MIŞCĂRILE Ţ ARANEŞTI DE PE DOMENIILE BEIUŞ,
V AŞCAU ŞI DELIU DE LA MIJLOCUL SECOLULUI

AL XVIII-LEA
de
GHEORGHE GORUN

Prin Diplonw Jeopoldină din 16!)3, cC'lc trei districte romcÎneşti din
sudul Bihorului - Beiuş, Vaşcău şi Beliu - , sînt restituite, odată cu
toate bunurile care Ic aparţinuseră odinioară, eµiscopiei catolice din
Oradea. Cele trei do1menii erau compuse, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, din trei tîrguri (Beiuş, Vaşcău şi Beliu), 124 de sate şi
17 µredii 1•
După reconstituirea latifundiilor sale ajunse în stăpînirea altor
feudali în cursul celor aproape 150 de ani _cit a fost eliminată din viaţa
Bihorului - , episcopia se arată preocupată de organizarea domeniilor
in vederea realizării unor venituri cit mai mari. Se construiesc cîteva
intreprinderi cu caracter manufacturier (la Beiuş, Finiş, Vaşcău, Drăgă
neşti, Pociovelişte, Beliu etc.), a căror producţie era destinată. în marc
parte pielei::-. În agricullură - ramura dominantă a economiei domenii1 Ileana Şuta, OrganizarC'a domeniului episcopiei cc1/o/icc din Oradea În a doua
în Lucrări şliin/iticC', Istorie-)liinle sociale-pedagonie, Oradea, 1972, p. 76 şi urm.
i \'ezi în acest sens Ana Ilea, Ioan Popovici, l'icrărirr ele la Vu.}cău În primn
jumălcl/c n .\cco/u/ui n/ :\.\,'J/J-Jcu, în Cri!>iu, III, Oradea, l!/73, p. HJD-217; Veronica
Co\'aci, Mnnu/oclurn c/e .~/ic/ă din Bcliu În prima jumălutc <l secolului o/ XVll/-Jca,
în Crisio, III, Orndea, 1!)73. p. 2Hl-234; Ioan Popovici, Mw1ulr1clurilc ele fier de lu
Pocinve/işlc şi Drăgăncşli clin comitalu/ Bihor (1738-1753), în Bilwrca, 1976, Oradea,
tn77, p. 75-124; Ana lle>a, Dez,·o/tarca industriei mC1nufucturicrc în Bihor în primo
jumătute <1 vec1cu/ui ol XV Jll-leu, comuniecire sustinută la sesiunea ştiinlifich în
cin'>tea aniversării a 2 050 rle ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent conctus rle Burebista, de la Muzeul ŢJrii C:rişurilor, Ia 31 martie 1978 şi
mai vechea lucrilfe a lui Kt1rffi Octan, J\c/C1lok u szci/clobagyi iiveglwta Uirlencti!llci
( 1736-1743) (Date privitoare la istoria manufacturii de slicl,1 rle la S,ildZ1bagiu ( 17361743). în MC1gyor Gozcluscigtiirli'lw/mi 81.cmlc, IX, Buctapestil, 1002. Date mai mult
s'.1u mili pulin în<;e>mnatc• se' mc1i g,isPsc în unc·lc lucr;'iri publicate> în MC1<Jyr1r Guzc/.
l"rl. Sz., rlr- la '>lîr-;;itul sr-c:ilului al XIX-iea (rlttlorntc lui Karlowski Endre, Ma,·c>r
Cy11lc1, TakilCS Si'indor Ş.d.). Vezi ';,i Surdu Bujor, Conlribu/ii la pro/1/l'ma n<l~ll'rii rnajumătate a secolului ni XV//1-Jea
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, episcopia a încercat 'Să obţină creşterea veniturilor printr-o accentuare progresivă şi sistematică a exploatării. Curba ascendentă a exploatării atinge punctul culminant la sfîrşilul deceniului al cincilea al
secolului al XVIII-iea, cînd au izbucnit ,pe cele trei domenii intense
mişcări ţărăneşti ( 1749-1751 ), care se înscriu între mişcările premergă
toare marii răscoale a ţăranilor din 1784-1785, condusă de Horia,
Cloşca şi Crişan.

Aceste mişcări nu sînt total necunoscute istoriografiei. Primul studiu dedicat acestora îl datorăm i,storicului H. Balâzs Eva, dar destul de
deficitar sub raportul informaţiei3. În ultimii ani. mai mulţi autori au fă
cut referiri la aceste mişcări\ dar numai Ioan Popovici pare ceva mai
bine informat".
Accentuarea exploatării şi abuzurile comise de oficialii domeniali
duc la o puternică alterare a situaţiei economice a iobagilor de pe cele
trei domenii. Conştienţi de faptul că o plîngere adresată episcopului nu
numai că nu le va îmbunătăţi situaţia, ci va fi urmată de represalii. iobagii de pc domeniul Beiuşului se decid a adresa împărătesei Maria Tereza un memoriu care să conţină doleantele lor. In primele zile ale
lunii octombrie 1749, o delegaţie compusă din mai mulţi tărani, înmînează împărătesei actul respectiv, primul dintr-o serie mai mare de
memorii adresa.te tuturor forurilor competente a interveni în vederea
rezolvării solicitării lor 6 • Acest memoriu descrie, cu lux de amănunte,
atît starea 'lor economică anterioară, din ,primul sfert al secolului al
XVIII-iea, cil şi aceea, deosebit de grea, de la mijlocul secolului al
nulacturilor din T ransi/vania în secolul al XV III-iea, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, VII, Cluj, 1964, p. 147-237, de fapt prima sinteză din istoriografia
noastră

