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în deceniile care au precedat revoluţia de la 18-18 s-a adîncit criza
feudalismului în ţările române. Pe planul relaţiilor sociale s-au înăsprit
contradictiile de clasă. Situatia tărănimii dependente a continuat să se înrăutăţeas~ă datorită atît ser~ituţilor feudale apăsătoare şi a abuzurilor de
tot felul, cit şi a dominaţiPi străine. Regulamentul organic intrat în vigoare în Ţara Românească în 1831 şi în Moldova în 1832 a statornicit
raporturile' dintre boieri si ţăranii clăcaşi în favoarea celor dintîi, sporind
obligaţiile impuse ţărănimii clăcaşe, mai ales cele de muncă. În Transilvania, în urma deposedării ţărănimii, care a luat o amploare deosebită
tocmai în această perioadă, s-au îngustat pămînturile iobăgeşti şi astfel
s-a înmulţit numărul ţăranilor lipsiţi de pămînt, iar majorarea zilelor de
robotă şi a celorlalte sarcini feudale a adus la exploatarea mai intensivă
a forţei de muncă a supuşilor. 1
Deposedarea ţărănimii de pămînt şi înmulţirea tuturor sarcinilor au
avut ca efect inevitabil alterarea puternică a situaţiei materiale a maselor populare 'ii încordarea raporturilor dintre cele două clase ale feudalismului.
1
Istoria României, vol. III, Bucurc~ti, 19(H, p. 1002-1010; A. Oţetea, Ţăra
nii români sub regimul Regulamentului organic, în Studii şi Articole de Istorie,
EJ5G, p. 136-50; I. Columbeanu, Economia clomeniului feuclal din Moldova şi
Ţara Românească
la începutul secolului al XIX-lea, în Studii. Rcv. Ist., 1965,
nr. 2, p.321-351; I. Corfus, Et:oluţia rezervei feudale din Tara Românească sub
Rc>aulamentul organic, pînă la 1848, în Studii. Rev. Ist. 1965, nr. 4, p. t:107-8:12;
A. Csetri, Şt. Imrch, Asupra relaţiilor de proprietate feudală în Transilvania
(1750-1848), în Anuarul Institutului de Istorie clin Cluj, 196G, p. 110-117; Imrch
lstdi.n, Viaţa coticlianii la secui. 1750-1850, Bucureşti, 1982, p. 74-204; Liviu
Botezan, Maria Roşca-Rosen, Contribuţii la studiul organizării intravilanelor iobă
wşti din Transilvania în perioada 178.'i-1820, în Studia, Hist., 1967, fasc. 2, p.
45-72; Liviu Botezan, Tendinţe ele cleposeclare a iobagilor din Transilvania de
posesiunile lor individuale reflectate în actele conscripţiei Cziralcyene, în Sub
semnul lui Clio. Omagiu, Cluj, 1974, p. 155-160.
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în ceea cc priveşte situaţia ţărănimii din părţile vestice al0 Transilvaniei, trebuie s{1 precizăm c{i aici şirul reglementărilor urbariale din a
doua jumătate a secolului al XVIJI-lea a stabilit, după criterii unice, mă
rimea sesiilor iobăgqti şi în raport de aceasta sarcinile feudale ale ţără
nimii dependente. 2 Aceste norme legale înscrise în urbarii au asigurat
pentru un timp o situaţie mai stabilă ţărănimii din Banat şi Crişana.
Cu toate acestea, în perioadele următoare, prevederile legilor urbariale au
fost interpretate în mod arbitrar şi chiar ignorate de către nobilimea
maghiară, fiind săvîrşite pe parcurs nedreptăţi diverse împotriva supuşi
lor. Insemnătatea lor constă însă în aceea că ţărănimea din acest spaţiu,
cunoscînd din urbarii scircinile legale, putea să sesizeze mai bine abuzurile şi tocmai această cunoaştere a ik,galităţilor genera continuu nemulţu
miri în rîndurile maselor asuprite. 3 Au avut însă menirea să întărească
clasa asuprită în hotărîrea lor de a se lupta pe toate planurile pentru
drepturile lor legitime, pentru dărîmarea relaţiilor feudale perimate şi
realizarea unor reforme democratice cu caracter revolutionar.
In Principatul Transilvaniei, după cum bine este c{inoscut, reglementări de aceeaşi amploare nu au fost realizate. Dieta convocată la 1834-35,
