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TIPOGRAFIA „A. MUREªIANU”

Istoria tiparului îºi are începuturile în jurul anilor 1444-1445, când Johannes Gutenberg,
meºteºugar originar din Mainz, rezolva problema tipografilor de la acea vreme prin inventarea
caracterelor mobile, fiecare reprezentând câte o literã sau un semn grafic. Aºa se putea face corectura
erorilor fãrã a mai fi nevoie de refacerea întregii tipãrituri.

Peste câteva decenii, noua invenþie avea sã fie cunoscutã ºi de þãrile române, întrucât la 1508
apare tipografia de la Târgoviºte, acolo unde ieromonahul Macarie tipãrea prima carte în limba
slavonã (Liturghier). Prin anul 1528 a început sã funcþioneze o tipografie la Sibiu, sub conducerea lui
Filip Moldoveanul, iar 11 ani mai târziu, în 1539, apãrea ºi prima tipografie la Braºov.

Acest eveniment a fost posibil ºi datoritã importanþei oraºului ca centru economic ºi cultural,
fiind legat în primul rând de numele umanistului Johannes Honterus (1498-1549). Prin publicarea
cãrþii Reforma bisericii braºovene ºi din toatã Þara Bârsei, Honterus este socotit reformatorul ºi
întemeietorul Bisericii protestante în Ardeal, în condiþiile în care mai toatã Europa era cuprinsã de
ideile reformei religioase iniþiate de Martin Luther în Germania, începând cu anul 1517. Dupã
moartea lui Johannes Honterus, activitatea editorial-tipograficã este continuatã de Valentin Wagner
(c. 1510-1557), care îndeplinea ºi funcþia de preot al oraºului.

Geneza tiparului în limba românã la Braºov este datoratã diaconului Coresi, a cãrui activitate s-a
desfãºurat în ªcheii Braºovului între anii 1556 ºi 1583. La fel ca Honterus, Coresi a încearcat sã aplice
ideile reformei religioase, în sensul cã a fost adeptul tipãriturilor în limba poporului. Bine-cunoscute
sunt Micul Octoih Braºovean (1556), Psaltirea (1570), Evanghelia cu învãþãturã (1581) etc.

Cãtre sfârºitul secolului al XVI-lea ºi începutul celui de-al XVII-lea, activitatea tipograficã din
spaþiul românesc a cunoscut o perioadã de stagnare, perioadã care a caracterizat ºi istoria
Transilvaniei. Începând cu anul 1636, tipografia honterianã ºi-a reluat activitatea cu unele lucrãri în
limba germanã ºi latinã, sub conducerea noului deþinãtor, Michael Hermann (1602-1660). Ulterior,
tipografia s-a aflat în posesia mai multor proprietari pentru ca, la 1834, sã fie cumpãratã de tânãrul
tipograf Johann Gött (1810-1888).

Nãscut la data de 10 decembrie 1810, la Wehrheim (la vreo 25 km nord-vest de Frankfurt am
Main)1, învaþã meseria de tipograf în acest din urmã oraº, pentru ca, înainte de împlinirea vârstei de
20 de ani, sã plece în „obiºnuita cãlãtorie de calfã, pentru a-ºi perfecþiona cunoºtinþele profesionale”2.
Astfel, poposeºte în oraºe precum: Berlin, Breslau, Viena, Trieste, Pesta, Sibiu, Bucureºti ºi, în cele
din urmã, la Braºov. În anul 1832 se angajeazã în tipografia Schobeln, succesoarea tipografiei lui
Honterus3, ce-ºi avea sediul pe strada Vãmii nr. 10. Un an mai târziu, în 1833, editeazã lucrãrile
pentru prima datã cu menþiunea „cu literele lui Johann Gött”4, iar la 10 ianuarie 1834 cumpãrã
tipografia pentru suma de 3333 taleri. La doar câteva zile dupã cumpãrarea tipografiei, Johann Gött
cere Magistratului oraºului5 aprobarea publicãrii unui ziar sãptãmânal, cerere ce va fi acceptatã de
Guberniul Transilvaniei la 30 decembrie 1834 (cu sosire la Braºov pe 2 februarie 1835). Condiþia
apariþiei acestui sãptãmânal era ca textele sã fie prezentate în prealabil Comisiei filiale de cenzurare a
cãrþilor din Braºov, iar câte un exemplar sã fie trimis Cancelariei Aulice Transilvane de la Viena.