dedicată acestei teme şi care introduce în circuitul ştiinţific aceste intreprinderi manufacturiere.
2
H. Balazs Eva, A wiradi piispăkseg jobbcigyc1i11ak mcgmozdu/asa a 18. szcizad
kăzepen (Mişcarea iobagilor episcopiei din Oradea de la mijlocul secolului al XVllllea) în Szazadok, val. 84, nr. 1-4, Budapesta, 1951, p. 320-332. Autoarea cunoaşte
numai două memorii ale iobagilor către Maria Tereza, dispoziţiile Consiliului Locumtenen\ial şi citeva rapoarte ale administratorilor domeniali adresate episcopului, recunoscînd faptul că nu are ştiinţă de allc memorii, adresate episcopului sau comitatului (p. 321 ).
4
Virgil Maxim, Mişcări sociale la românii bihon~ni de pe \' alea Barcău/ui şi
districtul Luncii (1692-1723), în Lucrări şliintilice, Seria istorie, Oradea, 1973, p. 64;
Veronica Covaci, .Manufactura de sticlă din Be/iu ... , in op. cit., p. 230 şi urm.;
Gheorghe Gorun, Implicaţii sociale şi economice ale ocupaţiei militare austriece in
Bihor în prima jumătate a secolului al XV I II-iea, in Crisia, Vlll, Oradea„ 1978,
p. 138
5
Ioan Popovici, Manulactura de !ier de Ia Pociovelişte şi Drăgăneşti .. ., p. 109
şi urm. Se pare că autorul nu cunoaşte studiul Evei Balazs.
6
Arhivele Statului Oradea, (in continuare Arh. St. O.), Joml Episcopia romano-wtolică Oradea. Acte C'conomice, dos. 2324, f. 195-198
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XVIII-iea, motiv pentru care ne propunem a 110 ocupa de el mdi îndeaproape•.
Prima parte a petiţiei se referă lă cadrul 9009-rafic dificil în carP
locuiesc, neputinţa de a se întreţine numai din munca pămintului, care
2ste nu numai sărac, dar şi insuficient. Din c:1cest moliv, dar mai ales
pentru a putea plăti dările către episcop, ei sint obligaţi a pleca in
cursul verii, în cîmpie, la coasă şi la seceriş, muncind în parteH.
Partea a doua conţine principalele puncte ale înţelegerii încheiate
in 1722 între ioba~Ji şi episcopul Emeric Csaki, care reglementa raporturile dintre cele două părţi. În afara dijmei, fixată global pe întregul
domeniu, ţăranii erau obligaţi să lucreze două grădini şi o păşune, Sct
trimită o sută de cosaşi la Oradea timp de ·o săptămînă, să îndestuleze
castelul din Beiuş cu lemne de foc pe timp de un an. In înţelegere se
ore:ciza că iobagii nu puteau fi obligaţi la alte munci în afara celor
menţionate. Ţăranii aveau dreptul la ghindărit în pădurile domeniale,
:::>lătind în schimb dijma din porci, transformată în bani. Locuitorii domeniului Beiuş precizau că episcopul Csaki a respectat întru totul în
telegerea, necazurile lor dc1tînd din vremea urmdşilor c.1cestuia!).
Partea a treia - cea imai dezvoltată - se ocupă cu realităţile contemporane, afirmînd că înrctutăţirea situaţiei lor se datorează pe de o
parte nerespectării înţelegerii de la 1722, iar .pe de a!Ui parte abuzurilor
.::omise ele oficialii domeniali. Obligaţiile sînt mult meii numeroase, ne:unoscute în urmă cu trei decenii: 4 florini de localitafo drept răscum
oărare a obligaţiei de a da piei de vulpe şi jder; 16-17 florini de lo.:alitate pentru răscumpărarea dreptului de cîrciumărit; 9-10 florini de
localitate pentru întreţinerea soldaţilor domeniali; 6 mariaşi pentru fie:are cazan de fiert ţuică; 3 florini de fiecare moară; 1-2 florini în
~chimbul hameiului datorat. necesar ,fabricării berii; bani pentru întretinerea notarului domeni,al. Cu notarul iobagii au foar,te multe necazuri.
ln afara faptului că trebuie să-i plătească cîle 2 florini de fiecare dată
:înd merge într-un sat ,cu ocazia instalării juzilor săteşti, sau pentru
reglementarea unor probleme ale comunităţii, tot ei îi plătesc acestuia
~alariul, în schimb nu le întocmeşte nici un act fără ca iobagii să-i plă
tea,s,că noi taxe. Provizorul a interzis pescuitul în Criş pentru nevoile
lobagilor. Dacă soseau la Beiuş clerici sau demnitari episcopali, iobagii
trebuiau să dea alimente - viţei, miei, găini, raţe, curcani, gîşte, unt,
smîntînă, lapte - , iar dacă vr,eun funcţionar domeni,al pleca într-o că
lătorie, domeniul trebuia să-i dea acestuia sume foarte mari 100150 de florini - drept cheltuieli ide drum.
ln plus, această primă plîngere este cuprinsă integral în cea de-a doua, din
a~ul 1750, _car~ a f<:>st apoi !nt!egită cu doleanţele specifice locuitorilor de pe domenule Vaşcau ş1 Belrn, constituind platforma de luptă şi de revendicări ale iobagilor
în tot cursul mişcărilor
8
Arh. St. O., fond Episcopia romano-catolică Oradea. Acte economice, dos. 2324,
f. 195
7

9

1/Jiclcm, f. l!.J6
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Abuzuri!<' comise dl' oficiali, cu sau fără şliinţa şi aprobarea f'piscopului. sînt fourle numeroc1sc. lntcleqercc1 lixc1 ca ele fiecare vacă ~ă
se pren<'d 1 itză ele unt. clar aceştia luau 1,5 itzc, sau cîte un maric1ş.
Dreptul lc1 ghindăril este unulc1t în moci abuziv, clar dijmc.1 din porci este
menţinută în continuare, hc1 chiar majorată lu 4 polture. Ghindărilul
2ste 1wrmis în zone special desemnate, în schimbul unei taxe de 8 polLure cte animul. FnnctionMii destinau ghindărilului pentru ţărani zonele
:·ele mai sărace, pe care animalele iobagilor le epuiwu în scurtă vreme,
c1ceşlia fiind ncvoili a cere noi locuri cte ghindăriL. pentru care trebuiau
să plătească alte 8 pollurc. Dacă păstorii plecaţi cu animalele prin pă
dure făceau foc, erau amendc1ţi cu 8 groşi de vatră. în afara dijmei,
iobagii erau obligaţi să dea provizorului domeniului din Beiuş porci
îngrăşaţi. La vînătorile organizate de oficiali, iobagii trebuiau să mearqă ca hăitaşi, uneori cîte 2-3 zile în şir, indiferent de celelalte obliqatii alP lor. ln cazul în care vînătoarea se încheia fără rezultat, iobarJii trehuic1u să plătească despăgubiri.
Cele mai grave abuzuri sînt comise însă în legătură cu manufacturile de prelucrarea fierului şi de bere. Nefiind cuprinse în înţelegerea
din 1722, condiţiile de participare la munca de construire şi întreţinere
a c1cestora au fost stabilite printr-un acord verbal între iobagi şi prefectul bunurilor episcopale, care promisese că toate muncile prestate
vor fi plătite. Dar această înţelegere nu a fost repeclată decît la început, în timpul con~truirii lor. Apoi toate muncile plătite au fost transformc1te în obli~Jatii, desigur cu asentimentul episcopului.
Cresc şi obligaţiile ţăranilor de întreţinere a castelului din Beiuş
şi a episcopiei din Oradea. Măsurile de sporire a producţiei şi de rentabilizare a economiei domeniului au constat în aruncarea în spatele iob,agilor a tuturor muncilor de pe păminturile alodiale, care nu se mai
plătesc. La acestea se mai adaugă foarte multe obligaţii noi, legate de
politica de construcţii masive de la Oradea şi Beiuş, pentru care iobagii
sînt obligaţi să taie şi să transporte lemne şi piatră de constructie, cu
uneltele şi mijloacele de transport proprii. .,Trebuie să mergem în
munţi, după lemne de construcţie, în locuri unde nu a călcat încă picior
dG om şi unde pentru a scoate un singur copac, trebuie să tăiem altii
o sută, iar pentru a-l scoate afară, trebuie să-l cărăm cu braţele" 10 •
Pierderile de c1nimale de tracţiune ale iobagilor - principalele lor mijloace ele muncă în conditiile terenului dificil caracteristic districtului sînt imense, pe de o porte din cauza muncilor prea grele, iar pe de altă
parte din cauza abuzurilor funcţionarilor şi soldaţilor domPniali, care
confiscă animalele !ăranilor decedaţi, plătind pentru ele sume mai mull
simbolice. Soldaţii şi-au făcut un obicei din a ,confisca de la ţăranii veniţi la tîrg caii mai buni, pe care îi folosc>au apoi în scopuri personal<",
supunîndu-i J.a eforturi pînă mureau, ţăranii fiind obligaţi să le plă
tească acestora preţul lor.
1"

