MOARA DE HIRTIE DIN BRAŞOV IN SECOLUL AL XVI-LEA
Rolul ei in producţia şi in comerţul hirtiei pe teritoriul României.
Contribuţii la dezvoltarea culturii româneşti.
Importanţa pentru arhivistica românească.
GERNOT NUSSB A CHER

Hîrtia este un mijloc indispensabil pentru fixarea gîndurilor umane
şi astfel utilă pentru toate aspectele vieţii sociale. Importanţa hîrtiei ca
mijloci tor al culturii determină şi necesitatea studierii istoriei sale 1 .
Istoria hîrtiei urmăreşte cercetarea dezvoltării forţelor de producţie,
legăturile lor de interqependenţă cu relaţiile de producţie pe diferite trepte
ale dezvoltării în acest domeniu. După cum a arătat Karl Marx în Capi 
talul, "Drept exemplu atît pentru continuitatea producţiei cît şi pentru
aplicarea principiului automatizării, poate fi luată fabrica modernă de
hirtie. In general, în producţia de hîrtie poate fi studiată cu folos şi i n
amănunt deosebirea dintre diferitele moduri de producţie, precum şi legă
tura dintre relaţiile de producţie sociale şi aceste moduri de a produce.
Intr-adevăr, vechiul mod de fabricare a hîrtiei folosit in Germania oferă
o mostră de producţie meşteşugărească, Olanda în secolul al XVII-lea şi
Franţa in secolul al XVIII-lea un exemplu de manufactură propriu-zisă,
iar Anglia modernă un exemplu de fabricaţie automată în această ramură;
în afară de aceasta, în China şi în India mai există două forme vechi asia
tice ale aceleiaşi industrii 2 .
Drept urmare, cercetarea istoriei hîrtiei prezintă interes prin faptul
că ea constituie un caz model pentru cercetări economica-istorice.
O disciplină a istoriei hîrtiei, anume filigranologia, s-a dovedit deja
a fi de importanţă ca ştiinţă auxiliară a istoriei, ajutînd la datarea docu
mentelor scrise pe hîrtie 3. Filigranologia nu-şi poate. indeplini sarcinile
de ştiinţă auxiliară decit bazîndu-se pe studierea întregii producţii de
hirtie.
Hîrtia astăzi nu mai poate fi concepută să lipsească din viaţa omului.
Prima şi cea mai importantă funcţie socială a ei a fost şi este aceea de
purtător al culturii, de suport al scrisului, de mijlocitor al ideilor umane
, Cf. dr. WOLFGANG SCHLIEDER, Zur Geschichte der Papierherstellung in
Deutschland von den AKfăngen der Papiermacherei bis zum 17. Jahrhundert, în
Beitrăge zur Geschichite des Buchwesens, Band Il, L ei pzi g 1966, p. 33-166.
2 KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS, Opere, vol . 23, Bucureşti, 1966, p. 390.
3 Cf. DAMIAN P. BOGDAN, Filigranologia ca disciplină ştiinţifică, in "Revista
arhivelor", X , nr. 2 , 1967, p. 3--40; cf. şi S. JAKO. Bibliografia privind istoria hir
tiei din România, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" , Series Historia, FasciC"U
,

Ius 1 1 1 969, p. 3 - 1 5 .

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

GERNOT NUSSBACHER

şi ca mijloc de realizare a relaţiilor dintre oameni. O altă funcţie este
aceea de împachetat, ambalaj, în diferite forme, pentru protecţia altor
produse şi pentru a mijloci comercializarea.
Hîrtia serveşte apoi şi în scopuri igienice şi ca materie primă pentru
alte ramuri industriale, aceasta însă numai în ultima vreme.
Pînă în secolul al XVI-lea nu putem urmări mai bine decît istoria
hîrtiei ca factor cultural, pentru alte domenii de folosire existînd prea
puţine informaţii în documentaţia păstrată.
In ţara noastră, înainte de a exista o producţie proprie de hîrtie, con
sumul de hîrtie s-a bazat exclusiv pe import. Hîrtia a ajuns în ţara noastră
in secolul al XIV-lea, îndeplinind funcţia de suport de scris pentru docu
mente publice şi particulare.
Ne referim mai întîi la Transilvania unde s-au păstrat mărturii mai
vechi despre cunoaşterea şi folosirea hîrtiei.
Inceputurile folosirii şi răspîndirii hîrtiei în Transilvania le prezen
tăm - în lipsa unui corpus de documente complet - pe baza documen
telor din colecţia "Urkundenbuch" . Acestea permit tnsă numai o vedere
parţială asup:--a problemei, dar suficientă pentru caracterizarea situaţiei.
In anul 1 9 7 7 a apărut volumul X din seria C-Transilvania al corpusu
lui "Documenta Romaniae Historica" . El include toate documentele pri
vind Transilvania din anii 1 3 5 1-1 355, cu o descriere diplomatică detaliată,
după care datele privind folosirea hîrtiei pe teritoriul Transilvaniei se pot
completa în mod fericit. Ne putem aştepta că viitoarele volume din "Docu
menta Romaniae Historica" să ofere alte completări la datele pe care le
prezentăm în continuare.
În Transilvania, cel mai vechi document scris pe hîrtie, care s-a păs
trat în Arhiva Capitlului din Alba Iulia, datează din anii 1 328- 1 :330 ;;i
provine din cancelaria papală din Avignon 4•
Prima poruncă regală pe hîrtie, cunoscută nouă, care a ajuns în
Transilvania, a fost emisă în anul 1 334 la Visegrad de Carol Robert 5•
Tot din anul 1 :3 :34 avem cunoştinţe despre primul document emis pe
hîrtie de Capitlul din Oradea, deci de o instituţie de pe teritoriul Româ
niei de azi 6.
Cel mai vechi document pe hîrtie emis de un voievod al Transilvaniei
pe care îl cunoaştem datează din anul 1 3 3 1 7.
Capitlul din Arad emite primul document pe hîrtie cunoscut, în 1 3 4 1 8.
Irr 1 348, comiţii comitatului Solnocul mij lociu emit un document pe
hîrtie la Săuca lîngă Carei 9.
In Transilvania, primul document voievodal, scris pe hîrtie îl cunoaş
tem de la vicevoievodul Petru, fiind emis in anul 1349 la Sîntimbm 1 0•
4 F RA NZ ZIMMERMANN - KARL WERN.ER. Urkundenbuch zur Geschichte
der Deutschen in Siebenbil'rgen, vol. I, nr. 465, Sibiu, 1 892, p. 4!2 1 .
s Ibidem, nr. 506, p . 460.
6 SZONYI 1. LASZLO. 14. szâzadbeli papirosokleveleink vizjegyei ( Filigranele
documentelor noastre de hîrtie din secolul al XIV-lea), extras din ,.Magyar K onyv
szemle 1907, Budapesta 1908, p. 27.
7 Ibidem, p. 30.
s Ibidem, p . 84.
9 FRANZ ZIMMERMANN - KARL WERNER, op. cit. , voi. II, nr. 633, Sibiu,
...

1897. p. 53.
1o Ibidem, nr. 646, p. 64.
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ln acelaşi an, şi comitele comitatului Cluj emite la Cojocna un document
pe hirtie 1 1 •
Seria documentelor pe hîrtie, emise de locurile de adeverire din
"Transilvania, incepe - după cite cunoaştem în prezent - la Conventul din
Cluj-Mănăştur în anul 1348 12, iar la Capitlul din Alba Iulia în 1350 13 .
lnainte de 1 3 5 1 a fost emis primul document pe hîrtie, cunoscut
astăzi, de către "provincia'" Sibiului 14. Cel mai vechi document pe hirtie
păstrat de la districtul Braşov datează din anul 1 355 15, iar din 1 35 6
primul pă-:trat emis d e "provincia" Mediaşului 16.
Din intervalul 1 3 5 1-1355 cunoaştem primele documente emise pe
hirtie de comitatele Satu Mare - 1351 17, Timiş - 1351 18, Arad - 1351 19,
Solnoc exterior - 1 352 20, Bihor - 1 354 21 şi Caraş - 1355 22 .
De la capitlul din Cenad cunoaştem documente scrise pe hîrtie de la
1 352 23 şi din acelaşi an de la Conventul din Dealul OrAzii 24.
Din cele 363 de documente din anii 1351-1 355, privind Transilvania,
64 sînt emise pe hîrtie de către instituţii din Transilvania. Dintre acestea,
cele mai multe provin de la Capitlul de Oradea · - 1 7, comitatul Satu
Mare
1 1 , conventul din Cluj -Mănăştur - 6, capitlul din Alba Iulia - 1 5
ş i voievodul Transilvaniei - 5.
In anul 1 366 apare hîrtia folosită în documente emise de comitatul
Turda 25, iar în 1 368 de la comitatul Solnocul interior, la Dej 26•
Cel mai vechi document păstrat, care s-a scris pe hîrtie la Cluj, a
fost emis în anul 1 :375 de către regele Ludovic I 27 •
Din succinta enumerare de mai sus, care nu are pretenţia să fie
-exhaustivă, reiese, că în decurs de o jumătate de secol de la prima apariţie
.a hîrtiei în Transilvania, întrebuinţarea hîrtiei ca suport de scris pentru
·1iocumente se generalizează, cel puţin la .· instituţiile şi în centrele mai
importante.
In ceea ce priveşte Ţara Românească şi Moldova, datele principale
privind începuturile întrebuinţării hîrtiei sînt cuprinse într-un studiu
amănunţit al lui Gh. Ionescu 28 .
-

