) şi la ”monometalism”, două expresii ale
insuficienţei politicilor economice din perioada
respectivă21. Abia din a doua jumătate a secolului al
XIII-lea încep să apară monedele mai mari, de argint,
denumite groşi, groat sau grotschen – în funcţie de
statul emitent. În aceeaşi perioadă, în plină afirmare
politică şi economică, cele două state italiene – Genova
şi Florenţa – emit monedă din metal preţios, respectiv
ducatul genovez şi florinul florentin care vor fi rapid
adoptate de întreaga Europă22. Secolul al XV-lea aduce
o inovaţie în domeniul financiar, apariţia ”poliţelor” sau
a ordinelor de virament, de fapt simple coli de hârtie
care conţineau datele tranzacţiilor, şi a monedei
scripturale ”lira de plată”23.

Circulaţia monetară din Transilvania în perioada
secolelor XIV-XV reprezintă prezenţa unui amalgam
de monede, fiind folosite monedele ungureşti (florinul
de aur), cele cehe (oboli), cele poloneze (groşi de
argint), cele veneţiene (florini de aur), monede tiroleze
(talerii de argint)24. În această perioadă, încă din secolul
al XIV-lea, în timpul lui Carol Robert de Anjou, se
deschid câteva monetării în Transilvania (Cluj-Napoca,
Sibiu, Oradea, Lipova şi Satu Mare – în fapt este vorba
despre monetăria de la Baia Mare) unde se vor bate, pe
lângă florinii de aur şi groşii de argint – monedele
ungureşti - şi o monedă autohtonă, aşa-numitul banales
de Cluswar, adică dinari banali de Cluj25. În secolul al
XV-lea se vor mai deschide încă două monetării, cea de
la Braşov şi cea de la Sighişoara, ultima dintre ele
concesionată de Sigismund de Luxemburg lui Vlad
Dracul26, ceea ce poate explica prezenţa monedelor
muntene în Transilvania în acea perioadă.

Caracteristicile circulaţiei monetare din Transilvania
în prima jumătate a secolului al XVI-lea sunt
influenţate în mod direct de evenimentele care au avut
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loc în acea perioadă, în special bătălia de la Mohács.
Este o perioadă dificilă în care se înregistrează foarte
multe falsuri, mai ales în ceea ce priveşte moneda
bătută de Ioan Zápolya27.

Pentru secolul al XVI-lea monedele bătute în
Transilvania au ca şi caracteristică comună materialul
folosit, predomină monedele din aur, moneda măruntă
provenind din afara ţării28. Astfel, monetăriile de la
Braşov, Sibiu, Baia Mare, Cluj, Alba Iulia, Şeica Mică,
Sighişoara, Făgăraş, Bistriţa, Târgu Mureş, Orăştie şi
Aiud vor bate moneda de aur a Transilvaniei – ducatul,
cu diviziunile şi multiplii săi29. De o mai mică valoare
erau monedele din argint de tip taler şi gulden şi groşii.
Din materiale mai ieftine, mai ales din aramă, s-au
bătut monede mici cum sunt obolii (au existat şi
emisiuni din argint ale acestei monede), echivalaţi cu un
sfert de creiţar sau jumătate de ban30. 

O primă raportare a monedei de argint la cea de
aur, respectiv dinar şi florin (ducat), care au cunoscut
circulaţie în Transilvania a fost stabilită încă din a doua
jumătate a secolului al XV-lea, când prin reforma
monetară a lui Matia Corvinul din 1467 s-a stabilit un
raport de 100 dinari la 1 florin31. 

În unele zone ale Transilvaniei, unde întâlnim relaţii
comerciale mai intense cu Imperiul otoman – cum este
cazul Braşovului, întâlnim şi monedele turceşti, asprii.
Raportul dintre această monedă şi florin fiind de 50
aspri la un florin, sau 1 aspru la 2 dinari. În acelaşi timp
însă, mai ales în cea de-a doua jumătate a secolului al
XVI-lea, devine tot mai evidentă diferenţa între
moneda de calcul (florinul cameral) şi moneda reală,
din aur. Florinul de calcul sau cameral îşi păstrează
valoarea de 100 dinari, dar florinul real, moneda care
era folosită în plata schimburilor comerciale ajunge să
valoreze 110-140 dinari, iar din cea de-a doua jumătate
cunoaşte o fluctuaţie în intervalul 130-180 dinari32.