după o întrerupere de aproape de un sfert de secol, n-a ajuns nici măcar
la formularea unor astfel de legi, iar dieta de la Cluj din 1846-47 a confirmat proiectele de legi urbariale cu nişte modificări mai puţin însemnate. Şi iată aici, lipsa unei reglementări urbariale, care în concepţia liberalilor ar fi avut menirea să stăvilească drumul revoluţiei, se va transforma într-un adevărat catalizator al nemulţumirilor populare. 4
In această atmosferă încărcată, întreaga perioadă anterioară anului
revoluţionar 1848 stă sub semnul frămîntărilor şi mişcărilor ţărăneşti, care
vizau pe de o parte înlăturarea servituţilor feudale şi împroprietărirea
ţărănimii, iar pe de altă parte înlăturarea opresiunii străine şi afirmarea
poporului român în drepturile sale naţionale. 5 In Principatele Române fră
mîntările revoluţionare au continuat şi după 1821 aproape fără întrerupere. La baza acestora stăteau fie nemulţumirile ţărănimii, fie încercările
i D. Prodan, Reglementarea urbarială din Banat de la 1780, în Anuarul Inst.
de Istorie din Cluj, 1966, p. 110-117; G. Kovach, Unele probleme privind dezvoltarea agriculturii în comitatul Arad după reglementarea urbarială din 17711772, în Studii. Rev. Ist., 1960, nr. 4, p. 239-254; I. Varga, Az urberes fald mcnnyisegenek valtozasa Bihar megyeben az i1rberrendezes es 1836 kozmt (Modificări în
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in Sub semnul lui Clio. Omagiu, Cluj, 1974, p. 166.
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unor elemente înaintate de a pune în practică unele proiecte de rcformet,
1n Transilvania rcvo1utia condusă de Tuclor Vladimirescu a avut un ră
sunet imediat ;i a reîn'viat pentru exploatatori coşmarul răscoalei lui
Horea.î Astfel, nemulţumirea ţărănimii asuprite, generab."l de exploatarea
intensificată, răbufnea la fiecare pas, pe ambele vers3nte ale Carpaţilor,
în nesupuneri individuale sau ale unor colectivităţi mai restrînse ori în
mişcări de mai mari proporţii. Masele populare, în orice colţ ele ţară să fi
fost, găseau căi adecvate pentru ridicarea la luptă împotriva dominaţiei
şi asupririi. Platforma lor de luptă se concn-tiza în acţiuni de cele rn,ti
diverse forml', începînd de la efectuarf'a superficială a robotei pînă la incendierea şi ocuparea forţată a bunurilor şi pămînturilor domneşti.
Acţiunile ţărănimii din această perioadă, îndreptate împotriva exploat[iri i, au fost atît de frecvente şi în viaţa satelor bihorene că ele au devenit fenomene cotidiene si au imprimat luptei lor un caracter neîntrerupt.
Obiectivul final al marii răscoale ţărăneşti condusă de Horea, care circula în limbajul răsculaţilor într-o formulare simplă, ,,nobilime şi iobă
gie să nu mai fie" 8 , a constituit pe mai departe progr3mul de luptă a ţă
rănimii din întreaga Transilvania. Chiar şi din confruntările izolate ale
ţărănimii cu nobilimea din Bihor se detaşează idealurile revoluţionare ale
răscoalei din anul 178'"1, pătrunse adînc în concepţia maselor populare.
După cum se exprima un nobil din Bihor, ,,principiile formulate de rebelii din Ardeal" (se referă desigur la răscoala lui Horia - n.n.) au fost în
continuare programul de luptă al ţărănimii. Supuşii acestui nobil din
Mărţihaz şi-au exprimat cu mult curaj, într-o plîngere adresată comitatului, că ,, ... va da Dumnezeu cu timpul să nu fie alţi stăpîni de cît împă
ratul"9. Datorită acestei direcţionări a luptei ţărănimii, care se îndrepta
în secolele anterioare împotriva unor anume forme ale exploatării, de la
Horea încoace se ducea pe multiple planuri. Iobagul nu s-a mai mulţu
mit cu schimbarea numelui său de colon şi acordarea dreptului de liberă
