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Statutul de la 1728
al
breslei cizmarilor din

Reghinul-Săsesc

Dorin-Ioan RUS

Una dintre cele mai importante bresle ale Reghinului medieval, sigura de altfel de la care avem documente
scrise păstrate în urma distrugătorului incendiu de la 2 noiembrie 1848, a fost aceea a cizmarilor. Datorită
documentelor păstrate', s-a reuşit reconstituirea istoriei acestei bresle2, mai apoi, pe baza acesteia, o prezentare a
sistemului de breaslă din acelaşi târg\ de către acelaşi autor, director în perioada interbelică a gimnaziului "G.D.
Teutsch" din localitate.
Documentul de la 1728, aflat la Direcţia Arhivelor Statului din Târgu-Mureş, conţine 10 file, n-a fost tradus
în totalitate, fiind doar prezentat în mod succint de către T. Schwab, în lucrarea menţionată4 , şi reluat întocmai în
recenta monografie a oraşului 5 .
Înainte de a trece la descrierea şi traducerea propriu-zisă a documentului, se impune o scurtă prezentare a
istoriei acestei bresle până la anul 1728, anul emiterii acestuia la Viena.
Meşteşugul cizmăritului din Reghinul-Săsesc este pomenit prima dată în documente la 1474, mai precis în
Registrul Frăţiei Sfântului .Johann a Calfelor de Cizmari. Nu ştim însă dacă erau constitui ţi în breaslă6 • Numărul
lor mare ne permite totuşi să presupunem aceasta.
Aflăm că la 1560 cizmarii cu pielarii şi curelarii formau o singură breaslă, din cauza numărului mic de
breslaşi înrudi ţi existenţi atunci în Reghin 7•
Traugott Schwab spunea în lucrarea citată, că la "1725 se grupează meşteşugarii cizmari în doua bresle, aşa
numiţii cizmmi maghiari ( Tschismenmacherzunff) şi cizmani ge1mani (Schusterzunff)." Lucrarea sa a fost scrisă la
1940 sub imboldul ideilor naţionaliste, astfel făcând atlrmaţia că existau două bresle a cizmarilor, cea a cizmarilor
germani şi cea a cizmarilor maghiari. A existat de fapt o separare tehnologică în cadrul breslei cizmarilor, între cei care
tăceau cizme nemţeşti, şi cei care tăceau cizme ungureşti; dovada pentru aceasta o aduce "Dicţionarul limbii folosite de
meşteşugani din Bistnja şi Reghiri', în care apar explicaţii privind termenii folosiţi în cadrul acestui meşteşug. 8

"Statutul breslei cizmarilor din Reghin", 1728,la Arhivele Statului Târgu-Mureş, fond Asocia! ia industrială a cizmarilor din Reghin,
inventar nr. 169, document nr. 1O, filă cu pergament cu sigiliu aplicat;"Zunftregeln", fotocopie de la Biblioteca Municipală "Petru
Maior" din Reghin, nr.93(498}, R31, nr.28, publicat de Rus Dorin Ioan în RB, nr XII-XIII, 1999, p. 337-347, ca anexă a studiului
"Emlu,tiameştcşugurilor din Reghin". "Articolele Fră!ietălii Calfelor de cizmari din Reghin", 1819, la Arhivele Statului Sibiu,
fond Brukenlhal, Z 1-7. nr 183 ;"Dic1ionarullimbii folosite de meşteşugarii din Bistri1a şi Reghin", la Arhivele Statului Sibiu, fond
Brukenthal, K 6-8, nr. 69.
Schwab Tmugott, Dic Gcschichtcdie Siichsisch Rcgencr Tschismemuachcr Zw1ft ausAn/ass dcr 600 Jahrfeier, în "Bistrizer Deutsche
Zeitung", nr. 59 si 60 din 1928.
·' Schwab Traugott, Zunftgescbichte dcr Stadt Siichsisch-Recn, în AVSL, voi 50/1944, p.496-515.
4
Schwab Traugott, Zunftgcschichte .. ., p. 508-510.