1 1 I b id e m , nr. 652. p. UJ.
12 S . J AKO. Paleografia latină cu referire la Transilvania. in Documente pri
vind ist or ia RomâniC'i, I ntroducere. voi . I, Bucureşti , 1 956, p. 1 79 .
n FR1\NZ Z I MMERMANN. o p . cit., v a l . I l , n r . 660. p . 77.
14 Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania (in continuare : D . R . H .,
C.), voi. X, nr. 67, Bucureşti 19'77, p. 64-65.
.
15 lbictem, nr. �1 26, p. 340-341 .
16 F
RANZ ZIMMERMANN, op. cit., voi. I I . nr. 705, p. 1 22.
17 DR.H., C., voi . X . nr. 8 , p. 5-6.
1a I b i d e m , nr. 52, p. 47-48.
19 Ibi d em . nr. 74. p . 7 Î .
2 0 I b idem. n r. 9 6 . p . 1 0 7 .
2 � I b i d em , nr. 2 7 8 , p. 287-288.
22 Ibidem, nr. 340, p . 360.
23 I b i d em , nr. 1 3 1 , p. 139-140.
2 4 I b idem , nr. 1 48 , p. 1 55-156.
25 FRANZ Z I MMERMANN. op. cit., voi. II, nr. 844, p. 2 3 8 .
2 6 Ibidem, nr. 920, p. 3 1 7.
27 I bi d e m , nr. 1 040, p. 437.
28 GH. IONESCU, Contribuţiuni la studiul inceputurilor întrebuinţării hirtiei
in can c elarii l e Valahiei (Ţării Româneşti) şi Moldovei , în Studii şi cercetări de
istorie rnE'die, anul II. nr. 1 , 1951 . p. 77-90.
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Cel dintîi hrisov scris pe hirtie, care s-a păstrat din Ţara Româ
nească a fost emis de Mircea cel Bătrîn in anul 1 40629. Din Moldova,.
primul document pe hîrtie cunoscut astăzi a fost emis de Alexandru cel
Bun în anul 1428 30. Mai vechi ar fi documentul vistiernicilor acestui
domn, din 1404, adresat magistratului Bistriţa 3 1 .
Nu s-au cercetat încă originea şi căile de pătrundere a acestor hirtii,
dar ele desigur au intrat aici pe marile artei"e comerciale, care străbăteau
ţara. Majoritatea hirtiei folosite provenea din Italia, unde încă din secolul
al XIII-lea această industrie era mult dezvoltată 32.
Preponderenta hîriei italiene în Transilvania durează pînă în prima
jumătate a secolului al XVI-lea 33.
După bătălia de la Mohacs din 1 526, legăturile culturale directe ale
Transilvaniei cu Europa centrală au fost mult împiedicate din cauza riva
lităţii dintre Ferdinand de H absburg şi Ioan Zapolya pentru stăpînirea
asupra Transilvaniei. Ostilităţile care au durat peste un deceniu au dus
Ia o izolare şi mai mare. Aceasta a determinat înfiinţarea primelor tipo
grafii, care să satisfacă nevoile culturale cele mai acute ale ţării, avizată
in mare măsură pe importul de cărţi 34.
Prima tipografie a Transilvaniei a fost cea de la Sibiu, atestată doC\.1mentar din anul 1 529 35.
Cea de-a doua tipografie transilvăneană a fost înfiinţată de către ma
rele umanist braşovean Johannes Honterus, la Braşov, unde, începînd din
anul 1 539 este cunoscută editare<:! cărţilor 36. Destinaţia principală a tipo
grafiei era să furnizeze manualele şcolare necesare in şcoala orăşenească
reorganizată de către Honterus într-un gimnaziu umanist (Studium Coro
nense). Incă din primul an al activităţii, tipografia din Braşov lucrează
cu o mare capacitate de producţie, cunoscîndu-se zece cărţi ieşite de sub
29 Ibidem, p. 8 1 .
30 Ibidem, p. 85 ; vezi mai nou: DAMIAN P . BOGDAN. Di n paleografia slava
română, în Documente privind istoria României, I n troducere. voi . 1, Bucureşti. 1 95ti,

p. 1 27-128.
3 1 cf. Documenta Romaniae Historica, seria D, Relaţii intre ţările române. \·oJ. I ,
n;r. 1 1 0, Bucureşti. 1 077, p. 1 7 8---1 79 ; documentul este probabil datat greşi t ş i proYine
de fa,pt din anul 1 504.

32 JEAN IRIGOIN , Les origines de la fabrication du papier en Italie, în
,,Papiergeschichte", X I I I , nr. 5/6, Mainz, 1963, p . 65-6 6 : cf. şi SIG ISMUND JAKO
şi RADU MANOLEŞCU. Scrierea latină în evul mediu, Bucureşti, 1 9 7 1 , p. 40 : cf.
SZONYI, op cit . , p. 1 3- 1 4 ; majoritatea hîrtiei provine din Fabriano , o parte mică

din Veneţia.

33 cf. reproducerile de ifiligrane din publica ţiile: Quellen zur Geschichte Sieben
bilrgens aus Săchsischen Archiven, voi. I. Rechnungen aus dem Archiv der Stadt
Hermannstadt und der Săchsischen Nation, Sibiu. 1880. plan5a 1-7: Quellen zur
t.-=eschichte der Stadt Kronstadt, voi. I, Braşov, 1 889. planşa 1-3 ; voi. I I I , Braşov,

1896. planşa 1-6.

34 GERNOT NUSSBACHER. Von Buchdruckern und alten Buchern, Ein Bei
trag zur Gesohichte des siebenbilrgischen Buchdrucks vom 1 6 . bis zum Ende de s
1 8 . Jahrhunderts, 1, în .,Neuer Weg", Bucureşti. XX V I , nr. 795G, 7 decembrie 1 D74.

35 ZSIGMOND JAKO, Die Hermannstăcl ter Dru ckerei im 16. Jahrhundert w1d
ihre Bedeutung filr die rumănische Kulturgeschicht e , în .. Forschungen zur Volk;
und Landeskunde", Bucureşti, nr. 1. 1966. p. 3 1 -58. cu bibl iografia mai vethe a
cercetărilor.

36 GERNOT NUSS B ACH ER , Johannes Honterus. Viaţa şi opera sa in imagi �<i.
Ed. îmbunătăţită şi adăugită, B ucure.!iti , 1 977, p. 49.
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teascurile ei 37. Hîrtia folosită a fost adusă din străintate, după cum aratâ
filigranele ei, provenienţa lor nefiind studiată.
In socotelile oraşului Braşov din această perioadă apar foarte rar
numele furnizorilor de hîrtie. Astfel în 1 5 2 1 a fost cumpărată hîrtie de
le negustorul Petrus Schram 38, în 1533 de la Johann Benkner, fiul fostu
lui jude primar, el însuşi mare negustor şi mai tîrziu jude primar 39. tn
1 534 apar ca furnizori de hirtie pentru municipalitatea Braşovului Geor
gius Blesch 40 şi Johann Fuchs 41, care amindoi au ocupat mai tirziu funcţii
inalte în administraţia oraşului Braşov. In 1 536 a fost procurată hirtie de
la Jacobus Fuchs 42. In 1 539 este menţionat din nou Johann Benkner 43,
în 1541, hirtie a fost procurată de la Bartus Fuchs «. Din socotelile vigesi
male din anul 1 542 aflăm că marele negustor Christianus Hirscher a adus
la Braşov, printre alte mărfuri, şi două baloturi de hîrtie 45.
Pentru aprecierea cantitativă a acestei unităţi de măsură menţionăm
că în evul mediu se foloseau următoarele măsuri pentru hîrtie :
1 carte (liber, Buch) = 24 (25) coli ;
1 legătură (liga tura. Riess)
20 cărţi
480 (500) coli ;
1 balot (Ballen)
1 0 legături = 4800 (5000) coli.
Cifrele în paranteză reprezintă numărul colilor pentru hîrtia de
tipar 46.
Existînd deci la Braşov o necesitate permanentă de cantităţi mari de
hîrtie, care se procura greu din străinătate, şi existind un număr de
negustori mari, care dispuneau de capital suficent, toate acestea consti
tuiau premise favorabile pentru întemeierea unei mori de hîrtie la Braşov.
Astfel se ajunge la menţiunea din cunoscuta cronică a lui Hieronyrnu!
Ostermeyer, între evenimentele datate 1 7 februarie şi 28 iulie 1 546, in
care se spune :
"In acest an s-a făcut mai întîi hîrtie de către un polonez cu numele
Hannes, pe cheltuiala lui Johann Fuchs şi a lui Johann Benkner" 47.
Urmărind desfăşurarea evenimentelor în mod mai amănunţit, aflăm
următoarele etape ale începuturilor morii de hîrtie din Braşov :
=

=

=

37
Je

39

Ibidem, p. 5 1 -58.
Quellen - Kroristadt . . . . II, p . 1 0 3 .
I b i dem p. 3 1 0 .
.