strămutare, tot mai răspicat şi-a ridicat glasul, folosind şi arme la nevoie,
pentru ştergerea servituţilor şi pentru revendicarea proprietăţii asupra
pămîntului. Totodată, în faţa ţărănimii române mai stătea şi lichidarea
asupririi naţionale. Nobilimea maghiară şi autorităţile habsburgice au fă
cut totul ca să stăvilească justele aspiraţii naţionale ale românilor şi să
împiedice emanciparea ţăranului român, toate acestea prin intensificarea
exploatării sociale. In aceste condiţii, lupta dusă pentru lichidarea raporturilor feudale se îmbina cu lupta de eliberare naţională, constituind cele
6
Istoria României. Compendiu, 1974, Bucureşti, p. 232-239; Ion Gh. Şen
drulescu, Mişcări revoluţionare şi ţărăneşti în Ţările Române în perioada 18211848, în Studii şi Articole de Istorie, 1975, p. 25-33.
7
Istoria României. Compendiu, 1974, Bucureşti, 232-239.
8
D. Prodan, Răscoala· lui Horea, 1979, vol. II, p. 703.
0
Arh. St. Bihor, fond Prefectura judeţului Bihor, Inv. 41, dosar 138, f. 176.
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Cercetarea istori61 este încă datoare cu descrierea mişcărilor din prima jumătatl' a Sl'co!ului al XIX-lea din Transilvania şi mai ales din comitatele vestice, îndeosebi din Bihor 11 . Nici noi nu ne-am putut propune în
această lucrare, de mici proportii, prezentarea exhaustivă a mişcărilor şi
frămîntărilor ţăr:rneşti care au avut loc în Bihor in această perioadă. Mai
este nevoie de un efort susţinut din partea cercetătorilor, în urma căruia
se va putea într-adevăr contura în toată amploarea sa un tablou general
al luptei ţărănimii din aceste părţi. Cîteva aspecte, care vor fi abordate
pentru început în cele de mai jos, în lumina documentelor studiate pînă
în prezent din fondurile deţinute de Filiala Arhivelor Statului din Bihor,
vor proiecta doar forţa uriaşă de care dispunea ţărănimea în această
epocă şi hotărîrea cu care se lupta pentru emanciparea sa. Din paginile
acestor documente ni se înfăţişează o gamă întreagă de căi şi mijloace de
care s-a folosit ţărănimea în lupta dusă, ck îmbrăcînd diverse forme de
rezistenţă pasivă sau de acţiuni energice de manifestare.
In contextul mişcărilor ţărăneşti din această perioadă, formele pasive
ale luptei ţărănimii, ca vînzarea animalelor sau a pămînturilor, zălogirea,
luarea în arendă în afara sesiei sau emigrarea, sînt tot atît de importante,
avînd în vedere amploarea lor deosebită, ca şi manifestările active de
nesupunere la sarcinile feudale, refuzul de a le presta pe acestea, chiar
dacă se confruntau cu forţa militară, sau ocuparea forţată a pămînturilor
nobiliare etc. Ele se împletesc, formează un tot unitar şi împreună subminează regimul feudal. Caracteristic este întregii perioade faptul că ţără
nimea nu se mai mulţumeşte cu plîngeri şi proteste adresate forurilor administrative şi juridice, de la care să aştepte îmbunătăţirea situaţiei sale,
ci îşi găseşte în viaţa dC' toate zilele modalităţi adecvate de luptă.
Una din cele mai frecvente forme ale rezistenţei ţărănimii împotriva
l'Xploatării este efectuarea superficială a robotei. Munca de mîntuială,
prezentarea tîrzie la lucru sau plecarea acasă mai devreme, calitatea slabă
a lucrărilor efectuate demonstrează că supuşii nu mai sînt ascultători.
Dacă nu pot dispune liber de forţa lor de muncă nici nu o investesc cu
randament. Prin orice mijloace <"i caută să zădărnicească cîştigul pc care-l
doresc să-l realizeze stăpînii de pii.mînt în urma exploatării muncii lor
neplătite. Pe una din marile moşii feudale donwniul Capitlului C'pis10
D. Prodan, op. cit., voi. I, p. Ci2-G3; I. Ko\'acs, Desfiinţarea relaţiilor .feudale din Transilvania, 1973, p. 109; Gh. Platon, op. cit., p. 122.
11
