SITUAŢIA SOCIAL-ECONOMICA A SATELOR DEPENDENTE

DE ORAŞUL BRAŞOV IN PREAJMA ANULUI 1848
de FLORIN SALVAN

La venirea saşilor în Ţara Bîrsei, vechea populaţi,e TOmânească a
acestei regiuni era Hberă. Dar condiţiile particulare de cristalizare şi dezvoltare a feudalismului în Ţara Bîrsei ·au pennis oraşului Braşov să supună,
atît vechHe comune româneşti libere, cît şi .pe cele cu populaţia mixtă,
româno-maghiară.

Tn secolul a:! XIV-J.ea şi ·al XV-iea un număr mare de sate româneşti
sau mixte au ,ajuns în stăp:nirea unor feudali particulari saşi 1• Apoi,
treprta·t, treptat, am aceste sate, cît şi altele vor trece, în secolul .al XVI-iea
şi în prima jumătate a secolului al XVII-iea, din mîna feuda.Jilor particulari
saşi, prin donaţii, zălogiri sau cumpărări, în posesia directă a oraşului
Braşov 2 •
Răpind

ut.timeJ.e rămăşiţe de drepturi pe car·e şi le mai păstraseră
vechii !locuitori liberi .ai disfridul ui, oraşul îşi va exercita, din 1651, de
cînd a cumpărat domeniul Branului cu satele aparţinătoare, pînă la 1848,
în mod .a·bsolu1, drepturile sale de stăpîn feudarl nelimitat, atît asupr.a
ioba.gilor aflaţi pe acest domeniu şi luaţi definiti.v în stăpînire, cît şi asupra
pămîntului domenial 3 .
Astfel, Fulkun era stăpîn peste Hăg-hig- şi safole din jur, magistrul Iacob, feudal
Budila, Zizin, Tărlungen~. Purcăreni, Bran, Tohan, Zărneşti şi cătunul
Cristi~m. Teel era domn peste Teliu. Alţi comesi saşi ave.au posesiuni' >În alte sate
(!. Podea, Monografia ;udefului, Braşov, voi. I, 1938, p. 65).
2 Satele Zărneşti şi Tohan, dăruite în ·anul 1395 de reg-ele Sigi15mund preotului d!n
Braşov, vor trece din mîna acestuia în posesia saşilor braşoveni. Satul Nou ajunge, printr-un .ad de donaţie din 1462, în proprietatea Braşovului. ln anul !500, regele Vladislav
zălogeşte oraşului Braşov cetatea Branului, Săc"lele (cele şapte sate), Apaţa şi Crizbav.
ln anul 1499, saşii din Ţara Bîrsei pun mina pe ţinutul Do!Jîrlăului, pe pădurea de la
Teliu şi BudiJa. Din timpul lui Matei Corvin, pînă la 1625, oraşUrl Braşov a stăpînit şi
comunele Părău, Grid, Perşani, Holbav, Şercaia din districtul Făgăraşului. ln anul 1618,
Braşovul cumpără comunele Vlădeni şi Ţintari. ln 1651, oraşul Braşov cumpără de la
Gh. Răkoczii II toate soate!e zălog:te J.a 1500 de Vladislav cu suma de 15 OOO florhl,
(I. Podea, op. cit., p. 65--66; E. Micu, Castelul Bran, Bucureşti, 1957, p. 25-27;
I. CI inc i u, Din trecutul Branului, în "Transilvania", nr. 6, 1910, p. 402-407).
3 E. Micu, op. cit., p. 26-27 ; I. CI i n ci u, op. cit., p. 407.
1
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Pe terirto.r.iul vechiul'lli d·istrid al Br.aşovului, mă;rgin1it fa sud cu
cu comiitaitu1l Trei Scaune, tl.a apus cu
.preajima ianuh.ui 1848, paitru caibegorii

Ţa.r.a Românească, iJa irăsări1t şi nord
disiiridul Făgărnşului, se găseau, în

de

looaitiiităţi.

·Cea mai importantă dintre acestea er.a, fără îndoială, oraşul Braşov,
capitala districtului, important centru manufacturier şi comercial 1.
A doua cafogo:riie de 1looa\l1i,tăţi din Ţ1ar.a B:î:liSei o constiituiau celle
13 comune săseşti libere 2 care au scăpat de iobăgie datorită privilegiilor
primite ide ii.a rregii ma.gfoari şi reînnoiite mereu.
lin grupia a treii·a intrau cele două sate milita.re ale primuilui regiment
românesc de grnnlţă, 1înfiinţat în 1765 3 , Tohanul Vechi şi Ţiînţari. Locuitorii
acesitor sa·te erau iSO'ld.aţi grăniceri. Numai cîţiva dinfre ei emu conibribuabili, dar subordonaţi organelor militare locale 4 •
în .fine, a p.aitr.a oartegorie de loca11ităţi din d·i&trliot o formau cele
14 sate supuse 5 sau dependente de oraşul Braşov, risipite în Ţara Bîrsei
pc o arie geografică destul de întinsă. Intre masivul Bucegi şi Piatra
Craiiului iSe .af1Ja Hr.anul, comună colectivă, de oaire apiarţineau 13 sate
(nd·ivizii"): Sfrnea, Peştera (Coadz,a), Fundaita, Fu111dăţica (căitun), Mă
gurra, Toongheş (cărt>un), Moeciul de Jos, Mocciul de Sus, Ş.imon, Che1a,
Sohodol, Poarta şi Predeal 6 • La poalele Pietrei Craiului se găseau Zăr
neşti .şi, nu dopa.rte de el, Toihairml Nou. Toa~te erau cu populaţie românească. Lia marginea de sud-oot a depresiuni1i Ţării Bîr.sei, tpe .Uni.a ca.re
deisp.ar.te •aceaisită tdepire.siune de şimi munţitlor Buizău:lui, se intJndeau cele
şapte .saii:e cu populaţie mixtă, româno-maghia1ră, cunoscurte şi .sub numele
de Săcele : Baciu, Turcheş, Cerrnatu, Saroulung, Tă1rilungeni, Purcărnni şi
1

P.en11ru dezivol:t.airea forţelor de producţie capitaliste şi pentru formarea c.apii!.alului

lXlmerd.aJ î.n Braşov în pPima jumăta;be a secoluJ.u~ •i11l >CIX-lea, vezi•: St. Im re h,
Despre începuiurile imlustriei Cll!pitali~e în prima jumătate a secolului al XIX-iea, Bucureşti, 1955; Industria textilă din Braşov şi Ţara Birsei, catalog de documente, !VOI. I,
141~1820, irntoomiit '<ie E. Moi suc, Bucureşti, 1960; Catalogul documentelor greceşti
de la Arhioele Stahdui din Bro.:;oo, •voi. I, cu un studi·u infroducliiv de E. L ~ m o na şi
D. Li m o n .a, Bucureşti, 1958; E. L ·im o na şi D. L •i lrn o na, As.pedele comerţului
braşovean în .r;eacul al XV Iii-lea, in Studii şi mnteriale de istorie medie, voi. IV, 1960;
F. K 1 •l J yen, Braşooui în. preajma reoolufiei din 1848, in Studii şi articole de istorie,
voi. I, 1956; V. E. G o ! o g an, Cercetări .pri.vitoare la trecutul comerţului românesc din
Braşov, Braşov, 1928 ; I. H i .n tt z, Stand der Priva/industrie der Fabriken, MiNWfakturer.
urui Haruilungen in Siebenbilrgen im Johre 1844, ~n Archio des Vereins fiir siebenbiirgische
Landeskunde, Band J.1/1, 1846; C. Ma a.ger, Bericlrt der HanD.els - urui Gewerbekammer in Kronstant, Braşov, 1853.
2 4 i!iîrgiuri:
JQşnov, Codlea, Feldioara, Prejmer şi 9 comune: Crisfam. VuJca111.
1

Ghimbav, Hălohfo, Bod, Ro!barv, Măieruş, Sînp_etru şi Hărman. Serviciul Arhivelor Statului
Reg. Braşov, Industria textilă din Bra~ov si fara Birsei, Catalog de documente, voi. 11/2,
1834-1846, ~nitocm~it de E. Moi.suc, p. 1358-359 (în mss.).
8 Industria textilă din Braşov şi Ţara Birsei. Catalog de documente, voi. I, p. 31.
4 .Ser;v. Arh. St. Reg. Braşov, Industria textilă...
voi 11/2, 1834-1846, p. 359
(in mss.).
5 In oriigdna~ : unterthiini'(!e.
· Cercefarea noastră se ocupă doâr de aceste salie.
6 iAină G.a. 1848,
aceste sate au constituit o singură comună condusă de casteJ.anul
din Bnan, 1aij.utiat de mie un vitepramar în filee.are :stat O. P u ş c ari u, FmgmenJe istorice,
III, Sibiu, 1904, p. 118-119).
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Zizin. în padea de no1rd-veis>i: a depn:is-iuniii Bî.nsei, între munţii Perşani
şi Olt, se afilau saitele Vlăderni, cu popul.aţie românea1scă, şi Sa:tu:l Nou,
Crizbav şi Apaţa, cu popu.l.aţie româno-maghia1ră I. Dacă 60cotim sa.tele
brănene ca uniiăţi aparte, atunci numă 1 ml tuturor sa1telor dependente di11
Ţar.a Bîrsei se ridica la 26.
După recensămîniul popwlaţiei din anu11 1838, ultimul înadnte de revoiuţie, distriotul Braşovului 1avea 86 961 de 1
locu1tor.i : 22 886 în oraşUJI Bra.şov,
26 992 în satele săseşt•i J.ibere şi 37 083 în .saitele dependen1e. Din cei
37 083 de ţăriaini •aserviţi, 23 067 ( 62,20 %) er.aiu români, 12 395 ( 33,42 %)
erau ma·ghiari şi secui şi 1 629 ( 4,28 %) ·ailtc ca tegori1 (iSa.şi, ţigani,
1

străini)