4 U J oidem. p . 393.
4 1 Ibidem, p. 394.

Ibidem, p. 447.
Ibidem, p. 63 1 .
4 4 Quellen - Kronstaclt . . .
I I I , p . 103 ; vezi ş i G YA RFAS TIHA MER. A Bra.�
sai ăt v6sseg tortimete (Istoria meşteşugului aurarilor din Braşov) , Braşov, 1912, p. 85.
45 Quellen - Kronstadt . . . , I I I , p . 194.
40 Dr. KARL THEODOR WEISS, Handbuch der Wasserzeichenkund e, bearbeitet
uncl hc>rausgegeben von Dr. Wisso Weiss, Leipzig, 1962, p. 27
H Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, Band IV, Braşov, 1 9�3, p . 5Q6 ; o
sinteză a problemei vezi in lucrarea : JAKO SIGISMUNIJ', Inceputurile jabricării
hirtiei in ţara noastră, 1 ; Morile de hirtie din Braşov şi Cluj in secolul al XIV-lea,
42

43

.

in .. Revista bibliotecilor", XXIII. nr. 3, 1970, p . 1 77-179 ; o vedere generală despre
prepararea hirtiei in ţările române, vezi la SIGISMUND JAKO şi RADU MANO
LESCU, Scrierea latină . . . , p. 41, bibliografie p. 47-48 ; ultima sinteză, vezi GERNOT
NUSSBACHER : Anfiinge der Papierherstellung, in .,Neuer Weg", Bucuceşti, XXVIII,
nr. 8448, 13 iulie 1 976 ; Erweiterung uncl Untergang, in "Neuer \Veg", nr. 8454, 20
iulie 1 916; Verbreitung in den rumănischen Lănden, in ,.Neuer Weg.. nr. 8464, 31
iulie 1976.
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La 1 9 februarie 1 545 s-a cumpărat terenul pentru moara de hîrtie,
pentru suma de 25 florini 48.
La 25 februarie 1 545, din porunca judelui primar Vincentius Schnei
der, s-a dat lui "Ioannes Papyrarius" suma de 5 florini din vistieria
oraşului 49.
Intre 7 şi 12 martie 1 546, cînd meşterul "Ioannes Papyrarius" a adus
j udelui primar şi magistratului oraşului Braşov prima hîrtie cofecţionată
aici, el a primit ca "bibale" suma de 2 florini 50.
Intr-o ultimă menţiune de după 25 noiembrie 1 546, descoperită mal
recent, se spune că "din porunca domnului jude primar şi a senatorilor,
lui Joannes Papyrarius i s-au dat 5 florini" 5 1 .
După cum a putut stabili cercetătorul bucureştean Alexandru Mare�
acest prim meşter . de hîrtie, care a activat la Braşov, a fost Johannes
Hockermann, care a lucrat înainte la moara de hîrtie din Balice lîngă
Cracovia. Neputînd să achite în termen o datorie de 500 florini, contrac
tată la 14 august 1 544 la Bartholomeus Cromer din Cracovia. probabil u n
mare negustor, Johannes Hockermann s-a refugiat - pare-se - la Bra
şov, pentru a se sustrage, fie şi numai momentan, obligaţiilor asumate 52.
O altă posibilitate ar fi, ca el să fi acceptat oferta negusotrilor braşoveni
Fuchs şi Benkner, să ridice pentru ei o moară de hîrtie la Braşo\' în
schimbul unei retribuţii care să-i permită achitarea datoriei. La 30 aprili61
1 546 s-a eliberat un salvconduct pentru soţia lui să plece la Braşov după
soţul ei Johannes Papyrarius 53. !ncepînd cu anul 1 54 7 apar din nou în
filigramele morii de hîrtie din Balice lîngă Cracovia iniţialele . I.H." al9
lui Johannes Hockermann 54. Astfel menţiunea din socotelile Braşovului
din noiembrie 1 546 pare să se refere la banii de drumeţie pentru întoar
cerea spre Cracovia, acordaţi lui Hockermann, după ce a condus construc
ţia şi a iniţiat în procesul de producţie pe nişte lucrători localnici.
Din ştirea cronicarului Ostermeyer mai rămîn de comentat numele
celor doi antreprenori, Johann Fuchs şi Johann Benkner.
Joh a nn Fuchs, de · meserie aurar, a fost senator al B raşovului din
1507 pînă în 1 549. In 1 526 a devenit comandantul trupelor oraşului, fiind
trimis în 1 5 28 la împăratul Carol V la Praga şi în 1530 la regele Ferdinand
de Habsburg. In 1 5 29, Fuchs a fost villic al Braşovului, al doilea funcţio
nar după judele primar, ocupînd în anii 1 5:30- 1 532 funcţia de castelan
al cetăţii Bran, iar între 1 533- 1 54 0 supraveghea posesiunile Zărneşti şi
Tohan. După moartea j udelui Lucas Hirscher "cel mic" ( 1 5 4 1 ) , Fuchs a
fost ales jude primar al Braşovului. In 1 542 a fost ales consilier al regen 
ţei Transilvaniei din partea Universităţii săseşti 55. In anii 1 542-1543, sub
.

48 Quellen .

. .,

49 Quellen .

.

zintă inclcieli.
5°

VI, Braşov, 1909, p . LVI ; ştirea n u este contcmporaJnă şi pre-

. , III, p. 259.

I bidem , p. 340.
Arhivele Statului Braşov,

51
(in continuare : A.S.B.), Socoteli alodiale Braşov,
I/6. p. 532 : "Ex commissione domini Judicis et Juratorum Ciuium dedimus Joanni
Papyrario fiorenos 5".
52 ALEXANDRU MAREŞ, Primul meşter de hirtie din Ţările Române, in
"Limba Ro mân ă XXII , nr. 1 , 1973, p . 60-61.
5J Ibidem, p. 62.
54 Ibidem, p . 61.
55 FRIEDRICH STENNER. Die Beamten der Stadt Brass6 (Kronstadt), Braşov,
1916, p. 46 ; cf. şi GYARFAS TIHA MER, op. cit., p. 83-84.
",
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patronaj ul său s-a efectuat Reforma la Braşov şi în Ţara Bîrsei, iar în 1 5 H
el a determinat instalarea lui Honterus in funcţia d e primpreot al oraşu
lui şi secularizarea averilor bisericeşti 56.
Johann Benkner a fost fiul judelui primar Johann Benkner, căruia i-a
fost adresa tă cunoscuta scrisoare a lui Neacşu din Cîmpulung din anul
152 1 , pri mul document păstrat scris în limba română. Johann Benkner,
care era şi ginerele judelui Lucas Hirscher, a devenit senator al Braşovu
lui in 1 5:3 5, ocupînd diferite funcţii mai mici între 1541- 1 542. In 1 545 el
a fost vil lic al Braşovului, iar în anii 1 547 şi 1548, apoi 1 550-1552, 1 5551 560 şi în 1 565 a ocupat funcţia cea mai înaltă în administraţia oraşului,
aceea de j ude primar, fiind şi sprijinitorul diaconului Coresi 57.
.Johann Benkner este tipul întreprinzătorului renascentist. El a dobîn
dit mai tirziu şi o spălătorie de aur la Zlatna sa.
Cu aceşti susţinători materiali şi spirituali, moara de hîrtie din Bra
şov, prima de pe teritoriul României, avea create condţiile necesare unei
bUt:.e funcţionări.
Instal aţia cea mai importantă a morii de hîrtie era şteampul acţionat
hidraulic, în care erau tocate într-o pastă deşeurile textile care formau
materia primă de bază. Forţa motrice erau rîul Ghimbăşelul, în regiunea
Rctualului cartier "Stupini". Pentru realizarea colilor se foloseau site de
sîrmă, care erau prevăzute cu filigrane.
Primele h îrtii păstrate cu filigran braşovean apar în lunile aprilie
i unie 1 5 4 G . Ele reprezintă stema Braşovului în varianta încetăţenită de
Johannes Honterus - coroana cu trunchiul de copac cu rădăcini - iar
dedec;ubt o ,- ulpe. Această vulpe este emblema lui Johann Fuchs (deoarece
"Fuchs .. înseamnă "vulpe") 59.
La inceputul anului 1 54 7 apare un nou tip de filigrane. Pe o j umătate
<1 c o l i i se află stema Braşovului, iar pe cealaltă vulpea60. Incepind din a
doua jumătate a anului 1 547, dispare vulpea din filigranele morii de hîrtie
din Bra�o\·, fapt care pare să indice retragerea lui Johann Fuchs din
întreprindere, Johann Benkner rămînînd singurul ei proprietar 6 1 .
In 1 553 aflăm din nou numele unui meşter de hîrtie "Hans Papyr
macher", care a primit din partea magistratului Braşovului un împrumut
de 5 florini 62 . In acelaşi timp apare un nou tip de filigrane, începînd de
la mij locul anului 1552, probabil confecţionate de acest "Hans Papyr
macher", şi care sînt folosite pînă în anul 1 555 63 .
O nouă fază a istoriei morii de hirtie începe în anul 1 55fi, cînd
Johann Benkner, ca jude primar al Braşovului, a fost trimis să întîmpine
pe regina Isabella şi pe fiul ei, Ioan al II-lea Sigismund Zâpolya, care au
fost reinstalaţi în Transilvania 64• Probabil că Benkner a obţinut atunci
56

