DIN ISTORICUL BRESLELOR

ORAŞULUI

ORADEA

de
VERONICA COVACT

OrganizarC'a meşlC'şugarilor în bresk-, la o anumită elapă a. orînduirii fc>udale, a apărut ca o nC'cesitate firească a dezvoltării, sub toale
aspectele, a diferitelor ramuri mC'şteşugărC"şli. AcC'st proces a fost determinat de avînlul dc osebit al producţiC'i meştc>şugărcşti, ca urmare,
a diviziunii sociale a muncii, a perfecţionării forţc,lor ele producţiC', înmulţirii meşt<,şugarilor din aceeaşi ramură de aclivila.lP şi a concurenţei dintre Ple, precum şi a lendinţPi nobililor de a însuşi produsele
c1cestora 1 • Aşa cum arăta K. Marx, ,, ... necesitatea de a se uni împotriva nobililor, caro prădau la drumul mare, nevoia de clădiri comun<' penlru vînzaroa mărfurilor înlr-un timp în care meşteşugul C'ri.l
tolodală şi ncguslor, concur0nţa crescîndă a iobagilor fugiţi dC' pe
moşii, care' se îmbulzeau spre oraşele înfloriloare, slruclura feudală a
întregii ţări au dat nc1şlere breslelor ... "~. Apariţia lor a fost rezultatul unor îndelungate perfectări a formelor de organizare profesională
a meşteşugarilor în funcţie de maturizarea cauzelor care le-au generat. La început, la baza organizării lor a stat o simplă solidaritate profesională. De la această formă incipientă şi pînă la înghegarea organizatorică, pe bază de statute, a trecut o perioadă lungă.
în Transilvania, cel dintîi nucleu al unei asociaţii profesionale de
meşteşugari a fost asociaţia lucrătorilor de la minele de fier şi a meş
terilor fierari şi turnători din Rimetea de la 1291. Aceasta nu avea caracter de brPslă, dar a fost lotuşi o asociaţie economică-profesională,
avînd ca scop apărarea intereselor materiale ale membrilor ei3. Naşte
rea breslelor trebuie socotită ca avînd loc cu ceva mai tîrziu, în pri1

1

lsloria României, Ed. Academiei R.S.R., 1962, \"ol. JI, p. 231
K. Marx şi r. Engels, Opere, voi. III, Ed. ID58, p. 25; Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească !ii Moldova în evul mediu, Ed. Acad.
2

R.S.R., 1969, p. 2:14
3
Ştefan Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pină în secolul al XV I-Jea, Ed.
Academiei R.S.R., 1954, p. 81
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IDC'le dc>cenii alf' secolului al XIV-lea 1• Printre <-<'le mai vc'chi breslP
din oraşei<' Lransilvăne11P sînl alestale breslPle din Bistriţa, Sibiu, Sighişoara, Or8şlie şi SPbeş. MPşteşugarii bistriţ(•ni în anul 1367 trebuiau să
rpspecll' un regulamc>nl mai vechi, iar în anul 137G s-au rc·înnoil vechile sialule alP celor 19 lnC>sle din Sibiu, Sighişoara, SPbeş şi OrăştiP,
care u1wau la acea dală 25 branşe:, meşlPşugărPşli;;. Toalt> aceslP dale
documenlare slau mărlurif' că în prima jumălale a spcolului al XIV-iea
Pxistau bresle în Transilvania organizate pe bază de stalule.
În a doua jumălale a SPcolului al XV-iea în unC>!e oraşc> din :'loldova erau asociaţii prof Psiona.lP, care avC'au la bază acPPaşi solidaritate a practicării mC'seriei 1'. AceslC' asociaţii căpătau contururi mai precise în secolul următor, cînd la Suceava surprindem Pxislenţa la 1570
a unPi frăţii a zugravilor. iar în ultima decadă a sc>colului, a unei frăţii
a blănarilor şi cojocarilor. lncepulul secolului al X \'II-l0a poale fi
însă considPrat epoca d(• tranziţie a frăţiilor cătrP organizaţii mai complexP, către breslei.
În procesul dezvoltării brE'slelor, după naşterea şi organizarC'a lor,
a urmat o perioadă de consolidare şi de maximă înflorirP a ac<>slora
( în secolele XV-XVII), ca urmarP a perfC>cţionării tehnic-ii, a înmulţirii
branşelor meşteşugăreşti şi a organizării în bresle a tuturor mPşteşu
gurilor mai de seamă. În perioada respectivă, breslele - verigi importante ale producţiei de bunuri materiale - au jucat un rol progresist,
au avut un caracter stimulator al forţelor de producţie, în sensul dezvoltării tehnicii şi al disciplinei în producţie.
Cu timpul însă, aceste organizaţii ale micii producţii devin o frînă
a progresului economic-social. Odată cu pătrunderea elC'mentelor capitaliste în economia feudală, breslele se închistează, devin corporaţii
închise, nu mai pot satisface cerinţele tot mai mari ale pietii datorită
tehnicii lor primitive şi a diviziunii rudimentare a muncii. Apariţia şi
dezvoltarea industriei manufacturiere, începe să împingă breslele pe
plan secundar. Această situaţie duce la naşterea de contradicţii atît
între bresle, cit şi în interiorul lor. Noile reglementări cuprinse în sta4

Ibidem, p. 86
'' Ibidem, p. 82, 87; Ion Lungu, Vasile Radu ... , Meşteşuguri şi meşteşugari din
sud-vestul Transil\'aniei, Ed. Ştiintificil, 1970, p. 63
6 La 1472 exista în Sucea,·a o asociatie a curt>larilor. Vezi Ştl'fan Olteanu şi
Constantin Şerban, op. cil., p. 84
' Primele bresle atestate documentar sini: breasla mesPriilor unite din Roman
din 1641 şi breasla bărbierilor din Bucureşti din 1668. Primele statute de breaslă datează tot din secolul al XVII-iea. ln Moldova, primul stalul, a cărui redactare inilială
se poate preciza, este cel din 1641, a breslei unite din Roman, reînnoit în 1724. ln
Ţara Românească, cel mai vechi statut de breaslă cunoscut pînă în prezent este al
breslei Juminărarilor şi săpunarilor din Craiova, din anul 1725. Faptul că în acest
statut se fac referiri la stări de lucruri mai vechi ne face să presupunem existenta
unui sialul în secolul al XVII-iea şi în Ţara Românească. Vezi Ştefan Ollc>anu ~i
Constantin Şnban, op. cil., p. 236 şi Şerban Papacoslt>a, Cd mai vechi statut de brca.,lă
meşteşugărească clin Ţara Românească, in Re,· ista ..-\rlii\·elor, 1960, nr. 1, p. 215- - :! lll
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tutele brC'slelor. destinate să salveze sistemul perimat al acestora ( limitarea efectivului, înăsprirea condiţiilor de efectuare, a lucrării de mPş
ter, ridicarea taxelor d0 intrare în bresle etc.), se dovPdesc ineficientP.
Legile' economice, bazale P<' producţia de mărfuri, subminează în mod
necesar bazelP sistPmului dP breaslă, ceea ce duce inevitabil la descompunerea acestui sistem, în procesul formării relaţiilor de producţie
capitalist<-', o dată cu modul de producţie care l-a generat 8 •
*
*
În sistemul brcsle>lor din ţara noastră, un rol important au jucat
şi breslele din Oradea. Ele apar simultan cu breslele din cel0lalte oraşe
mari din Transilvania. La Oradea cea dintîi breaslă se constituie în
secolul al XIV-lea. Breasla ţesătorilor organizată pe bază ele statut este
amintită în anul 1395. În secolul al XV şi XVI pintenarii şi săbiPrii,
Lurnătorii de clopote şi sticlarii fac cunoscute meşteşugurile lor!"'. Tot
în perioada rc>speclivă Oradea devine unul din centrele cele mai important<> ale m0şteşugului aurăritului 10 • Cioplitorii de piatră şi pictorii,
precum şi C<'i care brodau cu aur şi mărgC'!e Nau constituiţi în bresle
încă înainte dl' anul 1526 11 •
Din registrele c)p dijmi:l clin anul 1552, rezullc.1 di la această ctaUî
în Oradea existau 76 de m('Şteşugari diferiţi 1~, iar în lista preţurilor
fixate de adunarPa generală a comitalului Bihor pentru produsele meş
teşugăreşti din anul 1722, sînt amintite 16 ramuri, fiecare fiind organizată în breaslă 13 • În sfîrşit, conform unei statistici întocmită. în anul
1851 de primăria oraşului, funcţionau 26 de bresle care uneau un număr de 900 ele meşteri 14 •
Datorilct faptului, că Oradea în evul mediu nu constituia o singură
unitate administrativă 1 -\ înfiinţarea şi organizarea breslelor a cunoscut
o evoluţie proprie. Primele privilegii acordate breslelor din Oradea,
deşi ele se refereau la toţi meşterii din oraş, au fost obţinute iniţial în
numele oraşului Oradea-Mare, ceea ce a dus la neînţelegeri între meş
terii din Oradea Marc şi cei din părţile celC'lallc. Astfel, într-o plîngere
~ Magdalena Ounla, Contribuţii la istoria destrămării breslelor din Cluj, în Acta
Musei !\'apoccnsis, I, 1963, p. 253
n Bunyitay Vincze, A varadi pilspokscg tortenete. (Istoria episcopiei de Oradea),
Oradea, 1883, ,·ol. III, p. 140
10
1/Jidem; Ştefan Pctscu, op. cil., p. 202
11
Bunyitay Vincze, op. cil., p. 141
12 Ibidem, p. 140
11
Lakos Lajos, l\'agyva.rad mullja cs jclenjcbol (Din trecutul şi prezentul Oradiei),
Oradea, 1904, p. 325
11
J\rh. St. Bihor, Colecţia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 111
10
Oradea era formată din 4 părli distincte, fiecare cu adminislratia sa proprie,

