INSTITUŢII SĂTEŞTI DIN COMIT ATUL BIHOR ÎN

SECOLUL AL XVIII-LEA
de

ANA ILEA

Pornind de la rolul preponderent al maselor populare în făurirea
istoriei, se impune cu necesitate cunoaşterea vieţii lor obişnuite, a
muncii lor cotidiene, a aspiraţiilor, a luptei şi năzuinţelor lor.
Oprindu-ne asupra orînduirii feudale, este bine ştiut că ţărănimea
liberă şi în cea mai mare parte aservită a fost principala forţă făuri
toare de bunuri materiale. Cercetarea mai aprofundată a unor izvoare
documentare din trecut ne înlesneşte pătrunderea în viaţa satului iobăgesc, în comunitatea sătească cu instituţiile, obiceiurile şi modul ei
de viaţă.
ln Transilvania încă din timpul organizării societăţii în obştii
săteşti, documentele îi atestă pe juzi şi cnezi ca prime instituţii săteşti
în fruntea acestor obştii1.
în părţile Bihorului, în secolele XIII-XIV sînt pomeniţi cnezii şi
voievozii în frunLea obştiilor româneşti. în anul 1274 este amintit voievodul Nicolae; fiul lui Paul (Nicolaus Waywoda iilius Pauli), iar la
1345 încă patru voievozi în părţile sudice ale BihoruluF. Pentru multiplele servicii aduse regelui şi Episcopiei romano-catolice de OradC'a
mulţi dintre voievozii români au fost înobilaţi şi au primit danii. Menţionăm între aceşlia pe voievodul Gheorghe din Gepiş, pe voievodul
Mihai din Cociuba, Vasile din Vintere şi Ioan din Cărand 3 • Obţinînct
astfel privilegii sau acte de danie voievozii intră în rîndul nobilimii
mici sau mijlocii, mai rar în rîndul marii nobilimi, asimilîndu-se clasei
stăpînitoare. Are loc deci un proces de diferenţiere a acestor reprezentanţi ai obştilor româneşti, formîndu-se două categorii; a celor care
1
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Editura Dacia, Cluj,
1972, p. 203; V a Ieri u Şot ro pa, Districtul grăniceresc năsăudean, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1975, p. 29.
2
Const anti n Pa v e I, Şcoalele din Beiuş 1828-1928, Beiuş, 1928, p. 39,
51-52.
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Ibidem, p. 66-68.
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păşesc în rîndul nobilimii şi a celor care rămîn fruntaşii obştiilor şi
luptă împotriva forţelor feudale pentru apărarea intereselor acestora.
Tendinţa de pătrundere în rîndul nobilimii este realizată de puţini dintre ei, majoritatea contopindu-se treptat în rîndurile ţărănimii, ajun-

gînd în cele din urmă simpli juzi sau oameni de rînd4.
Existenţa voievozilor este atestată documentar pînă în prima jumătate a secolului al XVII-iea în părţile Bihorului. La 1623 cu ocazia
punerii în stăpînire a lui Gavril Movilă asupra domeniului Şinteului
sînt menţionaţi voievozii din Ţeţchea, Chistag, Aştileu de Sus şi Peş
tera". În Bihor, alături de voievozi şi cnezi sînt amintiţi şi crainicii.
Primul crainic este amintit în anul 1442 în districtul Beiuşului, iar mai
tîrziu la 1582 în registrele de dijmă ale domeniului Cetăţii Orăzii sînt
menţionate
trei crăinicii în districtul Beiuşului (ale lui Petru Banda;
Matei Frise şi Nicolae Groza), unul în ţinutul Beliului (a lui Ştefan
Coma) şi patru în pertinentele româneşti ale Suplacului, Cărandului,
Cărăsăului şi Rogozului 6 •
Urbariul Cetăţii Orăzii din anul 1600 îi înscrie ca fruntaşi ai satelor şi tîrgurilor bihorene pe juzi. Spre exemplu la Episcopia Bihor
apare un jude prim şi un jurat, la Biharea un jude ,şi la Uileac un
jude prim 7 • În anul 1655 în ·scrisorile de punere în stăpînire a lui Ioan
Tărăk asupra unei curii nobiliare din Tile1gd sînt amintiţi judele
George Tărăk. şi juratul Ştefan Kocsis din Tileagd, judele Ştefan Turnezi din Tilecuş, Ioan Gacza din Poşalaca şi Ioan Turculy din Borşa 11 •
ln perioada stăpînirii turceşti probabil că au fost păstrate cel puţin
instituţiile cnezilor ,şi juzilor, dat fiind că turcii n-au perturbat vechea
organizare băştinaşă 9 •
Incepînd cu secolul al XVIII-iea documentele vremii vorbesc numai despre juzi, juraţi şi notari ca fruntaşi ai satelor din Bihor. ln
recensămintele populaţiei din comital (a capilor de familie) din anii
J 712-1714, 1719 precum şi în conscrierile tuturor bunurilor capitalului
din 1/722 şi ale episcopiei din 1721 primul dintre iobagi, înscris în
cadrul fiecărei localităţi este judele satului.
Judele, suprema autorit.ate locală sau mai marele satului apare
în documente, sub denumirea de iudex, făbiro şi bir6. Autoritatea ju4 Ştefan Pascu, op. cil., p. 209; V ale r i u
Şot ro pa, Districtul grdniceresc ndsdudean, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 31; Mari a Holba n, Măr
turii asupra rolului cnezilor de pe marile domenii din Banat în a doua jumdlate a
sec. al XIV-iea, ln Studii şi materiale de istorie medie, vol. II, 1957, p. 413.
5
Virgil Maxim, Contribuţii Ia geografia istoricd a comitalului Bihor în
a doua jumătate a sec. al XV /-/ea, în Crisia, Oradea, 1974,
6
Ibidem.
7
David Pro da n, lobdgia în Transilvania în sec. al XV 1-/C'a, Editura Aca-