În raportul cu celelalte două Ţări Române,
Moldova şi Ţara Românească, întâlnim monedele de
origine otomană şi cele de origine tătărască, respectiv
asprul şi zlotul, valoarea acestuia din urmă fiind stabi-
lită la începutul secolului al XVI-lea la 4 unităţi pentru
1 florin. Spre sfârşitul secolului cunoaşte, ca şi în cazul
florinului, o depreciere care ne arată un curs de schimb,
pentru anul 1596, de 1 zlot la 0,2 taleri sau 14-16 aspri,
în condiţiile în care 1 taler valora între 70-80 aspri33.

O depreciere destul de severă a cunoscut şi ducatul,
care era schimbat la Braşov (1545) cu 132 dinari, iar cu
jumătate de secol mai târziu, la Cluj (1595) cu 160 de
dinari. Astfel, la sfârşitul secolului al XVI-lea, avem un
curs de schimb al monedelor care sunt întâlnite în
Transilvania care arată astfel: 1 taler = 1 florin de calcul
= 100 dinari, în timp ce 1 ducat = 1,5 taleri, 1 gros =
4 dinari = 7 aspri34.

Primele menţiuni referitoare la comerţul cu carte în
Transilvania le avem încă din a doua jumătate a
secolului al XV-lea, când un manuscris reprezentând
un Minei pentru lunile iulie şi august a „făcut această carte,

a dat 8 aspri”, cartea fiind donată bisericii Sf. Nicolae
din Şcheii Braşovului în anul 147735. Pentru cartea
tipărită, o primă menţiune apare pe filele Triodului-
Penticostar tipărit de Sweipold Fiol la Cracovia în 1491,
cumpărat în anul 1541 cu suma de 7 florini şi donat
bisericii din Râşnov, cum aflăm din următoarea
însemnare: „Această carte, pe nume Penticostar l-a cumpărat
popa Smadul, fiul lui Aldea din Râşnov, lângă oraşul Braşov
pentru 7 florini şi l-au dăruit bisericii din acelaşi loc să-i fie lui
rugă şi fiilor lui şi moşilor şi strămoşilor lui şi sunt martori,
protopopul Toma de la sfânta Biserică din Braşov şi Văsăi
Sofran şi Dumitru fiul lui Mirco şi Stan Grajd din Zărneşti în
anul 7049 (1541)”36.

Cele mai multe informaţii referitoare la preţul de
achiziţie al cărţii în Transilvania la mijlocul secolului al
XVI-lea şi la începutul celei de-a doua jumătăţi a
aceluiaşi secol provin de pe filele unor manuscrise,
preţurile fiind cuprinse între 65 de aspri, cât s-a plătit
plătit pentru un Liturgier slavon în anul 1558 (7066)37 şi
55 de aspri, cât a costat un Molitvenic slavon cumpărat
pentru biserica din Şcheii Braşovului în anul 1569
(însemnarea este datată în anul 7077)38.

Spre sfârşitul secolului al XVI-lea cărţile
manuscrise care au înscrise pe filele lor preţul cu care
au fost cumpărate în spaţiul transilvănean sunt într-un
număr mai mare decât cele tipărite, cu toate că este
perioada de vârf  a tiparului coresian. Astfel, în 1575
(7083) se cumpăra un Molitvenic slavon cu suma de 13
zloţi39, iar în 1581 (7090) un Evangheliar slav se cumpăra
cu 8 ducaţi, pentru ca mai apoi aceeaşi carte să fie
vândută încă o dată spre sfârşitul aceluiaşi secol cu 5
ducaţi şi 25 noţi40. O nouă menţiune despre preţul de
achiziţie al cărţii româneşti în secolul al XVI-lea aflăm,
de această dată de pe filele unei cărţi tipărite –
Tetraevanghelul slavon41 tipărit de Lavrentie (1574?), care
se cumpăra cu 145 de zloţi în anul 1576 (7084)42.
Referitor la preţul cărţii tipărite, informaţii deosebit de
importante aflăm din perioada sinodului ţinut la Cluj în
anul 1571, unde au fost invitaţi şi preoţii români care
au aderat la Reformă, aceştia fiind anunţaţi să vină
pregătiţi cu suma de 1 florin pentru a cumpăra Psaltirea
(Braşov, 1570)43 şi cu suma de 32 dinari pentru a
cumpăra Liturghierul (Braşov, 1570)44, bineînţeles fiind
vorba despre cărţile tipărite de către diaconul Coresi la
Braşov45. Secolul al XVI-lea rămâne totuşi o perioadă
în care cartea tipărită este donată bisericilor de către
editorii ei, aşa cum aflăm şi din însemnarea de pe filele
Octoihului (Bălgrad?, 1578)46: „Această carte pe nume Octoih
s-a dat de fiica lui Iliaş, la sfânta biserică din Şchei pentru
sufletul său şi pentru sufletul soţului ei Gheorghe pentru
pomenire veşnică. Am scris în luna iulie 27 zile [...]”47.