În tipografia lui Gött au apãrut, între anii 1836 ºi 1838, primele ziare germane ºi maghiare
locale: „Siebenbürger Wochenblatt” (24 mai 1837-22 martie 1849)6 ºi „Erdelyi Hirlap” (1 decembrie 
1837-26 decembrie 1839)7. Totodatã, aici se tipãresc periodicele româneºti: „Foaia Duminecii”
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(2 ianuarie-25 decembrie 1837)8, „Foaia literarã” (1-24 ianuarie 1838), precum ºi primul ziar politic
al românilor din Transilvania, „Gazeta de Transilvania” (12 martie 1838), cu suplimentul literar
„Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã” (12 iulie 1838)9.

Legatã de numele familiei Mureºenilor este apariþia
„Gazetei de Transilvania” ziarul cel mai longeviv ºi cu
rolul cel mai important în miºcarea naþionalã a românilor
din aceastã provincie.

Primele încercãri de a scoate un ziar românesc din
iniþiativa unor învãþaþi ºi cãrturari ardeleni dateazã din
anul 1789, însã taxele ce trebuiau plãtite în acest sens au
zãdãrnicit apariþia primului numãr ce era pregãtit sã
aparã cu titlul de „Foaie româneascã pentru popor”.

Acþiunea va avea câºtig de cauzã la Braºov, unde
negustorimea era susþinãtoare a ideilor de afirmare
cultural-politicã ºi socialã a românilor. Se primeºte un impuls puternic ºi datoritã vizitei efectuate de
Timotei Cipariu ºi George Bariþiu în 16-18 iulie 1836, când printre subiectele discutate a fost ºi
proiectul „de a înfiinþa o foaie literarã la Braºov”.

Dupã mai multe încercãri nereuºite apãrea, la 12 martie 1838, „Gazeta de Transilvania”,
avându-l ca editor ºi tipograf pe Johann Gött, iar ca redactor pe George Bariþiu. Printre redactorii
„Gazetei” se vor numãra de la început Iacob Mureºianu, profesor la Gimnaziul Romano-Catolic din
Cetatea Braºovului, ºi Andrei Mureºanu, colaborator constant la suplimentul literar „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã”.

Conform autorizaþiei emise de Cancelaria Aulicã de la Viena, ziarul trebuia sã cuprindã doar
traducerile în limba românã ale celorlalte foi apãrute în tipografia lui Johann Gött. Cu toate acestea,
ziarul va apãrea fãrã respectarea condiþiei traducerii ziarului german, motiv pentru care va fi mereu în 
atenþia cenzurii.10 Astfel, în vara lui 1839, George Bariþiu ºi Iacob Mureºianu vor cãlãtori la Viena
pentru a obþine „întãrirea” autorizaþiei cu o nouã aprobare a Cancelariei Aulice, ca sã asigure astfel
continuitatea publicaþiei ce avea sã ajungã ziarul cu cea mai lungã viaþã din istoria presei româneºti.11

În anul 1850, în urma anulãrii autorizãrii funcþionãrii ziarului din motive politice, redactarea este
preluatã de Iacob Mureºianu, care schimbã ºi denumirea publicaþiei în „Gazeta Transilvaniei”.12 La
25 decembrie 1877 „Gazeta” îºi informa cititorii cã, odatã cu începutul anului 1878, ziarul urmeazã
sã aibã un nou director ºi redactor în persoana lui Aurel Mureºianu (1847-1909), fiul lui Iacob
Mureºianu. Sub conducerea sa, la 4 aprilie 1884, „Gazeta Transilvaniei” devine primul cotidian
românesc din Transilvania, iar din anul 1888 ea va fi tipãritã în cadrul tipografiei „A. Mureºianu”.

Dupã moartea lui Aurel Mureºianu în 1909, soþia sa, Elena, va conduce „Gazeta” cu ajutorul
redactorilor Silvestru Moldovan, Victor Branisce, Alexandru Bogdan, Andrei Bârseanu ºi Sextil
Puºcariu pânã în decembrie 1911. Pânã la 1948, când ziarul este interzis de comuniºti, „Gazeta” a
strãbãtut în continuare viaþa istoricã a þãrii, receptând fiecare eveniment ºi luând atitudine fermã atât
în privinþa actului de la 1918, cât ºi asupra Dictatului de la Viena din august 1940.

Dupã lungi decenii de „Drum Nou”, „Gazeta de Transilvania” reapare în zilele fierbinþi ale lui
decembrie 1989, sub numele consacrat de istorie.