//Jic/cm, f. I 117
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în încheierea memoriului, iobagii relatează un fapl ci.He iluslredză
maniera în care tratau funcţionarii domPniali pe ţăranii iobagi clin
districtul Beiuşului. Actul înţelegerii clin 1722 şi urbciniul întocmi L cu
acea ocazie au fost predate de un şpcrn, ,,om hain", functionarilor domeniali care îl mituiseră. Din acel moment funcţionarii ,,se poartă cu
noi aşa cum le place", fără nici o limilă. :\icmaipulîncl îndura şi, flvînd
in vedere faptul că s-au mai adresat episcopului în două rînduri, dar
fără nici un rezultat pozitiv, iobagii o roagă pe M,aria Tereza să gă
sească soluţia uşurării lor •de prea multele sarcini care îi apasă, avertizîndu-i totodată pc oficiali să se poarte mai îndurători cu locuitorii
domeniului.
Iobagii anexeazct memoriului un post-scriptum, care îl acuză direct
pe episcopul Forgach, ca prindpal autor al asupririi la care erau supuşi. 1n cursul anului 1749 vara?, în orice caz memoriul era deja
;-rata redaclat - , din dispoziţia episcopului, au fost măsurate sesiile,
s-au recenzat coşurile, paturi le şi animalele, stabilindu-se noi dări.
Noua reglement.are anula înţelegerea din 1722 şi consta în următocuele
□ gravări: 2 florini de fiecare pereche de animalue ( cai, boi, vaci); cei
lipsiti de animcile de muncă erau obligaţi să presteze o sută de zile de
muncă cu bratele, iar dacă domeniul nu avea nevoie de această muncă,
ţăranii erau obligaţi să plătească pentru 50 de zile cîle 4 groşi pe zi.
Iobagii care avcc1u cîtc 3-4 fii, trebuiau să plătea-scă cîte 2 florini pentru fiecarc 11 • Acest ordin al episcopului a agravat şi mai mult situaţia
ţăranilor de pe domeniu.
Maria Tereza dispune Consiliului Locumtenential anchetarea situaţiei iobagilor din sudul Bihorului, împreună cu uutorităţile comitatense.
Şi episcopul îşi trimite un reprczentunt la faţa locului, care prezintă
actul înţelegerii din 1722, în momentu-i în care ţăranii sînt pe cale· de
12
:1 deveni violenţi • Comisia de anchelă procedează lu interogarea a
cite 5-6 oameni - fruntaşii comunită~ilor -- din fiecare sat, dar nu
numai de pe domeniul Beiuşului ci şi de pc domeniile Vaşcău şi Beliu.
Lucrările acestei comisii s-au desfăşural în cursul lunilor de iarnă ale
anului 1750, procesele ve1'bale de anchetă fiind încheiate la 19, respectiv 20 martie 1750 13 • Încă în timpul desfăşurării ,anchetei, pentru a preintîmpina acuzaţiile de insubordonare care erau pe cale a fi formulate,
locuitorii domeniului Beiuşului, la care se adaugă acum şi cei de pe
domeniul Vaşcăului, adresează mai multe memorii în cursul lunii februarie 1750, episcopului orădean şi conducerii comitalului.
11

12

Ibidem, L ta7-198
H. Balcizs Eva, op. cit., p. 323

13

Procesele _verbale de audiere a martorilor se gă.sesc la Arh. St. O., tone/ Episcopia romano-cato/1ca. Orndea. Acte economice, dos. 2323, L 1-44, (districtul Beiuş),
L 45-66 (districtul Vaşct1u) ~i f. 67-77 (districtul Ilcliu}. Toate trei sint datate
.

HI martie 1750
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în memoriul lor către comitat 14. iobagii beiuşeni se plîng de excesele oficialilor domeniali, în special de rechiziţiile făcute cu ocazia so:iirii pe domeniu a unor demnitari episcopali. Rechizitiile se fac prin
2xecuţii forţate, iobagii fiind obligaţi să le plătească soldaţilor veniţi
pentru rechiziţii 3 mariaşi şi 12 creiţari pe zi, plus 2 itze ele vin. Ofi::ialii au colectat, tot prin execuţii forţate, cite 5-6 florini clin fiecare
localitate, fără a indica destinaţia banilor. Cu această ocazie, au trebuit să plătească soldaţilor .cite 9 creiţari pe zi. Se plîng şi de maniera
de lucru a soldaţilor, care, după sosirea într-un sat, îl bal crunt pe jude
şi numai apoi îi comunică motivul sosirii lor.
Ţăranii îi acuză pe şpani de abuzuri în repartizarea obligaţiilor:
satele sînt obligate să dea cu 5-6 care cu lemne mai mult dec:ît se cuvine, pe care le vînd apoi în folosul lor. Tot şpanii, mergînd prin sate
împreună cu notarii domeniali, iau în mod abuziv 12 mariaşi de la locuitori drept taxe. Este acuzat şi provizorul din Beiuş, care le-a interzis
ţăranilor dreptul de ghindărit în pădurile domeniale, pentru a-şi putea
duce turmele sale de porci în acele locuri. cîştigind apoi mii de florini
orin vînzarea lor. Duritatea provizorului frizează uneori bestialitatea.
ii amendează pe ţăranii care îşi duc porcii în pădurile domeniale cu
12 florini, spintecînd animalele ţăranilor pentru a controla dacă nu au
consumat ghindă. În fine, ţăranii se plîng de creşterea numărului functionarilor domeniali şi ai soldaţilor, ale căror pretenţii nu le mai pot
rntisface, toţi fiind puşi pe căpătuială.
Simultan cu memoriul adresat comitalului, iobagii domeniului Beiuş
adresează şi episcopului orădean un memoriu cu un conţinut similar';;,
iar cei de pe domeniul Vaşcău adresează şi ei un memoriu către comitat16 - primul document cunoscut de noi, prin care aceştia participă
la mişcarea din anii 1749-1751. Aceştia îl acuză pe provizorul din
Vaşcău că le-a luat în cursul anului 1749 cite 36 florini de localitate,
:ar în prima lună a anului 1750 alţi 15 florini, fără a preciza pentru ce
:mume a luat aceşti bani. Cea m ai grea obligaţie a ţăranilor de pe domeniul Vaşcăului o constituie însă prepararea şi transportul cărbunilor
necesari manufacturilor de pe domeniu. In cursul anului 1749 provizorul i-'a obligat să transporte 30 de baniţe de cărbuni, iar în 1750 a ridicat cola la 40 de baniţe, lucru pentru care înainte cu două decenii domeniul îi plătea pe ţărani. Soldaţii se poartă cu multă cruzime cu locuitorii; nişte soldaţi au bătut -o femeie gravidă, pînă ce aceasta a
avortat. Soldaţii abuzează de iobagii închişi în arestul domeniului. luindu-le cite R polture în schimbul eliberării. Şi pe domeniul \'aşcăului
şpanii au obiceiul de a lua de la ţărani -cite 3 florini de fiecare data
cînd merg prin sate însoţiţi de notari. Iobagii pretind comitalului să
ia măsuri de uşurare a situaţiei lor, ajunsă de-a dreptul de nesuportat.
1