Pentru o evaluare cât mai clară a preţului de
achiziţie al cărţii româneşti vechi în Transilvania în
secolul al XVI-lea vom încerca în continuare să
aducem la aceeaşi monedă, respectiv florinul, preţurile
cărţilor exprimate în monede diferite de-a lungul
acestui secol, astfel:
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Înainte de a discuta echivalenţa acestor preţuri cu
preţurile altor produse de pe piaţa comercială din
Transilvania, pe baza unor informaţii se pot discuta
costurile presupuse de tipărirea unei cărţi. Dacă pentru
operaţiunea propriu-zisă de tipărire sau pentru
costurile presupuse de achiziţionarea cernelii folosite la
tipar sau a plumbului necesar tipăririi şi plata
tipogarfilor (manopera) nu există informaţii clare,
conform estimărilor făcute de unii cercetători putem
afla cât reprezenta preţul hârtiei pentru un exemplar de
carte54. Pornind de la preţul unui balot cu hârtie bună
de tipar care se vindea la Sibiu cu 6 florini şi 50 dinari,
un balot având 10 legături de hârtie, o legătură 20 de
„cărţi”, „o carte” având 25 de coli şi considerând că
pentru tipărirea Psaltirii (Braşov, 1570) s-a folosit în
medie 55 de coli inclusiv rebuturile, adică puţin peste
„2 cărţi”, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 14
dinari pentru un exemplar al Psaltirii, astfel în condiţiile
unui preţ de vânzare de 1 florin înseamnă 14 % din
preţul cărţii55 .

Adevărata valoare a unei cărţi reiese din comparaţia
făcută între preţul de achiziţie al acesteia şi preţurile
altor produse sau mărfuri existente pe piaţa comercială
din Transilvania pe parcursul secolului al XVI-lea. În
anul 1541, când se achiziţiona cu suma de 7 florini
Triodul-Penticostar tipărit de Sweipold Fiol la Cracovia în
1491, negustorul Dumitru Diacul din Cluj încerca să îi
vândă lui Avram Diacul din Bistriţa un număr de 634
căciuli, preţul fiind de 11 florini şi 50 dinari pentru suta
de căciuli56, rezultând un preţ de 11,5 dinari pentru o
căciulă. Comparativ cu preţul cărţii cumpărate pentru
biserica din Râşnov, la Cluj se puteau cumpăra
aproximativ 60 de căciuli.

Tot în comerţul clujean, în anul 1551 o câblă de
ovăz se vindea cu suma de 20 dinari57, respectând
valorile de măsură din secolul al XVI-lea, o câblă de
ovăz conţinea 160 litri, echivalaţi cu 64 de kilograme de
ovăz. În condiţiile în care la 1558 se cheltuiau 1 florin
şi 30 dinari pentru a se cumpăra un Liturghier
manuscris58, un calcul scurt ne spune că la acelaşi preţ
se puteau cumpăra 421 de kilograme de ovăz. Tot pe
piaţa comercială clujeană întâlnim şi alte categorii de

produse, al căror preţ este
mult superior celui oferit
pentru cumpărarea unei cărţi,
o şubă (haină groasă) se
achiziţiona în anul 1556 cu
suma de 7 florini59, dar şi
preţuri inferioare celui oferit
pentru o carte: o blană de jder
costa 40 dinari (1556)60,
potcovirea unui cal se făcea
contra sumei de 4 dinari
(1556)61, o sapă costa 20 dinari
(1556), un lacăt era 40 dinari
(1556), iar o coasă costa 10
dinari (1556)62. Putem deduce
că o carte costa destul de mult