5
Ernst Philippi şi Wigant Weltzer, Siichsisch-Rcgen. Die Stadt am Berge. Lebensb!ldeJ· f/US der VeJg;mgenheit einer k/cinen Stadt in
Siebenbiirgen, Bochum, 1991, p.187-189.
' Franz Zinuuermann, Das Register der Johfi11J1es Bruderschaft und dic AriJke/ der Hermannst(dter Schusterzunft aus dem 16. Und
17. .hthrhundcrt în AVSL, NF, Bd 16" 1881, p. 355.
1
Traugott Schwab, op cit, p. 501.
8
Dic,tionMul hillbJi folosite de meşteşugMJi din Bistr~ta şi Re,ghin, la Arhivele Statului Sibiu Fond Brukenthal, K 6-8, nr.69.
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Despre obiceiurile breslaşilor de a-şi petrece în mod plăcut timpul liber aflăm de la folcloristul Joseph
Haltrich, care descrie o procesiune a Frăţiilor din Reghin, când duceau lada pentru Părintele nou ales al calfelor,
sau când ei îşi ţineau serbările după obişnuite. El ne spune că cizmarii aveau sugerat un trandafir cu monete de
argint sunătoare şi un omul cu catalige9, care se deplasau împreună cu alte persoane mascate sugerând celelalte
bresle, pe străzile oraşului 10 •
Documentul conţine 1O file, primele două şi ultima fiind scrise în limba latină, celelalte în germană, cu
litere gotice cursive. Primul rând al documentului este scris cu litere majuscule, partea superioară a primei pagini
fiind ornamentată cu motive florale.

Statutul breslei cizmarilor de la 1728
NOI, CAROL AL VI-LEA, ales prin graţia lui Dumnezeu pentru totdeauna Împărat al Romamlor, Augustus
al Gennaniei şi Hispamilor, Ungariei, Boemiei etc, rege, Arh1duce al Austriei şi Principe al Transilvanie!~ dăm
pentru memone pnn prezentele: deoarece prudenţi şi circumspecţi Simon Bogner, Magistru secundar şi Georgius
Leonhard deputat al aceleiaşi contubernii, membru asociat al contuberniei breslei cizmarilor existente i'n oraşul
Reghinul-Săsesc, comitatul Turda, care este locuit de cei care au reşedinţa şi activează acolo in activitatea scrisă
maijos, i'n proprietă.,t!le lor, şi ai tuturor celorlalţi ai breslei pomenite mai Înainte i'n cetatea Reghinul-Săsesc, cu
numele conducătonlor cizmari şi in persoanele care vin personal În prezenţa noastră au folosit şi ne-au adus şi neau prezentat nişte scrimri ale Noastre privilegiale pentru breasla meşteşugărească a cizmar1lor i'n cetatea Noastră
liberă regală saxonică a Sibiului, a celor care işi au reşedinţa şi activează acolo, acordate prin clemenţa Noastră.
Cei care Ne cer Nouă datonile cu instanţă intr-un mod foarte um1l, ca Noi să socotim demn să facem ca să fie
extrădaţi şi Împrăştiaţi, scrisonle Noastre priv!legiale scn'se mai inainte adăugând ca aprobare şi consensul breslei
numite a cizmar1lor sib1em~ să tacem demn să fie trecute şi transcn'se, pentru o uniune mai puternică ce trebuie
instituită printre breslele recenzate mai Înainte, breasla cizmarilor din Reghinul-Săsesc care va fi drept garanţie.