Vezi lucrările: Trocsanyi Zsolt, Az <'Tdelyi parasztscig tărt,;nete. 1790-1848
(Istoria ţărănimii transil\'ănene. 1790-1~-HI), Budapesta, Eî56; I. Toth Z0ltan,
Mişcările ţărăneşti din l\1u11ţii Apuseni pînă la 1848, Bucurt>şti, 1955; V. C'lwrpsteşiu, Adunarea naţională de la Blaj, lDlili; I. Kovacs, Agitaţii ţărăneşti în J\lunţii
Apuseni după răscoala lui Horea oglindite în docume11tele arhirei comitatului
Turda, în Studii şi cercetări Ştiinţifice, Cluj, seria III, Hl5-!, nr. ~l--t; K. Ko\'ach,
Ah6l Dâzsa rs Horea hac/ai jcirtak (Pe urmele oştirilor lui Doja şi Horea), 1!17ti;
I. Tilkovszk\', Mişrc1ril<' ţc1ră11eşti di11 Ardeal în 18H şi legăturile lor cu „răs
,·11'.1/u liolcrci" din Slol'acia de' est, în Studii. Rct'istă cil' istoric, 1958, val. II.
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copiei romano-catolice clin Oradea - se semnala tot mai des în acest sens
că supuşii care au fost chemaţi la rabotă „pleacă devreme de la lucru sau
numai îşi pierd timpul". Datorită acestei situaţii, juzii satelor au fost avcrtizati ca să îndemne supusii la efectuarea conştiincioasă a robotei, iar în
caz ~ontrar „iobagii nea'.;cultători să fie pedepsiţi sau chiar şi alungaţi din
localitate". 12 Această atitudine pasivă faţă de munca prestată gratuit se
poate observa generalizată pe toate moşiile feudale din întreg comitatul
Bihor. În acest sens exemplele ar fi nenumărate.
O altă formă a rezistenţei ţărănimii spccific{1 zonelor din vestul
Transilvaniei este refuzul de a se efectua sarcinile feudale impuse în afara
cadrului legal. Această manifestare a rezistenţei ţărănimii dependente a
luat cele mai mari proporţii îndeosebi după legile urbariale din 18:12--:l!i.
Prin aceste legi fiind din nou reglementate servituţile feudak există un
reper de acum înainte pentru executarea lor şi astfel nelegiuirile sînt sesizabile imediat. Marea importanţă a acestor reglementări constă tocmai în
faptul că ele au servit drept mijloc de conştientizare a maselor exploatate. Ţărănimea, cunoscînd exact sarcinile, nu mai poate fi constrînsă la
obligaţii în plus, drept urmare, orice încălcare a legilor se căuta să fie
respinsă în mod categoric.
În primul rîncl, supuşii au depus o rezistenţă persevcrent{1 la efectuarea sarcinilor în muncă impuse peste prevederile legale. Prin legile amintite a fost anulată cărăuşia lungă şi au fost stabilite limitel0 efectuării
robotei, fiind socotită o zi de rabotă de la răsăritul soarelui pînă la apus
în care se includea mersul şi venitul la lucru. Ignorarea acestor prevederi
determina o stare de nemulţumire continuă şi genera tulburări care se
ţineau lanţ în rîndul ţărănimii dependente. În această idee, supuşii din
posesiunile capitulare• refuzau, de repetate ori, aratul pe pămînturile alodiale, dacă o zi la arat, care se efectua cu patru boi, nu se socotea în 2
zilf' de robotă 1 :i_ Iobagii carf' au fost chemaţi în anul 18J8 la transportarC'a vinului de la Sălacea la Săcueni, întrucît nu se putea duce şi întoarce'
în aceeaşi zi, solicitau să li se considere acest transport în două zile ele
robotă, altfel refuzînd să-l mai presteze. 14 În acelaşi an, împotriva unor
abuzuri identice au manifestat o rezistenţă puternică şi ţăranii din posesiunile aparţinătoare şpanatului din Ineu de Cri~. Juzii locali, în numele
a 110 iobagi, au cerut să li se considere cele 3 zile robotă, efectuate la
cositul finului în Iosia,
. care nu au fost luate în evidentă' de oficialii domeniali datorită faptului, că fiind distanţa mare, iobagii nu au putut începe
lucrul în zorii zilei şi nu au rămas pînă la apusul soarelui. Neacceptarea
doleanţelor avea drept urmare refuzarea categorică a muncilor impuse. 15
1