2•

In preajma anulu 1i 1848, ornş·wl BmşolV, condus de un mănunchi de
ratricieni saşi, era deci, fiu numa1i cel mai îns·emnat centru manufacforier
şi comercial din sud-estuil Tmnsi1lv.aniei, ci şi oei 1mai mare proprietar
feudal din Ţara Bî·rcei, care exp:Joata a1proope jumăia•te din populaţia
disfrichvlui. El poseda un întins domeniu feudail, fo111mat din munţi, păduri,
păşuni, li·vezi, fineţe, văii, rîuri, mo.ri, pămînt ariabiil şi nea1raibi:l, rnre au
aparţinut odinioară populaţiei băştinaşe Jiibere. Cea mai mare parte a
munţilor oaire se întindeau de la 1sud-esfol Ţă-rii Bîrse1i, de ,Ja masivele
Bucegi şi Pia•tra Cra.iului, pînă J,a munt·ele Ci:ucaşuil, consti.tuiau posesiuni
ale oraşului. Braşovu1l mai ·stăpî.nea şi o bună pa!ii:e a munţi.Jar Perşani,.
terifo.riu1l diim;pre oomunele Crizbav şi Apaţ.a. In anul 1834, cînd ·s-a fărut
o evaluare a pădunilor domenia1le, Braşovul poseda 131 157 jugăre de
pădure, amestecată cu loc de păşune, livezi şi teren arabil 3 • Oraşul Braşov
stăpînea, de .asemenea, ca proprietar domeni.a l, num€roa.se sesii iarabÎ<le,
fînaţ siau păşune, iSitua1e în a·ri.a safolor dependernre, folosite .de ţăranii
supuşi în schimbul anumitor obligaţii cu caracter feudal 4•
Din pund de vedere .administr.ati:v, .acesite •sate enau 1supuse celor.
patru inspectori domeniali 5, organe magistraturale, care jucau un rol
fu.arte importiant în menţinerea sat€1lor ideperJJdernte în &ta·re de iobăgie. Un.
al{ instrumenit de oprimare a ţăranilor dependenţi er.a tribunalul domenfa1l,.
for judecătoresc akMu1it din şapte Jud,ocăitori, care ho1ă·rau în priim.a in·
stanţă, iar magistratul în apel 6 •
1

1
Unguriii .din satele dependente au fost 00!0I1Ji~a·li în sec. XIV-XV ·de regii
magh'.:ui. I:1 secolul XVI-iea au venit şi secuii (L Podea, op. cit., p. 53-55, 57).
2 ln :mul 1849, popul.aţi.a districtului se prezenta astfel : Br.aşov: 19 823, satele
săseşti, 31 607, fostele sate iobăgeşti 37 265, tota.I 88 695, Arh. st. Braşo'V, RecensămtnM
popu!atiei di.n Br.aşov şi Ţara Bîrsei, .a1ni eJOliremi 1526-1917, întocmit de E. Limona,
ta.bESJ.a II-III (în mss.).
3 E.
Z a m i n e r, Geschichte des \f!oldwesens der kăniglichen freien Stat:lt Kronstad, 1891, p. 52--53 ; F r. S c h u s 1 e r, Die Tărzburg und das Tărzburger Dominium, I.a.
p. 12-13; Arh. st. Braşov, Actele magistratului, doc. nr. 4272/1848.
4
lrutustria textilă ... voi. Il/2„ p. 329--330 (în rnss. ).
5 PJ'imul cerc de inspecţie cupr.inde : Br.ainu l cu ce'.e 13 sarte, Tohanul Nou, Zărneşti ;
al doilea cerc: V!ădeni, Satu Nou, Crizbav şi Apaţa ; al treilea cerc : Baciu, Turcheş,
Cerna.tu, SatuhlJ!lg; al pa;trulea cerc: Tăr.J.ungenJ, Purcăreni, Zizin. (industria textilă ...
voi. 11/2, p. 358-359, în mss.).
1

6

ibidem.
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Pe plan social, ţăranii dependenţi 1 din Ţara Bîrsei se împărţeau în
mai mu.J.ite categori.i isodak, şi anume : coloni, inquilini, extranei, ţigani
şi oieri înstăriţi.
Dinfre toa1te ca•tegoriile, ce.a mai numeroaisă pătură 'SOda•lă de ţărani
eupuşi o akăituiau colonii. Noţiunea de colon .are acelaşi conţinut socia-leconomic oa cea de iobag 2• Din aproximativ 39 748 de locuiţori existenţi
în anul 1847 în satele dependente 3, 8 203 capi de familie 4. adică circa 27 OOO
de locuitori erau coloni. Ei aveau loc de casă, grădină, un mic teren arabil
şi de finat 5 , şi un anumit număr de vite. Pămîntul pe care-l foloseau
colonii se numea pămînt colonical sau sesie colonicală 6 • Sesiile nu se
puteau „destrăma" de căfre coloni prin vînzare. Dacă colonii oa uzufructuari încercau isă vîndă părţi din .aceste .s-esii oa să-şi prccuire bani, oraşul
Braşov, ca proprietar domenial, nu aproba astfel de acte 7 • El se temea
că, dacă se îngusiau sesii'l·e colonicale de .fînaţ şi păşune prin vînzare.
colonii, care 1s-e plingeau adeseor.i că n„au ipămînt desfol, vor cere, pe de
o parte, să li se reducă obligaţii1l-e faţă de oraş, ~air pe de ailită parte vor
tăia pădurile domeniale ca să-şi mărească suprafeţele de finat şi păşune 8 •
De aceea oraşul nu confiirma oontl.'1aiotele ide vînza.rea terenurilor de finat.
Colonii puteau, în schimb, să-şi vîndă locurile de casă sau de curte 9 , magistratul şi . comunitatea centumvirală 10 confirmînd astfel de acte 11 ,
pentru că ele nu atingeau direct 1initeres-ele or.aşUJh~i. tDar şi în acest caz
1