GERNOT NUSSBACHER. Johannes Honterus . . . , p. 65, 91-93.
FR. STENNER, op. cit . , p. 9-1 0 .
53 Q uellen . . . , v o i . VI, p . XLV I I I şi L V I I I-LX II.
59 GEBHARD
BLUCHER, Filigranele braşovene şi t ipăriturile chirilice din
SC'co i u l al XV 1-lea, in , .Revista bibliotecilor" , XX, nr. 7/1967, p . 422 (tipul II).
6 0 I bidem, p . 422 (tipul I ) .
6 1 Q u e llen . . , voi. V I , p. LVI.
6 2 A .S.B, Socoteli alodiale Braşov, Pachet acte 182, nr. 6, p. 1 , nr. 7, p. 1 .
61 GEBHARD BLUCRER. Din istoria hîrtiei ş i a tiparului chirilic din Braşov
în a d o u a jumătate a secolului al XV /-lea, in Cumid.ava, Culegere de studii şi cer
cetări a Muzeului ju deţean Braşov, I I I , Braşov, 1969, p. 1 6 1 .
6 4 Istoria României î n date, Bucureşti, 1 97 1 , p . 1 22 ; c! . şi Quellen . . . , I V , P ·. 5 1 9 .
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un privilegiu de furnizor al curţii, deoarece începînd din 1 556 se constată
o creştere considerabilă a hîrtiei braşovene folosită în cancelaria princi
pelui. Urmare a acestei situaţii este filigranul schimbat, reprezentind de
acum înainte şi pînă în 1 560 stema Braşovului, iar deasupra lupul din
stema familiei Zapolya 65.
La 25 noiembrie 1 56 1 , Johann Benkner a incheiat un acord cu un
alt meşter de hirtie, cu numele Hans Zipser, ca să-i cedeze moara de
hîrtie in schimbul sumei de 1 1 63 florini 66• Hans Zipser a plătit in şase
rate semestriale aproape jumătate din sumă, dar in 1 565 au murit
amîndoi contractanţii67.
Din perioada lui Zipser (1 563) cunoaştem că meşterul de hirtie avea
obligaţia să plătească magistratului Braşovului o taxă anuală de 6 flo
rini 68. Din acelaşi · timp avem şi prima ştire documentară despre un
personaj auxilar, anume un "strîngător de zdrenţe", pentru aprovizionarea
cu materia primă a morii de hîrtie 69.
Importanţa lui Hans Zipser mai constă în faptul că el a m ă rit insta
laţiile, putîndu-se produce hîrtie cu două perechi de site, în loc de una,
cum era pînă atunci. Filigranele confecţionate de acest meşter au fost
folosite timp de un sfert de secol, pînă în 1588, dind prin deformarea lor
evolutivă posibiltatea stabilirii unor legităţi importante pentru filigrano
logia generală.
După moartea lui Johann Bekner, moara a fost moştenită de către
fiica sa din prima căsătorie, Agnetha H utterin 70. La 4 februarie 1 56 7 ea
a dobindit prin cumpărare de · la moştenitorii urmaşilor lui Hans Zipser
o parte in valoare de 87 florini 71.
La 2 1 martie 1 568, m agistratul din Braşov evaluează moara de h i rtie
la 950 florini şi aprobă vînzarea integrală către Agnetha Hutterin 72. In
acest document oficial apare numele de Hans Fri.ihe pentru meşterul de
hîrtie decedat n.
In perioada de la 1568 pînă pe la 1584, moara de' hirtie din Braşov este
condusă cu pricepere de către Agnetha H utterin 74.
In listele de impozite, păstrate fragmentar, apar incepind din 1 5 7 3 şi
numele unor lucrători la moara de hîrti e, "Papierer", care in majoritate
locuiesc in strada "De mijloc", deci în apropiere relativă de moara de
65 Cf. G. BLDCHER, Filigranele, op. cit., p . 423 (tipul IV) ; idem. Di n istoria . . . ,
p. 16 1 ; asupra stemei familiei Zapolya, cf. JOSEPH BEDEUS v. SCHARBERG. Die
Wappen und Siegel der Filrsten von Siebenbilrgen und der einzelnen stăndischen .Va 
ti one n dinses L a nd e s , Sibiu, 183'8, p . l'�7 ; eventual ar putea f i vorba d e o variantă a
blazonului fa.miliei Benkner, acordat de regele Vladislav al I I -lea lui Johannes
Benkner tn anul 1 509 ; cf. GYARFAS T I I A M ER , Brass6i cimeres le • ·elek es ne me s
csaladok (Diplome cu b lazon şi familii nobile din Braşov), Buda,pesta. 1912, p. 28-29 ;
vezi şi JOSEI<' VON SEBESTYEN, Die Wappendenkmii ler des Burzenlănder Săch
cisch e n Museums, în . Mitteilungen des Burzenliinder Săchsischen Museums", I I I .
Braşov. 1938, p. 41-42.
66 Que llen . . . . voi. V I . p. LVI.
67 I bidem, p. LVI-LVII.
.

.

6& A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, I/8, p . 5 05 .
69 A.S.B., Fond Primăria Braşoe, IV.D . 1 , p. 1 04.
7 0 Quellen . . . , VI, p . L V I .
7 1 Ibidem, p. LVI I .
7 2 I bidem.
73 .JOSEPH TRAUSCH : Wo und wann wurde die erste Buchdruckerei in Sie
benbii.rgen errichtet ? tn A nton Kurz, Magazin . . . I I . Band, Braşov, 1846, p. 362-353.
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hîrtie. Numărul lor este la început de 2, apoi după 1579 de 4, iar după
1 582 cîteodată şi de 6 .
Magistratul Braşovului în această vreme era de mai multe ori ospătat
la moara de hîrtie, cînd se întrunea pentru conscrierea finului15.
La 8 februarie 1 58 1 , Cristofor Bathory, voievodul Transilvaniei, a
confirmat documentul magistratului din Braşov din 2 1 martie 1 568 pentru
Ai,_netha Hutterin. Totodată îngăduia ridicarea unei mori de măcinat grîne
(mola frumentaria) şi dreptul proprietăresei, de a lăsa cele două mori prin
te�tament cui doreşte 76.
In primăvara anului 1584 moare Agnetha Hutterin. Moara de hîrtie
revine celui mai mic frate al ei, Marcus Benkner ( 1 563-1597). Moara a
fost evaluată la 1500 florini, ceea ce dovedeşte creşterea valorii ei în
timpul gospodăririi de către Agnetha Hutterin n. Marcus Benkner fiind
notar la curtea principelui, a lăsat conducerea morii în seama fratelui său
mai mare, David Benkner (1556-1 598) 78. Acesta apare în documente mai
întîi ca om de afaceri 79. In 1584 îl găsim pe David Benkner ca "prefect
al atelierului de fierărie din Tălmaciu", una din primele manufacturi din
Transilvania 80. La 13 februarie 1587, David Benkner împreună cu fratele
�ău Marcus Benkner obţin de la voievodul Sigismund Bathory un privi
legiu pentru înfiinţarea unui teasc de ulei 8 1 .
In repetate rînduri, David Benkner vinde magistratului din Braşov
hîrtie82. In timpul său între anii 1 586 şi 1589 a început folosirea unor
filigrane noi 83•
In primul testament al său din anul 1 592, Marcus Benkner lasă moara
de hîrtie fraţilor săi David şi Paulus, exprimînd dorinţa ca ea să nu fie
înstrăinată din cadrul familiei 84.
Intr-un act din 1 mai 1 597, Marcus Benkner adevereşte că fratele său
David Benkner i-a administrat bunurile 1mobile de la Braşov inclusiv
moara de hîrtie, a efectuat reparaţii şi construcţii noi, de asemenea, i-a
cumpărat teren agricol, şi lasă aceste bunuri mai departe în folosinţa sa 35.
Curînd după aceea, la 20 iunie 1 597, Marcus Benkner a decedat la curtea
principelui din Alba Iulia 86. Moara de hîrtie a revenit fraţilor David şi
Paulus, dar primul, David, care a condus moara de hîrtie timp de peste un
74 GEBHARL' BLUCHER, Bestimmung der Auflagehăhe von Kronstădter Druc
ken des 16. Jahrhunderts mit Hilfe der Wasserzeichen, în "Magyar konyvszemle"