12

Arh. St. Bihor, fond

Capitlul

Episcopiei

Oradea. Actele
act nr. 895.

romano-catolice

şedinţelor economice, (în continuare fond Capitlul), anul 1838
13

14

15

Ibidem, act nr. 680 si 818.
Ibidem, act nr. :195. ·
Ibidem, act nr. 745.
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In urma acestei rezistenţe neîntrerupte a ţărănimii cu privire la prestarea robotei, stăpînii feudali constatau cu multă îngrijorare că rabota nu
mai este rentabilă, că supuşii „cu sfinţenie respectă robota de o zi pe
săptămînă stabilită de lege"' şi nu acceptă sub nici o formă cumularea ci
pc timpul lucrărilor agricole capitale. 16 Din această cauză în economia
domeniilor feudale se resimţea criza acută de forţă de muncă, cu atît mai
mult că majoritatea nobililor, neavînd capital suficient, nu puteau să înzestreze domeniul cu inventar agricol propriu şi să angajeze zilieri şi
argaţi plătiţi într-un număr corespunzător. 1n acest sens se raporta pe
domeniul capitular că „economia a ajuns într-o situaţie grea, locuitorii
chemaţi la robotă nu se prezintă, iar lucrători plătiţi nu se găsesc" 17 •
In rîndul ţărănimii se manifestă o continuă rezistenţă şi la obligaţia
de a tăia şi transporta stînjenul de lemne urbarial. Această nesupunere
era argumentată prin faptul că stăpînii feudali, răstălmăcind legile, i-au
obligat la transportarea lemnelor atît pe iobagi, chiar dacă nu aveau animale de jug, cit şi pe jeleri, care după lege numai la tăiatul lemnelor puteau fi obligaţi. Totodată, se pretindea efectuarea transportului la distanţe
mari, fără ca zilele prestate să se socotească în mod legal, deşi in acest
sens, forurile administrative comitatense, în urma plîngerilor repetate ale
supuşilor, au fixat distanţele la care trebuiau raportate zilele de robotă.18

Hotărîrea fermă a ţărănimii dependente faţă de această obligaţie are
temei cu semnificaţii adinci. Ţăranii, fiind treptat excluşi de la multiplele
beneficii ale pădurilor, nu acceptau să mai presteze obligaţia lor care decurgea din dreptul de folosinţă asupra pădurilor. Pădurea a însemnat totdeauna pentru popor o sursă de existenţă deosebită. Pe lingă roadele pă
mîntului arabil, pădurea îi asigura ţăranului lemne de construcţie şi de
foc, lemne necesare la practicarea unor meşteşuguri răspîndite în zonele
de deal şi de munte, începînd de la confecţionarea uneltelor din lemn
necesare agriculturii şi pînă la instalaţiile economice de diverse destinaţii sau beneficiul ghindăritului şi a păşunatului. Cu un cuvînt, însemna
însăşi viaţa pentru cei oropsiţi. In această situaţie, frustarea ţărănimii de
aceste drepturi, avînd urmări nefaste asupra situaţiei lor materiale, explică convingător atitudinea lor de continuă revoltă.
Lupta ţărănimii, în perioada analizată, nu se îndrepta numai împotriva abuzurilor şi sarcinilor impuse peste prevederile urbariale. Ea sl'.
16

17

Ibidem, anul 18-12, act. nr. 889.
Ibidem, anul 1848, act. nr. 680, 818.

Iobagii din localităţile Lupoaia, Forosig şi Hodiş solicitau în anul 1838
li se socotească cite 6 zile la tăiatul unui stinjen de lemne în pădurea Alparea,
deoarece această pădure se află la o distanţă foarte mare. Locuitorii din Borş nu
au vrut să efectueze tăierea celor 80 de stinjeni de lemne dacă nu se va socoti
o zi de lucru într-o zi de robotă. Cei din Alparea şi Felcheriu au fost calificaţi
de şpan ca „rebeli", deoarece manifestă nesupunere la obligaţia de tăiere a lemnelor pentru necesităţile domeniului. Aceeaşi „nesupunere" şi „îndărătnicire" ii
caracterizează şi pe cei din Petid şi Dumbrăviţa. (fond Capitlul, anul 1838, act nr.
745, 268, 236; anul 1837, act nr. 340; anul 1846, act nr. 212).
18