cu primării separate şi anume: Oradea-Mare (O-Marc), Oradea-O!osig (0-0losig),
Oradea-Velenta (0-Vclenta) şi Oradea-Subcetate (0-Subcetate). Ele se vor unifica abia
în anul 1849, cinci este numit un singur primar al oraşului. Vezi Lakos Lajos, op.
cit., p. ~Ol
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adresată comitatului în 1758, cizmarii. croitorii şi tăbăcarii din Orark-a-Olosig îşi manifestă nemulţumirile arălînd ca privilPgiilc ohţinut0
de la Carol al VI-lPa în 1722 se rPferă şi la mPşterii din Orade>a-Olosig, Oradea-Velenţa şi Oradea-SubcPtate, ceea ce însă nu estP recunoscut de cc>i din Oradca-Marc 11 i.
Cu timpul, din cauza neînţelegerilor şi a înmulţirii meştNilor, sînt
constituite două bresle în aceeaşi ramură mc>şteşugărcască. Astfel Pra
situaţia de Pxemplu la hn•asla croitorilor şi a cizmarilor. într-o hr('aslct
Prau uniţi meşt0rii din O.-Mare, iar în alta cPi din O.-Olosig, O.-VclPnţa
şi O.-SubcctatP. La această clin urmă casa
br0slci Na pElstratfi în
O.-Olosig. În cazul exist0nţei unPi singure> hrPslc, unind toţi meşterii
din branşa respectivă din Orad<>a, privile~Jiil<' obţinute şi lada breslei
s0 păstrau cu schimbul la O.-J\fore şi O.-Olosig, conform un0i înţel0geri încheiată în 1769 între O.-Mare şi O.-Olosig în verclcrea unificării
administrativC' a oraşului i;_ Cu toate ac0stea, au pNsistat neînţPlegc>ri le
în această privinţă, datorită faptului că meşterii din O.-:tvfare deseori
se împotriveau la păstrarea lăzii breski în O.-Olosig, încercînd m0nţi
ner0a poziţiilor chei0 în mîinile lor.
Înfiinţar0a şi organizarea brc>slclor în Oradea c1 fost influenţată şi
ele> situaţia juridică a oraşului. Astfel, la O.-1\lar0 şi O.-Olosig, undP
s-a concentrat conducerea hreslc>lor - exislînd cd doi stăpîni ecl0siastici (Capitlul şi Episcopia romano-catolică) - jurisdicţia acestora
Pra exercitată şi asupra bresl0lor. încă în statutele capitlului din 1374
Na prevăzută obligaţia meşteşugarilor orădPni, indifer0nt ce mc>seri<'
o practicau, să vîndă capitlului „lucrurile meşteşugului lor mai icf-

tin"1R.

În secolele al XVIII-ll•a şi al XIX-iea brcslel0 existPnte în O.-l\larc
au avut o situaţie avantajoasă faţă de cele din O.-Olosig. Această situaţie s-a putut crea în urma luptei de f'mancipare a oraşului dusă de
autorităţile laice împotriva stăpînului de pămînt, luptă în care un moment important l-a constituit Acordul dintre capitlu şi oraş din 1722,
ratificat de Carol al VI-lea. Punctul 6 al acestui acord prevedea ca înfiinţarea breslelor să nu fie împiedicată de capitlu, astfel de iniţiative
fiind chiar sprijinite de aceasta 11\
Înfiinţarea breslelor atît în O.-Mare, cît şi O.-Olosig, a fost aprobată de cei doi stăpîni feudali, respectiv de capillu în O.Mare şi de
11
;

Arh. St. Bihor, Colcc/iCI de aclc ole /Jrc!>IC'lor, dosar l!JB, f. 1-3
ln\elegerea nu a fost ratificată de forurile superioare, unificarea fiind realizată numai în anul 184!:J. Vc-zi LaJ..os Lajos, op. cit., p. 162
18
·
Ştefan Pascu, op. cil., p. 3!) şi Bunyitay Vincze, A \·aradi hap/a/an s/atutumai
(Statutele capillului din Oradca), Oradea, 1886, p. 55
1
~ PreH•dcrile punctului 6 din această con\'entie precizează următoarele-: ,.Capitlul
nu se ,·a opune, ci va sprijini înfiintarea de bresle- şi asocialii de meseriaşi. Prcolii
Ie ,·or conduce însă din punct de- ,cderc' spiritual şi \'or , eghea ca ele- să-şi facă
datoria fală de administralia donwnială. ln r<>st, vor dc-pinde de magistratura ci\'ilă".
Vezi Ioan Puşcaş, Conve11/ia din 1722 dintre Capii/ul fpiscopiei catolice din Oradea
şi oraşul Orac/ca, în Lucrări Ştiin/ificc, Oradl'il, l!J72, p. Îl; LaJ..os Lttjos, op. cil., p. 144
17
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episcopie în O.-Olosig. Tot prin intermediul lor se solicita confirmarea
statutelor de or~Janizare şi funcţionar<', proiecLPlc că.rora au fost VPrificale în prealabil de scaunele domeniale al0 celor doi stăpîni. Cu
ocazia înfiinţării unor brPsle din cadrul celor două. pă.rţi, verificarea
statutelor s-a făcut în şedinţele comune ale scaunelor domc,niale.
Eliberarea autorizaţiilor d0 m0s0riaşi 0ra, de asemen0a dreptul
stă.pinilor c]p pămînt. Fără consimţămîntul lor, nu puteau fi primiţi noi
m0mbri în breslP. Cei intraţi în br0slă trebuiau să achit0 stăpînului
cite 12 florini. La O.-MarP urm0l0 elibNării unor as0n10nea autorizaţii
dP către autorităţile laice pot fi găsite abia în anul 1758~0 • În O.-Marc
dr0ptul de stabilire în oraş, condiţie esenţială p0ntru exercitarea meseriei, a fost acordat de către magistratul oraşului.
Stă.pinul feudal hotăra şi în cP priveştP num[lrul mes0riaşilor dintr-o anumită breas18.
Br0slelP din Oradea nu i.lv0au nici clropl c'xclusiv do jud0cată asupra pricinilor ivito în sinul lor şi nici asupra neînţel0gerilor dintre
meştNii breslei. Doar cauzelP mai mici, în special abat0rile clisciplinar0, puteau fi jud0cate c!P adunan'a breslei. Împotriva hotărîrilor
aduse, apelul se putea face' la scaunul de judPcată al slăpînului de pă
mînt. CauzPle juridice, care' d0păşeau com1wtl'nţa brPslelor, Prau soluţionate în prima instanţă dC' scaunul cl0 judecalli al stăpînului ele
pămînt.

După o prPzentarP foarte sumară a asp0clelor gPnerale, urmcazct
ca să analizăm, în orclinca aleslE1rii clocume>nlare, activitatc a din punct
ele ,·cderc orgonizntoric a brt'Sl<'lor cxiskn Le în Oradea.
1

Breasla

ţesătorilor

Este cPa mai vechP branşă meşt0şugărească organizalct în broaslă
clin oraşul Oradea, Pxistenţa ei fiind ateslată în anul 1395. ln ace>st
an, ţesătorii clin Debrc~ţin, organizîndu-sC' în breaslă, într-un articol al
statutului pre-văd să aibă ace!Paşi drepturi c:c1 şi ţc>sălorii din Oradea" 1•
Rezultă, deci, că hr0asla ţesătorilor din Orndca exista la această dată
şi era organizată JW bază ele statute,, carp au fost luatp drept model
pentru înlocmirPa statutelor hrc~slclor noi înfiinţato.
AclP r<'feritoarP la această hrc>aslă sau cea n'organizată mai tîrziu
nu s-au păstrat. Din alte surse documentare rezullă că în anul 1826 o
breaslă a ţosătorilor (takacsok) din Oradea îşi redactează noile statule"2, p0 haza cărora funcţionează şi în anul 1851, fiind aprobate de
ma9islratul oraşului OraclPa-Mare~:i.
0

Lakos Lajos, op. cil., p. 141
Ştefan Pascu, op. cit., p. 65
n Arh. St. Bihor, land .Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, dosar 4457
~:i Idem, Co/cc/ia de acte ale breslelor, dosar 198, r. 111