Dispoz1ţia acestor scn'sori priv!legiale şi conţinutul verbal unnează În acest mod· NOI, CAROL AL VI-LEA, prin
graţia lui Dumnezeu Împărat al Romamlor, A ugustus al Gennaniei, etc., Arhiduce al A ustrie1; Duce al Burgundiei;
BrabantulUI~ etc PRINCIPE al TRANSILVAN!EI şi Suebiei~ etc. Încredin,tăm memorieiprin di'lpozJ/ia celor prezen,ti
cele care semmfică tuturor cărora le duce la bun sfărşit. Dacă Într-adevăr toată republica ordonată a cetă,tenilor
săi, să pună foarte mult păstrarea sa, de unde sunt alternate schimbări reciproce ale ajutorulUI; prin Împărţirea in
d1ferite clase, au fost introduse din aceasta lucrări ale dlieritelor meşteşuguri pentru care o producţie crudă a
natuni să se elibereze J'n formă potrivită pentru folosinţa umană şi ca acolo să fie orânduite prin angajaţi m!flocii
i'n domeniu/lor. Au fost orânduite pe bună dreptate şi prin legi sigure, societă.,ti ale meşteşugar!lor, fi"ăţietă.,ti şi alte
colegii ordonate ale cetă.,temlor. Din această cauză, credincioşii Noştri din cetatea liberă regală Sibiu, cizmani
care trăiesc la un loc i'n breaslă de o sută de ani Inainte până când să fie găsite În acelaşi Joc două sedii ale acestui
meşteşug, cu o societate pentru cizmari ce foloseau privilegiile şi posibilităţJle acestora. Acum insă chiar prin
lucruri mici care cresc cu trecerea timpulUI~ crescând numărul cizmarilor şi fiind declarată prieteneşte şi alian,ta cu
cizmari1~ separaţi de către aceea, au hotărât să fie ndicată pentru sine; de unde, cei care supraveghează: Thomas
Gockelius, Staphanus Wolf, Andreas Brenner, Martinus Schmiedt, Daniel Fritsch, şi dintre aceştia doi staroşti
primi iar trei staroşti secunzi, mai bătrâni ~i aceleaşi bresle, şi ai tuturor celorlalţi membri ai breslei curând numite
a cizmarilor i'n Însăşi bunurile lor, in cetatea SibiulUI~ amintită de N01~ cu numele celor care lucrează acolo, şi
impreună cu confi'atele său m!flociu deputatul Jaccob, pe nume Gockeli au făcut să se vadă intr-un mod foarte
umil şi să fie prezentate Majestă,tJi Noastre nişte Reguli şi Articole cu aprobarea reciprocă a lor JÎJŞJle şi cu voturi
unite pentru raţiunea care trebuie instituită intre ele insele, in modul de viaţă şi trebuie ndicată şi i"ntărită breasla

9
10

Joseph Haltrich, Zur Geschichte von Sachsisch Regen scit den letzten hundert .Jalu·en, în AVSL, voi II, Hennannstadt, 1858.
Ernst Philippi şi Wigant Weltzer, op cit., p. 186.
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~i /Tăţietatea meşteşugului numi~ cele făcute şi întocmite între ele însele, şi există rugămintea pentru M~jestatea
Noastră cu umilinţă, în numele celor de mai sus, ce Noi să fim demni să o aprobăm şi să confinnăm regulile spuse
şi articolele pentru Binele cetăţii numite mai înainte şi a societăţii şi dezvoltarea generală, cele directe şi concepute,
ca cei care o fac să fie cuprinşi şi înscrişi prin autenticizănle Noastre. Pentru aceaşi meşteri modemi şi pentru toţi
unnaşii acestora în mod privilegiat şi acceptăm cu plăcere pennanentă care va avea forţă pentru totdeauna şi prin
augusta Noastră autoritate princiară, întărim; dispoz~tia acestor scrisori şi articolele într-o lonnă particulară
gennanică este astlel: Trebuie ca întreaga breaslă să aleagă tot la doi ani doi maiştrii cinstiţi din rândul oamenilor
bătrâni ca staroşti de breaslă, şi apoi aleşii, fără cei care nu pretind funcţia din motive serioase, cum sunt: boala,
vârsta prea înaintată şi de lin iti va văduvie, trebuie să depună incontestabil 1Oguldeni în caseria breslei; dar dacă