să
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ducea tot mai deschis pentru ştergerea tuturor obligaţiilor feudale, pentru eliberarea şi împroprietărirea ţărănimii. Acţiunile care vizau în moc
direct aceste deziderate au o deosebită însemnătate şi împreună cu răz
·vrătirile surde, continue, ale maselor au contribuit la pregătirea revolutiei de la 1848.
·
La această cotă a miscărilor tf1rănesti s-au semnc1lat în satele bihorene' un şir întreg de acţi{.ini privi nd ref uzul de a se presta ro bota chiar
şi în condiţiile prescrise de lege şi negarea obligaţiilor în natură şi bani.
Este deosebit de semnificativă în acest sens atitudinea supuşilor din satele
aparţinătoare şpanatului Agriş. care au refuzat în mod categoric în anul
1837 prestarea oricărei munci în pădurile domeniale. Se raporta din
aceste localităti că alături de cei cc refuzau iniţial rabota mai sînt şi alţi
ţărani care nu' se supun dispoziţiilor date şi astfel numărul celor îndărăt
nici se ridică la vreo 300 şi „se mai adaugă zilnic alţi săraci, nevoiaşi, care
nu au nimic şi nici nu pot fi sechestraţi". Împotriva lor s-a luat măsura
să fie excluşi de la folosirea pădurilor, dar nici în această situaţie ei nu
au putut fi constrînşi la lucru. Au declarat că „fără foc este imposibil
traiul", ceea ce dovedea că ei erau hotărîţi să taie lemne pentru propriile
lor nevoi chiar şi peste voinţa stăpînului. 19
Numărul supuşilor care refuzau rabota creştea vertiginos de la un an
la altul pe întreg teritoriul comitatului, atît pe domeniile mari eclesiastice, cît şi pe cele ale nobililor. Iobagii nu puteau fi obligaţi de multe ori
nici cu forţa militară la prestarea muncilor gratuite. 20 Nici amenzile aplicate şi nici detenţiile nu i-au înfricoşat pe ţărani, cu toate că întregul comitat a fost împînzit cu închisori domeniale, mai ales după legile din anii
1832-36. Teama de o sîngeroasă confruntare îndemna clasa exploatatoare
să ia aceste măsuri şi să aducă în scaunele lor de judecată sentinţe de
condamnare la închisoare pentru orice faptă minoră. Aceste măsuri represive au fost luate cu scopul „aplicării unei terori mai mari, deoarece pedeapsa corporală nu mai este permisă" şi nu sînt alte mijloace „de a-i înfrînge orice încăpăţinare a iobagilor neascultători", după cum se exprima
într-o hotărîre a capitlului privind construirea temniţelor în centrele ofi0