Apariþia ºi rãspândirea ideilor iluministe prin intermediul presei ºi afirmarea naþionalismului au
declanºat o adevãratã „revoluþie tipograficã”13 la Braºov în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Astfel,
între anii 1851 ºi 1882 a funcþionat cea de-a doua tipografie braºoveanã, „Römer ºi Kamner”, cu sediul în

85

Þara Bârsei

8 Daniel Nazare, Publicaþii periodice româneºti braºovene (1837-1990), Braºov, 1998.
9 Daniel Nazare, op. cit.
10 Mircea Gherman, Geneza „Gazetei de Transilvania”, în „Cumidava”, Braºov, 1997, XXI.
11 Mircea Gherman, Date ºi fapte privind activitatea lui Iacob Mureºianu la „Gazeta de Transilvania“ (1838-1877), în vol.

„130 de ani de la apariþia Gazetei de Transilvania”, Braºov, 1969.
12 Gh. Bariþ, Din trecutul Gazetei, 1838-1850, în „Gazeta Transilvaniei”, numãr jubiliar 1888; Mircea Gherman, Renaºterea

„Gazetei”; perioda absolutistã; Unirea Principatelor, în „Cumidava”, Braºov, 1997, XXI.
13 Mãriuca Radu, Angela Repanovici, O istorie a tiparului ºi a tipãriturilor, Editura Universitãþii Transilvania, Braºov, 2002.



strada Sf. Ioan ºi întreþinutã din punct de vedere financiar de români. În deceniul 9 al secolului al XIX-lea
vor apãrea la Braºov alte trei tipografii româneºti: cea a lui Theochari Alexi (1881), cu sediul în strada
Hirscher, a lui Aurel Mureºianu (1888) ºi cea a fraþilor Ciurcu.

Aºa cum am amintit mai sus, la finele anului 1887 era anunþatã, în paginile „Gazetei
Transilvaniei”, apariþia tipografiei „A. Mureºianu”.

Iniþiativa înfiinþãrii unei tipografii româneºti la Braºov a fost mai veche ºi aparþinuse unui alt
membru al familiei Mureºianu, Iacob. În anul 1862 el cerea Guvernatorului Transilvaniei acordarea
dreptului de concesiune pentru înfiinþarea unei tipografii. În acest sens erau oferite 7 argumente:

1. Existenþa unui spaþiu pentru tipografie, aflat în proprietatea
familiei Mureºianu, în cartierul Blumãna.

2. Existenþa cadrului legislativ care permitea înfiinþarea de
tipografii (Legea Industriilor din anul 1859).

3. Necesitatea angajãrii de personal calificat.
4. Nevoia de tipografii numeroase într-un oraº cu mulþi

locuitori ºi afaceri prospere.
5. Comparativ cu Braºovul, Sibiul are mai multe tipografii.
6. Importanþa contribuþiilor proprietarului tipografiei la

bugetul de stat (impozite, salarii. materii prime etc.)
7. Asigurarea cã apariþia acestei noi instituþii nu va afecta

„securitatea, pacea ºi ordinea publicã”.14

Deºi argumentele prezentate de Iacob Mureºianu pot pãrea
astãzi convingãtoare, autoritãþile statului austriac vor refuza
solicitarea, activitatea politicã a ziaristului braºovean fiind

consideratã ºi mai periculoasã pentru stat dacã acesta ar fi avut o tipografie proprie. În articolele
publicate în „Gazetã”, Mureºianu a susþinut drepturile politice ale românilor ºi a contribuit la
popularizarea în Transilvania a principalelor evenimente de peste Carpaþi: Unirea din 1859,
reformele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), Rãzboiul de Independenþã (1877-1878) etc.

Lupta pentru înfiinþarea unei tipografii româneºti la Braºov este câºtigatã în anul 1888 de Aurel
Mureºianu (1847-1909), cel care, prin întreaga sa activitate, va veni în sprijinul învãþãmântului
românesc ºi mai ales în susþinerea ideii naþionale a românilor transilvãneni.

Se pãstreazã ºi astãzi documentele prin care Aurel Mureºianu cerea, la 30 decembrie 1887,
Magistratului oraºului Braºov dreptul de înfiinþare a unei tipografii.15

Tipografia, alãturi de librãrie, îºi avea sediul pe ªirul Inului nr. 22 (astãzi Muzeul „Casa
Mureºenilor”), la parter, apoi în încãperile din faþã de la etaj.16

Maºina de tipãrit a fost adusã de la Viena17, iar hârtia provenea din diverse centre, precum Pesta,
Viena sau Braºov.