~

~

1
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Veronica Covaci

Breasla fierarilor, plnlenarllor

şi săbierilor

Aceastti breaslti din Oradea este cea în legtitură cu care s-a
cel mai vechi statut de organizare, fiind atestată documentar
ca a doua ramură meşteşugărească organizat8 în breaslă. Statutul se
găseşte într-o scrisoare privilegială acordată de Ioan al Ii-lea Zapolya.
din 29 ianuarie 1570:!\ prin care se confirmă şi sP transcrie statutul
breslei meşterilor fierari, pintenari şi săbieri (labri ferrari, cnlcariparac
et poliatores), aprobat de Capitlul bisericii catedrale din Oradea la
1 august 1481, în locul vechilor statute emise de episcopia din Oradea,
dispărute cu prilejul asediului turcesc asupra oraşului din 1474~,;_ Faptul că în 1481 meşterii breslaşi cer să li se confirme aceste' privilegii
acordate anterior, dovC'deşte că breasla a existat înainte de ncenstă
dată, aproximativ dC' la mijlocul secolului al XV-iea.
În stalul sînl înscrise o sNie dC' reglement8ri în legătură cu alegf'rea c0lor 3 staroşti ai breslPi, limitele drepturilor negustorilor străini
şi a meştNilor nebreslaşi, raporturile dintre membrii breslei, procesul
de producţie şi de desfacere a produselor obţinute, obligaţia noilor
meşteri primiţi în breaslă, a membrilor breslf'i faţă de populaţia consumatoare şi faţă de stăpînul de pămînt.
în legătură cu negustorii străini şi meştc-rii nebreslaşi se prevedea
ca, mărfurile lor să nu poată fi vîndute în oraş decît la un preţ cu
25 % mai mic decît a celor din breaslă. în caz contrar li se confisca
marfa şi se împărţea în mod 0gal între stăpînii de pămînt ( episcopiE'
şi capitlu) şi breaslă. Numai mPşterilor din Chyetnek~ 6 li s-a permis
să vîndă securi, potcoavP şi cuie. La vînzarC'a de SC'ceri şi coase au
fost valabile şi p<>ntru 0i rPstricţiile d0 mai sus. Deoarece şi C'i erau
organizaţi în breaslă li s-a permis participarea la tîrgul de Rusalii, cînd
făceau cumpărături, plătind breslei din Oradea, cîtP un orth de dinar:!~
după fiecare car. În caz că nu exista fier suficient pe piaţă nu SE' puteau aproviziona decît meşterii din Oradea.
De altfel, episcopia şi capitlul aveau întîietate la cumpărarea fierului pe pieţele din Oradea şi faţă de meşterii brC's]ei din oraş.
În ce priveşte raporturile dintre membrii breslei, a fost stabilită
obligaţia săbierilor de a cumpăra ele la fierarii din breaslă 29 săbii semifinisate, asigurînd în acest mod desfacerea produselor. De la mepăstrat

ii ln original se păstreaza la Arhivele Statului din Oradea în Coleclia de pergamente, act. nr. 33, dimensiunile 60, 5/48 cm, deteriorat, sigiliu atirnat, lipsa. Se mai
păstrează o copie autentificată în transumpt de la Conventul mănăstirii din Cluj Mănăştur din anul 1769 în fondul Capitlului Episcopiei rom. cal. din Oradea, Instrumenta Litiera/ia, lase. LIII, p. 21--:11
i., Vezi Ştefan Pascu, op. cit., p. 167 şi Bunyilay Vincze, op. cit., p. 139-142
~i; Chyetnek, probabil localitate din apropiere de Oradea. ln dic\ionarul istoric
al localitătilor din Transil\'ania de Coriolan Suciu nu esle identificatl!.
7
i
orth de dinar-25 dinari (Barthal, Gloşarium mediae el in/imae Jatinitatis, Budapesta, I 901, p. 461 j
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ş terii străini ei puteau cumpăra săbiile numai cu 25 % mi.li iPftin d'-'cît
elf' la membrii breslei.
Obligaţiile noilor membrii consta din tc1xa dP înscriere de 1 florin
şi două butoaiP de vin. Încă timp de 2 ani mai trebuiau să plătească
cîte 1 florin, iar cu ocazia primirii titlului de meşter erau obligaţi su
d'-'a un prînz meşterilor brPslPi.
Faţă ele populaţia consumatoare, meşterii fierari erau obligaţi s8
suporte ch0ltuielile ocazionate pentru vindecarea animalelor rănite în
timpul potcovitului.
în statut, au fost stabilitP cu Pxaclitate obli9aţiilc meştPrilor şi faţli.
dP slăpînii de pămînt ai locului. Astfel, mf'şterii noi primiţi în breaslă
erau obligaţi să dea 3 perechi de mănuşi şi cite 56 dinari 0piscopului,
respectiv capitlului. Au fost desemnaţi şi meşterii carp lucrau contracost episcopiei şi capitlului de cîte ori erau solicitaţi. AcPştia pentru
Pxecutarea lucrărilor solicitate erau aprovizionaţi cu fier de provizorii
domeniali, iar contravaloarea prestaţiPi a fost stabilitu pentru fiecare
produs în partf'. S-a prevăzut de> asemPnea ca orice obiect confecţionat
pentru nevoile Ppiscopiei şi capitlului să Sf' vîndă „cu o treime mai puţin cu cît îl vînd altora". Prevederi asPmănăloare erau stipulate şi în
statulPle Capitlului EpiscopiPi din Oradea din anul 1374~1\
Din textul statutului breslei rezultă şi varic>tatea obif'ctelor confpcţionate ca săbii, săbii mici, pintPni, scăriţe de şa, ţesele, potcoave,
secPri, coase, cuie şi altele asemănătoare.
Ulterior, această breaslă a încetat să mai funcţioneze, unindu-se
cu alte ramuri meşteşugărPşti, observîndu-se acest proces, în evoluţia
şi a a Ilor brPsle încă din a doua jumătat<' a secolului al XVII-iea~!•,

Breasla pantofarilor

şi tăbăcarilor,

Br<>asla pantofarilor (artifices cella seu societntis magistrorum sutorum) din Oradea s-a bucurat de libertăţi încă din a doua jumătate
a sc'c. al X VI-lea. În diploma dată de principe)(, Cheorghe Rak6czi I,
la 10 ianuarit> 1647 sînl confirmate vechil0 lor privilegii acordate de
rc--'gele Ioan al II-iea Zapolya clin 25 ianuarie 1553:w.
În ce priveştP existPnţa unei hr<,sle apart0 a tăbăcarilor în această
perioadă, nu cleţi1wm informaţii. Chiar dacă nu a existat o breaslă
aparte, mC'şterii tăbăcari trebuiau să fi făcut parte din brpslele branşei
pielăritului, tăbăcitul fiind o condiţie esenţială pentru existenţa celor-

lallP mesNii clin ramura respectivă.
incepînd din anul 1722, meşterii acestor două ramuri meşteşugă
reşti au fost constituiţi într-o breaslă unită, ceea ce rezultă din noul
~~ ~lefan Pascu, op. cit., p. :m şi Bunyilay Vincze, A vciradi liâptalan stalutumai
(Slalulele capitlului din Oradea), p. 55
~~ Magdalena Bunt a, op. cit., p. 237
~o Arh. St. Bihor, font Primăria municipiului Oradea, Inv. 141, dosar 20, f. 14-18
ai Idem, fon<I Prefectura ju<I. Bihor, Inv. 41, dosar {HO, f. 48-54
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şi tăbăcarilor (ceha artis sutoriae el cerîmpăratul Carol al VI-lea, în cursul acestui an: 11 •
Aceaslă unificare s-a menţinut pînă în anul 1747, cinel Maria TPrezc.1
confirm[1 noii<? statute de organizare, separat pentru cele două ramuri: 12 •

statut al breslei pantofarilor

doniae}, aprobat d<'

Breasla tăbăcarilor, care la început cuprind0a atît pe rn0şlerii
df' origi1w maghiară, cît şi pP cei de origine gPrmană, mai tîrziu a fost
despărţită în două brf'sle sPparate. În anul 1828, împ8ratul Francisc I
aprobă alît statutul de organizare a breslei tăbăcarilor maghiari ( magyar tinu,r ce/z:1'.JJ, cîl şi a tăbăcarilor gNmani (Loh und Rotgărber: 1 ~).
La 11 marti0 1841 împăratul Ferdinand I reconfirmă regulamentul de
organizare o br0slei tăbăcarilor şi pielarilor germani (Rotgărber und
Lederer 3·; }, care a rămas valabil pînă la desfiinţarea breslei. Existenţa
celor două bresle separate pentru meşteşugarii maghiari şi pc>ntru cei
germani a însemnat izolarea meştPşugarilor români din sinul breslelor. Bresl0le, fiind organizaţii prof Psionale închisP, au dus o luptă disperată nu numai împotriva oricăror înoiri privitoarP la organizarea şi
18rgirea producţiei, dar şi împotriva intrării în cadrul lor a elementelor ridicate din rîndul iobăgimii de la sate. Majoritatea populaţif'i rurale din Transilvania fiind române, pătrunderea lor în rîndurile orăşe
nimii, ca prima condiţie pentru obţinerea dreptului de a intra într-o
breaslă, era aproape imposibilă. A existat însă o presiune etnică permanentă, exercitată de satele româneşti din jurul oraşplor, presiune
care treptat a înlesnit pătrundPrea elementului românesc în oraşe 3 ti.
Prin reformele iospfine, fiind asigurat oricui dreptul să înveţp o meserie şi să o Pxercite fie în brPsle, fie în afara lor, a fost înlesnită această pătrundere a populaţiei rurale româneşti în c0ntrel0 urbanP, cpea cP
a întărit păturile m0şteşugăreşti, chiar dacă înscri0rPa lor în bresl0 era
foarte dificilă.