In origiullilA : Unterthan.en.
In anUJ! lÎ85, Iosif al Ii-lea a anlocuit cuvîntul iobag cu cel de colon (L. Patac hi, Situaţia agrară a ţărănimii dependente din Tran.siloan.ia ln anii 1848-1849, în
„Stud:d şi adicole de 1istor·ie", IV, Huoureşti, 1!:16:.!, p. 110, nota 3).
a NumărUJ! de 3!:1 748 de locuitori e calculat cu aproximaţie. Ţinînd seama că ia
anul 1Î87 erau 21976 de locuitori în satele supuse (I. li i n tz, Bevolkerungsverhăltnisse
im Kroru;tadter Distrikt nach der 183!1-er Zahlung, în Archiv des Vereins... Hand III,
Heft, 1, 1847), iar în .anul 1838 numărul lor creşte '1a 37 083, rezultă că în an.ul 1847
erau airoa 3!:1748 de '1ocuJtori. Recensămîntul s-a făout în anul 1838, ·dar în une:e sate
din district el s-.a încheiat la Îlnceputul anului 1839, de aceea I. Hintz dă anul 1839 ca
an de rocensăm1nt (Arh. st. Braşov, Act. mag., colecţia Recensămîntul popula\iei po
anul 1838, pac.h. I-II; Arh. st.· Hraşov. RecensămLn.tul popu'iaţ:.ei din Braşov şi Tara
Bîrsei, .ani extremi 1526-1917, redactat de E. Limona, tabela I (în mss.).)
4 st. Mi k ao S, Relaţiile de producţie în agricultura Ţării Birsei (în mss.).
5
Arh. st. Braşov. Act. mag., doc. nr. 4162/lti38, 4589/1842, 24, 25, 645, 798, 1049,
1595, 106711843; 923/1844.
6 Io originaJ:
colonico.J. Session, Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 798, 1067,
1595/1843.
7
In a.nul 1842, negustorul Ghristodor Mumiali a cumpărat de la mai multi coloni
din Cernatu terenuri de finat ca să-şi instaleze acolo o spălătorie de lină. Comunitatea
centumvirală nu a confirmat acest contract (Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4598/1842,
24, 25, 74, 297, 645/1843).
8 Ibidem.
9 In orig~na,l:
Hofstelle, Wohnplatz, \Vohnlw/ (Act. mag., doc. nr. 4162/1838,
798, 1595/1843).
10
Mag'stratllll era cor1siJJu:l orăşenesc. El era ales anual şi avea iatributii politice,
admiinistrailive, f.isca·le şi judecătoreşti. Comooitartea centurnvirarn era formată din 100 de
persoane. Ea era aleasă tot anual şi avea iatributii administrati:ve, politice şi financiare.
Consiliul celor 100 era un for districtual.
·
• 11 In anul 1838, negustorul C. loanovici a cumpărat de la un colon din Zărn~şti
un toc de curte ca să-şi Jnstaleze o maşină de tors. Comunitatea centumvirală a aprobat
2
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avertiZia pe coloni că a1probă arstfel de ade numa•i cu condiţia •să se
resipede d:reptul de propiriebat-e al domnului de pămînt 1•
Colonii iSe ocupau cu agriculituna şi oreş~erea vitelor, îndeosebi a oi!Olr.
In funcţie de condiţiile solurlui, cu'irtir\llau porumb, grîu, isecară, orz, ovăz,
mei, hrişcă, in, cînepă, cartofi, fasole şi diferite legume 2 • In satele brănene,
pămîntul fiind piet.ros, nu se cultiva porumb ·•au g.rîu, ci numai orz, ovăz
şi cartof.i, rareori grîu de primăvară. Ocupaţia princip.arlă .a brăneni.!or a
fost întotdeauna creşterea vitelor 3 • Tehrnioa prelucrării pămîntului era
înapoiată, ogiHndind gradul 111edezvoltat .al forţelor de producţie. Pînă la
1840, în satele brănene nici nu existau căruţe cu patru roţi.
Atît terenul arabil, cit şi ce~ de fîn.aţ folosiit .de coloni împreună cu
celelalte cafogorii <le ţăr.ani ·supuşi era desfol de puţin, ·insuficient, în
raport cu numărul ţăranNor dependenţi şi ou nevoile vieţii zi'lnice.
In anul 1848 nu •s-au putut î.nsămînţa decît 17 637 de găleţi de
sămînţă pe întreg terHoriul arrabi•I folosit de toa;te oa~egori-i·le de ţărani
i5Upuşi. Tot în acel1aşi an, colonii nu au putut rarduna dooît 24 525 de căruţe
<le fîn de pe terenul de fînaţ pe care-l foloseau 4 •
Dacă oakulăm cantHatea de r·ecoHă ca•re iSe obţinea rpe aces~e terenuri, avem o imagine edHioafoare despre oondiţi1le -grele în care trăiau
ţăranii .supuşi omşu1ui B.naşov. In ianu3 1847, unui colon cap de familie
din comunele Tărlungeni, Zizin, Vlădeni, Baciu, Cematu, Turcheş, Tohanul Nou, Zărneşti, Purcăreni îi revenea o suprafaţă mică de pămînt
arabil, care putea produce o recoltă ce varia între 0,72 şi 2,86 găleţi
de sămînţă, calculată pe colon cap de familie .. Dacă se împarte cantitatea
.acea,sta de .sămînţă fa numărul membr·i.lor de :tiamirlie, ooootind trei-patru
membri de fami11i1e, obţinem o oan1.iitate foarte mică de recOll~ă. Chiar şi
pămîntul celor trei sate, Crizbav, Apaţa şi Satu Nou, care posedau sesii
ce produceau o recoltă de 5, 14, respectiv 7,85, 9,51 găleţi de sămînţă pe
wlon oap d.e familiie era, totuşi, insuficient. Aceeaşi situaţie era şi în ceea
ce p.riveşte fînaţul. In 10 oomune, de pi.ldă, - Cemaiu, Turcheş, Baciu,
îă·rlungeni, Zizin, Saitu.lung, Crizbav, Vrlădeni, Apaţa, Satu Nou un
colon cap de familie dispunea de un rteren de fînaţ pe care ce puteau
produce între 0,30 şi 2,30 căruţe de fîn pe colon cap de fiarnHie. Situaţia
nu er.a mai bună nici în privinţa vitelor. Tot în 1847, în 1oate comunele
1Supuse rse găseau 3 793 de vite de ir.acţiune, 3 570 de vaci, 3 724 de juninci
şi mînzaţi, 1 414 oi, 1 347 de oapre, 502 porci şi 184 de ·stupi. R1aportînd
numărul vi·t.elor pe famHii, a•r veni o rvHă de fracţiune pe famiJ.ie, cîte o
aceasta. (Act ~ag., ?oe: nr. 4162/1838). Comunitatea centWTivirală .a aprobat, de asemenea, contractul 111che1at m anul 1842 de negustorul Chr. MumiaH cu unii coloni din Cernatu pentru cumpărarea unor locuri de curte de la aceştia. (Act. mag., doc. nr. 798, 1049,
1595/1843, 923/1844; Industria textilă„. voi. 11/2, p. 330).
1
.
Confir1Ţ1înd. un astfel de contract, '!1~1!istratul sublin:a : „Salvo jure domini terresins et propnetaiis fundorum ad domiruum terrestre spectanJis" (Act. mag cioc
nr. 1595/1843).
.
.
2
Arh. Sol. Braşov, Act. '™!!·· dat. nr. 4272/1848.
3
C. C. M u ş I ea, Fondul Bfiuz, p. 389.
4
S t. M i kl os, op. cit.
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un mînzait ·lia două familii, dte o ca1prră saill o oaie ii.a 13 familii.
porci.lor şi 1al stup-iilor era muilit mai mic 1•
Lip1sa de pămîn1t a îndemnat pe coloni 1să oaU1te şi ia'\rt:e ocupaţii. O
statistică din 1830 .arată că toţi colonii cu vHe de rbnacţiune d1in comunele
Purcăreni, Tărlungeni şi Zizin erau şi neg.u.s1tori de •lemne. Cei ima·i mulţi
5e .afl.au însă în Vlădeni, Ap.ava şi Crizbav, îr.-hre 90 - 114. în Sa1ulung.
Cemafo, Turcheş şi B.aciu :numărul <lor osdla între 16 şi 31. Aproa:pe în
tnaite oomunel·e depend.enite &e gă.seau, în ac·elaişi .ain, un anumit număr de
c;.ăruţaşi, caire tnansportau produsele looale .a.uit în 1iinterioml Ar.dea.lutui, cît
şi .afară, în Tar.a Ro.ri1ânea1scă, Moldova, Ungaria şi Aus•tri.a. Cei mai mulţi
erau, în 1830, tot în V.!ăideni, 130, :a1poi în Tmoheş, 61, Satul Nou, 30. In
celel1al1te comune, număru'1 .Jo.r er.a mai redus, intre 8 şi 23 2 • Da1r o dată
cu introducerea na.viigaţiei pe Dunăre .scade şi nuimăirul că.răuşilor săceleni
şi: zărneşteni care mergeau cu căruţel,e încărcate cu măirfuri pînă .la
Pesita şi V ierna 3 •
.
A doua ca1tegori-e de ţărani dependenţi o formau inquilinii sau jelerii.
Ei emu ţăr.aini isă.rad. Unii .aveau un .[oe mic de caisă şi grădiină. Nu posecLau foren ar.aibi1l isau de fînaţ şi nioi vite. Uniii ial\leau doair cîte o vită
de tr.acţiune, de abic~i: un c.a1l 4 •
'
A trei1a caitegoirie de ţăr,ain·i dependenţi o constituiau e>.traneii. Aceştiia
erau locuitorii veniţi în sat din altă parte. Numărul lor era destul de mic~
Nu a•veaiu vite şi posedau doa.r un lot arnbil foarite mic.
·
··
A p1a<fr.a' categorie de ţăra1nii dependenţi o formau ţig.anE. Ei n ...a·veau
nici un fel de pămînt sau vite 5 •
.
Ultimele trei categorii de ţărani dependenţi, ad:ită jelerii, străini·i
şi ţiganii numărau, în 1847, cam 3 OOO de capi de familie. Ei se îndelet;.
nioeau cu negoţul de vi~e şi de 1lemne, făceau oale, cărărrniz.i, doage, viar
sau practicau diferite munci sezoniere întîmplătoare 6 •
A dncea• categorie de ţărani dependenţi o cons1ti~uiau oieriH înstăriţi,
Gaire se gă-seau mai .a1les în ce1le şaP'tie sate ·săcelene şi în oia.iele hrănene.
Deşi, ou. cî~ ne aiprop.iem de anul 1848, inumăiruJl 1acestor oieri scade
treptat 7, totuşi, în deceniul premergător revoluţiei, se afla încă un anumit
număr de ţărani. în<Stă.riiţi, cu iru:rme bogate de vite. Ast;fet, între 1843
şj 1846, în cele şapte sate (Săcele) se găseau 1 514 ţărani înstăriţi 8 • Unii
dintre aceştiia, ca Moise Ciuta, Radu Moroi.anu din Satulung şi N. Burduloi din Cernatu etc. aveau chiar mii de oi 9• Oierii din cele zece sate
Numărwl

1

Calculele sînt făcute de autor după S t. Mi k 1 os, op. cit.
Arh. st. Braşov, Recensămîntu.J populaţiei cliin Braşov şi Ţara Bîrsei, întoomirt de
E. Moi suc, p. 46-47, 51 (în mss.).
3 Industria textilă„. voi. 11/2, p. 369.
4
Arh. St. Bra.:;ov, Ta1belele de rectificare pe anul 1847; L. Pat ac h i,
op. cit., p, 112.
5 Airh. St. Braşov, Tabelele de rect<ificare pe anul 1847.
6
lbi.dem, RecensănUntul populaţiei din Braşov şi Ţara Birsei, ani extremi, 1526-1917.
redactatde E. Moisuc, (ÎLllmss.);.St. Miklos, op.cit .
7
. Ve7Ji S i. M e 1 e s, Păstori (],f'deleni, în Anuarul Institutului de istorie naţională,
vnL III, Cluj, 1924-1925.
8 S t. M ,:, k ~ os, o.p. cit.
9
Arh. st. Braşov, Talbelele de reot:d'icare pe a.nul 1846, paoh. L. C. IV/12, L IX/21.
1