(Revista de bibliologie maghiară), 84, nr. 4, 1 968, p. 349-350.
75 A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, V/10, p. 68 (1568) ; V/12, p. 97 (15'79), p. :r77
( 1 5 8 1 ) ; V /14, p. 377 (1583).
76 JOSEPH TRAVSCH, op. cit., p. 351-354.
77 Quellen . . . , VI, p. LVII.
78 FR. STENNER, op. cit., p. 9.
79 A .S . B . , Colecţia Biserica Neagră, IV.E.97, 28 iulie 1582 ; Colecţia Schnell , III,
185, 23 noiembrie 1585, în legăt ură cu bunurile domnului muntean Petru Cercei.
80 Arhiva Bisericii Negre, Braşov, (în continuare : A . B . N.) , T.q.BO.IX, nr. 496·.
8 1 Ibidem, T.q.BO.V, nr. 1 1 62.
82 A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, V / 15 p. 391 (1586) ; 712 (1587) ; V /16, p. 30
.
(1587).
8l GEBHARD BLUCHER, Filigranele . . •
p. 424, tipurile VI, VII şi VIII ; eL
şi idem., Din istoria hîrtiei . . . , p. 161-162.
84 A . B . N. , T.q.80.V, nr. 1 187, dispoziţiile sint confirmate şi fn testamentul al
doilea, din 1595 ; ibidem, nr. 1204.
85 A.S.B., Colecţia Biserica Neagră, IV.E.99.
86 Quellen • • . p. LVII.
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qeceniu, a murit la 8 octombrie 1598 87. Moştenitorii săi au cedat partea
lor lui Paulus Benkner ( 1 56 1-1620) 88, care astfel a devenit unicul pro
prietar al morii de hîrtie 89.
La 25 august 1600, moara de hîrtie din Braşov, împreună cu moara de
făină şi cu ferma agricolă, au fost incendiate şi distruse de trupele ,-enite
din Moldova în sprijinul lui Mihai Viteazul90. Ea a împărtăşit astfel soarta
marilor de hîrtie de la Sibiu, înfiinţată in 1 574, distrusă in anul 1 599 9\
şi a morii de hirtie din Cluj , infiinţată in 1 562, distrusă probabil la sfîrşi
tul anului 1601 92.
In deceniul următor, terenul morii de hirtie din Braşov a devenit
locul mai multor evenimente războinice.
In iulie 1 602 şi-a ridicat acolo tabăra armata Ţării Româneşti sub
conducerea domnului Radu Şerban 93. In iunie 1603, lîngă moara de hirtie
se instalează tabăFa lui Mirza, conducătorul haiducilor din Tara Româ
nească 94. La 8 iulie soseşte Moise Szekely, principele Transi ivaniei, care
îşi aşează de asemenea tabăra lîngă moara de hirtie 95. La 17 iulie 1 GO:� are
loc bătălia de lîngă moara de hirtie din Braşov, în care armata lui Rad�.1
Şerban nimiceşte pe cea a lui Moise Szekely, acesta însuşi pierzîndu-şi
viaţa 96. In acest timp, părţile beligerante au provocat pagube evaluate
la 400 florini clădirilor şi instalaţiilor încă nerefăcute ale morii de hirtie 97•
In anul 1609, Paulus Benkner a inceput să construiască din nou clă
dirile morii de hirtie. Dar ele au fost distruse definitiv de către trupele
principelui Gabriel Bathory de sub conducerea lui Nagy Andras în ianua
rie 1 6 1 1 98 • La 9 iulie 1 6 1 1 , lîngă moara de hîrtie are loc a doua bătălie, in
care Radu Şerban "pricinuieşte o grea infringere armatei principelui
ardelean" 99. In septembrie 1 6 1 1, armata lui Bathory este silită cu tunuri.
să se retragă din suburbiile oraşului pînă la moara de hirtie 100• La 1 1
aprilie 1 6 1 2 a avut loc o ciocnire între haiducii principelui Gabriel Bathory
şi trabanţii oraşului Braşov lîngă moara de hîrtie, in care 35 din cei din
urmă au căzut pe cîmpul de luptă 10 1 .
In luna iulie 1 6 12, lîngă locul morii de hîrtie s:..a aflat tabăra secui lor
şi haiducilor de sub conducerea lui Gheorghe Nemeti 102•
Spre a nu mai oferi adăpost pentru duşmanii oraşului Braşov, magis
tratul oraşului a dispus in luna februarie 1 6 1 3 tăierea tuturor sălciilor de
87

Ibidem, p. XLIX.
FR. STENNER, op. cit., p. 1 1 ; Quellen . , VI, p. XLIX.
89 A.B.N., T.q.60.V, nr. 1213.
90 Quellen . . . , VI, p . LVII.
9 1 GERNOT NUSSB ĂCHER, "Jerg Berger sonnst teuffell genent". Die Herrrwnn
stiidter PapiermWhle im 1 6 . Jahrhundert, in .,Hermannstădter Zeitung", Sibi u, IV,
nr. 1 65, 9 iulie, 1 9 7 1 , p. 6.
92 Idem, Heltaiek papirmalma ( Moara de hirtie a familiei Heltai), in .,Utunk"
(Cluj), XXVI, nr. 29 ( 1 1 65), 16 iulie, 1971, p. 6-7.
93 Quellen . . . , V, p . 32 1 .
94 I bidem, p. 32 6 .
95 I bidem, p . 449.
96 Istoria României în date, p. 1 3 1 .
97 Quellen . . . , VI, p. LVII.
9 8 I bidem.
99 Istoria României, vol. III, Bucureşti 1964, p. 147.
100 Quellen . . . , V, p . 343 şi 442.
101 Ibidem. IV, p . 165.
1 02 I bidem, V, p. 350.
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lîngă moara de hîrtie 103. In luna septembrie 1613, lîngă moara de hîrtie
a fost aşezată tabăra armatei lui Ali Magiaroglu Paşa 104 .
După moartea lui Paulus Benkner în luna martie 1620, magistratul
Braşovului nu a permis împărţirea morii de hîrtie devastate şi a terenu
rilor din jur, pînă cînd cei doi fii nu devin majori şi "această moară de
hîrtie să poată fi reconstruită nu numai în folosul familiei Benkner, ci
şi pentru cinstea oraşului nostru Braşov" 105.
In 1646, fiul mai mare, Johann Bekner, vinde partea sa din moara
de hîrtie pentru 10 0 florini, iar în 1650, după moartea fiicei Margareta,
partea ei este împărţită celorlalţi cinci fraţi 106.
In 1676, terenurile agricole şi fîneţele de lîngă moara de hîrtie au fo-;t
împărţite între moştenitori 107 .
In iunie 1 690, Anna Benkner şi fiul ei Paul Benkner se plîng magis
tratului împotriva devastării terenurilor "lîngă moara noastră de hîrtie'·
de către trupele austriece 108. U ltima dată am întîlnit expresia "lîngă
moara de hirtie" într-un document din anul 1691 109.
Pînă în prezent nu cunoaştem nici o dovadă a producerii hîrtiei in
moara de hîrtie din Braşov în secolul al XVII-lea 1 10. Producţia de hîrtie
la Braşov a fost reluată abia la începutul secolului al XVIII-lea de către
medicul Lucas Seuler (1 661-1 735) 1 1 1 •
In secolul al XVII-lea s-a reluat producţia de hirtie in Transilvania
abia în anul 1637, prin înfiinţarea unei mori de hîrtie la Lancrăm de către
principele Gheorghe Rakoczi 1 12. Curînd după aceea, in anii 1 642-1 643,
şi domnitorul Matei Basarab a luat iniţiativa înfiinţării unor mori de
hîrtie în Ţara Românească, prin care a contribuit substanţial la dezvol
tarea culturală 1 13 .
Revenind la producţia de hirtie a morii de hîrtie din Braşov în seco
lul al XVI-lea, aceasta era destul de diferenţiată. Se producea atît hirtie
de tipar, cît şi hîrtie de scris. Hîrtia de scris era de mai multe calităţi, de
la hîrtia "proastă" ("grob Papier" 1 576 sau "schlechtes Papier" 1 577), la
hîrtia "bună" ("gutt Papier" 1588, "Bogaschine Papir" 1 589) şi chiar hîrtia
"foarte bună" ("bestes Papier" 1 586).
103 I bidem, VI, p. LVIII.
1 04 Ibidem, V, p. 472 ; vezi şi MIHAIL GUBOGLU, Şapte documente turceşti
din arhivele Braşovului privind relaţiile Transilvaniei cu Poarta Otomană la incepu
tul secolului al XV II-lea, in "Revista arihivelor", VIII, nr. 1, 1965, p. 223-229.
105 Quellen . . . , VI, p. LVIII.
106 Ibidem, VI, p. LVIII.
107 I bidem, IV, p . 193.
108 A.S.B., Fond : Primăria Braşov, Colecţia Stenner, Seria latină-germană, voi.
II, nr. 80.
109 A .S.B. , Fond : Primăria Braşov, IV.F.2., p. 404.
1 10 J AKO SIGISMUND, Inceputurile jabricării hîrtiei . . . , p. 1 79.
1 1 1 JAKO ZSIGMOND, Az erdely papirmalmok jeudalizmuskori tortenetenek