Breasla

măcelarilor

Măcelăritul la Oradea, ca şi în majoritatea oraşc-lor din Transilvania, este atestat documentar încă din secolul al XIV-lea, fiind pomeniţi între anii 1341-1364 mai mulţi măcelarPi. Organizarea lor în
3

Idem, fond Episcopia rom. cal. Orndea, Acle economice, dosar 4456, o copie
a statutului breslPi pantofarilor
33
Idem, Colec/ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 111, poz. 5
3 ~ Ibidem, act. nr. 25
a:, Ibidem, act. nr. 26
30 C:. C. Giurescu, Contributiu11i la studiul originilor şi dt'z\·oltdrii burgheziei române pînă la 1848, Ed. Ştiin\ifică, Bucureşti, 1972, p. 46. Vezi şi Ştefan Pascu, op. cil.,
p. 28:1. Prevederi îngrăditoare au fost cuprinse în statutele breslelor. Ca, de exemplu,
în statutul breslei pielarilor din Orăştie, dat în 1589, se preciza cct românii nu pol fi
primi\i în breaslJ. Asemenea miisuri constituiau o dovadJ. despre spiritul îngust, de
castă, al breslelor din Transilvania, care nu ocoleuu nici un mijloc de a indepJrta
concuren\a şi a-şi asigura monopolul producţiei
37
Ştefan Pascu, op. cit., p. 59
~

simplă
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probabil că a avut loc devrem0, avîndu-se în vNlerc> numctrul
mare ale> acestora, activitatea vastă pP care, o desfăşurau, cPea cc• pulea să creeze spiritul de concurenţă, unul din elementele principale,
care determina organizarea economică, breslaşă a meşteşugarilor:w.
Cu toate acestea, breasla măcelarilor (ceha laniorum) din Oradea Pste
atestată documentar mai tîrziu dPcîl în e<:>IPlallP oraşP transilvctm'nP:i!l.
Măcelarii orădeni la 25 oclombriP 1G44 obţin un privi!Pgiu de la
princip0le Gheorghe Rak6czi I, prin carP sint confirmate privilegiile
acordate de regele Ioan al II-iea Za.polya, din 3 noiembrie 1566, şi de
principelP Cristofor Bathory din 15 a pri !ie 157G10 •
Breasla măcelarilor a avut un rol cleoseb:t în viaţa oraşului. Aceasta rezultă şi din lista preţurilor fixatP pentru produsele meşteşugăreşti
din 1722, în care pe primul loc sînt înşirate procluwle măcelarilor 11 •
Chiar şi cu puţin înainte d0 dezagr('garea sislC'mului de breaslă, la
Oradea era un număr de 54 măc0lari organizc1ţi în breaslă~~. ln statutul d0 funcţionure a breslei, confirmat în 1821, au fost cuprinse o serie
de reglementări, care garantau privilegiile acPslor breslaşi, cu toate că
noile relaţii social-economice, de la începutul secolului al XIX-iea,
prevPsteau descătuşarea industriei de barierele monopolului breslelor,
în vederea creerii condiţiilor favorabile dezvoltării capitaliste 41 • În
această situaţie, orice încercare de apărare prin reglementări a vechilor orînduiri, doar a frînat, dar nu a împiedicat desfiinţarPa breslc>lor.

Breasla curelarilor

şl şelarllor

La început, curelarii şi şelarii din Orad0a erau constituiţi în bresle
independc>nle 1~. Abia în anul 1G20 are loc unirea lor într-o singură
breaslă. în acest an se acordă breslei curelarilor şi şelarilor (ceham
seu socictatem ac f rnternitatem coriginiorum ct cpiplliariorum) un privilegiu, de principele Gabriel Bethlen, în care sînt confirmate vechile
3
3

'

Ibidem, p. GO

~

Ibidem, p. 99-105. Măcelarii din Cluj la 1422 erau constituiţi în breaslă. La

sfîrşitul sec. al XIV-iea îi întîlnim
organizaţi în bresle. Măcelarii din

pe măcelarii din Sibiu, Sighişoara, Sebeş şi Orăştie
Baia Mare oblin un privilegiu de la regele Matei
Corvin. Un asemenea privilegiu este confirmat în 1493 şi pe seama breslei măcelarilor
rl;n Tirgu Mureş, La Braşov, în ultimul sfert al Yeacului al XV-iea sînt pomenili
19 măcelari. Intre cei doi delegati ai oraşului Braşov, trimişi în anul 1456 la Vladislav, domnul Tării Româneşti, pentru stabilirea unor relatii de prietenie între oraşul
Braşov şi Tara Românească, era şi un Gaspar măcelarul.
rn Arh. St. Bihor, fond Primăria municipiului Oradea, Inv. 141, dosar 20, f. 19.
ln transumpt, dol la 29 septembrie 1713 de Capitlul din Alba Iulia. Copie neautentifirnlii
41
Lakos Lajos, op. cil., p. 325
i~ J\rh. St. Bihor, Colecţia actelor de breaslă, dosar 198, f. 111
3
~
Ibidem, act nr. 16
H Nu avem datP in legătură cu începutul organizării lor în bresle, dar incu la
1:140 Pste nminl l lu Oradea un Tomu curelarul. Vc.,zi Ştefan Pascu op. cit., p. 61
4.U -

Crisi:i '79
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articolc> ale hr<'Slei curPlarilor şi ale şc-larilor emise• de primjudc•le şi
senalul oraşului Oradea în anul 1598 şi lGlO'-i. Faplul că. ac<>ste două
stalule au fost redactal<' încă în anul 1598, înseamnă că hr0slel0, la început organizate separat, au Pxistal şi înainlc- dP aceaslă dată. Tot în
acest an curelarii din Sebeş îşi întocm(-'Sc şi ei slatut<'le lor, dupct slalulele cC'lor din Sibiu~n.
Şlirile documentare privitoare la acestc> meşt<'şuguri în secolPlf' următoare sînl pu~ine. Rezultă lotuşi c8 la începutul secolului al XVIIIlea, curelărilul era prezent între-> cele 16 ramuri rneştPşugăreşti Pxistente în Oradea şi care au fost organizate în bresle~·. DPşi breasla a
purtat numai denumirea curelarilor, ea îi includea probabil şi pe Ş<'
lari~1\ Siluaţia este asemtinătoare şi în 1839, cînd sînt aprobate noile
statute de organizare a breslei curPlarilor (lorariorumrn).
În anul 1851 breasla, unind curc>larii din O.-Mare, O.-Olosig, O.-VPlenţa şi O.-Subcetale, număra
14 meşlefri 0 • Mai lîrziu, alături de
breasla curelarilor înlîlnim o asociaţie separală a şelarilor (nycrgcs
egylet·-,1 ). Această formă de organizare se va menţine pînă la desfiinţarea breslelor ( 1872).

Breasla croitorilor
în comparaţie cu majoritatea oraşelor mari din Transilvania, unde
sînt at0state documentar breslele croitorilor începînd cu secolul al
XIV-iea, cea din Cluj fiind mai puternică dintre toate breslele existente>
aici în secolul al XV-leaâ 2 , la Oradea croitorii au fost organizaţi în
breaslă cu ceva mai tîrziu. Principele Gabri0l Bethlen a acordat în 1G14
privilegii croitorilor din OradPa-MarP, aprobînd totodată statutul
acestPi bresJpG::i. Anul 1722, cînd Carol al VI-lea acordă privilC'giul-statut, estf' momentul reorganizării acestf'i breslP vechP~. În numai două
decenii după acC'astă dată, meşterii croitori au Pmis statutul calfelor,
:, Pri\'ilegiul ne-a
rămas transcris într-un trnnsumpt al Capitlului din Orndea
din 1722, păstrat la Filiala Arhin•lor Statului Orndea, fond Capillul Episcopiei rom.
cat. din Oradea, Registrele regnicolare, tom. 4, p. 9-19. Jn introducerea din transumpt
s-a strecurat greşPala 1600 în loc de> 1620. Luna şi ziua corespund.
46
Ştefan Pascu, op. cit., p. 139. Breasla curelarilor din Sibiu este cea mai veche
din aceasli'1 ramur,i în Transilvania. Se organiLeaz.1 pe la 1502.
47
Lakos Lajos, op. cil., p. 325
48
Această silua\ie o găsim la 1750 şi în Ilaia Mare. Vl'zi fmlrumătorul i11 Ar/1i1·eJe Stalului juc/c/ul Mnramurcş, Ilucurc>~li. tfl7.t, p. 135.
4
~ !\rh. St. Bihor, Co/cc/ia ele acte ale breslelor, act. nr. 28
,,u Ibidem, dosar 148, f. 111
1
'' Idem, fond Primăria municipiului Oradea, ln\'. 141, dosar 12G, p. 33
''~ ŞtPfan Pasc1,1, op. cit., p. G6 şi 152--164
:·J Komciromy Andr{1s, ,\ 1wgy1·cir(l(/i .\10/J6k. ci.·h,w/Jci/ywta 161.J-biil (Statului
brcsl0i croitorilor din OradC'a-More). T.T., 1901, p. 12i--137
:,i Arh. St. Bihor, fond Capi/lui Episcopiei rom. cal. Oradea, Registrele n:-gnicolare, Lom. 4, p. 337-343, nr. 212. 'J'rn11st1mp/wn literarum prii ileyiulium cdwm sc11
4