2
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brănene, mai p'llţini 1la număr deeîit în Săcele, arveau forme de vHe mult
mai reduse_ Tabelele de rectificare 1 ale anului 1837 ne arată, de exemplu,
d nici un oier din satele brănene - Şimon, Moeciul de Sus, Moeciul de
Jos, Sirnea, Peştera, Măgura - n-avea peste 500 de oi, media oilor ţă
ranilor înstăriţi de aici fiind între 100 şi 300 de oi 2 • In comparaţie cu
numărul fort.al .a:l populaţiei diin 0iait·ele posesiona1le, numărnl acestor oieri
•era, totuşi, destul de redus şi :limiitaif mai .aJ.es l1a une1le coimuine muntoase.
in unel•e comune, oa A•p1aţa, Satu Nou, Cri-zbav, Tohanul Nou, Zămeşti şi
Viă.cleni, nici un colon <Sau inquilin nu ·a ajuns oier însitări:t. Cu toate
acestea, mag.i•str.atul 'bna•şovean, care .a:vea ·toi: irnberesul iSă aiscundă exploatarea 1muHi:Jiatern.lă pe oa·re o exerC'ifa ·aiSupra poput.aţj.ei româno-maghiare
diin comunele domeni.ale, smsţinea neîntemei.at că întireag-a popu•J,aţie a
acestor comune a·vea o iSirtuaţie materi•a'lă înflorifoaire în urma :nooumă·ra
telar 1scuitfri d·e oblig1aţii şi favoruri r.epetaite pe care el ·le-ar f.i făcut,
chipurile, ţăranilor dependenţi 3 • Actele contemporane arată însă că numai
o ·păforă subţire de ţărnni .supuşi, formartă din .aceşti oi•eri înstăriţi, d·in
coloni pmprietari de pive, dregătorii iSatelor, mici 1meşteşugia.ri ·rur.aili, .aveau
o si'tuaţie maiteria•lă, îintr-adevă•r, ma•i bună. In schimb, marea majo.riitarte a
coloni1lor, jelerilor, străini,Jo.r .etc., neavînd pă!lnînt şi v·ite destule, gemea
E<ub pov.aira obligaţrnor feudale pretinse de ma.gistraitul ornşului. Nu se
poate conisidena dec.i un .aispect &0eia1l p.articu•lia•r d.rept un .f.enome:n general,
exiiStem în itoa-te s.aitele dependente.
Iniţia1l, oierii înstăr.jţi au fost coloni iS.au inquilini. Da.r unii dinfre
ei:, exploatrînd în diferite feluri pe a1lţi ţă·rani supuşi, .au reuşit 1să-şi cumpere
oi şi vi•te mai muHe, diferenţiindu-se, .astfel, de maisa celor•lialţi ţărani dependenţi. lnegaHta.tea de avere, ca punct de p1lecare ai! procesului de diferenţiere în sînul ţărănimii supuse se manifesta aici prin posedarea unor
turme mairi de oi şi vite de către o pairte •a ţă.rănimJi•i dependente. In vederea isfaibi1lfri-i unei taxe ma:i m.a1ri pentru ţăr.aniii înstăriţi, mag1istr.afol
ţine·a o evidenţă aparte, tabelle de ireC'tificare isep.air.ate pentru vitele pe care
le d·eţineau oierii îniStăriţi, şi ailtă evidenţă, obişnuită, pentru oei.lalţi ţărani.
Spedffoare.a callităţii de colon sau inquilin ifăcută în .ta1belele de rectifican~.
în dreptwl fiecă.ru•i o.ier ~m;.tăirN, ne areită nu numa i oriiginea aceistorn, ci
şi faptul că, în rel 1aţiik cu ma.gistnaitu11, .acesta conisideiria p-e ţăranj.j însrtă
riţi fot ca ţărani :supuşi, cu obligaţii 1feud.a1le, dar mai sporHe, în raport
cu numărul de vite.
Mat·eri'iilc pr·ime pe c.:i,re .te aveau la înderrnînă ţărianii din aceste sate,
11.nia, inul, c.înepa, piei.te, l:emm.11! etc. se .preJ.uorau ~n ceia ma•i m.are parte
în aceeaşi gospodă•rie în care ise p1roduceau. Predomina, ca ia.tare, peste toit,
meşteşugul sărtesc, Jeg.at .de ·ag.ricu1!itură şi creşterea vi·telor pradicat în
cadml i!n.dusfriei caiSO'icc. O •statiistică din 1830 şi 1832 :ar.artă, bunăoară,
că foate femei·le din comunele Tărlungeni, Purcă:reni, Zizin şi Sa1ulung
1

1
Rectiificairea era operaţia care se făcea primăvara in toate comunele supuse, pe11tru constatarea averii mobile şi imobile, după care se stabilea impozitul pe venit.
2

3

noM. 14.

Arh. st. Braşov, Tabelele de rectif:care pe anul 1839, pach. LXXXIII/?.
Ibidem, fond. Aot. mag„ doc. nr. 3161/1848; cl. F. K i •l l yen, op. cit., p. 186-187,
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torceau diferite fi.re de in, lînă, cînepă, bumbac, numai pentru nevoile
casei 1•
Trepfa.t, 1rep.J:.a~ însă, se dezvoltă şi procesul de oopa.raire a indu s.triei
casnice de agricultură. Incepu~ încă în secolul ia;l XVIIl-1lea în unele sai:e
dependente, el se afirmă tot mai mult în prima jurnăfate a secolului al
XIX-iea, mai ales în sfera industriei textile 2•
Ţăranii supuşi, mai ales cei din Săcele, confecţionau ţoale, sarici.
stofe de lină, zeghe, nu numai pentru nevoile carSnice, ci şi pentru piaţă.
Aceste produse, şi mai ales zeghea, un postav ţărăne.5c, erau foarie căutate
pe piaţă la tîrgurile .săptămîna-le din Br.aşov, Prejmer, Cod·lea, Tohan şi
Rîşnov, îndeosebi de cMre rpopurlaţia săracă, penrtrru că era mai ieftină şi
mai bună <lecit produsele oferite de meşteşugarii breslaşi din Braşov 3•
Fiind aşa de căutate, unii coloni .au început .să facă comerţ cu aceste produse, cumpărîndu-le direct de 1.a producători şi apoi vînzîndu-'le, mai .scump~
pe piată. Producînd pentru piaţă, meşteşug.airii iextiliş•ti din Săcele, precum
şi co.Ionii negusfori de asifel de produse contribui.au •l1a creşrterea comerţului, la mărirea veniturilor vamale, la dezvoltarea pieţei interne 4
Ameninţată de concurenţa meşteşuga•rHor rurnli, nebreslaşi, breasla
ţesătorilor din Braşov cerea necontenit magirstraitului să interzică accesul
micilor producători rurali de zeghe la tîrgurile săptămînale 5 •
Lupta aceasta dintre meşteşugarii brest.aşi braşoveni şi ţesătorii să
celeni, nedespărţiţi complet de agricul1ură, pentru cucerirea piet·ei a durat
ani în şir, Incă în 1819 magi·stratul braşovean, sub presiunea ţesătorilor
breslaşi, a interzirs rsăcelenilor să mai vîndă zeghe ·l·a tîrguriile sărptămînale.
admiţîndu-le s-o vîndă doar lra cele anuale. Magistrafol justifica as1fel
măsura lua1ă : „Locui1orii români sînt în stare isă se hrănească şi cu munca
agricolă şi cu cea de salahor" 6 •
Ţărani.i dependenţi pUngîndu-<Se guvernului Tr.ansi'lvainiei împotriva
acestei hotărîri, acesta .a ordonat magis·tratului să 1 revină asupra mă
surii luate 1.
înmulţirea pivelor 1n preajma anului 1848 e u:n indiciu .al creşterii
producţiei de zeghe în satele rsupuse. To1 ma.i mulţi coloni cer, în prima
jumătate a secolului a1l XIX-iea, .aprobări de la magiS>trait să-şi constrruiască pive noi sau să le repună în funcţiune pe cele reparate s. In anu.
1830, în Zărneşti erau trei pive de zeghe, trei dîrste de ţoale şi un joagăr 9 •
In anul 1846, în Satulung erau trei pive 10, în Turcheş una, iar în Tărlun1

1 Arh. st. Braşov, RecensărnÎlllfoi popuilaţiei din Braşov şi Ţara Bîrsei, p. 51,
(tn mss.).
2
/nd. textilă ... , voi. I, p. 31-32; V. G. G o I o g an, Cercetări prii:•itoare la trecutul comerţului romdnesc din Braşov, Bucureşti, 1928, p. 'Zl.
3 Jnrl. textilă ... , voi. I, p. 551-552, 547, reg. nr. 2121, 2143, 2144.
4 Ibidem, p. 545---546, reg. nr. 2112, 2116.
5 Ibidem, p. 547, reg. nr. 2121.
1

7
8
9

11

Ibidem.
Ibidem, p. 548, reg. nr. 2129.
Ibidem, p. 31-32, Irul. textilă... voi. II/I, p. 185 (în mss.).

Arh. st. BMşov, Recensăm.intul populraţlel ... p. 51 (în mss.).