vazlata (Il) 1 712-1848) (Scurt istoric al morilor de hirtie din Transilvania in epoca
feudală ), in "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Cluj, Series Historia, fasciculus
1 / 1 964, p. 56.
1 12 GERNOT NUSSBĂCHER, Date privind istoricul morii de hîrtie din Lancrăm,
in Apulum, XV, Alba Iulia, 1977, p. 681-691.
1 13 LIVIA BACARU, Filigranele cărţilor tipărite la Cîmpulung în secolul al
XVII-lea, în Studia bibliologica (Culegere de studii, comunică·ri şi referate), vol. III,
Bucureşti, 1 969, p. 67-77 (cu bibliografia anterioară).
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Formatul colii de hirtie obişnuită varia intre 322-335 mm înălţime
şi 420-437 mm lăţime. Hirtia de format mare "Regal Papier" care era
produsă numai în cantităţi mici, avea formatul 460-465 mm X 5956 1 0 mm.
Preţul hîrtiei prezintă de asemenea o evoll}.ţie interesantă. Dacă între
anii 1522-1539 preţul de amănunt al unei "cărţi" (
24 coli) este intre
4-6 aspri (8-12 denari), preţul unei "legături" ( 480 coli) intre anii
1532-1 545 este intre 6�-90 aspri (1 florin 20 denari - 1 florin 80 denari).
O schimbare radicală a situaţiei are loc după înfiinţarea morii de
hirtie din Braşov. In 1547 o "carte" ( 24 coli) costa 5-7 denari, deci
mai puţin de două treimi din preţul anterior. Preţul unei "legături"
(
480 coli) scade la 40-50 aspri (80 denari - 1 florin), deci tot cu o
treime. Hirtia de calitate mai slabă are preţul scăzut la 30 aspri (60 de
nari) pentru o legătură ( 1 577).
Consumul de hirtie sporind, cunoaştem din perioade mai tirzii şi
preţul unui balot (4800 coli), care variază intre 11 florini (1 568) şi 1 2
florini 5 0 denari ( 1 570-1571).
Hirtia de format mare avea in perioada 1 583-1589 preţuri pentru
o "carte" între 20-24 denari.
Din socotelile oraşului Braşov rezultă întrebuinţarea principală a hir
tiei pentru scris, dar uneori şi pentru folosul tunarilor 1 14. O altă între
buinţarea găsea hirtia - imbibată cu ulei sau unsoare - pentru ferestre
in locul sticlei m. O singură dată cunoaştem menţionarea hîrtiei de impa
chetat 1 16 . Nu apar în socotelile Braşovului menţiuni despre folosirea hîrtiei
pentru tipar.
Ne lipsesc date concrete asupra cantităţii producţiei morii de hirtie
din Braşov. Se cunoaşte că o pereche de forme rezista la o producţie de
300.000-400.000 coli de hîrtie în timp de un an 1 17. Aceasta ar corespunde
unei cantităţi de 60 baloturi în condiţiile unei producţii continue şi uni
forme. După alte constatări, producţia medie anuală a unei mori de hirtie
in secolul al XVI-lea era de 400 legături, adică 40 baloturi . Din această
producţie, circa l 20fo era destinat pentru cultură (tipografii, şcoli) şi 850fo
pentru folosul administraţiei. Din această ultimă cantitate, autorităţile de
stat şi locale foloseau 89 o;0 1 18.
Gebharo Blikher a putut constata că in tipografia braşoveană se folo
seau anual în medie 5 baloturi de hîrtie119.
Consumul oraşului Braşov a crescut de la vreo 2 legături (960 coli)
în anul 1 54 7, pînă la vreo 6 legături (2880 coli) în anul 1589, iar necesi
tăţile oraşului Sighişoara nu depăşeau intr-un an o legătură (480 coli).
Cel mai mare consumator al hirtiei braşovene a fost cancelaria prin
cipelui Transilvaniei. In socotelile Braşovului există multe însemnări
=

=

=

=

1 14

Quellen .

1 17

THEODOR

.

.

, p. 384 (1522) ; II, p. 244 (1532) ; 695 (1540).

1 1 s Ibidem, 1, p. 690 (1526) ; III, p. 6 2 (1539) ; 6 5 (1542), p. 70 (1547) .
116 Quellen . . . , II, p. 502 (1537).
GERARDY,

Datieren mit

Hilfe

von

Wasserzeichen

(Schaum

bucrger Studien 4 ), Buckebl.ll'lg, 1964, p. 63.
1 18 BOGDAN ISTVAN A magyarorszagi papiripar tOrtenete (1530-1900) (Istoria
,
industriei de hfrtie din Ungaria), Budapesta, 1963, p. 444.
119 GEBHARD BLUCHER, Besttmmung der Auf'lageMhe . . . , p. 348.
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despre livrări de hîrtie, în cantităţi care variază între 1 legătură (480 coli)
pînă la cantitatea de 5 baloturi care s-a cerut deodată în anul 1 568 1 20.
Analiza consumului de hîrtie a cancelariei principelui, pe baza docu
mentelor cercetate, ne arată următorele :
- hîrtia braşoveană începe să fie folosită chiar din al doilea tri
mestru al anului 1 546, aproximativ în egală măsură cu hîrtia străină ;
- începînd din 1 557, hîrtia braşoveană devine preponderentă. Se
poate constata o lacună în trimestrul III din 1561, înainte de contractul
lui Benkner cu Hans Zipser, iar în trimestrul II din 1564 apar primele
hîrtii cu filigrane ale morii de hîrtie din Cluj, hîrtie care pînă în 1568
s e foloseşte aproximativ î n egală măsură c u cea braşoveană 121 .
Epidemia de ciumă din 1 572 pare să fi avut o înrîurire asupra morii
de hîrtie din Braşov, observîndu-se un consum foarte scăzut în cancelaria
principelui între 1 572-1 574, cînd creşte aportul hîrtiei străine, iar din
1574 apar şi primele hîrtii produse la Sibiu, în cantitate mică, pînă în
1 5 7 7 . Aproximativ din 1 588 începe să sporească tot mai mult aportul
hî rtiei străine în documentele din cancelaria principelui.
Un alt consumator principal al hîrtiei braşovene era şi magistratul
din Sibiu. Dacă în prima perioadă, 1 546-1555, consumul de hîrtie braşo
veană era numai sporadic, el începe să devină masiv şi aproape exclusiv
începînd din a doua jumătate a anului 1 557 pînă în 1 574, cînd începe
folosirea predominantă a hîrtiei sibiene 122• Intre 1568 şi 1570, socotelile
Braşovului consemnează mai multe livrări de hîrtie cu destinaţia Sibiu.
Tot în socotelile Braşovului se află menţiuni şi despre trimiterea unor
cantităţi de hîrtie peste Carpaţi, in anul 1 552, domnului muntean Radu
Ilie 123, iar în 1 559, lui Alexandru Lăpuşneanu in Moldova 124.
Hîrtia braşoveană s-a răspîndit in toată Transilvania. dar şi în Mol
dova şi Ţara Românească, şi în cantităţi .mai mici, a ajuns chiar mai
departe. Rămîne ca o sarcină de vritor stabilirea mai precisă a ariei de
răspîndire a hîrtiei braşovene.
Fără să dăm mai mult decît unele exemple, menţionăm că hîrtia
braşoveană a fost folosită cel puţin în cancelariile domnilor moldoveni
Bogdan Lăpuşneanu (1568-1572), Ioan Vodă cel Viteaz (1 572-1 574),
Petru Şchiopul (1 574-1591), Aron Tiranul ( 1 59 1-1595).
In Ţara Românească, folosirea hîrtiei braşovene începe cu Mircea
Ciobanul (1 545-1 559). Hîrtia produsă la Braşov a fost folosită în anul
1555 şi în cancelaria imperială a lui Ferdinand de Habsburg, la Viena, de
unde cunoaştem un document semnat de marele umanist român Nicolae
Olahus .
Hîrtia braşoveană a fost folosită în cancelaria regelui Poloniei şi
principelui Transilvaniei, Ştefan Bathory in anul 1582 la Riga ; de ase
menea se cunoaşte folosirea sporadică a hîrtiei braşovene la sud de
Dunăre.
Din statistica alcătuită de Gebhard Blilcher, rezultă următoarea repar
tizare a hîrtiei cu filigrane in perioada 1 546-1600 :
·