sociclalum arli.s sartorac M. \'araciicnsis
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care a fost aprobat la 3 iunie 1742 de adunan,a ge1wrală a bresl0P·"i.
Este d0 remarcat că acest statut de organizare a asociaţiei calfelor este
cel mai vechi din Oradea care se păstrează. Accent deosebit Sf' punea
în acest statut pe normele disciplinare şi morale, obligaţia calfelor de
a vinde produsele meşterilor pe piaţă. Cuprinde de asemenea dispoziţii
referitoare la modul de alegere a conducf'rii asociaţiei, condiţiile df'
prezentare a lucrării de maistru, prpe·um şi norme dC' retribuire a calfelor. AceasUi organizare profesională a calfelor în sinul br0slei, constituia o expresi0 a adîncirii contradicţiilor dintre meşteri şi calfe şi
servea ca instrument prin car0 calfele încercau să s0 aperP împotriva
abuzurilor meşterilor.
Prin măsurile luate în domeniul meşteşugurilor în timpul domniei
împărătest>i Mariei Tereza şi îndeosebi prin reformele lui Iosif al II-lea,
brf>slelc, au căpătat o structură uniformă în concordanţă cu politica
mercantilistă promovată în tot imperiul habsburgic. în această perioadă
devine general valabil obiceiul ca statutele să fie întărite de împărat
şi nu cum a fost pe vr0muri, cînd s-au acordat astfel de diplome dP
autorităţi orăşeneşti, regi, palatini, episcopi şi chiar de mari latifundiari
laici. Pe acest tC>mei a fost retras în anul 1759, din ordinul Consiliului
Locotenenţial. statutul acordat acestei bresle în 1722, odată cu statutel0 altor bresle, în urma căruia s-a emis un statut nou în anul 1761 "6 ,
care reflecta noile raporturi ale sistemului de breaslă.
Din cauza n0înţelegerilor între meşterii breslei din O-Mare şi cei
nebreslaşi din 0-0losig, cei din urmă, dorind şi ei să beneficieze
de privilegiile acordate de Carol al VI-lea, la care primii se opuneau,
- s-a ajuns la înfiinţarea unei bresle aparte a meşterilor din 0-0losig.
AceasUi breaslă a fost organizc1tă conform statutului obţinut în 17G9
şi a unit croitorii de origină maghiară şi germană clin 0-0losig:;;_ Neînţelegerile însă au apărut şi în sinul acestei bresle. 1',,f0şterii germani
urmăreau să SC' desprindă şi su se organizeze într-o breaslă aparte,,
împreună cu meşterii germani din O-Mare. În urma m0moriilor repetate
adresate Consiliului Locotenenţial s-a aprobat constituirea a două
bresle separate pentru croitorii germani şi cei maghiari 58 • Breasla croitorilor germani din 0-0losig a obţinut privilegiul în anul 1835::;9 • Celor
9 meşteri din O-Mare, care au trecut în această breaslă, urma să li se
plătească cite 44 florini şi 50 creiţari, cota parte din averea breslei
părăsiten°.

:,·, Id_em,_fon? Prefectura {ud. Bihor, Inv. 41, dosar Gil, f. 1-8. A fost întocmit pe
l.Joza :~nvllegrnl_u, ac?rdat de 1mpăralul Carol al VI-lea, original, 11.J. maghiară.
_
Idem, Co_/ec/ ,a de acte ale breslelor, act nr. 2. Taxa care s-a plătit pentru
el,ber_area acestu, statut a fost de 120 florini renani. Vezi dosar 198, f. 4
7
·'
Ibidem, act nr. 8
:,~ Ibidem, dosar 198, f. 54
:,!I /bir/cm, I. 117
~u

1/JicJcm, f. 91
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Breslele timplarilor şi sticlarilor, a lăcătuşilor şi armurierilor,
precum şi a fierarilor şi rotarilor
Unificarea în lr-o singură lHC'aslă a mai rnullor brunşe mC'şleşugă
mai mult SdU mai puţin apropiate C'Sle iluslratci. la Orctcl<'d de
exislenţa an-slei tr<'i bresle'.
I 11 iţi al au f osl cons li lui ţi într-o singură breaslă 18căluşi i (labri .')Crnr ios ), fierarii (fo/Jros fcrario), morarii (molitores), rotarii (rotarios),
lîm plarii ( mensarios ), pietrarii ( coementar ios) şi că r8midarii ( leite rar ios ).
/\cestor m<-'şleşugari, principele Cheorghe Rakoczy I IP întărt>ştP privil<>gii!P acorclatc> cJc, regii antPcesori, prin diploma sa Pmisă la G iunie
1G35n 1• Rotarii şi morarii sînt atPslaţi documentar încă dP la sfîrşitul
secolului al XVI-iea, cînd încc>rc au să SC' sustragă obligaţiilor fiscale,
clupă Pxemplul meşteşugarilor nobili, scutiţi de> asc>mPnC'a obligaţii 1 ;:.:>_
Cu timpul unele ramuri meşleşugărc,şti s-au desprins, fciră. a sp mai
încadra în vreo brPaslă, ori s-au unit cu alte ramuri nwşteşu~Jă.rPşti.
Astfel. morarii nu sînt aminliţi în S<'colelP urmă.loare ca nwşteşuguri
organizatP în bresle>, dar cărămidarii şi pielrarii au constituit bn~asl8
aparte unindu-se cu zidarii şi dulgherii. Concomitent s-au organizat
în breaslă apartP sticlarii, strungarii şi armurierii. Impărăleasa l\laria
Tereza acordă la 4 noiembrie 1769 breslei unite a Umplarilor (arculciriorum), fierarilor (fabrorum ferrariorum), sticlarilor (,•itriariorum),
strungarilor (torneatorum) şi murierilor (sclopetariorum) din OradeaOlosig statulul de organizare şi funcţionare, alcătuit din 17 articoleli:1,
La scurt timp, însă SC' produc schimbări în componenţa acc>stei brc>sle.
FiNarii se dc>sprind şi uniţi cu rotarii constituiesc o brPaslă nouă, iar
breslei iniţiale se alătură ceasornicarii (horopcorum).
La 9 noiembrie 1772, cînd se confirmă noul statut al br0slei tîmplarilor, sticlarilor, lăcătuşilor, ceasornicarilor, strungarilor şi armurierilor•;.i, totodată se acordă şi statutul brPslei fierarilor şi rotarilor.
Breasla unită a fierarilor şi rotarilor din O-Mare şi 0-0losig, a
redactat în anul 1806 noul statut, în conformitate cu intimatul Consiliului Locotenenţial din 1805, pe care l-a înaintat stăpînului feudal sprP
verificare înainte de a se trimite spre confirmareu5 • în 1815 se redactează un alt statut care este înaintat în anul 1822 spre confirmare cu
rf'şli