u Ibidem, dos. 2324, f. 11
1:,

1/Jidem, f. 14
f. 13

IH / /JÎ(/(' /li,
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Aceste memorii au rămas - cum era de aşteptat - fără nici un
rezultat. La 19 ,martie 1750, locuitorii domeniului Beiuş încearcă din nou
să obţină uşurarea situaţiei lor. adresînd un memoriu scaunului de judecată comitatens, pretinzînd să li se facă dreptate „conform ordinului
majestăţii sale"''. Desigur şi acest demers a rămas fără nici un rezultat
favorabil lor.
Rezultatele anchetei efectuate de comisia comitatensc1 pe cele trc'i
domenii sud-·bihorene au fost net în avantajul ţăranilor, comisia stabilind mult mai multe abuzuri clecît sesizaseră ţăranii în memoriul lor
adresat împărătesei în octombrie 1749. Pentru a-l scăpa pe episcop de
neplăcerile care se conturau în viitor. comisia dispune o .confruntare
intre funcţionarii domeniali şi ţăranLi iobagi, sperînd că aceştia nu vor
putea demonstra faptele imputate oficialilor. Rezultatul este din nou
::alegoric favorabil iobagilor, aceştia reuşind să argumenteze temeini:.:ia acuzaţiilor formulate la adresa oamenilor episcopului, comisic1 fiind
nevoită să c1dmită dreptatea ţăranilor şi să promită verbal - că va
fi întocmit un nou urbariu, avantajos lor 18 . în acelaşi timp, reîntorşi la
Oradea, membrii comisiei raportează Consiliului Locumtenenţial că nu
:iu găsit sarcini în plus faţă de înţelegerea clin 1722 şi a reglementări
lor urbariale 19 , memoriul ţăranilor domeniului Beiuş neavînd, prin urmare, nici un suport.
Fireşte, comitalul nu întreprinde nimic în folosul ţăranilor, nici
clupă ce aceştia cer în moci categoric înfăptuirea promisiunilor şi a poruncilor împărătesei. Sesizînd probabil incorectitudinea comisiei comitatense, ţăranii revendică procesele vNbale clP anchetă pentru a le
1uce la împărăteasă, sperînd că acec1sta le va face drepta te. Nici această cerere c1 ioihagilor nu este luată în considernre, viceprefectul clcclarînd textual ţăranilor: ,.Ce pol să fac eu? Vedeţi că nu mă pot opune
Excelenţei Sale {episcopului forgach n.n.). Vedeţi ce aveţi ele făcut,
dar pc mine să nu mă mai rugaţi nimic! "l 0 , declaraţie care reflectă
subordonarea totală a autorităţilor comitc1tului episcopului orădean.
Faţă de această situaţie, agrava tă şi de încercările funcţionarilor şi
soldaţilor domeniali de a reprima mişcarea care se extindea tot mai
mull, ţăranii se holăresc să nu cedeze şi să continue lupta. Iobagii se
întrunesc în adunări se-crete la Şebiş - în trei rîncluri - , Totoreni şi
Talpe, unde hotăresc să colec:leze bani pentru cheltuielile de drum ale
unei noi delegaţii la împărăteasă. Se conturează, octală cu mişcarea, şi
cîleva figuri de conducători, dintre care amintim pe Ursu Peci din Beiuş, Nicoară Purece din Şebiş, Mihai Lup din Rieni, Ioan Olah din Ioaniş -- organizatorii adunărilor - , Buz Mihoc din Poienii de Sus, Chi17

1

~

H•
20

lbiclcm, f. 57
lbiclem, dos. 2323, f. 70
H. B<1lcizs !:vil, op. cil., p. 323
Arh. St. O., Ionel Lpiscopia

romano-catolică

2323, f. 79
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rilă Mihai
Chirilă din