demiei R.S.R. Bucureşti, 1968, p. 781.
8
Arhivele Statului Oradea, (Arh. St. Oradea), fond Capillul episcopiei ram.
cal. Oradea, Registre, nr. 1, p. 208-203.
9
L i v i u Bor c e a, Unele aspecte ale sldpinirii otomane 1n Bihor şi nord\'eslul României în secolele XV I-XV li, ln Crisia, 1974, p. 210.
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delUii este prezentă în toate actele de interes comun ale satului, el
administrează veniturile comune, poartă grija lucrărilor de interes
obştesc, ia măsuri pentru paza şi liniştea satului, suprav~g~ează morala şi toţ el este în acelaşi timp şi judecătorul satulm fie pentru
10
pricini de interes comun, fi~ ind~vid~al~ •
. •
•
•
Judele avea deci largi atnbuţmm admm1strahve, fiscale, economice, judecătoreşti şi gospodăreşti pe care le exercita în_ limitele comunităţii săteşti, a obiceiurilor pămînteşti şi a legilor scnse.
în mod obişnuit judele era ales de către comunitate, pe un an,
dintre sătenii care se bucurau de cea mai mare autoritate şi cei mai
înstăriţi din punct de vedere economic. Funcţia de jude deşi nu era
plătită aducea iniţial însemnate beneficii din judecăţi, daruri, drepturi
comune şi deaceea era mult rîvnită. In exercitarea atribuţiunilor judele
era ajutat de juraţi, sfatul bătrînilor şi de micii slujbaşi ai satului1 1.
Indată ce comunităţii săteşti i s-au suprapus cele două puteri, cea
de stat şi cea feudală au avut loc aclînci transformări în situaţia organelor locale. Juzii şi juraţii devin subalternii acestor două puteri, reducîndu-li-se autoritatea şi atribuţiunile de pînă acum, dar adăugîn
du-li-se în schimb un şir nesfîrşit de noi sarcini şi sporindu-le responsabilitatea12.
În perioada de care ne ocupăm instituţiile comunităţii săteşti sînt
tot mai mult subordonate organelor administrative ale puterii de stat
şi reprezentanţilor stăpînilor de pămînt în scopul menţinerii ordinei
şi stoarcerii feluritelor dări. Cresc mereu sarcinile în interesul celor
două puteri şi mai puţin pentru satisfacerea necesităţilor comunităţii.
Prin diferite regulamente şi instrucţiuni se urmăreşte uniformizarea
muncii celor care stau în fruntea comunităţilor săteşti. Judele este
răspunzător de aplicarea măsurilor şi hotărîrilor prevăzute în diferite
articole de legi, articole dietale şi statute ale comitatului.
După cum prevăd statutele comitatului Bihor din anul 1757, juzii
erau obligaţi să ţină evidenţa contribuţiilor, să repartizeze contribuţia
să o adune şi să o verse la timp în casa comitatului 13 . In instrucţiunile
speciale pentru juzii satelor elaborate în anul 1783 se revine asupra
acestor prevederi stabilindu-se mai concret obligaţiile juzilor în acest
sens. Printre altele se menţionează că sub numele de contribuţii se
înţeleg nu numai acelea cuprinse în conscrierile dicale care se varsă
în parte la casa de război, (Cassa Bellica) şi în parte la casa comitalului (Cassa Domestica), ci juzii trebuie să aibă în vedere şi acea
cantitate necesară localităţii pentru plata lor, a notarilor, a altor slujbaşi ai satului precum şi pentru alte che'ltuieli. Juzii trebuie să delişi

10
David Pro da n, Judele salului iobăgesc în Transilvania în secolele XV ll
XV III, în Anuarul Inslilutului de Istorie din Cluj, voi. IV, 1961, p. 217.
11
Ibidem, p. 218.

12

Ibidem.