ui Idem, dosar 20, filele 13-14. Se pZislreazJ într-o copie ncaulcnlifirnta a
transumplului dat la 29 septembrie lilJ cit> Capillul din Alba Iulia, în care mai sînt
cuprinse şi alte pri\'ilc>gii acordatl' de principii prote~tanli oraşului Oradea
u~ Ştefan Pascu, op. cit„ p. 108 şi 18G. O copie autentificald a diplomei principc>lui Sigismund B:1thory din 159:l se aflZi şi în Arh. St. Bihor, landul Primăric>i municipiului Oradea, Im·. 141, dosar 20, f. 185. Prin această cliplom;i sînt obligaţi loti meşte
~uqnrii (opiliccs el mecanici) sU contribuiC' ln suportnrc>ll sarcinilor publicl', cu PX·
cc•ptin nobililor ~i a soldalilor mercC'nari. \'n.i şi Li,·iu Ilorcea, Contribu/ii la istoria
politică a /li/1orului în epoca lui Mihai \'itC'azu/ (1598---1606), în Crisia, 1975, p. lU-t
i:J /\rh. St. Bihor, Co/C'c/ia rlc acte ale bre.~JC'lor, aci nr. G
ui Idem, /ond Prefectura jud. Hihor, III\·. 41, dosar Gl~. f. 1- G
u:, Idem, /onrl [piscopi(I mm. cal. Oradea, Acte economin·, dusur •l-157
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observaţiile făcute în şedinţele mixte ale scaunului ele judN·ată al
Episcopiei şi Capitlului rom. cat. din Oradea. Acest statul, confirmat
în anul 1827"", a fost valabil pînă la desfiinţarea breslelor.
Cu toate că în anul 1806 şi meşterii tîmplari din O-Olosig, fiind
mulţi la număr, cer scindarea lor din breaslă şi constituir<'a unei bresle
aparte, aceasta nu s-a realizat imediat. Numărul mi:lrC' al meşl<'rilor
tîmplari rezultă dintr-o listă nominală din anul 1805 în carp se m0nţionează că din breaslă fac parte 8 meşteri tîmplari şi 2 calfe din Oradea şi 17 meşteri tîmplari afiliaţi din localităţilP Diosig, Săcuieni,
Marghita, Tileagd, Aleşd, Beiuş, Szeghalom, Cyula şi Derecske. La
celelalte meserii sînt în total 8 meşteri.
Cu toate acestea noul statut al breslE'i confirmat în jurul anului 18156 ; cuprindea dispoziţii referitoare şi la tîmplari. De asemenea şi
în statutul confirmat de Ferdinand I la 21 mai 184068 , alături de lăcă•
tuşi, sticlari şi armurieri au fost cuprinşi şi meşterii tîmplari. Din acest
moment însă ceasornicarii şi strungarii n-au mai făcut parte din breaslă.
Mai tîrziu tîmplarii din O-Olosig reuşesc totuşi să se constituie în
breaslă aparte împreună cu lăcătuşii, sticlarii, armurierii şi fierarii din
acest oraş, iar cd din O-Mare să m0nţină breasla lor uniţi cu sticlarii
şi strungarii. Lăcătuşii şi armuriNii clin O-Mare se constituiesc şi ei în
breaslă aparte.
În anul 1851 aceslC' branşe m<:>şteşugăr0şti erau organizate 6 n în
următoarele brPsle:
La O-Mare: - brPasla unilă a tîmplarilor, sticlarilor şi stru11gc1rilor;
IHPasla lăcătuşilor şi armurierilor.
La O-Olosig: - breasla tîmplarilor, sticlarilor, lăcătuşilor, armurierilor şi strungarilor;
- breasla fierarilor şi rotarilor.

Breasla zidarilor, dulgherilor, pietrarilor

şi cărămidarilor

I ni ţiul pielrnrii şi cărămiduri au fost cons li tui ţi într-o singură
cu lăcătuşii, fiPrarii, morarii, rotarii şi tîmplarii. Principele
Gheorghe Rakoczy I le-a întărit privik•giile lor ucnrdatP de regii antecesori prin diploma sc1 emisă la G iunie 1635î0 • Sînt atestaţi documentar
încă ele la sfîrşitul SPcolului al X\'I-lea, cinel înc:prcau să se suslra~Ja
obligaţiilor fiscale, după exemplul meşteşugarilor nobili, sculiţi de
aseme1wu obligaţiF 1 •

breaslă

~" !bir/cm
1
"'

//JjcJpm

•;~ Idem, C<J/ec( ia de acte ale brcslc/"r, act nr. :10
m lbiclem, dosar 198, f. 111
:o Vezi la breasla tîmplarilor şi sticlarilor ... etc.
71
Ştefan Pascu, op. cil., p. 197. Vezi şi la breasla tîmplarilor şi sticlnrilor . , . de.
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Cu timpul însă din breaslă s-au dt•sprins rînd pc rînd ramurile> mc~teşugăreşti mai apropiate şi s-au format bresle separate. Aslfel. piPtrarii şi cărămidarii unindu-se cu zidarii (murariorum) şi dulghc•rii
(asciariorum) au constituit o breaslă aparte. Această bn•aslă în anul
1770 a obţinut un privilegiu - slatul; 2 • Mcşlerii cărora li s-a acordat
acest statut erau de origină germană.
Ultimul statut pe baza căruia a fost reorganizată br<'asla, a fost
acordat de Ferdinand I la data de 5 septembrie 1839, acesta rderindu-se
numai la meşterii zidari şi dulgherii 3 ,

Breasla

blănarllor-cojocarilor

Blănăritul-cojocăritul este cea mai veche branşă meşteşugărească
atestată documentar la Oradea'~.
Breasla blănărilor-cojocarilor din Oradea s-a bucurat de privilegii
şi a fost organizată pe bază de statut încă în secolul al XVI-lea sau
chiar şi mai înainte. Acest lucru rezultă din scrisoarea privilegială

(Jiterarum seu cont irmationes privilegii magistrorum ceha Varadiensis
pellionum) emisă acestei bresle de Gheorghe Rakoczy I la 25 martie

1646;,;_ Din partea introductivă a privilegiului r<'zultă că maiştrii blă
nari cer confirmarea privilegiilor şi statutelor lor (privilegiumo/i. e.s
cehlevelek) acordate de regii anteriori.
Privilegiul se referă la ocrotirea intereselor breslei faţă de blă
narii nebreslaşi (kontcirok) din oraş şi din localităţile din jur, care în
mod clandestin le vindeau produsele pe piaţa din Oradea. într-adevăr
aceşti blănari nebreslaşi prezentau un pericol, avîndu-se în vedere că
produsele le vindeau la preturi mai mici, cauzînd astfel prf'judicii materiale meşterilor breslaşi. La un an după act"astă dată se acordă un
alt privilegiu pentru ocrotirea intereselor lHPslei faţă de blănarii străini
(pelliones extraneosi 6 ). Aceasta dovedeşte că blănarii şi cojocarii mereu
au trebuit să se opună concurenţei, cerind şi sprijinul putf'fii centrale,
ca şi celelalte bresle de blănari-cojocari din oraşele Transilvaniei';.
La Arhivele Statului din Oradea se păstrează statutul accstPi bresle
(ceha artis pelliorwria magistrorum) aprobat la 22 iulie 1722 dP împă
ratul Carol al VI-lea 71\
-~ Arh. St. Bihor, fond Episcopia rom. cal. Oradea, Ac IC' C'conomicc, dos. 4-156
ldC'm, Co/cc/ia de acte ale brC'slclor, act nr. '27
Ştefan Pascu, op. cit., p. 61. La Oradea se aminteşte, în 13:19, un Grigore cojocarul (pel/iarius), căruia o nobilă ii lasă două mărci, în calitate dC' ruda a ~i
,:, Arh. St. Bihor, fond Primăria municipiului Ornclcc,, lnv. 141, ctosar '20, r. 18-1!1
' 6 Scrisoarea privilegială, acordată de principele GhC'orghe Rltk1ic1v I, la 10 mai
1647, este păstrată la Arh. St. Bihor, fond Primăria municipiului Oradea, ln\', 141,
do~ar 20, r. 13-14
77
Ştefan Pascu, op. cit., p. 118-124
7
~ Arh, St. Dihor, fond Prefectura jude/ului Bihor, Inv. 41, dosar 610, f. 36- 41
71
·
71
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Breasla cizmarilor
La Oradea, alături de breasla pantofarilor (ceha .<,uforum), care eslc
documentar încă. din secolul al XVI-iea, a existat o breaslă
aparte a cizmarilor (ceha cothurnariorum). Ea se desprindr- cu siguranţă
din branşa pantofarilor (vargcik), ca urmare a dezvoltării şi lărgirii
acestui meşteşug, precum şi a creşterii diviziunii sociale a muncii, lucru
confirmat şi în cazul altor bresle de cizmari din Transilvania·n.
Primul statut de organizare şi funcţionare al acestei brPsle a fost
confirmat la 3 ianuarie 1722 de împăratul Carol al VI-leaH 0 • Esle de
menţionat că cizmarii din Diosig obţin statutul mai repede decît cei
din Oradea. Pentru ei statutul a fost emis la data de 27 iulie 1714,
odată cu cca a breslei croitorilor din aceeaşi localitale 81 •
Un nou statut pentru breasla cizmarilor din Oradea a fost confirmat în anul 1772 de Maria Tereza, după ce în prealabil prin intimatul
Consiliului Locotenenţial din 8 februarie 17 59, s-a cerut restituirea
vechilor privilegii, primite în 1722, în vederea schimbării lor cu alteleR~.
Acest statut a fost emist la ccrer0a meşterilor din O-Mare, O-Olosig,
O-Subcetatc şi O-Velenţa.
Odată cu înmulţirea meşterilor cizmari din Oradea s-a format două
bresle separale. Separarea lor se pare că s-a produs pe la sfîrşitul secolului al XVIII-iea, deoarece în anul 1805 breasla cizmarilor din
O-Olosig, care cuprindea şi meşterii din O-Velenţa şi O-Subcetate,
cerea magistratului oraşului şi stă.pinului de pămînt să nu fie reunificată
cu breasla din Oradea-Mare 81 •
În baza intimatului Consiliului Locotenenţial din 6 aprilie 1813,
prin care se ordonă tuturor breslelor, întocmirea proiectelor de-> statute
pe baza modelului (cehbeli generalis cuticulusok) difuzat, breasla cizmarilor din O-Olosig înaintează comitalului, alături de alte bresle din
Oradea, proiectul de statut spre confirmare 8 ~. An,st statut cu modifică
rile adus0 a fost confirmat la 18 aprilie 18231w.
Breasla cizmarilor din O-Mare a obţinut ultimul C'i statut în anul
1840, confirmat dt> împăratul Fr-rdinand I'w.
Aceslc două bresle au fost cele mai puternice dintre toate breslele
din Oradea întrunind cei mai mulţi mc>şteri. Potrivit unei statislici
din 1851, în breasla din O-MarP au fost cuprinşi 164 de meşteri, iar în
c<>a din O-Olosig 140 ele meşteriR 7 •
atestată