în comparaţie cu unele produse aflate pe piaţa
comercială transilvăneană la mijlocul secolului al XVI-
lea, putem chiar să trecem cartea la categoria obiectelor
de lux, alături de hainele confecţionate din pieile
diferitelor animale.

Pentru începutul celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XVI-lea ştim că pentru achiziţionarea unui
Molitvenic slavon manuscris, redactat în secolul al XV-lea,
se plătea în anul 1569 suma de 55 aspri63, respectiv 110
dinari sau 1,1 florini. În acelaşi timp preţul unui bou
era stabilit la suma de 4 florini – 4 florini şi 50 dinari64,
diferenţa mare dintre cele două preţuri poate însemna
conştientizarea vechimii cărţii, posibilitatea unei
legături deteriorate a acesteia, dar şi apariţia cu 5 ani
înainte a cărţii tipărite de către diaconul Coresi la
Braşov, în anul 156465 ceea ce ne face să credem că se
făcea o diferenţiere între cartea manuscrisă şi cartea
tipărită.

După cum observam în rândurile anterioare, la
sinodul ţinut la Cluj în anul 1571 preoţii români puteau
achiziţiona cărţile tipărite de către diaconul Coresi,
respectiv Psaltirea şi Liturghierul cu preţul de 1 florin,
respectiv 32 dinari. În acelaşi an, tot la Cluj, o şubă se
vindea acum cu suma de 10 florini, iar un pieptar cu 60
dinari66, preţul cărţii scade, una dintre cauzele acestei
scăderi fiind, probabil, şi apariţia unor noi ediţii
tipărite, mai accesibile faţă de perioada precedentă.

Sfârşitul secolului al XVI-lea ne aduce în faţa a ceea
ce s-a numit „revoluţia preţurilor”, perioadă
caracterizată prin devalorizarea monedelor care
circulau în spaţiul transilvănean67, dar şi de o fluctuaţie
a preţurilor produselor aflate pe piaţa comercială.
Preţul cărţii oscilează între suma de 13 zloţi -
aproximativ 3 florini cât se plătea pentru un Molitvenic
slavon în anul 157568 -, 200 de aspri sau 2 florini şi 60
dinari, cât a costat în 1576 Tetraevanghelul slavon tipărit
de Lavrentie în anul 1574 (?)69, şi, 8 ducaţi – ceea ce
reprezintă aproximativ 4 florini şi 92 dinari cât s-a
plătit pentru un Evangheliar slav în 1581, revândut câţiva
ani mai târziu cu suma de 5 ducaţi sau 3 florini70. Astfel,
pe piaţa comercială, o câblă de grâu (112 kilograme) se
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vindea în anul 1584 cu suma de 1 florin şi 20 dinari,
acelaşi produs costa 1 florin şi 80 dinari – 2 florini în
anul 1600, aceeaşi situaţie fiind înregistrată şi în cazul
ovăzului – o câblă (64 kilograme) costa 90 dinari în
anul 1600, faţă de 20 dinari în 155171. Alte produse care
se găseau pe piaţa comercială şi care fac parte din
categoria alimentelor, animalelor, piese de
îmbrăcăminte sau materiale de construcţii, ale căror
preţuri erau următoarele: 1 livră de orez (637 gr.) costa
8 dinari în 1578, preţul ajungând la 16 dinari în anul
1600; un bou costa 8 florini – 8 florini şi 50 dinari în
anul 1600; 1 font de carne (fontul = livra = 637 gr.)
costa 1 dinar în 1588, preţul acestui produs dublându-
se şi ajungând la 2 dinari în anul 1600; un purcel costa
între 12 şi 14 dinari în anul 1585, ajungând până la 30-
35 dinari în 1600; o gâscă se vindea cu 8-10 dinari în
1585, preţul dublându-se în 1600, ajungând la 18-20
dinari; o găină costa 4-5 dinari în 1585, ajungând până
la 8-12 dinari în 1600; un miel avea preţul de 18-20
dinari în anul 1582, urmând ca acesta să crească la 32-
40 dinari în anul 160072. Preţul pieselor de
îmbrăcăminte erau cuprinse între 28 dinari pentru o
cămaşă de cânepă în anul 1596, 6 dinari o pereche de
opinci în anul 1599 şi 28-32 dinari pentru o pereche de
ciorapi în anul 159973. Informaţiile referitoare la preţul
unor materiale de construcţii sunt, de asemenea,
relevante pentru o comparaţie cu preţul de vânzare al
cărţilor, în anul 1593 cu suma de 1 florin putând fi
cumpărate 800 de cărămizi74, în condiţiile în care, în
aceeaşi perioadă pe o carte se plătea suma de 3 florini! 