A.S.B., Socotelt alodiale Braşov, V IlO, p. 45.
G ERNOT NUSSBĂCHER, Heltaiek papirmalma
122 Idem , Jerg Berger . . .
123 A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, V /8, p. 397.
124 Ibfdem, V/9, p. 557; cf. Hurmuzakt-IOTga, vot XI, p. 801
120
12 1
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�----------------------------------------------------------Filigrane în documente din secolul al XVI-lea ( 1 546-1 600)
Hirtie d i n Transilvania
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străină

1458

2 . Procentajul

4:!,3

1 1 ,0

3. Ani de producţie

54

28

25

32,5

1 6,0

10,2

58,7

27,0

37,8

18,()

1 1 ,9

68.4

3 1 ,6

6,3

2,7

0,8

64,1

Total

4058

35,9

4. Media număr
documente/an
5. Procentaj

100

54

85.7
1 00

Astfel se poate constata că :
- hîrtia indigenă domină curînd piaţa internă din Transilvania ;
- producţia internă nu a putut satisface întru totul necesităţile interne ;
producţia de hirtie din Braşov, luată aparte, era mai mare decit
cea importată ;
hîrtia din Cluj şi cea din Sibiu aveau o importanţă mult mai micâ
pe piaţă 125.
Hîrtia braşoveană a fost folosită în tipografiile din următoarele loca
lităţi : 126
Localitatea
Braşov

Tipărituri

din perioada

1547-1594

Cluj

1550-1560

Sibiu

1 552-1553

Tîrgovişte

1557-1558

Alba Iulia

1567-1579

Bucureşti

1 :173- 1 575

Din datele de mai sus rezultă importanţa economică a morii de hirtie
din Braşov în secolul al XVI-lea, atît ca întreprindere industrială, cit şi
pentru comerţul cu hîrtie.
Funcţia principală a hirtiei, aceea de purtător al scrisului şi mijlocitor
al ideilor umane prin scris şi tipar, determină însemnătatea morii de hîr
tie din Braşov pentru cultura pe teritoriul ţării noastre.
Dacă moara de hirtie este la rindul ei rezultatul firesc al dezvoltării
culturii şi a necesităţilor crescinde de hirtie, existenţa ei a dat noi imbol125 GEBHARD BLUCHER, Kronstădter Drucke und ihr Papier im 16. Jahr
hundert, in "Siebenbtirgisohes Archiv", voi. 10, Koln - Wien, 1974, p . 66-67.
126 Cu folosirea datelor din GEBHARD BLUCHER, Wasserzeichenforschunge:"l
,
Heft 9 (manuscris), cf. şi GERNOT NUSSBĂCHER, Johannes Honterus . . . , p. 9 7 .
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duri activităţii culturale, şi în primul rînd celei tipografice din ţara noas
tră, după cum rezultă şi din tabelul următor : 127
Tipografia

Anii de activitate
cu hirtie strliină

Titluri

Anii de activitate
cu hirtie
braşoveanli

1. Tîrgovişte

1 508-1547

5

1 557-1558

2. Sibiu

1 529-1546

4

1 5 52-1553

3. Braşov

1 539-1 545

28

Titluri

1 547-1594

89

4. Cluj

1550-1506

39

5 . Alba Iulia

1 567-1579

15

6. Bucu reşti

1573-1575
37

147

Tabelul de mai sus în această formă nu reflectă importanţa concretă
şi diferenţiată a hîrtiei braşovene pentru cultura din ţara noastră.
Din cele 147 tipărituri pe hîrtie braşoveană din secolul al XVI-lea,
majoritatea sînt în limba latină, 19 sînt în limba maghiară, constituind
cele mai vechi tipărituri în această limbă în ţara noastră ; 9 tipărituri sînt
în limba germană, în maj oritatea lor cu caracter religios ; 7 sînt. tipărituri
'
în limba greacă, ediţii de manuale şcolare.
Dar importanţa cea mai mare revine tipăriturilor chirilice, slava
române, în număr de 37, tipărite pe hîrtie braşoveană.
Pe hîrtie braşoveană este tipărit primul text în limba română cu
noscut astăzi, Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 128. Pe hîrtie braşo
veană sînt tipărite încă 3 tipărituri slavo-române, 6 în limba română şi
24 în limba slavonă. Dintre tipăriturile chirilice din perioada de după
înfiinţarea morii de hîrtie din Braşov, numai 3 nu conţin hîrtie braŞ0veană. Acestea sînt "Tîlcul evangheliilor", tipărit în 1 56 7 probabil la
Cluj 129, "Sbornicul slavon" de la Sebeş din 1 580 şi "Falia de la Orăştie"
din 1 582, care sînt tipărite pe hîrtie sibiană 130.
Diaconul Coresi, cel mai mare tipograf român din secolul al XVI-lea,
a fost - după cum a constatat Gebhard Blllcher - principalul consuma
ar al hîrtiei de tipar din Braşov 13 1.
Şi la înfiinţarea tipografiei din Bucureşti, Braşovul si-a avut rolul
său inclusiv prin furnizarea hîrtiei necesare tipăririi cărţilor 132.
127 Pe baza datelor din GEDEON l30RSA, Regi Magyarorszagi Nyomtatn:iny'l k
(Vechi tipărituri din Ungaria), Budapesta, 1971, şi a cercetărilor lui GEBHARD
BLUCHER. rămase în manuscris.
128 EMIL PETROVICI - L. DEMENY, Evangheliarul s lav a - româ n de la Sibiu,
1 55 1 - 1 553. Bucureşti, 1 971.
129 GEHNOT NUSSBACHER, Coresi-Druck aus Klausenburg ? în "Karpaten
Rundschau", I V (XV), nr. 22 (998), 4 iunie 1 9 7 1 , p. 9.
uo I dem , Jerg Berger . . .
13 1 GEBHARD BLUCHER, Bestimmung der AujlagehOhe . . . . p. 347.
132 L. DEMENY, Tiparnita bucureşteană în secolul a l XVI-lea, în .,Stud ii'', re
vistă de istorie, tom. 25, n r. 2/1972, p. 203-224 ; ALEXANDRU MA REŞ, A ct it:icl a tea
tipograjică a ieromonahului Lavrentie in lumina unor noi informaţii , in . . Limba
Română", XXI, nr. 4, 1972, p. 307�15 ; GERNOT NUSSBACHER. Pu n cte de red!'re
cu privire la activitatea tipograjică a lui Lavrentie, in "Revista bibliotecilor", nr. I l ,
1973, p . 677-678.
5•
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Prin răspîndirea tipăriturilor slavone bucureştene la sud de Dunăr�.
hîrtia braşoveană a devenit astfel şi o purtătoare a cuvîntului tipărit, cu
rol în istoria culturii acestor regiuni.
In secolul al XVI-lea, cultura a fost transmisă şi răspîndită nu numai
prin tipar, ci şi prin manuscrise, multe din ele fiind scrise pe hîrtie bra
şoveană. Filigranele ei pot ajuta la o datare corectă a acestor manu scrise
ducînd astfel la urmărirea exactă a fenomenelor istoriei culturii româ
neşti m.
Importanţa morii de hîrtie din Braşov p�ntru arhivistica românească
rezultă din importanţa ei pentru filigranologia generală şi pentru cea din
ţara noastră.
Produsele morii de hirtie din Braşo\· fiind răspîndite într-o arie geo
grafică relativ mică,_ au permis regretatului cercetător braşovean Geb�ard
Blucher ( 1 4 . I . 1 9:34-5 .. X196 8) să ajungă la concluzii teoretice importante
cu privire la datarea documentelor cu ajutorul filigranelor 1 34.
Bli.icher arată că : "Studiul exhaustiv al evoluţiei filigranelor braşo
vene, bazat pe cel mai numeros material folosit pînă în prezent pentru
caracterizarea evoluţiei filigranelor unei singure mori de hîrtie, a permis
elaborarea primului model matematic caracterizînd evoluţia unei variante
de filigran, punînd astfel baza teoretică în aprecierea posibilităţilor şi
limitelor filigranologiei în problema datărilor. Modelul matematic, sim
plificat bineînţeles, nu poate cuprinde complexitatea şi variabilitatea
fenomenului, avînd astfel un caracter pronunţat teoretic. Valoarea lui
constă însă î n imaginea creată; care la rîndul ei ajută la aprecierea unui
caz concret şi oferă concluzii generale, care pun în evidenţă valoq.rea unui
studiu adîncit al filigranelor în vederea datării documentelor şi tipări
turi lor 135.
Cercetările lui Gebhard Bli.icher constituie, pînă în prezent, cea mai
avansată realizare a filigranologiei pe plan mondial în această direcţie.
O fază premergătoare pentru aceste concluzii . teoretice generale a
fost alcătuirea repertoriului filigranelor morii de hîrtie din Braşov î n
secolul al XVI-lea cu ajutorul betagrafiei, cel mai complet realizat pînă
în prezent p2 scară internaţională.
O primă vedere de ansamblu, din 1967, arată că in urma studierii
a 1 1 23 documente datate, a putut decela 1 3 0 de variante de filigrane 1 3 6.
Ultima sinteză a repertoriului (1 968) se prezintă astfe} 137 : (vezi p. 69).
Cu ajutorul repertoriului de filigrane, Gebhard Bllicher a reuşit să
dateze din punct de vedere filigranologic toate tipăriturile vechi româ
neşti, tipărite pe hirtie braşoveană. Astfel el a putut confirma in multe
cazuri datarea înscrisă pe cărţi, dar în mai multe cazuri a putut să trateze
pentru prima dată ştiinţific tipărituri incomplete sau fragmente ce nu
prezentau dată 138. Dacă astăzi nu mai există nici o "pată albă" în datările
133 cf. GEBHARD BLDCHER, Filigranele . . . , p. 425.
134 Idem, Kronstădter Drucke . . . , p. 62-90.
1 35 Idem, Posibilităţile de datare cu ajutorul filigranelor. Un model matematic,
în "Revista bibliotecilor", XXII, nr. 10, octombrie, 1969, p. 623.
136 Idem, Fiilgranele . . . , p. 421.
1 37 Idem, Din istoria hirtiei, p. 161 ; idem, Kronstădter Drucke . . . , p. 68
138 Idem, Din istoria hi1-tiei, p. 174 ; cf. şi idem, Kron.stădter Drucke und Papi.'?r
des 16. Jahrhunderts, .,Gutenberg-Jahrbuch 1969", Mainz, 1 969, p. 13.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