ID Arh. St. Bihor, fond
Episcopia romano-catolică Oradea. Acte economice>,
dosar 2472, p. 109-110.
20
Şpanul din Bicaciu raporta în anul 1838 că s-a prezentat personal în localităţile aparţinătoare şpanatului şi cu forţa militară i-a obligat pe ţărani la transportarea lemnelor. Provizoriul din Uilacu de Munte a solicitat să fie trimisă
forţă militară în localităţile Tămăşeu şi Borş, deoarece locuitorii cu încăpăţinare
refuzau să presteze muncile. Raportînd evenimentele din Borş, arăta că în prima
zi după sosirea armatei localnicii s-au dus în pădure, dar au încărcat numai
lemne din căzături, iar a doua zi, ,,nefiindu-le teamă de nimeni nu au mai putut
fi obligaţi la lucru nici cu forţa". Paznicii înarmaţi, pornind la sechestrare pentru amenzile aplicate, au fost întimpinaţi de furia sătenilor, au fost bătuţi, ca în
cele din urmă să renunţe la sechestru. De multe ori forţa militară a fost prezentă
în aceste localităţi timp de mai multe zile, pentru a-i obliga pe ţărani la achitarea
obligaţiilor în bani sau la prestarea muncilor impuse (fond Capitlul, anul 1838,
act nr. 84; anul 1843, act nr. 293; anul 1838, act nr. 65).
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ciilor economice domcniale. 21 Chiar şi în condiţiile în care repn•siunca a
luat asemenea proporţii, nesupunerea şi rezistenţa au devenit manikst,-1ri
cotidienc' în viaţa comunităţilor săteşti.
In aceste împrejurări era evident că, din cauza rezistenţei maxime a
maselor populare, se înregistrau, de la an la an, restanţe mari de robotă
pe domeniile feudale, cărora li se adăugau cele din anii următori, ajungînd astfel moşiile nobiliare într-o situaţie economică dificilă. Marea majoritate a pămînturilor alodiale nu au putut fi gospodărite cu randanwnt
din cauza lipsei braţelor de muncă. Cu asemenea greutăţi se confruntau
chiar si marile latifundii din Bihor, care au trecut devreme la folosirea
tehnicii agricole avansate şi a forţei de muncă plătite. Pe domeniul capitular, spre exemplu, se constata tot mereu că „lucrările agricole avansează
foarte încet, deşi s-au aplicat pedepse cu închisoarea şi amenzi împotriva
supuşilor neascultători" 22 sau că stagnarea producţiei se datorează faptului că „locuitorii tot timpul sînt în revoltă" 23 •
Pe lingă faptul că iobagii refuzau să presteze zilele de robotă, asistăm în această perioadă la amplificarea acţiunilor de negare a dijmelor din
produse. Fiind introdusă mai recent dijmuirea în boabe, care a provocat
mari nemulţumiri, creşte numărul acelor localităii care refuzau dijma în
aceste condiţii. Negarea dijmei s-a hotărît tot mai frecvent de comunităţi
întregi, arătînd la conscrierea dijmei că aceasta este „cuvîntul întregii cornune"i4. 1n multe cazuri dijmuitorii au fost alungaţi din localităţi cu
ciomege, furci şi alte obiecte, aceştia ne mai putînd efectua dijmuirea.:!--,
Din cauza negării dijmei ani consecutivi de către supuşii domeniului Beiu~
al Episcopiei greco-catolice din Oradea şi ca urmare a ştergerii <laturilor
din ouă, miei, stupi, unt şi altele, veniturile anuale ale episcopiei au scă
zut considerabil, fapt pentru care în anul 1844 se solicita ca în fondul
instruct să fie depusă o sumă mai mică decît pînă atunci. 26
Se manifestă o rezistenţă puternică şi în ceea ce priveşte plata în
bani de argint a diferitelor taxe urbariale (censul, taxa de cîrciumărit şi
măcelărit, taxa cazanelor de fiert ţuică etc.). Cîteva exemple sînt concludente şi în acest sens. Provizorul din Sălacea raporta în anul 1838 im1
~ Administraţia domeniului capitular, prin hotărîrea din 9 februarie
18:l8,
a ordonat construirea închisorilor la toate sediile oficiilor domeniale. Totodată, ele
au fost dotate cu cătuşe pentru excortarea deţinuţilor, iar paza militară a fost
înarmată cu săbii şi puşti, acestea fiind consiiderate „arme care pro,·oacă spaimă
în rîndul poporului" (fond Capitlul, anul 1838, act nr. 177 şi 260).
<-' Arh. St. Bihor, fond Capitlul, anul 1842, act nr. 889.
~J Ibidem, anul 1845, act nr. 778.
1
~
Ibidem, anul 1838, act nr. 925.
5
~
Ibidem, Fiscalia, dosar 6, p. 15, 76. ln localitatea Pateu ani la rînd a fost
refuzată dijma din vin. Dijmuitorii au fost alungaţi de fiecare datA. ln anul
1821 săteni înarmaţi cu ciomege au aşteptat pe dijmuitori în faţa primăriei, unul
dintre ei i-a smuls măsurătoarea din mina dijmuitorului şi a trintit-o de pămint.
Cu această ocazie, cei 85 de locuitori care deţineau vii în promontoriu au refuzat în unanimitate achitarea dijmei, alăturindu-se lor şi cei care locuiau în promontoriu, aceştia declarînd că „şi ei respectă hotărîrea luată de consătenii lor".
~u Idem, f oncl Episcopia greco-catolică Oracle a, dosar -:l63, f. 207.
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potrivirea locuitorilor la achitarea datoriilor în monedă de argint.'.! 7
Aceeaşi nesupunere se constată şi în localităţile aparţinătoare provizoratului din Uileacu de Munte şi şpanatului din Cheşa.'.! 8 Împotriva supuşi
lor, care au refuzat să plătească în monedă de argint răscumpărarea nonei
din satele Lorău-Ponoare şi Bălnaca, domf'niul Vadu-Crişului a intentat
proces urbarial la scaunul comitatens 29 • Refuzul de a plăti censul în monedă de argint de către localităţile Sîniob, Ci uhoi şi Sărsig de asemenea
a ajuns în faţa scaunului comitatens. 30 Au refuzat să plătească „ruptura"
în bani de argint şi locuitorii oraşului Beiuş. 31
Toate aceste acţiuni au constituit verigi importante din şirul neîntrC'rupt al nesupunerii şi răzvrătirii ţărănimii bihorene, C'le contribuind în
moci hotărîtor la slăbirea treptată a raporturilor feudale perimate. De
fapt, erau acumulări treptate ale drumului ascendent, care au pregătit
revoluţia de la 1848. 32
În lucrarea de faţă au fost abordate numai cîteva forme şi aspecte
ale luptei ţărănimii din Bihor în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
care întregesc tabloul general al frămîntărilor sociale din această perioadă
de criză accentuată a feudalismului. Ele se alătură organic „mişcării ascunderii ştampilelor", care a luat o amploare deosebită în comitatul Bihor,
concomitent cu marca răscoală din Slovacia de vest, cunoscută sub denumirea „răscoala holerei" şi a cuprins zone întregi pe văile Crişului Repede
şi Barcăului în anul 1831. 33
Frămîntările sociale de natura celor arătate, precum şi o seric de alte
mişc{iri antifeudale din perioada analizată, au constituit paşi însemnaţi în
lupta ţărănimii pentru dreptate socială, unitate şi neatîrnarc. Clasa asuprită a încercat şi ele această dată experienţa tuturor formelor de manifestare antifeudală, determinată de un întreg complex de cauze, ele motive de răzvrătire care s-au acumulat pe parcurs, pe diferite planuri. În
aceste confruntări ţărănimea a dat dovadă de un autentic spirit re\'liluţionar, care a caracterizat-o secole de-a rîndul, fiind ,, ... clasa carP, vreme îndelungată, a dus pc umerii ei grf'ul bătăliilor pentru păstrarea şi
afirmarea fiinţei poporului român, pentru dezvoltarea naţiunii noastre,
pcntru libertate, neatîrnare şi o viaţă mai bună, pl'ntru trnnsformarca
revoluţionară a societăţii". 34
27