13

Arh. St. Oradea, fond Primăria oraşului Oradea, Inv. 141, dosar 7.
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mitc>ze luate acC'sle con Lributii, să aducă la cunoştinţa locui lorilor carf'
C'ste siluaţia lor, mărimea lor, cînd se încasc>ază şi pc>nlru ce. Judc>le
se va servi de doi perceptori în fiecare loc, unul care se ,·a ocupa ci(•
conlribuţiile faţă de slat şi unul de conlributiile ordinare 14 .
Alît statute!<> din 1757 cît şi inslructiunile din 1783 consf'mnC'a/ă
obligati\·itatea juzilor de a întocmi socotelile sau buqeteJeVi săt<>şti
(rationes iudicis, bir6 szci.mad6.sa) pe care urmează apoi să le prC'zintc>
spre verificare oficialilor slăpînilor de pămînl (provizori şi şpani). In
cazul că stăpînii de pămînt ar neglija să le verifice, atunci să fie trimise magistraţilor comitalului. Bugetele săteşti consemnau în general
toate veniturile şi cheltuielile (perceptio et erogatio) salului, de care
judele dădea socoteală şi în faţa comunităţii. Jn aceste însemnări apare
încasarea contribuţiilor faţă de stat, a celor pentru necesităţile> localităţii uneori şi a celor faţă de stăpîn, vărsarea la casa comitalului
precum şi diferite cheltuieli pentru comunitate.
Astfel de mărturii ale activităţii juzilor satelor bihorene se
păstrează din prima jumătate a secolului al XVIII-iea în număr mai
restrîns, crescînd însă considerabil numărul lor în a doua jumătate a
secolului şi în prima jumătate a secolului următor. Cele mai vechi
bugete pe care le avem la îndemînă sînt din 1734, ale localităţii Biharea situată în apropiere de Oradea, pe atunci ridicată la rangul de
tîrg (oppidum) 16 • Acestea cuprind un tabel nominal al tuturor contribuabililor împărţiţi în patru subunităţi (tizedek), specificîndu-se desigur
şi cuantumul contribuţiei fiecăruia. După cum rezultă din aceste tabele,
localitatea -era supusă în anul respectiv la o contribuţie (portio) de
1975 florini ungureşti şi la o taxă de 492 florini ungureşti faţă de
comitat. Urmează apoi evidenţa veniturilor, a intrărilor băneşti realizate din contribuţii, crîşme, mori, servicii făcute locuitorilor etc. Pentru a putea da socoteală de modul cum a administrat banii intraţi,
judele a întocmit în continuare şi evidenţa cheltuielilor din care consemnăm: vărsări la Casa comitatului, cheltuieli ocazionate de încartiruirile militare, pentru diferite cumpărături în folosul comunităţii.
pentru plata salariilor etc.
După cum reie,se din însemnările judelui, în acest caz, el era ajutat
de doi perceptori (portio-perceptor, ad6-szedo), fapt constatat numai
la unele localităţi, în -general la cele cu o populaţie mai numeroasă
şi cu o putere economică mai mare.
Bugetele săteşti, alături de alte materiale documentare, sînt ,·aloroase izvoare pentru reconstituirea vieţii satului feudal, pentru cunoaşterea apăsătoarelor obligaţii ale locuitorilor faţă de stat, a evo14

Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 5, p. 107-116.
te fan Im re h, C. Mure ş an, Un nou izvor pentru cunoaşterea \'ie/ii
salului din Transilvania la slîrşilu/ sec. XV lll, în Aci a Musei Napocensis, V, 1968,
p. 215.
16 Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, dosar
15 ş
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luţiei raporturilor organelor locale, pe de o parte cu comunitatea iar
pe de alta cu autorităţile cărora le erau subordonate.
De cele mai multe ori bugetele erau întocmite de notarul satului,
aceasta datorîndu-se în parte şi faptului că mulţi dintre juzi erau
neştiutori de carte.
Nu în toate cazurile însă juzii se îngrijeau de întocmirea bugetelor, de asemenea nici autorităţile nu le verificau întotdeauna la timp.
Acest lucru este confirmat şi de actele vizitaţiilor decenale ale capitlului din anii 1769-1770 17 • lată cîteva din punctele urmărite cu
această ocazie: dacă judele încasează contribuţia de la populaţie şi
dacă pentru aceasta a întocmit socoteli (rationes), pe cîţi ani, dacă
acestea au fost revizuite, cînd şi de către cine, pe cîţi ani n-au fost
întocmite şi revizuite?
Vom menţiona cîteva din localităţile unde se consemnează lipsa
bugetelor pe anumite perioade. Spre exemplu, în localitatea Măgeşti
în anii 1765-68 cei doi juzi, Petru Haneş şi Gabriel Flore n-au întocmit bugetele şi acum a fost însărcinat notarul cu întocmirea şi prezeniarea lor 18 • In Dumbrăviţa de Codru nu s-au putut prezenta bugetele
pentru că juzii, neputînd justifica unele cheltuieli în faţa comunităţii,
,,au rupt actele" 19 . In Felcheriu deasemenea bugetele nefiind întocmite,
i s-a dat judelui un termen de 10 zile pentru a le prezenta 20 • La 1786
locuitorii din Episcopia Bihor se plîng că timp de 10 ani juzii n-au
întocmit bugetele, fapt ce aduce prejudicii comunităţii 21 •
Bugetele sînt mai bogate în informaţii spre sfîrşitul secolului al
XVIIl-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-iea. Uneori mai cuprinzătoare, alteori mai sumare bugetele săteşti rămîn preţioase izvoare
ale vieţii materiale şi spirituale a satelor iobăgeşti, putîndu-se citi
printre rînduri nemulţumirile, frămîntările şi năzuinţele acestor oameni.
Judele era obligat prin lege să asigure o utilizare cît mai raţională
a proprietăţilor comunităţii, să aşeze crîşmele în locurile cele ma'i
potrivite pentru a aduce venituri cît mai mari şi să se îngrijească de
sporirea tuturor beneficiilor localităţii.
O sarcină grea pentru juzi era aceea de a indica locul unde se
găsesc cei care şi-au părăsit pămînturile, adică cei fugiţi şi de a-i
urmări pe tîlhari, pe dezertorii din armată şi pe complicii lor 22 • Intr-o
circulară din anul 1757 se aduce la cunoştinţa juzilor şi locultorilor
din satele Mişca, Chişlaz, Chiraleu, Tăut, Bistra, Chiribiş, Popeşti,
Varviz, Borumlaca etc., ca în fiecare noapte un jurat cu 6 oameni
17
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Arh. St. Oradea, fond Capitlul Episcopiei rom. cal. Oradea. Acta antiqua,
Ibidem, nr. 34.
Ibidem, nr. 36.
Ibidem, nr. 8.
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cat. Oradea.
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înarmaţi cu puşti şi furci să stea în mijlocul salului şi doi dintre ei să
fie tot timpul treji. Ungă clopotniţă de asemenea să fie un om care să
tragă clopotele în caz de nevoie şi toţi locuitorii să fie pregătiţi pentru
a-i prinde pe tîlhari. Dacă aceste măsuri nu \'or fi luate şi tilharii \ or
putea pătrunde în sate, judele şi doi dintre juraţi vor fi întemniţaţi
la Oradea 23 • In anul 1791 se atrage atenţia provizorului de Vaşcău că
juzii cîtorva sate de aici n-au executat dispoziţiile în legătură cu urmă11irea tîlharilor şi că ar fi putut fi prevenit şi jaful de la PetrilenF 4 •
Judele trebuia să ţină evidenţa tuturor sătenilor, inclusiv a celor fugiţi
şi să supravegheze ieşirea şi intrarea în sat pentru a preveni furturile.
După cum precizează instrucţiunile, judele era obligat să obser\'e
regu'.lile de prevenire a incendiilor care se puteau naşte din uscarea
cînepii şi păstrarea în fiecare casă a lămpilor 2 ·'.
Intrucît atît statul cît şi stăpînul feudal urmăreau o evidenţă cit
mai clară a capacităţii de plată a supuşilor şi îndeplinirea obligaţiilor
mereu crescînde, funcţia .de jude devine tot mai grea. Judele se gă
seşte între mai multe puteri, între propia-i obşte, care cere sarcini
publice şi feudale cît mai puţine, puterea publică sau militară şi stă
pinul feudal care cer tot mai multe sarcini, fiecare tinzînd să-l acapareze pe jude în serviciul propriilor interese 26 •
Ca oameni de încredere ai comunităţii de cele mai multe ori îi
întîlnim pe juzi ca purtători de cuvînt şi a'părători ai intereselor acesteia în faţa oficialităţilor.
Grăitor este .în acest caz exemplul juzilor celor 39 de sate din
districtul Lunca cu ocazia nesupunerii şi rezistenţei acestora la plata
dijmei. La anul 1715 episcopia de Oradea, a pornit două procese împotriva acestor juzi care s-au situat în fruntea mişcării satelor împotriva dijmei. Remarcăm între aceştia pe judele Gheorghe Ciontoş din
Sîrbi 27 •
In districtul Vaşcău juzii susţin plîngerile locuitorilor în ce priveşte cărăuşia lungă, transportul lemnelor, a minereului şi a cărbu
nelui28. Tot în numele comunită~ii juzii înaintează plîngeri împotriva
abuzurilor şi pagubelor săvîrşite de armatele încartiruite pe teritoriul
comitatului29 • Cu ocazia reglementării urbariale din 1769-1772 juzii
şi juraţii tuturor satelor din comitat au avut un rol deosebit în stabilirea avantajelor şi neajunsurilor locurilor (beneficia et malei ici a Jo23

24

Arh. St. Oradea, Colecţia de documente foi ,·o/ante, dosar 41, fila 1.
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice. dosar

3501.
25

Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 5, p. 133.
Da v i d Pro d an, op. cit., p. 221-222.
27 Virgil
Maxim, Mişcări sociale la românii de pe Valea Barcăului şi
districtul Luncii (comit. Bihor) 1n primele decenii ale sec. al X\'1/1-lea, ln manuscris la Arh. St. Oradea.
28 Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 159, fila 114.
29 Ibidem, dosar 81, fila 18.
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corum) pe baza cărora s-a întocmit clasificatorul celor 464 de localităţi

în vederea elaborării noilor urbarii 30 .
Cele mai apăsătoare sarcini pentru jude erau însă cele venite
din partea stăpînului feudal, al cărui supus era dealtfel şi el ca şi
ceilalţi iobagi ai satului. Judele era principalul colaborator al dregă
torilor stăpînului, urmărea executarea de către iobagi a tuturor sarcinilor, supraveghea respectarea monopolurilor stăpînului, fiind obligat
să-i denunţe pe contravenienţi, pe cei care se sustrag de la îndatoriri,
participă la măsurarea băuturilor pentru crîşmărit, la măsurarea grînelor pentru sămînţă, ern prezent deci în toate acţiunile legate de
stăpînirea şi gospodărirea moşiei stăpînului3 1 . După cum reiese din
bugetele săteşti în sarcina judelui cădea de multe ori, strîngerea censului, a taxei de ghindărit, a daturilor, precum şi a ,diferitelor taxe de
arendare.
Juzii erau obligaţi să ia parte la st-rîngerea dijmei. în registrele
de dijmă, la sfîrşitul tabelei fierărei localităţi, juzii atestă că dijmuirea s-a făcut în prezenţa lor şi nu s-a luat nici mai mult nici mai
puţin decît atît cît este consemnat, semnează judele, un jurat şi notarul
localităţii 32 .