cei doi ani de mai sus s-au scurs, trebuie ca pe mai departe nici un maistru care s-a prezentat să nu se reprezinte
forţat în contra liberei sale voinţe. 2. Îndatorirea maistrului de breaslă trebuie să fie: să supravegheze cu hărnicie
şi conştiinciozitate toate problemele privind meşteşugul, să păstreze cu credinţă lada prevăzută cu două chei
(tiecare are o cheie diferită, şi nici unul nu o poate deschide tără celălalt) şi lucrurile care se găsesc în ea sau
aparţinătoare breslei, privilegii şi înscrisuri. Trebuie să convoace comitetul oamenilor bătrâni sau întreaga breaslă
la problemele necesare pentru a discuta cu ei lucrurile necesare care se tratează şi e bine să se dea atenţie ca nici
în interiorul şi nici în exteriorul breslei să nu i se întâmple acesteia ceva în defavoare sau dăunător [şi] dacă s-ar
putea întâmpla aceasta să fie oprită sau să se caute la locul cuvenit ca să tie oprită; trebuie să socotească cu
loialitate veniturile şi cheltuielile breslei în registrul acesteia, şi ceea ce socotelile arată, va ti depus separat la
predarea funcţiei, şi trebuie să anunţe deschis întregii bresle în ce constă aceasta.3. Trebuie ca cei doi staroşti de
breaslă să fie recompensaţi anual pentru străduinţa lor, cel mai bătrân cu cinci guldeni, cel mai tânăr cu patru
guldeni din veniturile breslci.4. De asemenea. trebuie ca breasla tot la doi ani să aleagă din mijlocul lor un scrib de
breaslă priceput în socoteli şi exersat în scrieri, care să tie la dispoziţia maiştrilor de breaslă şi pentru a face în
numele acestora socotelile, dar şi în rest actele necesare, ca: certificat de ucenicie, locuri de paspert, pentru care
trebuie să ia anual din caseria breslei trei guldeni şi de la fiecare certificat de ucenicie sau alte asemenea scrisori
din Impetiantum denarius trebuie de asemenea să aibă cincizeci, şi de asemenea, bătrânul staroste trebuie să aibă
cincizeci de dinari pentru sigiliu.5. Comitetul oamenilor bătrâni trebuie să constea din unsprezece maiştrii a căror
desemnare este după libera putere a maiştrilor de breaslă. În acesta este ales şi Părintele Calfelor şi scribul breslei
dar şi cei mai tineri după destoinicia lor, şi aceştia trebuie să fie membrii ai comitetului bătrânilor.6. Întregul
comitet al bătrânilor trebuie să aibă participare egală la consumul [recoltei] grădinii de breaslă, însă totuşi: că
staroştii pot avea două porţii din consum, fiecare; dar maiştrii care se găsesc în afara comitetului bătrânilor nu
trebuie să aibă parte la grădină în afară că merg în ea duminica şi de sărbători pentru o ieşire de recreere şi în locul
acela ei trebuie să fie autorizaţi să se distreze. 7. Breasla trebuie să aleagă anual un maistru de supraveghere din
comitetul bătrânilor, astfel că acesta să viziteze pe neaşteptate, când doreşte, atelierul fiecărui maistru, nu la un
timp anumit sau stabilit, la trei luni cel puţin, şi opera finalizată să le contişte pe cele defectuoase şi să le remită
staroştilor, apoi împreună cu aceştia şi cu încă doi din comitetul bătrâni lor, să vadă dacă şi cât de defectuoasă este
opera şi de asemenea dacă şi cât de mare trebuie să tie pedeapsa maistrului pentru aceasta. Apoi, pentru că a fost
reclamată amenda, şi breasla trebuie să tie pusă la socoteală pentru compensaţie, astfel: a patra parte a acestei
amenzi revine maistrului supraveghetor, pentru efortul său şi pentru supravegherea sigură ce trebuie să fie dată,
restul rămâne breslei. Aceste amenzi trebuie să se aplice cuviincios, nu din pasiune şi [ură] şi să nu se amendeze