8

clin Gurani, Nicula Nica şi Petru Malei din Brădet, Ioan
Valea Neagră de Jos, Nanu din Valea Neagră de Sus, Frujina Işloc din Sudrigiu. Mihai Pasca din Păcăleşti. ş.a. Cei mai îndîrjiţi
şi mai consecvenţi par a fi ţăranii din Ferice, Bunleşti. Tărcaia, Bălă
Icni (Băleni), Lazuri. Rieni, Cresuia, Nimăieşti, Talpe, Budureasa, Selişte, Roşia, Sohodol, ş.a.!? 1
L1 i.ldunarea de la Sebiş din iulie 1750, participanţii au hotărit să
colecteze din fiecare sat cîte 5 florini pentru cheltuielile de călătorie
i.l le delegaţiei care urmu să prezinte împărătesei cel de-ul doilea memoriu 22. Deleg·utic:1 11 fost desemnată de aceeaşi adunare şi a fost compusă ,clin Ioan Olah din loaniş, Ioan Staluţ din Finiş, Ursu Peci din
Beiuş, Nicoară Purece clin Şebiş, Lung Mihai din Rieni, Cavrilă Ignat
din Delani, trei sau putru ţărani de pe domeniul Beliu, al căror nume
nu ni s-uu păstrat şi noturul Sebastian Turcuţ 23 •
Comisia comitatensii care a anchelat starea ele lucruri de pe cele
trei •domenii, a încercat sli discrediteze mişciHCil ioba~Jilor bihoreni.
pentru a-l salva pe episcop ele acuzaţiile care i s-au adus. încercările
s-au concretizat în probarea ele a demonstra că mişcarea - care ia proporţii tot mui mari în vara anului 1750 a fost stîrnită nu de exploutarea la care erau supuşi iobagii. ci de instigările dirigintelui poştei
din Arad 2 \ pe ele o parte, şi de unii fruntaşi ai mişcării - nominal
Ursu Peci din Beiuş, Nicoarlt Purece din Şe-biş şi Lup, alias Lung Mihai
.iin Rieni - pe de altă parte, care ar fi obţinut unele avantaje materiale de pe urma mişcărilor!?•\ Dnr ţăranii protestează, relatînd cu exactitate 9radul în care au fost implicaţi în mişcare cei menţionaţi mai sus.
în anul 1749 Laza Pascu, Sebastian Gaspur şi Ursu Peci au promis dirigintelui poştei din Arad 20 de boi şi 100 de florini, dacă acesta intervine pe lingă Martin Koncsok din Viena ca să apere interesele şi să
îi sfătuiască pe ţărani cum să procedeze în demersurile lor de la Curtea
imperială din Viena!? 6 • în ceea ce-i priveşte pe cei trei iobagi. ţăranii
declară că a•ceştia sînt tot atH de săraci ca şi ei şi nu ,au obţinut nici un
fel de avantaj material. La reîntoarcerea de la Viena a primei delegaţii
a iobagilor, Ioan Antal, Gheorghe Seibestyen şi Gavrila. Ignat au raportat adunării de la Se-biş asupra modului cum au cheltuit banii pe care
i-au primit pentru călătoria de la Viena 27 •
Al doilea memoriu a fost înainlat împărătesei în vara (august?)
anului 1750 de o delegaţie a iobagilor de pe cele trei domenii 28 , alta
decît •Cea desemnată în adunarea de la Sebiş, care a fost descoperită de
~1

1/Jiclcm,
Ibidem
~J lbiclem,
1
~
Ibidem
~:; Ibidem,
~u Ibidem,
7
~
Ibidem,
~H lbic/C"m.

f. 173

~2

f. 175
f.
f.
f.
f.
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175
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78--0G
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autorilăţile

domenialP şi memhrii C'i aruncaţi în închisoare. Mull mai
umplu decît primul. acesla prez·inlă cel mai complet tablou al sleirilor
de pe domeniile episcopiei ele Oradea, conslituinct şi el un document
de mare însemnătate pentru studierea situa~iei iobagilor de lu mijlocul
secolului al XVIII-lea. in acelaşi timp el relateaz8 şi evenimenlele petrecute în perioada de timp care s-a scurs între predarea celor două
memorii 2 u. Documentul este compus din trei mari părţi, cuµrinLînd necazurile ţăranilor ele pe cele trei domenii, în ordine primul fiind al
beiuşenilor, urmat de acela al iobagilor din dislriclul VaşcZrn, c1poi Beliu. Prima parte este asemănător cu memoriul predat în oc:li.1mhriP 1749,
motiv pentru care insistăm mc:11 mult numai i.isupra {~lemenl0lor noi
aduse de acest a I doilea memoriu.
Al doilea memoriu clebuteaz8 cu o nou[1 i.irgumenla~ie d cc.1drului
juridic al obligaţiilor ţăranilor de pe cele trei domenii, aducincl pe tc1pet
privilegiile ucordate de reqina Izabella, soţia lui Ioan Zâpolya, celăţc
nilor oraşului Beiuş pe la mijlocul secolului al X VI-lea, pe care iobagii
îl prezintă ca fiind valabil pe întregul domeniu. Din cauza deselor răz
boaie privilegiul s-a rătăcit ';ii din uceastă cauză a fost nevoie de o
nouă reglementare a raporturilor lor cu stăpînul feudal, care s-a şi iăcul
în 1722, prin alît de des amintita înţelegere cu episcopul Emeric Csakrlll,
act care nu mai este respectat de episcopul Forgach şi de oamenii săi.
Ţăranii reamintesc împărătesei dispoziţiile pe care le-a dat probabil - în faţa lor, printre care şi întocmirea unui nou urbariu, pe baza
înţelegerii din 1722. Comisia comitaten,să a anchetat realmente situaţia
ţăranilor. Aceştia reproşează comisiei faptul că nu s-au interesat de
absolut toate pricinile înşirate în primul memoriu şi nici nu i-a in terogat pe bătrînii sateior despre ruptură, cu toate că ei le-au cerut acec1sta
în mod holărît, încă ele la începerea cercetărilor. ln plus, oamenii epis•
copului nu au ţinut cont de rezoluţia comisiei ~i de promisiunile ei,
comportîndu-se ';ii mai r[iu clecît înctinte ,, ... ne înjurti, ne bat, ne pră
jesc. ne cheamă de colo pînă colo, fără milă, ... di.lcă cineva merge s[1
se plîngă, ne trimit în batjocură la regină ... ": 11 , mulţi ţăruni ajungînd
în siluaţia ele a fi nevoiţi a fugi de pe domenii. Tăranii amintesc aici
principalul lor cap de acuzare împotriva slăpînilor: în 1747 prefeclul
bunurilor episcopale, Laszkovics, a făcut clin dispoziţia episcopului o
nouă conscriere a părn_înturilor şi animalelor iobagilor, fixînd noi obligaţii, mult mai yrele. Intrucît domeniile nu au fost dispuse să se conformeze, oficialii domeniali au fost nevoiţi să revin8 la vechiul sistem