Din nenumăratele plîngeri ale locuitorilor reiese că una din sarcinile complicate ale judelui era scoaterea iobagilor la robotă şi cărău
~ia lungă pentru stăpîn. La 1758 spre exemplu, locuitorii din Olcea
declară că uneori juzii au aplicat pedepse pentru neexecutarea la timp
a muncilor pentru stăpîn, printre care transporturile la fabrica de
bere din Beliu 33 .
Tot prin intermediul juzilor se făceau cunoscute în mijlocul să
tenilor toate dispoziţiile venite atît din partea ,comitalului cît şi din
partea stăpînului.
Reducerea autorităţilor judelui, accentuarea subordonării lui se
răsfrîng şi asupra alegerii persoanei acestuia. Dacă înainte era ales de
către comunitate, acum judele este tot mai mult impus de către puterile
sup-rapuse, conform intereselor lor 34 • Alegerea judelui este reglementată şi prin urbariul de la 1772 care prevede ca stăpînul de pămînt să
numească 3 persoane din care comunitatea să aleagă una pentru
funcţia de jude. Notarul şi juraţii însă sînt aleşi de comunitate fără
aprobarea stăpînului. Se specifică în continuare că stăpînul îl poate
indepărta şi chiar pedepsi pe judele care nu are o comportare cores30 An a
I le a, Vero ni c a Co v ac i, Reglementarea urbarială din Bihor de
la 1769-1772, în manuscris la Arh. St. Oradea.
31 D a vi d P rod an, op. cit., p. 220.
32
Arh. St. Oradea, lond Capitlul episcopiei rom. cal. Oradea. Socotelile oficiilor economice, F. CUV., nr. 375, F. XCIII, F. XCII.
aa Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar
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D a v i d P r o d a n, op. cit., p. 222.
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punzătoare. Juzii, pentru
scutiţi de prestaţii3 5 •

serviciile pe care le fac

stăpinilor

nu sint

în mod obişnuit judele se alege pentru un an de zile, putîndu-se
realege aceeaşi persoană mai mulţi ani la rînd. După cum deducem
din bugetele săteşti în prima jumătate a secolului al XVIII-iea erau
mai frecvente cazurile cînd acelaşi jude să se fi menţinut în funcţie
doi-trei ani sau chiar şi mai mult. Spre sfîrşitul secolului însă astfel
de cazuri sînt tot mai rare, judele schimbîndu-se de la an la an, fapt
ce denotă că funcţia nu mai era rîvnită şi că judele nu-şi putea duce
la bun sfîrşit toate sarcinile nici în interesul localităţii şi nici faţă de
stăpîni.
Comunităţile opuneau o puternică rezistenţă încercărilor stăpînilor
de a le impune juzii, ba mai mult îşi alegeau juzi fă·ră consimţămîn
tul stăpînului. Spre exemplu în anul 1758 locuitorii din Olcea, adunîndu-se în casa unui iobag, l-au ales jude pe Sudrigean Crăciun şi au
refuzat să plece la Beliu pentru confirmarea lui. Provizorul îl propusese
pe fostul jude Balia On, care după cum declara el băuse deja „aldă
maşul" la Beliu. Cu ocazia cercetărilor au .declarat locuitorii că nu-l
vreau jude pe cel propus de stăpîn pentru că acesta nu are preocupări
în interesul localităţ.ii la fel ca şi cei doi juraţi din anul trecut. Propun locuitorii în continuare ca înafara acestor trei persoane provizorul
să numească încă un jude pe lingă cel ales de comunitate iar dintre
aceştia va rămîne cel care va întruni mai multe voturi. Printre altele
locuitorii au declarat că nu pleacă la Beliu pentru confirmarea judelui
întrucît şi în anul trecut au fost în aceeaşi situaţie şi la Beliu au fost
bătuţi3 6 •

Locuitorii din Episcopia Bihor se plîng de asemenea împotri\·a juzilor impuşi de către stăpînul de pămînt şi cer juzi care să urmeze
adevărul, calea cea dreaptă în folosul celor trei părţi (comitat, stăpin
şi localitate), iar juzii de pînă acum să dea socoteală de greşelile lor
în faţa comunităţii 3 i. Observăm deci că erau unii dintre juzi, desigur
puţini la număr, care se ataşau intereselor stăpînului şi îşi uitau situaţia de iobagi şi obligaţiile faţă de semenii lor.
Conlcurenţa între stat şi stăpînii feudali în a-i atrage pe juzi şi
întreaga masă iobăgească de partea unuia sau altuia se adinceşte ~i
mai mult în perioada absolutismului luminat cînd statul caută să-l scoată
de iobag de sub arbitrariul stăpînilor de pămînt şi să curme abuzurile
acestora. Nu întîmplător statutele comitatului şi instrucţiunile pentru
juzi subliniază că încasarea contribuţiei faţă de stat şi depunerea ei
rămîne în sarcina comunităţii şi a judelui iar magistraţii comitalului
a:; Arh. St. Oradea, fond Capitlul episcopiei rom. cal. Oradea. Acta A.nliqua,
F.L.
26

Arh. St. Oradea, fond Episcopia

4404.
n Ibidem.