Şi la sfârşitul secolului al XVI-lea constatăm o
uşoară diferenţă de preţ în ceea ce priveşte cartea
manuscrisă şi cartea tipărită, aceasta din urmă fiind
simţitor mai ieftină decât cea manuscrisă (2 florini şi 60
dinari se ofereau pentru o carte tipărită, în timp ce un
manuscris se cumpăra cu suma de 4 florini şi 92 dinari).
Explicaţia poate consta în reticenţa populaţiei faţă de
cartea tipărită sub influenţa Reformei religioase, deşi
aceasta era mult mai accesibilă decât cartea manuscrisă,
tirajele fiind destul de mari pentru perioada respectivă.

Evaluarea preţului de achiziţie al cărţii româneşti
vechi în Transilvania în secolul al XVI-lea se poate face
şi în funcţie de impozitele percepute în această
perioadă. Dacă la începutul secolului al XVI-lea (1530)
se plătea o dare de 12 florin de poartă fiscală75, aceasta
fiind menţinută pe tot parcursul secolului, ei
adăugându-i-se şi altele: în 1557 se mai cer 50 dinari de
poartă76; în 1592 darea obişnuită se dublează, ajungând
la 2 florini pe poartă77; darea creşte la 3 florini de
poartă în anul 159578, ajungând, în timpul lui Mihai
Viteazul (1599), la suma de 6 florini de poartă79.
Constatăm că pentru achiziţionarea unei cărţi, pe
parcursul secolului al XVI-lea se plătea o sumă
echivalentă dării ce trebuia plătită anual.

Valoarea deosebit de mare a cărţii, privită atât ca şi
obiect utilizat în săvârşirea serviciului religios, cât şi ca
bun comercial a dat naştere, încă din secolul al XVI-

lea, unui fenomen nou, acela al furtului de carte80. Ceea
ce îi atrăgea, de cele mai multe ori, pe hoţii de cărţi erau
materialele în care erau legate cărţile (legătura nu
conţinea doar tăbliile de lemn îmbrăcate în piele, de
multe ori aceasta conţinea materiale preţioase – aur şi
argint – şi chiar pietre scumpe)81. În încercarea de a
opri aceste furturi de carte, de multe ori cei care
cumpărau cartea şi o donau unei biserici, la sfârşitul
actului de danie – scris de cele mai multe ori chiar pe
filele cărţii – treceau şi unele blesteme, a căror scop era
de a proteja aceste cărţi împotriva jefuitorilor82.
Blestemele adresate hoţilor de cărţi sunt puse din
partea lui Dumnezeu, a apostolilor dar şi a celor 318
sfinţi de la Niceea.

Deşi spre sfârşitul secolului al XVI-lea producţia
tipografică din Ţările Române creşte considerabil,
cartea ca şi obiect al tranzacţiilor comerciale rămâne un
obiect deosebit de scump comparativ cu alte produse
de pe piaţa comercială, poate şi de aceea de cele mai
multe ori cărţile sunt cumpărate de către nobili, oameni
înstăriţi sau de către preoţi din colectele comunităţii.
Pentru secolul al XVI-lea deosebit de importantă este
donaţia de carte făcută de către editorii cărţilor sau de
către rudele acestora, multe astfel de donaţii fiind
făcute către bisericile româneşti din Transilvania.
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