Ibidem.
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geni er:au o dîrstă, o prvă de zeghe şi două mori de măcina•t prevăzute
şi cu pive 1• Cele mai multe erau în Bran. In 1848 se găseau 11 dîrste.
13 pive şi patru joagăre 2•
Incă de .la începurtul secolul•ui .a.I XIX-'l·ea •se dez.vo1lfase în Săcele şi
meş.teşugul ~ăbăcădrtului. Aici erau ma.i multe fami.Jii de tăbăcari săceleni.
ţărani, cu· ex·perienţă îndelunga•tă în p11aotioarea acestui meşteşug săfosc,
ca Gh. Goaga, Voicu Ciopată, Ion Cristoloveanu-Bîlea, Ion Cîrstocea.
fraţii Pascu şi Ion Ieremia Buzatu şi alţii, care se întovărăşeau cu marele
negustor grec N. Ţumbru. Acesta le punea la dispoziţie capital cu care tă
băcarii săceleni cumpăirau piei bmte din Valahia, ·pe care •le vindeau apoi,
prelucra1e, pe pi1aţa •in1ernă a Tr.ansi.Jvaniei sau chiar şi în Viena, realizînd
dştiguri însemniare. Tăbăoarii săceleni făceau, totodată, comerţ şi cu lînă
şi porci, mărfuri cumpărate din Ţara Românească 3 •
Producînd nu numai perntm nevoHe casei, ci şi pentru pi.aţă, pentru
schimb, colooii prop.rietari de pive, ţesătorii rurali de zeghe„ tăbăcarii,
negustorii de vite, negustorii de lemne din Săcele ·sînt pu.ntăforH noilor
relaţii de producţie oaipita,li·ste. Ei .se „desţărănesc" pe măsură ce creşite
volumul acesitor îndeletniciri.
Inrbre anH 1831 şi 1837 activa în Bran ·Un mare negu.sfor de sat, Sterie
Trandafir. Acest.a făcea negoţ .pe scară întiinsă ou cereale şi băuturi, avînd
in acelaşi timp şi o prăvălie în Bran. El aproviziona pe castelanul Bokros
Andrei, oare er.a totodată şi negu.stor, cu pommb, vinuri şi rachiuri aduse
din Ţara Românească, pe oare acesta •le comercializia. Negustorul Sterie
Trandafir aducea băurtu.ri şi pentru cîrciumaml Mozer din Bran, precum
şi cerea1le şi băuturi pentru· ipimvizoirul arnnd1a·ş. Volumul af1aceri1lor comerciale practîcate de acest mare negustor grec se oglindeşte în cîteva cifre.
In anul 1832 a adus 164 424 ooa1J.e de porumb <lin T•ar.a Românească. Intre
anii 1834 şi 1835 ia proour.at vin şi rachiu .pentru cîrciumarul Mozer îlr1
valoare de 4 580 de tlor:ini. Arendaşului ·i-.a .adus, între anii 1834 şi 1836,
vin şi rachiu ÎII1 vafoa•re de 15 385 de .filorini. De la caLStelan a încasat
pentru măirfu.ri1le aduse între .a.ni<i 1831 şi 1837 .suma de 10 489 de ]lorini.
De la drciumarul Mozer .a r1dioait 1suma ci.ie 13 623 de ]io.rini pentru că 1-a
aprovizionat cu mărfuri in perioad·a 1834-1837. In caitasitifu1 său de socoteli, el nota uneori nu numai cantiotatea de mărfuri cu.rupă.rate şi vîndute
cu preţul respectiv, ci şi cîştigu·l 1rea.liza-t. Aşa, de exemp.Ju, în februarie
1837, precizia că a curnpă.na1t din Cr.aiov.a 667 de mă.suri de vin roşu, din
care a vîndut cîrciumairului 113,5 măisuri de vin, cu 3 f,Jorini măsura, realizînd un cîştig de 37 de florini. Tot .aoolo mai nota că a Î1nca5a1t de la
cîrdumarul Mozer •suma de 1 800 de ]!arini p•enitru .a1renda mori.i şi
cîrciumii 4 •
1

lnd. textilă .. „ voi. 11/3, p. 422.
Arh. st. Braşov, fond. Act. mag„ doc. nr. 4272/1848.
3
E. Li rn o na şi D. L j rn o.n ia, Catalogul documentelor grecel'ti. voi. li, p. 3;
Arh. st. Reg. Braşov, Recensămintul .. „ p. 47, 51.
4
·
Cat. doc. grec„ voi. II, p. V-VI, 369-379.
1

2
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Ca.stel1an:ul, provizorul arendaş, .negustoru1! Sterie T·riand!afir şi cîrciumarul Mozer din Bran acumulau sume importante, capital comercial prin
e~pfoata.rea maiselor ţărăneşti di1n Brnn şi din împrejurimi.
Unii negustori braşoveni, •avînd tendinţa de a dev1eni şi industri1aşi,
căubau să-şi desch'iidă ateliere manufaduriere pe teriforiu1! 1sat elor dependente, aproape de suns<i. de apirovizionare cu ma1teri1i prime. Incă în anuil
1818 funcţiona în .s.atu1! miiliii:iar Toha1rml V.oohi o manufootură de posfav a
marelui negustor C. Boghici 1• Bogatul negustor braşovean C. Ioanovici a
cU1mpărat în anu.I 1838 o grnpodă 1 rie de co1Jon în Zămeşti oa să-şi instaleze
a·colo o maşină de tors, i1ar negustorul g•rec Ohr. Muimi1a1li, stabiili.t cu
20 de <i.nii în urmă în Tam Bîr.sei, :a cumpărait mai mul1t·e •locuri de oasă şi
fînaţ în Cernatu, ca să-şi instaleze acolo o filatură de lină 2 •
în ierarhia ·soda1lă •a diisibriidului Braşorv, ţă,mnii Mtpuşi se •sHu<i.u pe
o treaptă social-politică inferioară faţă de calitatea privilegiată a populaţiei libere din Braşov .şi di.n cele 13 -sah~ i.Să.seş!l:i fără &ardni feud-ale.
Urbariile, tabelele de rectificare şi contractele de arendă, oare stabileau relaţiHe dinbre ţăr1ani şi pa1bridatu1! •săsesc, ne a1na 1tă că ţăr-ani.i erau
supuşi, în cazu.I nosbru, nu umor prop.riet.a-ri reuda.li ip.a.rticuil.ari, ci omşului
Br.a·şov; .ac·ea.s1ba nu imp!lica o 'Situaţie mai bună pe ·pl1a111 ma1beiri.a1l decît a
iobargiilar de pe domeniile particu1!1arie. Actel1e .aminH~e ma:i sui.5 scot în
evidenţă faptul că iobagii Braşovului erau obligaţi la numeroase sarcini
feudale în natwră, în bani etc., cu 1n:imic mai uşoare dedt al!•e .aiHor ca•tegeirii de iobaigi. Eisenţ.a relaţii>loir sodia·l-economke dintre ţărani:i i.Supuşi şi
or.aişul Braşov eir.a :aceeaşi oa pes:te :to~ unde gă1siim foud1a11:i şi iobagi : exploatarea ţărainiilor din aceste sait·e de că'bre pa•brid1afo1l săsesc ibnaşovean. Da;r
forma î:n oa1re expiloai:a Braşovul pe ţă<f,ani:i idepend1enţi funbrăcia unele
aspeme particu.J1a1re, ispedfioe raporturi-lor posesional.e din Ţ.air.a Bîrsei.
In timp ce în decenii.J.e p1rieimergăfoa1re .a:nuikti 1848, iobag;ii de -pe ·domeniille p1a1ritku1ha.re pireis-bau 104 .zi1le de robotă pe .an pentru domnuil de
pămî.nit, fapt stabi!H şi în .!eg1ea <i.grairă vota•tă de dieta a•rdelieană diin
1846/1847 3 , ţăranii dependenţi de Braşov, încă de la sfîrşitul secolului
al XVIII-1!.ea şi pînă !oa 1848, răocumpă.r.a.u zilelie de rnbotă .prin 1anumifo taxie
prevăzut.e în con~1nadel1e de a1rendă di1rntre .a•renidiaşi şi ma.gi.strafoil oraşuil·u:i.
Aceste taxe variau de fa comună fa comună, idupă cum 1se puitea înţelege
arendaşul respectiv cu ma1giisbraibwl, •în unek comune et.e f.Hnd mai rildioa.te.
în aiHel1e mai scăzute. Tax·a diferea după sifoaţi1a sociială ·şi civ.i1lă :a Hecă
mi ţăr.an dependent. Ais1tfel, taxa •pe care o pl<ă'tcau cellonii oscila, în ·aceste.
comune, între 0,50 florini şi 2, 16 florini, cea pc care o plăteau jelerii, între
0,50 şi 1,08 florini, iar cea pe care o achitau ţiganii, între 0,50 şi 1,00 flo1