În afarã de maºinist, pe nume Schiller18, lucrãtorii tipografi erau în majoritate din ªcheii
Braºovului: Nicolae Furnicã, Olteanu, Urzicã, Nicolae Spudercã (locuiau pe Strada Curcanilor),
Gârneþ, Frigãtor, Grãdinaru (locuiau pe Strada Comuna din Paris), Ion Neamþu (Strada Pe Tocile),
Danciu Maria – lucrãtor la maºina mare (Strada Cacova de Mijloc), Constantin Pop – conducãtor
tehnic19, Dumitru Sfetea – zeþar, Zernoveanu – zeþar. Toate sunt nume care au devenit cunoscute în
Braºov, datoritã meseriei lor, creându-se astfel ºi o ºcoalã tipograficã româneascã, care avea sã
pregãteascã ucenici ºi lucrãtori pentru atelierele tipografice din toatã Transilvania.

De-a lungul existenþei sale, pe lângã „Gazetã”, tipografia „A. Mureºianu” a editat diverse
publicaþii, precum: „opuri ºi broºuri, statute, foi periodice, imprimate artistice, tabele, etichete, liste
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cu preþuri, programe elegante, bilete de logodnã ºi de nuntã” etc.20, care aveau drept scop nu numai
ridicarea nivelului cultural, ci ºi satisfacerea unor cereri ale pieþei vremii.

O contribuþie importantã la administrarea
„Gazetei” ºi a tipografiei familiei a avut-o Elena
Mureºianu, dupã moartea soþului sãu, Aurel, în anul
1909. Numeroase sunt scrisorile în care Elena cere
sprijinul fiului sãu, Aurel A. Mureºianu, în condiþiile în
care îi lipseau resursele financiare pentru buna
administrare a tipografiei.

În 1934, tipografia a ajuns într-o situaþie financiarã
deficitarã ºi a fost oferitã spre vânzare Asociaþiunii
ASTRA Braºov. Astfel, în ºedinþele Consilului
Judeþean Braºov din 7 noiembrie, 29 noiembrie ºi 10
decembrie 1934, s-a hotãrât acceptarea ofertei:
tipografia a fost cumpãratã cu preþul de 416.000 lei, iar conducãtor al ei a devenit Ioan Colan.21

Aºa avea sã se încheie un capitol din istoria unei tipografii româneºti, însã tot aºa avea sã se scrie
un alt capitol din viaþa aceleiaºi tipografii, dar sub un alt nume: Tipografia Astra.

Secolul al XX-lea va deschide seria instrumentelor moderne, în primul rând al celor electronice
în ceea ce priveºte activitatea tipograficã, impunându-se astfel computerul ºi Internetul ca mijloace
mult mai practice în transmiterea ºi globalizarea informaþiei.

Abstract

In order for us to complete Muresianus’ family image, we thought of bringing into your attention
the printing house which that prestigious family owned.

It is well known that in 1838, after many attempts, Iacob Muresianu, together with his friend
George Baritiu, published in Brasov the first political newspaper for the Romanians from
Transylvania „The Gazette of Transylvania”. It was to be one of the Romanian nation’s greatest
accomplishment, considering the Austrian domination over Transylvania under which the
Romanians’ rights were very limited. The newspaper addressed to all Romanians, trying to become a
school for all of them „... rising the humbled and backwarded cultural citizens .... and at the same time
gratifying the most demanding citizens, determining them to love and honour their nation”.

The foundation of this newspaper was a joy for the Romanians from Moldavia and Wallachia as
well, especially after „The Literary Dacia” was suspended. Between 1838 and 1884 „The Gazette of
Transylvania” (from 1850 it changed its name into „The Transylvania’s Gazette”) appeared in Gött’s
printing house, then at Teochari Alexi’s printing house and from 1888 the newspaper was published
in the Muresianus’ family house (which today shelters the museum).

The founding of a Romanian printing house represented the succesful accomplishment of an
older endeavour attempted in 1862 by Iacob Muresianu and made a reality by Aurel Muresianu,
Iacob’s son.

The necessity of its foundation was determined, among others, by the fact that from 1884 the
newspaper „The Transylvania’s Gazette” became a daily one. The printing house functioned in the
family’s building, in the Flax Fair Street (at no 30 – today, 25 Town Hall Square, where the
Muresianus’ Museum is today), having as employees workers from Scheii Brasovului.

There were also published various brochures, books, etc., in a great number of copies to satisfy
the cultural demandings.

In 1934 the printing house reached a difficult financial situation and was put for sale to the
ASTRA Association of Brasov (under Ioan Colan’s direction).
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