Idem, fond Capitlul, anul 18:18, art nr. 2:1.
Ibidem, act nr. fi6, 1:17, lDl şi llfi7.
w Idem, Fond Prefectura judeţului Bihor, dosar 180, anul 1841, poz. 1.
30
Ibidem, poz. 10.
31
Ibidem, poz. 11 şi 13.
32
Cornelia Boclea, 1848 la români. Mărturii, voi. I, p. VIII.
:iJ L6rant Tilhovszky, op. cit.

28

Nicolae Ceauşescu, Expunere cu privire la realizarea unei ayriculiuri intenRWe moderne, de mare randament şi înaltă productiriiatc la cresterea bunăstării
întregii ţărănimi, prezentată la primul Congres al Consiliilor el~ conclucere ale
unităţilor agricole socialiste, al întregii ţărănimi. 18 aprilie 1977 Bucuresti Ed.
politică, 1D77, p. 7
'
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ASPECTS FROM THE SOCIAL STRUGGLE OF THE PEASANTRY
IN BIHOR IN THE DECADES PRECURSORY
TO THE REVOLUTION OF 1848

(Summary)

The prescnt wo1·k deals with some forms and aspects of the peasantry's
struggle in Bihor during the first half of the nineteenth centmy. These data, together with those analyzed in the works already issued, compkte the general delineation concerning the social movements from this period so deeply stressed by the
crisis of the feudalism. The peasants' manifestations, their unrest have been presented on thc basis of the documcnts and records found in the stock. of the Oradea branch of the State Archives. Thcy offer as a wide range of wc1ys and mcans
uscd by thc peasantry from Bihor in its fight against the oppression. In this work
we hawe focused on presenting some active manifestations of the peasants rcgarding the insubordination to the imposed feudal tasks and the refusal to cary them
out, aiming to remove the existing feudal charges. All these actions decisively contributed to the loosening of the obsolcte feudal relations and rcpresented the gradual accumulation towards the rcvolution of 1848.
-