, )m. cal. Oradea.
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să aibă grijă ca în aceasta să nu se amestece stăpînii de
pămînt şi dregătorii lor. De asemenea stăpînii de pămînt să nu-şi
strîngă dările deodată cu cele faţă de stat, iar executorii comitatului
să nu fie deranjaţi cu această ocazie de către dregătorii stăpînului3 8 ,
Pe lîngă alte măsuri bine cunoscute în acest sens, în anul 1781 într-un
intimat al Consiliului locotenenţial se arată că pînă acum juzii şi notarii satelor au depus jurămîntul în faţa preoţilor ( de aceeaşi confesiune), dar se dispune ca de acum înainte jurămîntul să se depună
în faţa unui magistrat al -comitatului 39 •
Ca o consecinţă a sporirii sarcinilor judelui a fost şi instituirea

trebuie

ajutoarelor lui în primul rînd a judelui mic sau vicejudelui (subiudex,
kisbir6, iudex minor). în funcţie de mărimea localităţilor, de multitudinea sarcinilor numărul juzilor mici ajunge pînă la 3-4 într-o localitate. în registrele de dijmă la 1747 localitatea Văşad este înregistrată cu un jude prim şi doi juzi mici, iar Şilindru cu un jude
prim şi un jude mic 40 • La 1764 în localităţile Dumbrăviţa de Codru,
Suplacul de Tinca, Căpîlna şi Dumbrăviţa Mică alături de jude apar
cite un jude mic şi unul sau doi juzi ai morii (malom bir6) 41 • Conscrierea posesiunilor episcopiei din anul 1791 înregistrează 37 localităţi dintre care 22 aveau jude prim şi cîte un jude mic, 10 cîte un
jude prim şi doi juzi mici, 3 cite un jude prim şi 3 juzi mici, una
4 iuzi mici iar una numai cu jude prim 12 • Juzii mici erau aleşi
dintre juraţii locului. Numărul juraţilor de asemenea P.ra diferit ajungînd în unele localităţi pînă la 8.
Judele morii, care apare în unele localităţi, era în general o
funcţie economică în cadrul domeniului feudal şi deservea interesele
stăpînului în ce priveşte supravegherea morilor, luarea vămii etc.
Alta era situaţia acestor juzi în satele care aveau mori proprii sau
în jumătate. în acest caz judele morii avea sarcini atît din partea comunităţii cît şi din partea stăpînului.
Pentru toate serviciile pe care le făcea, judelui îi revenea o parte
din veniturile comunităţii nefiind plătit însă nici de către stat nici de
către stăpînul de pămînt. în bugetele săteşti la capitolul „erogatio"
este consemnată o sumă oarecare pentru plata salariilor, fără a se face
nominalizări de cele mai multe ori. Spre exemplu în satul Archiş pe
anul 1785-86 pe lîngă alte cheltuieli ale comunităţii apar şi 5 fi.
pentru plata judelui 43 •

c.u

38
39

352.

Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Biliar, Inv. 41, dosar 5, fila 123.
Arh. St. Oradea, fcnd Episcopia rom. cal. Oradea. Acte ecleziastice, dosar

40

Arh. St. Oradea, fond Capii/ul episcopiei rom. cal. Oradea. Socotelile oficiilor ecrmomice, F. XCII. nr. 272/a.
li