1

Industria textilă ... , voi. I, p. 573, reg. nr. 20î I.
Arh. st. Braşov, Ad. mag., doc. nr. 41fi2/1838, 797, 1049, 1595/1843, 9"23/1844;
Industria textilă .. „ voi. 11/2, p. 262-263, 330.
3 St. M e te ş,
Viaţa agrlll"ă, ecOJwlTiică a românilor din Ardeal ,~i Ungaria, docu·
mente co1uemporane, voi. I, 1508---1820, Bucureşti. 1021 ; L. Pa ta k i, op. cit., p. 114;
Arh. st. \Bm~ov, C0Jrotk1 de urba1n;1i: G. B-<i r 1i t. iLn „Gmzeta ele Tr.a.nsinrvaniad.
nr.52/1844;
V. Cheresieşiu, C. Mu.reşa111, E. Maricl'i, G. Barif, Scrieri
social-politice. Ecl,'~LLI'il .pnliilică, Bucuneşfr, 1962, p. 82.
1
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rini. Văduvele colonilor şi jelerilor plăteau o taxă între 0, 15 şi 0,30 florini,
i,ar ale ţig.ani1tor, o taxă fixă de 0,15 fiorini 1•
Acoepfa.rea răscumpărării mbotei în bani de către magistratul braşovean, în uirma >luptei duse de ţărani1i din cele şapte 1siate 2 , nu trebuie înţe
leasă ca un ad de măirinimie ,a parl:riciafo1tui 1 să1siooc faţă de ţăranii dependenţi, cum iafirma acesiba în anul 1848, oa 1să ,a1scundă exploatarea pe ca.re
o exercita ·arsup1ra ţărnni1lor .supuşi 3 , ci ca o exp·resie a tendin\ci din ce
în cc mai 1arcceniua,re a cercuri'lor pafridenHor ,saşi îmburgheziţi de a acumula .sume ide bani tot mai mari, necesiaire schimbu.lui de mă-rfuri. De altfel,
rn:x;elie ·acestea nu ernu mici în rnport cu valoarea banilor de atunci. Dacă
ţinem seama că ţăranii dependenţi mai aveau şi alte oardni, vedem că nu
era de toc uşor pentrt1 ei, ca.re dispuneau de mijiloace ma1berfale des.tul de
reduse, 1să-şi procure banii necesari achită.rii ace.sfor tiaxe.
O altă obiligaţie pe care o aveau ţărnnii dependenţi ena .acea de a da
dijmă din diferite produse agricole, hortioole siau .anima1le, în funcţie de
spcoificu1l produselor c·are se culitivau în fiec.are ·sat. Astfel, tăr,anii din satele
Apata,, Criz>bav, Saitu Nou, Tohanul Nou, Zărneşti, Baciu, Tumheş, Gematu,
Satulung, Purcăreni, Zizin, Tărlungeni, Vlădeni şi .satele brănene, dădeau
dijmă din : grîu, orz, ovăz, secară, porumb, sămî.nţă de cînepă, dnepă, cartofi, peie şi pleavă. Pe lingă aceste produiSe achifo1te, oum se vede, de
toarte comunel e supuse, unele 's·ate mai dădeau dijme şi din alte produse,
ca: fasole (Gemartu, Saturlung, Saitu Nou, Crizibav, Vlădeni, Arpaţa), varză
( Purcăreni, Satu lung, Cematu, Turcheş, Baciu, Zărrneşit:ii, Tohianu1l Nou,
Ap1aţa). in şi sămî.nţă de in (Purcăreni, Zămeş·ti, Satu Nou, Crizbav),
hrişcă (Apaţa, Cri0bav, Saitu Nou, Vilădeni, Baciu, Turcheş, Cernatu, Saitulung, Purcăreni, Tărlungeni, Zizin), mei (Apa va. Crizbav, Sa·bu Nou, Satul ung, P.urrcăreni, Tărlungeni), 6fec:lă (Purcăireni, Zărneşti, Apaţia), măză
riche (Satulung, Tărlungeni, Apaţia, Tohanul Nou), mazăre (Cri~bav, Satu
Nou), dovleac ( Pu:rcă-reni, Zămeşii, Vrlădeni, Apatia), ilinre (Crizbav),
ceapă îmărmînţată, crea.pă răsădi1tă, usturoi (Apaţ,a), dijmă dLn stupi (Satu
Nou, Crizbav, Apaţa, satele brănene), dijmă din mieii (Satu Nou, Crizbav,
Apaţa, siatel.e ihrărnene}, dijmă din brînză (Apaţ.a, sa1cile hrănene), unt
(satele brănene) 4.
Deşi co111scdpţia urbmială dim anul 1819 stabHea să nu t>e ia dijmă
din cartofi şi legume 5 , or,aşul Braşov dijmuia, cum se vede, şi aceste produse. E iirnt·eresant de remarnat că valoarea dijmei achifate de sa1elre brănene
înfre anii 1830 şi 1840 a crescut an de an, de 11,a l 586 la 2 955 f;!or.ini, ceea
<:e ogl1indeş1be, nu ,aitît procesu1l creşterii preţului produselor dijmuite, cît
mai ales sporirea cantităţilor dijmuite 6 •
1

1
Anh. st. B:ro-:;ov, Colecţia lllf.1'a.rii pe ani:i 1780, 1819; Rechtslage des ehemaligen
Torzburger Dominiums, p. 48-49; Airh. st. Braşov, Contracte de arendă şi închiriere, i.nveniar redactat de E. Li m o na, p. 41-43, 47, 49-50, 52, 53-56, 60-62--66,
G7-68, 71-72 (în mss.).
2 Rechts·lage ... , p. 48.
3 Arh. st. Braşov,
Act. mag„ doc. nr. 3160/1848; P K i I ·I yen. op. cit.,
fl. 186-187, nata 14.
4
Arh. st. Braşov, iad. mag., doc. n.r. 4272/1848.
5 Ibidem, Conooriptia tLrlrn:niiaJă din .ainllll 1819, Colec\i·a urbar!ii.
8 Ibidem, .Ad., mag., doc. or. 4272/1848.
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Ţăranii se plîngeau că arendaşii lăsau adeseori timp îndelungat, recoi.ta pe cîmp, ordonînd dijmui.rea ei numai oînd ·aveau poftă, fă.ră să ţină
seama că ţăranH supuşi suf.ereau în felul :acesta ·pierderi îrnsemnate de
produse. In a111U1l 1847, iobagH brăneni se p'1îngeau magiiSka~ului că arendaşii „cînd ies ;la dijmuit, ·ies rto1 ·duminica şi isă.rbăfoarea, ca nu cumva 5ă
poată duce colonul dijma în na-tură" 1•
Dacă oomparăm dijmele pe care le dădeau ţăranii dependenţi de Braşov cu cele 1pe c·are le achitau iobagi1i din dteva comune de pe domeniHe
particulare din ţinu1ul Făgărnşu1ui în aniri 1819-1820, .dijme 1răma1se, în
generai!, aceleaşi pînă 1},a votarea Jegii agr.a.re din 1846-1847, constatăm că
iobagii brraşoveni n-.ave-au o situaţie pirivi.Jegia1ă sub acest raport. Ba am
putea iSpullle că, în timp ce iobagii din comunele Hîrrseni, Drăguşi, Sîmbăta
de Sus, Cuciufa1·a, Berivoiu-Ma1re, comune cu fertilitate asemănătoare cu
cea din .saitele supuse din Ţaira Bksei, dăideau dijrmă numai din grîu, 1iecară.
cucuruz, mei, ovăz, orz, cînepă, cartofi, fasole, miei, stupi, purcei, ţăranii
dependenţi de oraşul Br.aşov erau obligaţi să mai dea dijme şi din alte produse, arătate mai sus 2•
Toţi ţăranii dependenţi de 0iraşul BraiŞOv erau obll 1 ig:aţi să achHe anumirte -taxe, în funcţie de veni1ul pe oa·re.;1 av-eau. Astfel, colonii, jelerH şi
străinii plăteau o taxă sau o diare pe ·av.ene numHă facultatum, după suprafaţa de pămîn1 .a·rnbi.J 1sau de nînraţ, după numărul vH·elor, adică după venitul
particular net. Tabelele de rectificare din· anul 1847 a.r·ată, bunăorară, că
această taxă 1se rachita după orice bucăţică de pămînt ·arahi.J 58.U fînaţ, oricît.
de mică ena şi chi·ar şi după o singură vită. Numai ţiganii nu p·lăteau
această iiaxă, fiindcă ei nu aveau pămînt şi vite.
Dacă posed.a:u o piarcelă oricît d·e mică de păm'Pnit, raitunoi niu făceau
excepţie nici ei. Şi vitele cumpărate de coloni după efectuarea rectificării"
se impuneau. Văduvele colonilor, inquilinilor, plăteau de asemenea acest
impozit public pe avere 3• O altă taxă pe care o plăteau colonii, jelerii,.
străinii şi ţiganii, precum şi văduvele acestora era taxa pe cap de locuitor numită capitis sau contribuţia regească 4• Chiar şi un miserabilis,
adică ţăranul cel mai sărac, care nu avea decît forţa sa de muncă,
era obrligai să .achite un rirmpozi•t care iSe chema tax·a protecţiona1lă, protectionaliter, de 18 creiţari pe oap de f.amil:ie. Se mai plătea şi .si1doxi.a, o ·f.axă
pe cap de familie, introdusă în 1784 de Iosif al II-iea pentru plata episcopului ortodox şi a vicarului 5 • Satele brănene mai plăteau şi alte taxe:
tax•a pentru firea.ire vi1ţeil, de 9 creiţari, rp1entru fieca.re ca1r de fîn cosit pe
livezile domeniale, 4 creiţari, pentru folosiirea oelor 20 de munţi, 1,40 f.Jorini.
pentru iemafol oHor ; oolonH care .aveau pive, dîrriSote, joagărre p.lă-teau o
taxă de 8,20 florini anua!l pentru fiecare 1piuă. Acea1S1tă taxă din urmă se
1