7

~tefan Pa~cu, (){). cit., p. 128
Arh. SI. Bihor, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 610, f. 13-24
1
'
Ibidem, p. 2- 6 şi 8-12
8
~ Idem, Co/cc/ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 5
H:i Idem, fond Episcopia rom. cat. Oradea, dosar 4456
4
R Ibidem, dosar 4457
~:, Idem, Co/cc/ia ele acte ale breslelor, act nr. 20
fit; Arh. St. Bihor, Colec/ia Muzeul Ţării Crişuri/or Oradea, act nr. 553
7
h
Arh. St. Bihor, Co/ec/ia ele acte ale breslelor, dosar 198, f. 111
"

ho
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Pentru asociaţia calfelor, maiştrii breslei cizmarilor din O-Mc.1r0 şi
O-Olosig, au emis în anul 1750 statutul de organizare 118 • în c.1nul 182-l
s-a dat un statut aparte pentru calf<>le din hreasla din O-Olosig, devenită independentă, cuprinzînd amîndouă prevederi asemănătoareR 9 •

Breasla

comerclanţllor

Oraşul Oradea fiind aşezat pe locul încrucişării unor drumuri
comerciale medievale importante, aflîndu-se pe teritoriul lui două
puncte de trecere fluviale peste Crişul Repede, a jucat în tot parcursul
evului mediu un rol deosebit în viaţa economică a ţării. Era recunoscut
de-a lungul secolelor ca un centru comercial foarte însemnat, tîrgul
de aici avînd o poziţie dominantă faţă de celelalte tîrguri din această
parte a ţării noastre 90 •
La începutul secolului al XVIII-lea comercianţii din O-Mare şi
O-Olosig, constituiţi în societăţi aparte, s-au unit într-o singură breaslă
(ceha seu societatis mercatorum), obţinînd la data dC' 27 iulie 1722
aprobarea statutului de funcţionare, întărit cu privilegii din partc:,a împăratului Carol al VI-lea 91 • Confirmarea a fost obţinută în urma memoriului înaintat de către comercianţii Christophorus Joannes Kromer,
Petrus Arseny, Demetrius Erdelyan, Michael Soffia, Joannes Pandocsay
şi Georgius Guso în numele tuluror comercianţilor din OradPa. Din
prevederile articolului 9 al acestui statut rezultă că în breaslă puteau
să se înscrie fără nici o piedică, atît comc>rcianţii din O-Jviare cit şi
cei din O-Olosig dacă îndeplineau condiţiile legate de calitalca de
membru şi achitau taxele de înscriere. Din această breaslă făceau parte
comercianţii maccdo-românP' 2 , care au contribuit în marP măsură la
impulsionarea viPţii economico-comc>rciale în pNioada de după alungarea turcilor ( l G92) şi a instaurării regimului habsburgic în Transilvania.
Tocmai pentru a crea condiţii optime' desfăşurării unui coml'rţ intens, conduc<'rea oraşului imediat după confirmarea statutului brC'slei,
a aprobat comercianţilor Kis l\1ihai, Ardelean Dumitru, Puss Gheorglw,
Pandocsi Ioan, Arsin Petru. Piispoki Gheorghe, Gorog Tămaş, Raţ Ignat
şi Pap Ioan construirPa de prăvălii pe terPnurile libNe din jurul pi0ţii.
Clădirile urmau să fiC' sculite cip impozit, iar dreptul de• moştc'nirc· să
fie asigurat descend<'ntilor de sPx hărbătescH 3 •
b~ Idem, Co/cc/ia Muzeul Ţării Crişuri/or Oradea, act nr. 554
~~ Idem, Colec/ia de acte ale breslelor, act nr. 21

no Toth Susana, Tirgurilc din Oradea, în Biharea, Hl75, p. 84
1
" Arh. St. Bihor, fond Prefectura juci. Bihor, Im·. 41, dosar 610, p. 43- •16
~~ Nicolae firu, Cornercian/ii români clin Oradea în secolul al XVJIJ-lca, în Revista economică, 1940, nr. 1-2, p. 24-34
UJ Lakos Lajos, op. cit., p. ]24-325; Nicolae Firu, Elementul românesc in conducerea oraşului Oradea (1700-1850), 1040, p. 11
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ComNcianţii români începînd din prima jumătate a secolului al
XVIII-lea au jucat un rol important şi în conducerea oraşului. lncă
înainte dC' organizarea lor în breaslă au fost prez0nţi în conducerea
treburilor oruşului. Samuilă Horvat, comC'rciant de vite a fost ales în
anul 1716 ca primar, iar Pila Dimitrie, Mihuţa Zaharie, ArsC'ni Petru,
Ursici Ioan, Raţ Ştdan şi Budis Petru, toţi comercianţi înstăriţi, au
făcut parte din consiliun 1• La alegerile din 1724 a fost reales ca primar
Samuilă Horvat, iar din senat au făcut parte comercianţii români Petru
Arse ni, Stefan Raţ şi Mihai Suci, cel din urmă îndeplinind şi funcţia
dP comisar pentru bresk• în circumscripţia românilor ( circumscripţia
Peţa 95 ).

Breasla chirurgilor sau a

bărbierilor

Primul statut al breslei chirurgilor sau a bărbierilor (articul sociorum seu contubernio chyrurgici, borbely legeny tarsasâ.g cehlevele)
din Oradea a fost acordat în anul 1745 de către Maria Tereza 96 • Statutul a fost redactat în 37 articole de cei 6 bărbieri!", care de altfel au
şi înfiinţat breasla. Primul staroste al breslei (prefectus primarius) a
fost Ioan Felix, care a achitat la 31 ianuariC' 1745 o sumă de 200 florini renani drept laxă de înscriere în breaslă 98 •
Cei 6 chirurgi din această breaslă au constituit nucleul formării
generaţiei de medici din Oradea. Ei nu Prau numai simpli bărbieri, de
meseria lor aparţinînd extrasul dinţilor, tăierea venelor, punerea de
ventuze şi vindecarea rănilor.
În cadrul acestei bresle s-a acordat o atenţie deosebită însuşirii
meseriei. Calfelor se recomanda să studieze şi în timpul lor liber. Intrarea în breaslă se făcea numai pP bază de cc>rlificat de studiu. În anul
1794, unul dintre chirurgi, care părăsise breasla, cu ocazia solicitării
reprimirii, prezintă copia diplomei în medicină Pliberată în 1785 df'
facultatea d0 medicină a UnivPrsităţii din Pesta. Cu toate acestea nu a
fost reprimit din cauza numărului limitat al locurilor în brPaslă. Conducer0a breslei a hotărît ca în breaslă să fie primiţi doar chirurgi avînd
o preuă.Lirr temeinică.
în regulamentul pentru cctlfele din această breaslă, aprobat dP adunarea generală a comitalului Bihor la 10 ianuarie 1800. sînt prevăzut0
obligaţii precise în cc priveşte praclicar('a mC'S(•riei. Calf Ple nu aveau
voie fără şlirPa meşl(•rilor să vindecP sau să elilwrezp medicamente şi
nici reţelP. De asemenea nu puteau să bărbierească în mod cland0stin
sau să nu declare sumele încasate penlru bărbierit. Cei prinşi asupra
111
"icoloe Firu, Comcrcinn/ii români ... , p. 28
:,, Nicolae Firu, Uemenlu/ românesc în conducerea orn.şu/ui Oradea, p. 11
~" Lakos Lnjos, op. cit., p, :.129
n7 Ioan Felix, Ştefan Papp, Ioan Oresko, Mihai Turkovics, Gaspar Obersderffer,
Gerard Dassass.
B, J\rh. SI. Bihor, Co/cc/ia de acte ale breslelor, registru 228, f. l
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amC'ndc1 ce SC' plătea, erau excomunicaţi chiar şi din
secretului profesional şi grija faţă de instrumentele dclucru, constituiau îndatoriri principale ale calfelor de chirurgi 9 n.
faptului, pC'

lingă

oraş. Păstrar0a

Breasla dogarilor
De la brC'asla dogarilor ( Bindter, vietorcs, l,a.dcir, pinter) s0 păs
trează regulamentul dP organizare şi funcţionare aprobat la 11 iunie
t 770 100 • Şi în cadrul an,stei bresle, acest an este momentul rc>organizării
unei bresle mai vechi, fapt confirmat şi de un alt act din anul 1765
adresat Episcopiei rom. cat. din Oradea, în care breasla dogarilor face
referiri la vechile lor privilc>gii1° 1 • La data reorganizării breslei făceau
parte din ea 13 meşteri.
Ultimul statut a fost acordat la 5 septembrie 1839 102 , odată cu ce-l
al breslei zidarilor şi dulgherilor, unind la data respectivă 38 de meş
teri dogari din O-Mare, O-Olosig, O-Velenţa şi O-Subcetate.