~i, Memoriul scoate în eviden\u faptul că la ordinul împ,'irutesei -- care s-a rlnvc,rlil foarte ,tlenl,-1 la solicitc1rile ţ[1rnnilor bihoreni - comitc1tul c1 anchPtat st[1rile de
lucruri de pe cele trei domenii (vezi nota 13), dar fc:ir[1 a îndeplini dorin\a ţăranilor
rlc ii inlero(Ja pe b[ilrînii satelor asupra ruplurii. Cu toate acestea comisia c1 qusit
mult mai multe nerequli decît cite c1u înşirat ioba~ii, care au reuşit sc'i demonstreze
faptul că memoriul lor prezintr1 stările reale
au //Jidem, f. 78
"
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de impunere, totuşi au prelins de la ţărani 4 OOO de florini în plus, sumă
apoi la 2 OOO de florini din cauza rezistentei întîmpinate 3 ~.
Iobagii din districtele Vaşcău şi Beliu reproşează episcopului sporirea numărului funcţionarilor domeniali de peste 3 ori - 24 de soldaţi,
doi şpani şi un provizor la Vaşcău, în loc de un notar, un şpan şi trei
soldaţi mai înainte, şi un administrator şi 10 .soldaţi la Beliu în loc de
un şpan şi trei soldaţi. Diferenţa este şi mai mare dacă se arc în vedere
faptul că înainte aceştia erau plătiţi de episcop, iar acum de districte:::i.
Maniera în care se comportă aceşti funcţionari domeniali este revollă
toare. Dintre toţi oficialii se detaşează şpanul Grajczar, care din cauza
exceselor constatate şi de comisia ele anchetă, a fost concediat, dar
după plecarea comisiei a fost repus în slujbă. Acesta merge de obicei
împreună cu un soldat care s-u făcut vinovat de moartea a două femei
gravide şi a fost uruncat în închisoare de comisia de anchetă, dar eliberat după plecarea ei şi din nou an~Jajat. Cei doi torturează din nou
oamenii, avînd la activ opt oameni schingiiuiţi barbar în mai puţin de
5 luni, dintre care un bărbat de 80 de ani şi o femeie de 100 aniJ~.
Obfrgaţiile ţăranilor de pe domeniile Vaşcău şi Beliu sînt identice
cu a.celea ale beiuşenilor, la ele adăugîndu- 1se şi unele specifice. Pentru cei din domeniul Beliu sînt menţionate obligaţiile de întreţinere şi
de asigurare a materiei prime pentru manufactura de sticlă de la Hăş
maf1\ plătite la început şi apoi transformate în obligaţii. în anul 1750
ţăranii sînt obligaţi să ducă la manufactură 1 OOO de stînjeni de lemne
tă,iate, 300 de căruţe de lemne din căzături, 1 100 cîble de cenuşă, 80 de
măji de potasă, 16 căruţe de argilă penlru cuptoare şi oalele de topit.
precum şi transportul sticlei finite la Arad şi Oradea:i 6 • Din cauza multelor obligaţii de tot felul, forţa Economică a iobagilor a sili.bit foarle
mult, ţăranii declarîndu-se incapabili a le saHsface. Iobagii clin domeniul
Heliu s-au adresat cu puţină vreme înainte prefectului bunurilor episcopale pentru reducerea unor obligaţii. Acesta le-a redus cite ceva,
dar ·administratorul nu a fost dispus să ţină cont de ea. Iobagii de pe
domeniul Vaşcău sînt înrobiţi pînă peste puter,ile lor manufacturilor
metalurgice de pe domeniul lor, care le-a supt toată vlaga.
scăzută

n 1/Jidem
l /Jic/em, f. U3
J~ I/Jic/em

:1:1

a, In prima parte a existentei sale, ţiiranilor li s-a promis cZ1 li se va plăti cu
2 groşi un stînjen de lemne tiiiate, transportul fiind asigurat de episcopie; 3 polture
pentru o mierlii de cenu~Zt; pentru lransportul sticlei finite pînă la Timi~oara 8 florini, la Arad 6 florini, la Oradea 4 florini (Ibidem, f. 84). Despre modul cum au
fost respectate aceste promisiuni vezi şi Veronica Covaci, Munuluctura de sticlă
din Beliu în primu jumătale u secolului ul XV lll-/ea, în CrisiCI, III, Oradea, 1973,
p. 223 şi urm.
ai; Arh. St. O., fond Lpi.\copici romuno-cutolică de Oruc/cc1 . .--\ele economice, dos.
2323, f. 85. De remarrnl fuplul c,-, deja în 1759 ţăranii se plîngeau cJ. lemnele trebuiau aduse de departe, semn al sec[1tuirii ptidurilor din imediata apropiere a manufacturii, ceea ce a impus mularea ei în cursul celei de-a doua jumătti\i a secolului
ul X\'Ill-lea.
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Jn încheiere ţ[1ranii afirmă cCt au ajuns în situuţia că, ori sZ1 se
adreseze împărătesei pentru ştergerea sctrcinilor nPdrepte, ori sct fugă
de pe domeniile episcopului din Oradea. Se mai mentionC'az8 faptul
că primu delegaţie aleasă pentru a aduce acest memoriu împărătesei a
fost aruncat[[ în închisoare, prefectul bunurilor episcopale amcnintîndu-i pe ţăruni că vor fi alungaţi de pe domenii. iilf bunurile Ic vor fi
confiscate clacă vor avea curajul de a se i.ldresd din nou împărlitesei,
ei înşişi mergînd la Viena în secret, cu frica în sîn şi cu foilrte puţini
bani de cheltuială.
Situatia devenind alurmcrntă pentru episcop, acesta foarte sµeriat
scrie împărătesei că ioba9ii suportă şi dublul sarcinilor pentru că au de
unde, nu sînt chiar atît de săraci cum afirmă, reluînd vechiul laitmotiv al instigărH ţăranilor ele dirigintele poştei clin Arud şi promiţînd
măsuri care să îi liniştească 37 • Funcţionarii domeniali ponwsc o anchetă
în rîndurile ţăranilor, extrem de dură, pentru d-i depista pe conducători
şi „instigatori" 38 • Primele represalii privesc pe 18 fruntaţi ai mişcării,
printre care şi Ursu Peci şi Ioan Antal, care sînt condamnaţi la 200 de
lovituri de bîtă şi sînt alungaţi de pe domenii, acuzaţi fiind de instigare
la alungarea funcţionarilor şi soldaţilor domeniali şi refuzul satisfacerii
obli~Jaţiilor către stăpînul feudaF'u.
Ţăranii reacţionează, refuzîn:d prestarea obligaţiilor în muncă şi
achilarea taxelor, alungindu-i din sate pe soldaţii domeniali, veniţi pentru execuţii forţate. Un raport al provizorului din Beiuş, datat 26 aprilie 1751 40 , consemnează faptul că iobagii nu permit comercializarea vinului episcopal, obligîndu-i pe cîrciumari să vîndă în birturile de pe
domenii vinurile ţăranilor. Refuzînd să mai ţină cont de orice ordine
sau interdicţii, ţăranii din Poienii de Sus, i-au bătut pe soldaţii care
au mers în sat pentru o execuţie forţo.tă. Cctrncterizînd situaţia de pe
clome11iu, provizorul afirmă că puterea ·este în mina ţăranilor şi că
aceştia au zvonit că episcopul nu a avut -curajul să se prezinte în fota
împărătesei la chemarea acesteia şi că a fost dus la Viena cu forţa,
de o companie de muşchetari, în timp ce prefectul Szentivanyi a fost
aruncat în înohisoare din ordinul împărătesei.
Dar ţăranii nu s-au limitat ·Ia alungarea soldaţilor domeniali şi la
nesupunere faţă de şpani şi administratori. Soldaţii imperiali cantonaţi
în comital au intervenit pentru pacificarea iobagilor. Dar aceştia din
urmă i-au ata,cat şi învins, luîndu-le armele le-au rupt. ,, ... fiind cît pe
ad să-i omoare".
Şi provizorul din Vaşcău raportează tulburări serioase: soldaţii sînt
alungati de pretutindeni, ţăranii refuză prestarea obligatiilor şi îi amea7 H. Bnlazs l:vo, op. cit., p. 324
a~ Arh. St. O., land F:piscopia romuno-rutolică
dos. 2323, f. 173-175
a!, H. Balazs Eva, op. cit., p. 331
40
Arh. St. O., Jonci Episcopia romuno-cato/ică
dos. 2323, f. 136 ~i II rm.
12 - Crisia '79
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ninţă pe aceia care le-ar efeclua cu incendiereu.