C. C. M u ş I ea, op. cit., p. 396.

St. M e te ş, op. cit., p. 261-263, 268-269, 271-277, 278-28{ 288-299,
294-299, 301-303; L. Pa ta k i, op. cit., p. 114-115; Arh. st. Braşov, Act. mag.,
doc. nr. 4272/1848.
3 S t. M i k ~ o s, op. cit.; Tot h Z o 1 ta n, Mi~ările ţărăneţti din Munţii Apuseniplnă la 1848, p. 113.
4 C. C. M u ş il ea, op. cit., p. 396.
5 Ibidem.
2
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achita şi de colonii din celelalte sate 1• In anul 1847. colonii, inquilinii,_
străinii şi ţig;ani'i din Săcele, Sirian, Zăirneşti. V•lăideni, Cri:obav. Apaţa şi
Satu Nou .au achita1t magistl'laiului suma de 30 966 ]lorini, reprezentînd
impozitul pe avere, împreună cu celelalte taxe 2 •
P1rintre formele constrîngerH extraeconomice pmcticate în Ţar.a Bî-rnei
era, ma·i întîi, oblii·gaţi1a de a 1transport.a .anumiite lemne de foc. Unii duceau
lemne pentru şcoail·a să·seaiscă din Braşov, .alţii 1pentru a!"ma.tă, ailţii pentru
magazi,a de l•emne a oraşului de unde se vindeau populaţiei. O parte din
aceste lemne erau numite „lemne de Crăciun". Fiecare colon care avea o
vită de iracţiune ern obligat -să tl'lansporte gratuit o .anumHă caniita.te de
lemne după numărul vitelor 3 pentru autorităţile civile din oraş 4• In anul
1848, satul Zărneşti trebuia -să predea 104 stînJeni, V1lă·deni 109 stînjeni,
Crizbav 107 stînjeni, Apaţa 120 stînjeni, Satu Nou 207 stînjeni 5 •
Ţăranii suportau în acelaşi timp toate cheltuielile satului, care nu
erau .aş.a de mici. In aceste cheHuieli intrau şi roate depl.asăirile 1lia oraş a:le
birăilor, pîrgarilor, precum şi salariul notarului 8•
Colonii erau cons.trînşi apoi 5ă facă căirăuşie pe seama magioskaituilui
sau arendaşului, să fia.că munci cu palmeJ.e ·sau cu carul penitru reparnrea
drumuri.lor, poduri:lor, mori.lor, iazurilor, isă cureţe rpădul"ile domeni,a.le de
lemne uscate etc. 7 • Brănenii trebuiau să cosească iarba, să adune şi să
pună fînul în clăi, dădeau jeleri pentru împrejmuirea grădinii cetăţii, mai
făceau munci pentru întreţinereia i.azu.ri.lor de la dîirste, jcagăre. Aprovizionau castelul şi casa vămii cu lemne de foc, mergeau o dată sau de mai
multe ori pe săptămînă .Ja Braşov pentru a.ducerea a.limentelor pe seama
castelanului şi angajaţilor castelanului, cărau nuiele, pietre pentru castel 8 •
O altă formă de con-strîngere exk·aeconomică praotica1ă frecvent în
Ţ.ara Bîrsei era pedepsi.rea corpor<ilă a ţăranului.
Astfel, arendaşul poseisiuni·i Zămeşti, M. Dtick, ameninţa adeseori pe
ţărani că v·a ba.te pe porc.arii satului d·acă vor mai mîn.a porcii în munţi
la ghindă şi jir 9 • Ţăranii din Zărneşti se plîngeau adeseori împotriva preotului cămătar N. Comş.a şi a ailtor oameni bogaţi din iSiat ca·re-i torturau cu
grosul. "Aproape de uliţa mare din Zărneşti, arătau ei, era un gros mare de
fag cu găuri şi 1oa·tă bunăvremea er.au acolo oameni şi femei cu picioarele
în butuci, de nu puteau mişca, iar cei care treceau se înfiorau" 10• Tot în
Zărneşti, un aH preot a pedep.si1t .uil colon ·să i se pună zgardă de fier şi
1
Arh. st Braşov, doc .. nr. 4272/1848; c_ C. M u ş Ie a, op. cit.: Arh. st. Braşov,
Contracte de arendă 11i închiriere, inventar redactat de E. Li m o na, p. 55, 71-72
(în mss.).
2 Ca.Icul făcut de autor, după St. Mi k ~os, op. cit.
3 Arh. st. Braşov, Aot. mag., doc. nr. 4272/1848- Contracte de arendă :;i închiriere.
ltnv. rect. E. Li rn o na, p. 41-42, 47, 50, 60, 64 (în rnss.), Rechtslage„. P- 51-52.
4 Arh. st. Braşov, Act. mag., doc nr. 4272/1848; C. C. M u ş Ie a, op. cii„ P- 401.
5 Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4272/1848.
8 C. C. M u ş I ea, op. cit., p. 400.
.
7
Arh. st. Braşov, Act. mag., doc_ m. 2251, '3327/1848, Reclrtslage..., p. 53-54.
8 Arh. st. Braşov, Contracte de arendă Iii închiriere, inventar redactai de E. Lim 0"1 a, p. 55-57 (în mss.) ; L Ci inc i .u, op. cit., p. 408.
9
C. C. M u ş Ie a, Protopopul Bratu 11i fiul său Nicolae, Bra~v. 1936, p. 20.
10 Ibidem, p. 60.
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fie ţinut a15.tfel 1legia.t cu un nanţ <le fier de un pom d'in c:udea biserici1i
timp de două or-e, în văz•u.I şi ibal!jocur.a oameni1lm, pentru că ţăr.anul nu ·a
putut plăti o cupă de undelemn pentru biserică, adică pentru preot 1•
Colonii şi inquilinii nu aveau voie 1Să ţină o~rciumi, să deschidă mori,
măcelării, să fi.a1rbă rachiu, ·să ţină Hr.gur:i, .să vine?Je, oă ·pescu:ia?Scă sau să
strîngă jir, acestea fiind considerate ca drepturi exclusive ale oraşului 2 •
O fo.rmă die imunitate pr1aotic.ată în Ţ,ar.a BîriS'ei ena iSCU'tiirea unor conlri·bua1biili frunfa'Şi din 1S.a1t - oa pr'ima:riii, jur:aţii, dia.1Scăl.i:i, măcefa1rii, drciumarii, păzitorii de cîimp şi văduvei)e acestora - de p:lia.ta impozHelor pe
avere şi ide ceilelailt1e taxe, fădnd să cadă 1ioa1te isairoini1le pe urheirH celor
săraci 3 •

Exiploafo1rea celor apmap.e 40 OOO de ţărnni depenidooţi, .români şi
maghiari, de cărl:re oraşul Hl"'aşov er.a dubJ.ată ide cea 1ausitri.acă, ţăranii fiind
obl.ig.aţi ·să dea provizii pentru a•rmată, să ~acă tran6'porturi, .să încartiruiască soldaţi 4 •

pe care am văzut
de ora·şuil Bnaşov ne arntă că modificări,Jc
1780, 1819-1820 1111u .au .adus îmbunătăţiiri
esenţiale în vi·ata ţăranifor supuşi. ln 1rea1H:t1a1be, ·toate modificările ·aces.tea au
menţinut în aceeaşi stare marea proprietate domenială, care stătea la baza
raporturilor de piro<lucţie dintre coloni etc. şi 'P'aiiridaibu1l săseisic, dt şi principalele sarcini feudale 5 •
Ob;l1ig.aţH1•e pe 0a1re 1le avea1u ţă-m•ni'i d·ependenţi faţă de oir.aşu.1 Br.aşov
erau atîi: de grele, îneîit ţăir.an:ii nu ;Je puteau .suporta. In 1pilîngerile •pe care 'le
înaintau aufonităţilor î1ntîilnim aocente de amă·răciuine oa .acootea : „ne
ajunge, spuneau colonii din comuna Şimea, în 1830, cit isîntem de necăjiţi
cu dăjdi:ile impărăteşti gre1Je şi cu •scumpebe.a". Br.aşovenii şi zărneşteni1i
spuneau adeseori revoltaţi : „ne qmoară cu taxele şi cu comisiile" 6 • Chiar
şi uneJ.e org.am:~ otida le sînt iSi.lite să recunoa.stCă starea de ani-:rerie în cairc
trăi·au ţămnii dependenţi. St C:l0isi11s, pcroeproml r.eg.ail, ISCUZ!Înidu-se în 1848
Chi.a•r sumarul iialbilou .a1l

olbliigaţiilor şi 1restricţii.Jor

că le .aveau ţăr.:inii supuşi fiaţă
făoute prin uirba1rii1lie din 1769,

1

C. C. M u ş ,J ea, Protopopul Bratu şi fiul său Nicolae, p. 30, 31.
Arh. st. Brnşov, Tiatbeilele de reo'rtficare pe am.li! 1846--1847; Act mag., doc.
nr. 2447/1848; Arh. st. B.ra·şov, Contracte de arendă şi i.nchiriere, g1nv. ired. E. L1 m o na,
p. 41 (în mss.).
3 Arh. st Braşov, T.ahele de .rec;Hfica.re pe 8111U! 1846-1847, doc ..111r. 2447/1848.
4
C. Daicoviciu, Şt. Pascu ... Din istoria Transilvaniei, voi. I., ed. a II-a, p. 261.
5 De a•ltfeil, aşa-zisele „faceri'. de bine" prevăzute în urbari:le din 1780 şi 1819 erau
astfel ticluite şi formulate, încît să servească tot domnului <le pămînt. A3tlel se permitea
fierberea rachiului în comune, dar numai dacă nu se interzkea .a.ceasta prin vreo decizie
gubern'.ală; se permitea vînzarea băuturilor a.looolice, dar ţăranii erau obl;gaţi să le
vîndă oraşului şi cu preţul stabili'! de organele sole, comerci-alizarea lor permiţîndu-se
numai între 8 noiembrie şi 25 decembrie. Se a·clmitea strîngerea jirului şi a ghindei din
pădurile domen'ale, dar contractele de arendă prevedeau că supuşii trebu·ie să răscumpere
dreptul de giliindărit, taxa de ribcumpăr:1re fiind dom cu o cindme mai mică decît cea
oferită de străi•ni. ,<;;e permitea vînzarea cărnii vitelor lovHe ..dar numai cu consimlă
mîntul magistr.afolui. Teoretic se ndmitea s[1 se macine si la alte mori dedt ia cele
ale oraşu!ui, dar cînd îşi construiau cokintii asemenea moPi: magistr.atul le lua pe seama
oraşl.ll!ui. (Arh. st. Brnşov, Act. mil,g'„ doz. nr. 5207/1847, 1478/1848, Co11tracte de arendă
~i închirieri, p. 43 (~n mss.), Colec(i<1 Urbarii: Rechtslaf.!.e .... p. 43--1/i; d. Din istoria
Transilvaniei, ivol. I., ed. a II-a, p. 261-262).
6
C. C. Muş1e.a, fondul Brn11, p. 401.
1