Breasla

năsturarilor

Meşteşugul confecţionării nasturilor este amintit documentar în
lista de pretu:i din 1722, în care sînt înşirate diferite sortimente din
acest produs. In 1792 exista la Oradea o asociaţie a năsturarilor ( gombkolo tarsasag 103 ). Datorită creşterii numărului meşterilor au solicitat
constituirea unei bresle. La data de 5 noiembrie 1810 scaunul
domenial al Episcopiei rom. cal. din Oradea a hotărît întocmirea proiectului de statut în baza căruia să se înfiinţeze brC'asla năsturarilor
din O-Mare şi O-Olosig 10~.
Acest statut a fost aprobat şi de comisarul suprem al bresl<>lor în
anul 1812, pe baza căruia a funcţionat br<"asla pînă la confirmarea dC'finitivă de către împăratul Francisc 110:;. Acest statut cuprinde dispoziţii
referitoare la ţiiwrea adunărilor general0, conducerea registrPlor de
proc0se V<"rbale, alPgerPa staroştilor, primirea ucenicilor şi a calfelor,
obligaţiilP acestora, calitatea de membru al bresl('i, µlata cotizaţiilor,
lucrarea ele> maistru şi verificarea acestPia, pedepsele> µe care se- pot
aplica şi altC' prevederi.

:,~ / bidcm, acl nr. 12
11 0
'

Ibidem, acl nr. 7

101

lde>m, Pom/ Episcopia rom. cat. Oradea, Acte> c>conomicc>, clo~ar 4456
Idem, Co/cc/ia de acte ale brc:slelor, act nr. 26
10 1
· Ibidem, dosar 198, f. :li
ir,i / biele ni, f. 44
1

"~

1

""

Idem, Ionei Fpfacnpia rom. cnt. Oradea, dosar 4456. Copie neaulenlificală, fără

dalei
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La data de 19 august 1853 primarul oraşului Oradea comunică
breslei să nu mai folosc>ască în continuare denumirea de breaslă, avînd
în vederc numărul mic al membrilor C'i tor.. Din această cauză meşterii
năsturari au solicitat în anul 1857 comasarea lor cu o altă. breaslă
(numărul lor fiind numai 6, din carc 2 nu mai aveau posibilităţi materiale să angajeze calfe). Această cerere a rămas însă fără rezultat.
avîndu-s0 în vedere că nici unul din breslele existente nu au acceptat
fuziunea 10 î. într-o situaţic statistică din anul 1867 breasla deja figura
sub denumirea de asociaţie 108 •

Breslele funarilor şi sitarilor, a săpunarilor
precum şi a sumănarilor
De la aceste trei bresle se
tie 1820 pentru primele două

păstrează statutele
şi la 4 decembrie

şi lumînărarllor,

acordate la 31 mar1820 pentru cea din

urmă 10 n.

Momentul primei organizări breslaşC' a acestor meşteşugari nu s-a
putut constata în stadiul actual al cC'fcelărilor. Rezultă însă că în anul
1722 funarii. săpunarii şi sumănarii sînt amintiţi între acei meşteşugari
care sînt constituiţi în bresle 110 • înainte de această dată aflăm dintr-un
proces-verbal al oraşului că în 1703 săpunarul Dimitrie Alb, meşter
român, cere consiliului să-i lase liber locul dP pe malul pîrîului Peţa,
unde îşi are cazanele de topit seu şi de fiert potasă 111 •
Informaţiile sînt puţine şi după această dată. În anul 1788 între
cei amendaţi pentru ţinerea de „Blau Montag" 11 ~ se află şi o calfă funar.
Dintre săpunari sînt amintiţi doi meşteri care în anul 1770 se adresează
comitatului cerind în arendă păşunea din faţa cetăţii pentru păşunatul
caprelor ţinute pentru osînză 111 .
După cum rezultă dintr-un document datat în anul 1794, la Oradea
existau două societăţi a sumănarilor (guba csap6 tarsasâg), una la
O.-Mare şi alta la O.-Olosig. Cei din O.-Mare solicită să li se aprobe
de către stăpînul feudal luarea în arendă pP malul pîrîului Peţa (mai
jos de crîşma din loşia) o parte de pămînt uncie să construiască o piuă
(gubalrnl16 111 ). Aceste două brPsle mai tîrziu se unifică. în anul 1806 a
fost verificat în scaunul domenial al episcopiei proiectul de statut re10

ldC'm, Co/cc/ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 12·1
1/Jiclem, f. 125
1
"~ Idem, fond Primăria municipiului Oradea, Irn-. 141, dosar '.l8, f. 29
to!, Idem, Co/cc/ia de acte ale breslelor, act nr. 17, 18, lQ
110
Lakos Lajos, op. cil., p. 325
111
Nicolae Firu, Comercian/ii români ... , p. 28
m Blau Monlag -- prin ordonanta imperială a lui Iosif al II-iea ~ se interzicea
';

107

sub pedeapsă tinerea zilelor libere, fi:iră lucru, după duminici şi după sărbătorile de
:! zile. Vezi ioncl Primăria municipiului Oradea, lnv. 141, dosar 20, f. 19
rn i\rh. St. Bihor, fond Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, dos. 4456
111
Idem, Ionel Capii/ul Episcopiei rom. cal. Oradea, Actele şedinţelor economice,
nr. 771l/1794
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dactat în numele celor 33 de meşteri, care au cerut reorganizarea breslei. Dintr0 meşteri 25 erau din 0.-Mare, 3 din 0.-0losig şi 5 din Episcopia Bihorului 11 ;;.
În anul 1851, din cadrul acestor trd bresle au făcut parte 88 sumănari. 15 sitari şi tunari şi 6 lumînărari rn.
Alte bresle care au mai fost înfiinţate în Oradea în secolul al XIXlea sînt: breasla olarilor, breasla pălărierilor, breasla pieptănarilor şi
ploscarilor, breasla trăistarilor şi breasla brutarilor.
Asupra acestor meşteşuguri ne vom opri în cercetările noastre viitoare, cînd vom analiza perioada de descompunere a sistemului de
breaslă, deoarece meşteşugarii din
aceste ramuri au reuşit să se
unească profesional într-o etapă tîrzie cînd, îq mod necesar, existenta
acestor organizaţii economice închise, care împiedicau libera participare a oricărei meserii, a fost sortită pieirii. Stadiul de dezvoltare a
industriei capitaliste la mijlocul secolului al XIX-lea, care necesita un
număr tot mai mare de meseriaşi, a impus înlăturarea barierelor create
de sistemul perimat al breslelor. în această perioadă, breslele şi-au
pierdut rolul economic stimulator, au devenit frîne în dezvoltarea tortelor de producţie şi astfel ele trebuiau desfiinţate şi înlocuite cu întrPprinderi. George Baritiu - unul din animatorii progresului social-economic al Transilvaniei - , înţelegînd rolul factorului economic în asigurarea progresului societăţii, susţinea la vremea respectivă că, ,,fără
întreprinderi industriale, politica unei ţări este tocmai ca trupul fără
nervi " 11 '.
DE L'HISTOIRE DES CORPORATIONS DE LA VILLE D'ORADEA

(Resume)
En s'uppuyant sur la biblioqraphie etudil•e el Ies documents examim•s, troun•s
dans Ies dep<Jls de Ia filiala des ,\rchives ele l'Etal de Bihor, l'aulc>ur presente la majorile des metiers de la ,·ille d'Oradc>a, conslitues dans des corporations pendanl le
Moven Aqe. Leur cxislence Psl ullesles de point de vue documentair<', comnw <i'd lleurs rl1rns toules Ies autres grandes villes transylvaines, a parlir de la <,c>conde moiti(•
du XIV-emP siecle.
L'eludP poursuit, en premiPr lieu, l'analvse de> l'(•n1lution hisloriquc> el de l'orqanisation des corporations crN,c>s, en partanl du pron•-,-,u-, dl' ll'ur conslilutiun. On
ctborde l'fl<1lement ele~ aspccts cont Nnctnl, l'or9ilnh<1lion de la µroduclion, l<1 , l'nle ele-,
produits, la concurrence ne<' de la Iulie µour l'acquisition des marchc•s, au-,~i quP cil'
ln Iuite entre Ies corporalion-; el dans Ies corpor111ions mfnws. La , alori~atinn ele>-.
!-.ourcC>s documcntaires rc>lali\'cs au processus de dissolution de ce ~yslenw ct'or9anisalion de la produclion artisanale> dam, l'epoquc capilali~ll', ,·a dre realisec dan~ un
futur tra, ai!.
11 ·'
110

şi

Idem, /om/ Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, do~ar 4457
Idem, Co/ec( ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 111
117 Al. Blirbal, Probleme social-economice în opera lui Gheorghe Bari/iu, în Studii
articole de istoric, VII, 1965, p, 243-263
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