doar pentru că e ceva nou, bun, curat, moderat şi de excepţie pentru maiştrii, deci cum prin aceasta un astfel de
maistru este în măsură să hotărască singur asupra unei noi invenţii sau o îmbunătăţire pentru expunerea lucrurilor
confecţionate, care să nu fie dăunătoare ţării, trebuie să recunoască asupra cărora poate să dispună să le oprească
numai autoritatea publică, şi astfel situaţia constatată trebuie să fie înfăţişată conştiincios. Dar cum breslele singure
nu se înrudesc între ele, deci cum maiştrii pot să facă înaintea altora ceva nou, (tie că sunt tineri, tie că sunt
bătrâni) să facă protecţie în faţa autorităţii locale faţă de colegii lor care i-ar invidia sau i-ar şantaja, sau să se poate
eschiva pentru a se bucura de invenţie. 8. Părintele Calfelor trebuie să fie ales tot la doi ani din comitetul bătrâni lor
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şi împreună

cu doi copreşedinţi dintre meşterii mijlocii din al"ara comitetului bătrânilor supraveghează lucrul
calfelor, pedepsesc întâmplările cele contrare lăudabilelor ohi~.:cmri meşteşugăreşti, iar în toate trimestrele se face
odată întrunire unde este necesar ca amenzile să se depună în caserie şi lada breslei la care trebuie să aibă o calfa
bătrână o cheie, şi o calfa bătrână altă cheie. Calfele care vin din alte locuri trebuie să se prezinte la Părintele
Calfelor şi să-i arate paspertul şi dacă acesta nu-l găseşte corect, înştiinţează sosirea acestuia tuturor maiştrilor
printr-o ospătare deosebită a calfelor, aşa că cel care-i .: necesar să o anunţe, să se prezinte; calfa nou venită
trebuie să fie găzduită trei zile şi trei nopţi şi ei trebui.: S<-l tie prevăzuţi cu mâncare, de unde 1 se dau din caseria
calfelor pentru fiecare zi în care calfa stă le el30 de dnwri; toate calfele trebuie să tie datoare Părintelui-Calfelor
o masă în valoare de cel puţin patru guldeni pentru L'l·lJ"til depus pentru ei. 9. La adunarea breslei (la care fiecare
maistru este dator să apară, iar cei care se găsesc a..:a..;~. ~i nu au vreo boală sau alt impediment valabil care să-I
împiedice, este amendat cu un gulden), trebuie .:f'. 1 ·ti să meargă cinstit şi modeşti, tinerii trebuie să dea celor
bătrâni chiar şi în afara adunării un respect cuvi 1n..;i, ~~. dar, de asemenea, nici aceştia nu trebuie să-i domine pe ei,
ci să-i trateze ca pe nişte confraţi, şi dacă unul ..;c tdmportă cu grosolănie şi aruncă altuia cuvinte lipsite de onoare,
trebuie să fie pedepsit imediat cu un gulden u:quresc. 10. La fiecare alegere de noi funcţionari de breaslă trebuie
ca breasla să-şi citească deschis privilegiile~~ .u :.:olele şi pentru această citire trebuie să tie admişi mereu în mod
alternativ două calfe şi doi ucenici pentru ca !ieu r..· să-şi perceapă datoria sa, şi ca nimeni să nu se poată dezvinovăţii
din necunoştinţă. 11. Ceea ce se expune la int:drin:a maiştrilor de breaslă sau se iveşte de la alte obligaţii, trebuie
să tie hotărât după sobră premeditare: ':.,ccunJam pluralitatem veterum': 12. Trebuie ca atât breasla în general cât
şi maiştrii în special să se folosească dcd să-şi d~!a silinţa să nu facă uitată iubirea aproapelui şi binele general şi
nu trebuie să facă nici o supraveghere superficială nici una deosebit de amănunţită, sau ceva asemănător, precum
că munca sau marfa lor ar trebui să fie date mai ieftin; dacă în acest caz un maistru are propria sa liberă voinţă
pentru a se împăca cu clientul breasla să nu lucreze împotrivă astfel ca libertatea lui ar suferi dintre ei ar trebui să
converseze despre aceasta şi să le rămânii lucrul. 13. Cine vrea să se petreacă în breaslă, acela trebuie ca înainte de