ln domeniul Bcliu,
s-au adunat în păduri şi ref uză orice comuniectre cu funcţionarii
domeniali, ameninţînd cu incedierea întregului domeniu şi părăsirea lui
în masăH.
ln timp ce tulburările cuprind întreg Leritoriul celor trei domenii
şi ameninţă să cuprindă şi alte zone din sudul Bihorului, la Orddea soseşte dispoziţia Consiliului Locumtenen ţial prin care toţi funcţionarii
şi soldaţii domeniali sînt suspendaţi din funcţii, urmînd să compare în
faţa unor comisii de anchetă, iar episcopul şi viceprefectul comitalului
sînt chemaţi Ia curlea vieneză 4 :!. Comitalul începe o nouă anchetă, de
această dată şi împotriva oficialilor, dar şi a ţăranilor. însă mai mul\i
funcţionari şpani şi notari nu aşteaplă începerea anchetei ci se
refugiază ,de pe domenii, împreună cu aproape toţi soldaţii, recunoscîndu-se vinovaţi de nenumăratele abuzuri şi violente reproşate de
ţărani 4 :-i. Se pare însă că mersul anchetei nu-i convinge pe ţărani, că
de această dată cererile lor vor fi rezolvate favorabil de oamenii comitatului - în care nu mai aveau de mult încredere - , şi la o adunare
de :la 26 aprilie 1751 decid a se adresa a treia oară împărătesei, acuzîndu-i şi pe episcop de lucrurile cunoscute şi comitalul de refuzul de
a le face dreptate 44 •
La 1 iunie 1751, o delegaţie a ţăranilor de pe cele trei domenii prezintă împărătesei un al treilea memoriu, care cuprinde un adevărat
ultimatum 4'i. După ce reamintesc împărătesei cele două memorii precedente, o informează pe aceasta că ei s-au săturat să mai aştepte soluţionarea problemelor lor de conducerea comitalului şi să mai îndure
cruntele răzbunări ale funcţionarilor domeniali care nu vor să tină
seama de nici o putere şi dreptate şi, profitînd de prezenţa la curtea
imperială a episcopului şi a viceprefectului, au venit pentru tranşarea
imediată şi definitivă a problemelor lor.
Nu cunoaştem rezoluţia imperială de pe marginea acestui al treilea memoriu al ţăranilor bihoreni şi nici rezultatul eventualelor tratative dintre episcop şi delegaţia iobagilor săi nemulţumiţi, în prezenţa
Mariei Tereza sau a demnitarilor săi. Putem în schimb df>duce urmările
acestei mişcări a maselor ţărăneşti din cele trei districte, care, în nici
un caz nu s-a încheiat cu înirîngerea tăranilor - după cum afirmă fără
să argumenteze H. Balazs Eva - , ci cu victoria acestora.
incă la 2 iunie 1751 prefectul bunurilor episcopale cheamă la Oradea, în faţa scaunului de judecată, pe toţi juzii şi juraţii satelor de pe
cele trei domenii, precum şi pe toţi cei nemulţumiţi sau delegaţii acesţăranii

11. Billt11s Eva, op. cil., p. 329 şi urm.
St. O., Jonci Lpiscof)iu 1oma110-co10/ică
dos. 2323, f. 13G
~~ Ir. lfolitzs Eva, o/J. cit., p. 331
H Arh.
St. O., Jonci J.f)iscopicr 1011H1no-culo/ică
dos. 2323, f. 13G
~:, /liicii'//1, d,,s. '.>3?-1, f. 10-1-105
H

~~ Arh.
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tora, pentru " ... vindectlfea durerilor locuitorilor şi pentru dovedirea
plîngerilor ... " lor, promiţînd judecarea pricinilor ţăranilor conform
legiior ţării4 6 • Nu ştim dacă adunarea a mai avut loc - foarte probabil
că nu, avînd în vedere experienţele din trecut ale iobagilor cu oamenii
episcopului - , în schimb cunoaştem decizia urbarială din 1 iulie 1751 ~.
care le dă satisfacţie iobagilor, măcar în partea cea mai dureroasă n
revendicărilor lor.
Această decizie urbarială fixează censul la 2 florini de sesie, nona
şi decima din cereale conform înţelegerii din 1722, sînt reglementate
dările, este redus numărul functionarilor cîte doi de fiecare domeniu - şi al soldaţilor, menţinîndu-se în schimb obligativitatea lucrului
la manufacturi. ceea ce ne îndeamnă să credem că la Viena au avut
loc tratative între episcop şi ţărani.
Credem că nemul~umirile şi unele frămîntări au mai continuat şi
în anii următori, întrucit de-cizia urbarială din 1 iulie 1751 suferă modificări la 2 octombrie 17 51 şi 6 aprilie 17 52, fiind efectua te de însuşi
episcopul orădean 48 şi de comisii imperiale la 22 noiembrie 1751 şi
8 februarie 17 58 49 , ullima fiind actul final al mişcării. întrucît în acelaşi
an episcopul Forgach este destituit şi mutat la Vac, pe motivul că nu
a fost în stare să pună capăt numeroaselor memorii adresate curţii
în problema sarcinilor feudale de pe o parte şi a celor religioase - care
sînt ulterioare mişcării sociale - ale iobagilor români de pe cele trei
domenii 50 • Sarcinile de întreţinere a manufacturilor de fier de pe domeniul Vaşcău au fost soluţionate prin închiderea lor în anul 1753 51 •
Sfîrşitul victorios al acestor mişcări ţărăneşti de pe cele trei domenii sud-bihorene - sfîrşit puţin obişnuit în general unor mişcări sociale alături de cauze de altă natură;'~, constituie, după părerea
noastră, motivul pentru care marea răscoală din anii 1784-1785 condusă de Horea, nu s-a generalizat şi în Bihor. Aceaslă victori0 a constituit un îndemn pentru ţăranii din zonele de cîmpie a Bihorului, care îşi
intensifică acţiunile revendicative în tot cursul celei de-a doua jumă
tăţi a secolului al XVIII-lea.
în fine, se cuvine a găsi o explicaţie poziţiei împărătesei faţă de
cauza ţăranilor iobagi. pentru a nu lăsa loc convingerii cum că ea le-ar
fi fost favorabilă ab initio. Examinînd situaţia ei, constatăm că, proaspăt ieşită din războiul pentru succesiune la tronul Austriei ( 1740-1748),
Maria Tereza este obligată să reducă puterea marilor feudali de talia
.i;
47
48