MOARA DE

HIRTIE DIN

BRAŞOV

IN

SECOLUL AL XVI-LEA

69

Evoluţia filigranelor braşovene din secolul al XVI-lea
Tipul de
filigran

1
II

III

IV
V
VI
VII
VII
VIII
Total :

Perioada de
fabricaţie
aproximativă
1546- 1 5 5 1
1 546- 1 5 5 1
1 552-1555
1556-1 560

1 562- 1 583

1 586
1 587
1 589-1600
1 589-1600

Nr. de
variante
decelate

Numărul docum. studiate
Hirtie
obi!lnUită

7
26
13
11
90
2
2
2
22

7
56
43
1 40
1 32 2
7
4

1 65

1838

Hirtie
fără
filigran

Hirtie
format
mare

Media
anuaUl a
docum.
cercetate

1

9

11
37

14
259
109

28
49

�3

51

de carte veche românească, este meritul lui Gebhard Blucher, ale cărui
rezultate sînt folosite şi apreciate atît în ţară 139 cît şi în străinătate 140.
In afară de cărţi, cu ajutorul repertoriului de filigrane au putut fi
datate şi mai multe documente nedatate. In această direcţie, dată fiin<1
răspîndirea hîrtiei braşovene, mai rămîne mult de făcut, deoarece din
cauza morţii sale p�:emature, Bliicher nu a putut cerceta decit în mică
măsură documentele din secolul al XVI-lea care se află la Bucureşti şi in
alte arhive. Tot aşa, cum la documentele slavo-române din colecţia Sten
ner am putut stabili datele corecte ale unora din ele numai cu ajutorul
filigranelor braşovene, vor exista multiple alte ocazii de valorificare a
repertoriului morii de hîrtie braşovene din secolul al XVI-lea, fie şi
numai ca model pentru alcătuirea altor repertorii de filigrane, care să
permită urmărirea originii şi circulaţiei hîrtiei, legăturile economice, poli
tice şi culturale, de asemenea verificări ale unor datări de documente.
Alcătuirea şi publicarea repertoriilor de filigrane pot fi de un real
folos istoriei noastre şi, implicit, arhivisticii. Fără să exagerăm, sîntem
de părere, că documentele româneşti nedatate, mai ales din secolele
al XV-lea şi al XVI-lea, după efectuarea datării lor complexe, inclusiv
cu ajutorul filigranologiei, pot preciza data şi succesiunea unor eveni
mente şi să contribuie astfel la completarea istoriei ţării noastre.
Tradiţia bogată a preocupărilor privind istoria hîrtiei din România,
realizările ei de prestigiu de pînă acum, constituie o bază solidă pentru
aportul lor şi în viitor la dezvoltarea acestei ramuri ştiinţifice pe plan
internaţional.
_

1 39 ALEXANDRU MAREŞ. Despre un presupus Liturghier slavon coresian şi
despre datarea unei cărţi tipărite de Şerban Coresi, in .,L i mba Română'', X V I I ,
nr. 5 / 1 968, p. 457 ; i d e m . Un octoih românesc din seco l u l a l XVI-lea ' , in .. Li mba
Română", XVI I I . nr. 3 / 1 969, p . 242 ; DAN SIMONESCU, Un mare editor şi t ipograf
din secolul al XVI-lea, Coresi, in "Studii şi cercetări de bibl iologie", serie nouă. XI,
Bucureşti, 1 969, p. 55 ; AL. MAREŞ, In legătură cu activitatea tipografică a cliacului
Lorinţ, în "Limba Română", XIX. nr. 2, 1 !l7 0 . p. 1 3 1 ; idem, O ediţie braşoveană din
secolul a l XVI-lea a unei cărţi veneţiene , in .,Limba Română". XIX. nr. 6, 1 970,
p. 523 ; ILIE MORUŞ ş i colaboratorii, Cărturari braşot,eni (sec. XV-XX), Ghid
bibliografic, Braşov, 1972, p. 43-44.
140 HOLL BELA, Gebhard Blilcher (1934-1968), în ,.Magyar Ki:inyvszemle" , Bu
dapesta, anul 84. nr. 4, 1968, p. 386 ; GEDEON BORSA, "Regi Magyarorszagi Nyom
tatvanyok", Budapest, 1 97 1 , nr. 7 1 , 7 1 A , 1 0 3 A , 104A, 375 etc.
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DIE KRONSTĂDTER PAPIERl\IVHLE IM 16. JAIIRHUNDERT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser bjetet einen Oberblick tiber din Anfănge der Verwen
dung des Papiers auf dem Gebiete Rumăniens. Die ăltesten erhalt�n
gebliebenen Papierurkunden ( 1 328-1330) stammen aus der păpstlichen
Kanzlei, das Grosswardeiner Kapitel stellte die ălteste bekannte Papier
urkunde auf dem Gebiete Rumăniens aus (1 334). Es werden die ăltesten
Papierurkunden siebenbtirgischer Behărden aus dem 14. Jahrhundert
angefi.ihrt. Aus der Walachei ist die ălteste Papierurkunde von 1 405
bekannt, aus der Moldau \·on 1428.
Es werden die Umstănde geschildert, die zur Grtindung der ersten
siebenbi.i.rgischen Druckereien - 1 529 in Hermannstadt - Sibiu, 1 5:39 in
Kronstadt - Braşov - fi.ihrten.
Die Kronstădter war die ălteste Papiermtihle des Landes und wurde
auf A nregung des grossen Humanisten Johannes Honterus (1498-1 549)
durch die Unternehmer Johann Fuchs und Johann Benkner errichtet. Der
erste Meister war Johannes Hockermann, der von Krakau kam. Die
Papierprdouktion begann im Frtihjahr 1 54G. Anhand von verschiedenen
Quellen, einschliesslich der Wasserzeichen, wird die Geschichte der Papier
m iihle bis zu ihrer Zerstărung im Jahre 1 6 00 verfolgt.
Danach wird die Entwicklung des Papierpreises und der Verbrauch
des Papiers in Kanzleien und Druckereien dargestellt. Ein Teil des Kron. stădter Papiers wurde in die Walachei und in die Moldau ausgeftihrt. Es
wird der Anteil des Kronstădter Papiers an den rumănischen Drucken
hervorgehoben. Auf Grund der Wasserzeichenforschungen von Gebhard
Bli.. icher ( 1 934-1 968) wird die Bedeutung der Kronstădter Papiermtihle
fUr die allgemeine Wasserzeichenkunde geschildert sowie ihre praktische
Bedeutung fUr die rumănische Kulturgeschichte, durch Datierungen von
Urkunden und Drucken, deren Datum unbekannt war.
.
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