orice lucru să se prezinte la cei doi stm·nşti de breaslă, să-şi arate certificatul de naştere şi de muncă precum şi
paspertul, din care trebuie să reiasă: că s-a născut din căsătorie şi cinstit, şi că n-ar fi iobag imigrant, şi că s-a
comportat bine pretutindeni, în special în străinătate (unde vrea unul să se facă maistru, trebuie să stea cel puţin
patru ani şi unde a avut posibilitatea să lucreze meşteşugul în cazul în care nu a depus vreo dispensaţiune pentru
aceasta). Dacă numai aici în interior nu se găseşte vreo nevoie, ar trebui un astfel de ins să solicite la magistrat şi
la Sfatul orăşenesc permisiunea, şi dacă el însuşi susţine, şi dacă de întregul comitet al bătrânilor a fost emis un
atestat scris despre aceasta, atunci trebuie ca el, după ce a tăcut la zi obişnuita capodoperă de maistru pentru
maistru! supraveghetor, şi dacă el chiar susţine această lucrare, atunci el se alipeşte la breaslă, dar el trebuie să tie
competent să înveţe şi să muncească şi altundeva meşteşugul, şi să depună 30 de guldeni; dar un astfel de străin,
care a învăţat aici meşteşugul, 25 de guldeni; dar dacă este un fiu de cetăţean băştinaş şi a servit anul de învăţătură
aici, 20 de guldeni; şi dacă este tiu de maistru 15 guldeni, şi chiar două părţi în mod raţional chiar la încorporarea
sa, iar a treia parte în decurs de 8 ani şi banii lucrului breslei remarcaţi la articolul20, atâta timp cât nu expiră, vor
ti ceruţi; dacă se căsătoreşte însă un astfel de străin cu o văduvă sau o fiică de maistru, acesta nu mai este îndatorat
să dea mai mult de 25 de guldeni; peste aceasta el însuşi nu mai trebuie să fie îndatorat să dea în mod special nici
o masă pentru taxa care se achită, în afara celor prevăzute la articolul 15. 14. Capodopera de maistru trebuie să fie
în următorul fel: el trebuie să facă din piei de carmasin şi cordovan date patru bucăţi în prezenţa maistrului
supraveghetor, şi din rămăşiţele lor, trebuie să croiască după obiceiul care le aparţine: o pereche de cizme mari; o
pereche de cizme, o pereche de pantofi sau papuci şi o pereche de aşa numite cizme iuţi cu tocuri garnisite, pe care
el trebuie să le termine curat deci în două săptămâni şi trebuie s-o remită maistrului supraveghetor sau staroştilor
pentru verificare. Dacă acesta nu poate s-o termine fară dificultate, acela nu trebuie amendat cu bani, ci atât de
mult trebuie să lucreze calfa piesa, până ce învaţă mai bine să execute capodopera rară greşeli. 15. La anularea
diferenţei pentru capodopera de maistru, trebuie ca cel care se interesează sau calfa să tie îndatorat, împreună cu
ambii staroşti de breaslă, să dea o mică masă, compusă din trei alimente coapte, şi care să constea în ceva pr~jit,
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şi în valoare de nu mai mult de trei guldeni (şi chiar în afara sobrietăţii aparţinătoare vinului, care se înţelege). 16.
Trebuie să fie reziliat orice maistru, dacă-şi însuşeşte bunuri când vrea, (şi să fie predat unui tribunal cinstit) şi să
fie interzişi, cu o amendă de cincizeci de guldeni; el trebuie să plătească în mod liber şi cinstit datoria de breaslă,
oricât de mică ar fi, pentru ca politeţea să nu fie transformată într-o obişnuinţă şi aceasta din urmă într-o îndatorire;
şi tot ceea ce de altfel este să fie îndreptat, trebuie să fie plătit în bani lichizi. 17. Dacă li se ţine calfelor o dată pe
an întrunire, pentru aceasta trebuie să se găsească în lada lor de luat pentru fiecare persoană câte 60 de dinari. 18.