49

Ibidem, f. G3
Ibidem, f. 215-218
Ibidem, r. 225-228
Ibidem, f. 229-230 şi 232-233

Ioan PopoviLi, Man11facturi/c ele lif'r de Ia Pociovl'liştc şi Drăgăncş/i clin comitu/ul flilwr (1738--l?'i:l), în /lilwrca, ID7G, Ornclca, 1977, p. I 10.
1
'' //Jiclcm
52
Ioan Moza, Frămintări ţărăneşti în Rilwr în timpul răscoall'i lui Horea, în
Crisiu, VIII. Orndea, ID78, µ. 537-547
50
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c>piscopului catolic orădean, posesor al unor latifundii imense şi conducător de jure şi de facto al unui comital întreg (episcopii orădeni
erau şi comiti supremi ai Bihorului, înce-pînd încă din secolul al X V-led)
şi,

profi Lînd de orice prilej, să taie clin prerogativele ace'iluia de slă
pîn absolut. In străduinţele sale de a impune politica alisolutismului
luminat, împărăteasa a trebuit să recurgă la unele măsuri împotriva
nobilimii, măsuri de gc>nul aholirii scutirii de impozite a posesiunilor
funciare ale nobilimii şi a interzicerii alungării ţăranilor de pe moşii,
începînd cu teritoriile ereditare ( 1751 ).
Atitudini asemănătoare acesteia faţă de cauza ţctranilor de pe domeniile Beiuş, Vaşcău şi Beliu, în aparenţă favorabile lor, a mai avut
şi în cazul altor mişcări sociale, ca să amintim numai răscoalele din
comitalele Vas, Zala şi Somogy din Ungaria dintre anii 1765-1766
care sînt urmate de reglementările rPgimului de obligaţii ale ţăranilor
faţă de stăpînii de pămînt în mod relativ favorabil ( 1767), sau a răs
coalei ţăranilor din Croaţia din 1755, condusă de M. Kusic, la sfîrşitul
căreia introduce un urbariu provizoriu ( 1756), de asemeni favornbil,
ş.a. Iar faplul că primeşte delegaţiile ţăranilor nemulţumiţi, le ia probabil - apărarea în mod formal, iniţiază chiar unele măsuri de îmbună
tăţire a soartei lor, dar avînd grijă de a nu se atinge de baza acestor
raporturi. Metoda a fost folosită excelent şi de Iosif al Ii-lea - vezi
călătoriile lui Horea la Viena - , dar acesta a fost obli-gat de mersul
ascendent al istoriei la concesii mult mai mari decît Maria Tereza,!,.

LES MOUVEMENTS DES PA YSANS DU DOMAJNES BEIUŞ, VAŞCAU ET DELIU
A LA DEMI DU XVIIJe Sl'ECLE

(Resume)

L'auteur presente un mouvement peu connu des paysans des trois districtes
roumains du sud de Bihor, Beiuş, Vaşcău et Beliu, qui se sont developpes entre
1749-1751 el ont pris fin par la victoire de ceux-ci.
[xasperc-s par l'exploilalion il ldquelle ils etaient soumis, tracasses par d'innombrables abus commis par Ies fonclionnaires domainiaux el soldats, Ies serfs livrenl
en 1749 un memoire â l'imperatrice Marie-Therese, demandanl l'amelioralion de leur
sort, etanl donne que le maître feodal l'eveche c11tholique d'Oradea-n'est pas
dispose il Ies aider. L'anquete ordonnee par l'imperatrice decouvre beaoucoup plus
d'abus et d'obligations illegitimes que Ies serfs ont ennurnerees dans le memoire, mais
le comilill ne prend pas de mesures de correction des elats. Les fonctionnaires el
• Lucrnrea a fost prezentată, intr-o formă mai redusi'i, la sesiunea ştiin\ifică de
cornunicc:iri prilejuită de sc'irbălorirea a 150 de ani de la inlemeierea Liceului „Samuil
Vulcan" din Beiuş, la 11 noiembrie 1978.
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Ies soldats dominiaux essaient de bloquer le mouvement qui etait a peine au commencement, empisant encore de plus la situation des paysans. Les serfs dC:•cident
pendant plusieurs assemblees secretes d'envoyer un nouveau memoire a Maric-Th6rcse qui est aussi livre pendant !'ele de l'annc 1750. Ce document demasque avec
beaucoup de vigueur l'exploilalion impiloyable â laquelle Ies paysans etaient soumis,
constinuant un boulversant document d'epoque.
En depit de l'evidence des arguments appostes par Ies paysans et des resultats
de la nouvelle anquete Ies problemes des paysans ne sont resolus ffil'me par celte
fois-ci. On essaie de compromettre le mouvement, Ies fonctionnaires coupi!bles essayant de demontrer que le mouvement se devrait â certaines instigalions el pas
aux realit6s sociales el economiques des domaines. Ce fait ainsi que la l<'rreur aussi
instauree sur Ies domaines oblige Ies paysans de recouvrir â la force, ils refusent
meme de prester des obligations, ils chassent Ies soldats domeniaux, ils empc"•chent
l'aclivite des manufaclures sur Ies domaines, chassant memes Ies soldals imperiaux
qui sont envoyes pour calmer Ies esprits. Apres de nouveaux memoires 0t plaintes
adresse aux autorites locales, Ies paysans s'adressent meme pour la troisieme fois â
J'imperalrice par un memoire livre de 1. juin 1751. Celte fois-ci Ies paysans imposent
a l'imperalrice de prendre du mesures urqentes de correction de leur situalion.
Obliqee par le circonstances, l'imp6ratrice decide de donner une satisfaction aux
paysans mecontants pour lesquels on a fixe des tâches plus faciles, certaines revendicalions ctant meme rcsolues favorablement. L'eveche Forgach a etc dcplace en une
eparchie plus petite, cela etant une sanction du fait qu'il n'avait pas permettre fin au
mouvement.
Le mouvement est fini par la victoire indiscutable des paysans, lui s'ecrivant
parmi Ies mouvements sociaux precurseurs de la grande revolte des paysans en 1784,
conduit par Horea. Sa victoire explique d'un par pourquoi la revolte de l'ann6e
1784 ne s'est pas repandue meme dans ces regions limitrophes de J'aire de son
extension.
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