2
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de magi•striar!: că nu ia pu1tur!: î111ca1Sa impozHu1l regal, 1Spunea : "cea mai
mare par-te dintre conitr·ibu.abiiHi din .sa-te sînt foar'i:ie 5ă.raci" 1•
O altă împrejurare care a contribuH fa. i111tensifioarea expfo:a.tării ţăra
nitkJir .supuşi era adminiistrarea vastelor poses.iuni domeniale de către magistrat, începînd de la sfîrş1tul secolului al XVIII-iea, prin arendaşi. Sistenml posesiuni.i pămîntu1lui 1eg.at de iobăgie şi de rînduielile medievale devenea o piedică în ca1Jea drcut!aţiei comerciale şi cap'ita!i.s1e moderne, spune
Lenin. Economia caipHatliistă „cer·e libera circu.J.aţie comercială a pămîntului,
libera lui luare şi dare în airendă, potrivit cerinţelor pieţei, potrivit cerin\cilor formaţiunii economice burgheze" 2 •
Luînd în arendă de la magistrnt munţii cu păduri bogat·e în jir, ghindă
şi vîniat, rîuri1le în oan~ mişunau o mulţime de peşti, dreptul de morărit,
cîrciumă.r:ir!:, măcelă1rit, pescuit, vînat, Ji.veziile cu tot fe.lu1l de pomi frudiferi,
ogoa,role, păşunii,Je, fînaţuri1le, precum şi dreptul de .a .adunia toa•te contribuţii.Ie băneşti sa·u în na·tură de la coloni 3, arendaşii emu . in~ereisaţi să
obţină cît mai multe produ.se agricoh~ sau de .ailtă .matură, desr!:inate pieţei,
ca .să poaită dobîndi şi un surplus tot mai mare dre bani. Arendaşii luau
astf.el, nu numa·i o p-a-rte mai mare din supmmunca iobag1ifor, ci chia.r şi
o pa.rte din munca ·l·o.r neces·arră, ceea ce însemna, în fornd, o inten1Sificare
a exploatării ţăranilor deoarece oantitatea de 1produse •sporită pe care o luau
arendaşii pentru pJ.ată .se producea tot cu .aceeaşi tehnică mdimenta<ră,
ducînd la intensifka.rea muncii ţă1r.aniilor.
Tran.sformarna pămîntu.Jui de căiire magistrnt înrr-Utn .s:implu obiect de
comerţ şi îngloba:rea lui în capiita1t însemna, de :taipt, exercitairea unei expJo.a"
tări sporitoe, duble, a.sup.ra ţăranului. Pe Hngă achiita.rea dif€1
ritel0ir forme de
~entă în natură, muncă s•au ·ba.ni, strînsie de airendaşi cu to1 feluil de abuzuri.
şi metode brutale de co111s1.~îngeire exfr.aeconomică, ţărani.i suportau şi ren1ia
încasată de arendaşi sub forma taxei de arendare, măr•ir!:ă cu ocazia
reînnofrii contriadelor de 1<Mendă, taxe s[oa'"'se în uilitima anailiză to[
prin exp1loafarea neimi1loa1să .a ţărănimi-i. Intre anii 1801 ·şi 1846, cei
pesite 30 de arendaşi domenia1li au vă.r1sat în casa ora1şului suma de 297 292
florini, drept taxă de arendă. Unii dintre aceştia, ca G. von Closius, von
Seulen, S. Litschen, Fir. Clompe au ţinut ani în şi1r în .a.rendă, în prima
jumătate a .secolului a•l XIX-iea, aceleaşi posesiuni : Satuilung, Purcăreni
şi Zizin. S. Litschen "'1rend1aise în .acel.aşi 1imp şi posesiuni1le Zărneşti şi
Brian. N. Mysz a arenda·t timp de 30 de ani, în acelaşi initerva1J, po.sesfani.Ie
Baciu, Turcheş şi Cernatu. Poses'iunea domenială er.a penrl:rn ei o întreprindere producăitoaire de mă1rfuri pen:tiru piaţă, o .suinsă producătoare de
plusv·aloare.
Introduşi :Ja început ca simp1le unelte ale stăpînuilui feud.ai!, .a1rendaşii
posesiuni:lo.r braşovene, .r.ecrutaţi dintre neguS'tori, bancheri isau industriaşi,
Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 3639/1948, lnd. textilă ... , voi. 11/1, p. 293.
V. I. Lenin, Opere, voi. 20, Ed. P.M.R., 1950, p. 126.
Arendaşii aveau nu numa·i un rol fiscal în posesiuni!e arendate, ci şi unul polit:c,
admin·istrativ şi judecătoresc. Ei se îngrijeau de predarea recruţilor, asistau pe birăi în
probleme de succesiune; îşi spuneau cuvîntul la .alegerea biră'.lor şi juraţilor, erau asesori
lll il!lspecfia .domenJală (Arh. st. Braşov, Contracte de arendă ... , p. 42).
1

2

3
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juoau, în preajma anulu1i 1848, un însenmait rol în iaisu:prirea e<:onomică,
a ţărănimii dependente. Ei contribuiau totodată la pă
trunderea capitalismului în agricultură 1•
Ţăranii dependenţi, .rcmâni şi maghiari, erau a~mp'fiţi şi .pe pfan
naţional de patriciatul săisesc, care monopoliza 1p11iv:i1legiuil ituturor drepturilor politice şi civile în Ţar.a Bîlf'sei.
Cererile înra:intate în repeta·te rîndU'ri magistriaitului braşovean de către
reprezentanţii popuilaţiei româneş·ti din B.ra.şov de a li ·se acorda şi românifor drepturi ega.le pe pi.an· politic şi civil cu ale 1saşilor, în virtute.a faptului că .reprezentau majoritaitea populiaţiei în Ţara Bî11sei, au fost respin~
în mod sistema,tic. Judecăitoml districtului, Wentwl, şi isenatoml Lassel,
·Care ..au anchet.ari: în anul 1838 mai mulie plîngeri a.le românilor spuneau:
„plîngerj.le lor meriri:ă respinse, cu .am mai mulii: cu c-ît sînt neîn·temeiate ....
Ei nu constituie majoiritiatea populaţiei, cum .spun în j.a.!bă, ci sînt mal
puţini, aşezaţi în localităţile săseşti treptat, ca ciobani, zilieri, lucrători manuali" 2 • Răspunzînd, în anul 1847, unei noi cereri a mai multor locuitori
români d·in Ta:ra Bîrsei de a iS·e buour.a de aceleaşi drepturi civile şi politice
ca 1siaşii, comunitatea oraşului .a,r.M.a mmătoairel·e: „Saşii... 1sînt îndreptăţiţi
să excitudă .pe nesaşi de :la e:xierciţiul drepturilor politice pc păimîntul săisesc"
pentru că „isaşii formează din 1punot de vodere po!Hic şi naţiona:l un corp
închis". Contestînd dre.p1buil eg.a1l ail 1români.lor de .a cere ega;lifate de drepturi
cu saşii, comuniita-tea oraşului iadăug.a : „iromâniH nu pot p·retinde pe bază
leg1ală şi pe 1emei ·de drept pozitiv să •se bucur~ de drepturi cetăţeneşti
printre saşi" 3 • Printre condiţiile 4 puse în 1847 de comunitatea oraşului
pentru ca ncsa•şii să poaită obţine anumi.te drepturi cetăţeneşti se prevedea
şi cond•iţia c.a ool1icitan1ul •3ă ~i·e cetăţean .liber şi să fiacă dovadă că este
p.roprioet ar fund.ar. Ţăiranii dependenţi, nefiind J.ioori şi nea•vînd proprietate
fundară, nu ·pubeau cere, ca aitare, a·stfel de drepturi.
Exp:loafarea economică ia ţă.r.anHor dependenţi de oraşu1! Braşov se
a:soc:ia, aş.adar, şi cu .asuprirea lor naţionailă ·de cătire patriciatul 6ă·sesc.
Cercetairea noas:liră ne diuce .t.a dtevia concluziii. In preajma ia.nutui
1848, oind noi1le forţe de producţie capHaHste tăioeiaiu ·p·rog.rese din ce în ce
mai însemnaite în Ţ.a;ra Bîrsei, subminînd barel·e feud.alisimu1lui intrate în
criză, oraşul Brnşov se aii1nma oa un m.a·re propr:i'et•ar feudal, care expJoata
aproape 40 OOO de ţăirl8.lfl!i români şi maghiari .aflaţi în cele 26. de sare
dependoote.
socială şi naţională

0

0

Ar~. st. B;-m;;c~v, Contracte de arendă ... p. 41-43, 46-48, 49-57, 60~8. 70-72,
p. II ; Istoria Romame1, voi. II, Ed. Aca<lem'.ei. Bucureşti, 1964. p. 933.
2
lnd. textilă ... , voi. 11/3, p. 437-440.
1

3

Ibidem.

A:este condiţii erau: I) solioitantul să declare că cere dreplul cetătenesc săsesc,
ca ".rea sa promoveze interesul n.ational şi porn:c săsesc ; 2) să facă dovadă că familia
locuieşte c~l .P~tin. d_~ IOO__de an! în loc~! unde solicită dreptul de cetăţean; 3) că nu este
s_upus _unei _iunsd1c~1 ~trarne, ca e~le liber; 4) în ceea ce priveşte scrisul, cititul, soco·
titul _sa faca_ ~ov~.d~ ca are ~unoşt:nte!e prescr:se saşilor; 5) că posedă l:rnba germanii;
6) sa depl.lina iurammt de cetate.an lll hmba germană; 7) sii facă dovada că a dobî.ndit in
mod ·le~a~ o propr.ietaite fu.nciară. (Ind. textilă ... , voi. 11/3, p. 437-440).
_
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ŢăTanii dependenţi de oraşurl Braşov - coloni (iobagi), inquilini (je(străini) şi ţig.ani erau oblig·aţi 5ă facă diferite mund
şi prestaţii, să dea dijme din toate produsele, să achHe numeroa•se taxe,
strînse de arendaşii domeni.a11i prin fot felul de rmetode aspre de constrîngere
extraeconomică.
Dezvorlfarea oopitalismului în Braşov şi Ţara Bîrsei, pătrunderea
ret.aţiilor capitaliste în satele domeniale sub diferite forme, în preajma
anului 1848, au contribuit !ia înrăutăţirea condiţiilor de viaţă ia.Ie ţăra
nilor dependenţi, ascuţind contradicţiile socia'1e şi naţionale dintre aceştia
şi patriciartul să·sesc.

leri), extranei
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