42

2417.
43

Ibidem.
Arh. St. Orodea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar
Ibidem, dosar 4169.
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Din partea stăpînului e răsplătit doar prin anumite scutiri parţiale
sau totale de prestaţii iobăgeşti. Scutirea juzilor însă nu era o regulă
generală, depindea de bunăvoinţa stăpînului. Situaţia era foarte diferită de la un domeniu la altul şi de la un sat la altul chiar în cadrul
aceluiaşi domeniu. După cum ne indică jurnalele de rabotă şi conscrierile urbariale juzii şi uneori chiar şi juraţii, de cele mai multe ori erau
scutiţi de rabotă, apar totuşi uneori scutiţi de cens. Spre exemplu,
în conscrierea posesiunilor episcopiei din 1791 alături de crîşmari,
paznici de cîmp, dogari şi alţi angajaţi domeniali apar şi judele prim
şi judele mic scutiţi de obligaţii.,
lntîlnim cazuri cînd însăşi comunitatea sătească intervine pe lingă
stăpîn pentru a-i scuti pe juzi de obligaţii. Revelatoare sînt în acest
sens cererile localităţilor Bicaciu, Dumbrăviţa de Codru, Suplacul de
Tinca, Ineul de Criş, Miersig şi Forasig prezentate în şedinţele capitulare din anul 1771. S-a aprobat scutirea juzilor pentru anul în cursH.
Tot în şedinţele capitulare se precizează că juzii locului în raport cu
munca pe care o prestează în folosul domeniului vor fi scutiţi de
dijmă jumătate sau în întregime la aprecierea dijmuitorilor, cu condiţia
să fie serioşi şi cu credinţă faţă de stăpîni 45 • Se desprinde de aici o
mare relativitate a scutirii de dijmă după cum ne demonstrează şi
registrele de dijmă. 1n 1799 spre exemplu juzii primari şi juzii mici
ai celor nouă sate din raţionistatul Cheşa sînt scutiţi de rabotă şi unii
dintre ei sînt scutiţi total sau parţial de dijmărn.
In concluzie, scutirea juzilor de obligaţii urbariale era lăsată la
latitudinea stăpînilor ,de pămînt şi în consecinţă foarte diferită de la
sat la sat şi de la un an la altul.
Observăm o diminuare şi o îngrădire tot mai accentuată a surse,lor de venit ale judelui. Pe aceeaşi linie se înscrie şi restrîngerea
dreptului de judecată asupra sătenilor. După cum precizează şi statutele comitatului judele poate judeca numai pricini care să nu depă
şească un florin i,ar pedeapsa corporală să nu depăşească 12 lovituri.
intrucît s-au observat abuzuri din partea juzilor, stăpînii de pămînt
trebuie să vegheze ca gloabele să nu fie excesive. Toate pricinile care
presupuneau gloabe mai mari au fost acaparate de scaunul de judecată
al stăpînilor, mai ales pentru veniturile ce le implica acest drept, iar
gloabele mici au fost convertite în pedepse corporale pentru a nu
scăde,a capacitatea de plată a supuşilor 47 •
Alături de juzi şi juraţi un alt demnitar al satului feudal era
notarul. In decizia urbarială a s•caunului domenial al episcopiei din
anul 1751 şi în cea pentru domeniul cameral din 1753 se arăta că
notarul este foarte necesar supuşilor pentru a fi prezent la judecăţile
H
1
"
46

47

Arh. St. Oradea, fond Capitlul episcopiei rom. cot. Oradea, registre, nr. 69.
Ibidem, nr. 77, p. 91.
Idem, Socotelile oliciilor economice, F. CLIV, nr. 375.
David Pro da n, op. cit., p. 220-221.
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lor, pentru a face cercetări, pentru a le scrie pasualele pentru că aceştia
sînt simpli, necunăscători de carte şi fără notar nu pot face nimic.
Pe notar îl vor plăti locuitorii după cum vor conveni, iar persoana
aptă pentru a1ceasta slujbă va fi numită de stăpîn~ 8 •
Comisia imperială instituită în Bihor, în anul 1757 a dispus ca
notarul să nu fie impus satelor de către stăpînul de pămînt ci locuitorii
să-şi aleagă notar pe cel ce ei îl vor socoti potrivitrn. Dealtfel şi urbariul de la 1772 dă drept liber comunităţii de a-şi alege notarul. Numai
localităţile
mai mari îşi aveau fiecare notarul ei, majoritatea însă tot
dte 2-3 sau chiar şi patru sate aveau un notar. Spre exemplu la
1768 aveau acelaşi notar Sititelecul cu Miersigul, Cărăsăul cu Petidul,
Cacuciul Vechi cu Măgeşti, Gălăşeni şi Josani5°.
Notarii erau plătiţi la înţelegere cu comunitatea, de aceea plata
lor diferă de la caz la caz. Notarul din Alparea primea anual 8 florini,
pentru cumpărarea şi repararea încălţămintei încă 1 fi. şi 6 mariani,
mai primea apoi 3 cîble de grîu şi 4 cible porumb. Uileacul de Criş
plătea notarul cu 20 fi/an, 4 fi. pentru ÎI1Jcălţăminte, 8 cible de grîu,
50 libre sare şi 12 care lemne de foc. În cazul Suplacului de Tinca se
menţionează că notarul nu are nici o plată dar este scutit de daturi şi
românii în zi'lele de sărbătoare, de bună voie, îi prestează cite 1/2 zi
de muncă. Locuitorii din Cărăsău .şi Petid dădeau notarului de fiecare
casă cite 4 cr. iar comunitatea întreagă cite 5 cîble griu, o zi de ară
tură pentru porumb şi o zi de sapă 51 •
Notarii erau indispensabili ,comunităţii atît pentru interesele generale ale locului cit şi pentru necesităţile personale ale sătenilor ei
fiind în multe cazuri singurii în măsură să s:crie şi să citească. Intîlnim şi aici cazuri cînd stăpînul feudal încearcă să impună notarii în
diferite localităţi. Spre exemplu la 1795 juzii şi locuitorii din Nermiş,
Groşeni, Cărand, Bîrzeşti şi Sălişte de Beliu declară că nu se pot înţelege cu noul notar şi nici nu cunosc cum a ajuns acest notar aici
întrucît ei n-au fost consultaţi 52 •
înafara juzilor satelor în cele trei districte, Beiuş, Beliu şi Vaşcău
au existat juzii supremi sau districtuali, urmaşi ai vechilor cnezi. în
decizia urbarială a episcopiei din 1751 se menţiona că juzii supremi
vor fi reduşi la 3 în domeniul Beiuş şi la 2 în domeniile Beliu şi Vaş
cău continuînd să fie scutiţi de taxele şi robotele domeniale şi publice
întrucit nu au altă plată 53 • Comisia imperială, în 1757, ordonă însă ca
48
49

Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, nr. 41, dosar 162, fila 112.
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar

2324.
50

Arh. St. Oradea, fond Capillul Episcopiei rom. cal. Oradea. Acta Anliqua,

F. 8.
51

Ibidem, nr. 14 (Alparea), nr. 29 (Uileacul de Criş), nr. 8 (Suplacul de Tinca),
nr. 10 (Petidul).
52
Arh. St. Oradea, fond Episcopia rom. cal. Oradea. Acte economice, dosar
4404.
53
Ibidem, dosar 2324.
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să nu fie scutiţi de contributii, subliniind că problema
nu aparţine urbariului şi prin urmare numai autoritatea imperială poate să hotărească în acest sens 54 . Peste un an comitatul revine la această problemă specificînd că deşi nu este prevăzută
în legi scutirea de contribuţii a juzilor, date fiind serviciile pe care
le-au adus şi le aduc stăpînilor de pămînt, se va interveni pe lîngă
,curtea imperială pentru ca această scutire să fie menţinută în continuare5''.
Socotelile provizoratelor din cele trei domenii atestă existenţa a
patru juzi supremi în domeniul Beiuş şi cîte doi la Beliu şi Vaşcău.
Juzii supremi se îngrijeau de strîngerea gloabelor, de bunul mers al
lucrărilor agricole, de gospodă1lirea raţională a pămîntului alodial, de
îndeplinirea obligaţiilor urbariale controlîndu-i pe juzii sateior şi
răspunzînd în acelaşi timp în faţa provizorilor. Spre sfîrşitul sec, al
XVIII-lea juzii supremi au încetat de a mai funct.iona, atribuţiile lor
fiind preluate de cJ.tre şpanii dome,iiali.
In concluzie, putem spune că vechea autonomie a obştei săteşti
cu instituţiile ei este ştirtlită de ,către autoritatea de stat şi puterea
stăpînului feudal. Funcţia de jude, cea mai înaltă demnitate a satului
feudal, dintr-o distincţie rîvnită de toţi iobagii se transformă treptat
într-o serviitute. o sarcină deosebit de grea, de la care toţi caută să
se sustragă.
Judele era pasibil de pedeapsă în cazul că locuitorii satului nu-şi
îndeplineau la timp obligaţiile publice şi feudale. Făcînd o privire de
ansamblu asupra tuturor obligaţiilor la care era supusă o localitate
în decursul unui an şi avînd în vedere restanţele care sînt fren·ente,
înţelegem de ce func~ia de jude devenise o povară, acesta ne mai
putînd păstra un echilibru între interesele obştei din care el însăşi
făcea parte şi a celor două puteri cărora le era supus.
Sursele de venituri ale judelui au fost mult diminuate, el fiind
supus la obligaţii atît de stat cîte şi faţă de stăpînul feudal, ca şi
ceilalţi iobagii, în conformitate cu legile în vigoare, scutirea acordată
de către stăpîn fiind foarte relativă.
Juzii în majoritatea lor rămîn ataşaţi comunităţii, apără interesele semenilor lor, dînd curs plîngerilor şi nemulţumirilor acestora în
faţa apăsătoarelor obligaţ!i'i şi a abuzurilor dregătoreşti. Pînă la sfîrşitul sec. al XVIII-lea îi întîlnim pe juzi fă:cînd parte din scaunul de
judecată al episcopiei, avînd posibilitatea deci să ia poziţie în interesul comunit8.ţLi.
Deşi ştirbită autonomia instituţiilor săteşti în cadrul administraţiei
feudale cu un sistem centralizat în care legea cîştigă prioritate faţă
de dreptul cutumâar, regulamentul faţă de obicei, se păstrează totuşi

juzii supremi

contribuţiilor

5~
55

Ibidem.
Ibidem,
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formele tradiţionale, metodele înrădăcinate ale guvernării locale, legea
neputînd realiza o preponderenţă absolută 56 • Atît statul cit şi stăpînii
feudali în concurenţa lor de a-şi atrage masa iobăgească erau nevoiţi
să fa,că unele concesii, să se abată de la litera legilor scrise.

L'INSTITUTION RURALE DE LA COMTE DE BIHOR
DANS LA XVIII-IME Sll:CLE

Resumc

S'appuyant sur des documents inedits des archives, le travail presente l'evolution des institutions des villages du departament de Bihor dans le XVIII-e siecle:
le juge et le notaire, L'auteur en examine l'election, la confirmation Ies obligations,
du juge envers le seigneur feodal et l'Etat et Ies reglementation de l'activite du
juge. Le trnvail s'acheve sur quelques appreciations concernant l'atitude des juges,
envers Ies revendications des serfs.
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