Toţi cei care până acuma au prestat munci obişnuite ca asociaţi ai breslei, orice funcţie ar avea aceştia, ca şi tinerii
maiştrii de altfel, fac acţiuni prin care distrag munca şi atelierul lor spre marea lor ruină şi devin separaţi, un astfel
de maistru nu va ti folosit în breaslă, mult mai puţin în singurul lor magazin, ci ceea ce este trebuie să fie rezolvat
prin calfele de breaslă sau alţii ai breslei pentru plata socotită calculat şi pentru ca un oarecare maistru să rămână
liniştit acasă şi să poată să-şi aştepte lucrul şi gestiunea gospodăriei unde s-o tinalizeze. 19. Şi la înmormântări,
astfel se întâmplă şi în breaslă după voinţa Domnului, nu mai mult decât a treia parte a breslei, aşa după cum este
împărţit, în părţi egale, breasla trebuie să participe la înmormântare. 20. Numai prin cele două articole de mai sus,
mai cu seamă prin articolul 18, poate să se întâmple pentru viitorul tinerilor maiştrii o mare înlesnire; din contră,
maiştrii care se găsesc încă în viaţă, au nimicit chiar ei muncile grele din breaslă, şi fără îndoială că prin aceasta au
rămas în urmă în hrana lor; aşa trebuie pentru desfătarea lor, ca toţi acei maiştrii tineri să termine această muncă
doar în parte, dar în parte trebuie s-o termine aceia doar în valoare de doi, patru, şase guldeni, după proporţiunea
celei deja terminate; dar aceia, aşa cum trebuie să tie în viitor chiar maiştrii, trebuie să depună pentru lucrul de
breaslă neterminat opt guldeni, care bani trebuie să se împartă anual între maiştrii bătrâni care sunt lipsiţi pe
deplin, atâta timp cât aceşti trăiesc încă trei ani. Dacă ei nu mai sunt în viaţă încă trei ani, atunci această uşurare a
aşa numiţilor bani din munca breslei încetează în întregime, şi acest articol 20 se casează. 21. Breasla trebuie să
prevadă oraşul şi sectorul cu muncă serioasă şi destoinică în baza dreptului aprobat de constituţia ţării la articolul
80, şi fiecare maistru să îngr~jească cu hămicie lumea, astfel ce I se comandă lui; dimpotrivă, trebuie ca pe toţi
cârpacii, care sunt interzişi, să-i înlăture din oraş şi din satele care-i sunt aparţinătoare, şi unde aceeaşi cârpaci
sunt întâlniţi; astfel, prin autoritatea publică sau judiciară a locului, toate uneltele şi materialele sunt luate şi
trebuie să fie depuse pentru ajutorul autorităţii publice, dar pentru folosul breslei, totuşi fără lezarea celor în
vârstă din susnumitul oraş; la fel şi populaţia satului unde au fost prinşi îşi însuşesc partea lor. 22. Nu-i este permis
nici unui maistru, să se mute la sat sau în vreun târg unde nu este menţinută nici o breaslă fără permisiunea
magistratului şi a breslei, în pierderea întregii justiţii de breaslă, deci; că cine face astfel ca un cârpaci, să fie
cercetat. 23. Dacă o caltă sau un maistru este implicat într-un caz de crimă, sau spargere, trebuie să se întâmple ca
acela să fie pus atâta timp la lucru, până ce cauza aceluia este dusă la sfârşit în faţa autorităţii publice. 24. Unui
maistru, care poate să ofere de lucru, îi este permis să ţină patru calfe: şi ar ti deci ca dacă unul sau altul din
meşterii bătrâni şi slabi să nu mai poată ţine pe lângă sine nici o calfa, ca acela, care are mai mult de o caltă, să-şi
facă o astfel de sarcină; şi dacă n-ar fi nici unul care să-1 aibă, atunci maiştrii pot să-şi împrumute unul altuia
calfele care sunt în acel moment în breaslă, dar nici un maistru n-are voie să înstrăineze pe altul nici în contra unei
sume mai mari, nici prin alt mod, sub amendă de trei guldeni şi retragerea acelei calfe. 25. Salariul săptămânal al
unei calfe trebuie să fie de 36 dinari, totuşi astfel încât cal fa să fie îndatorată să termine zilnic o pereche de cizme
sau o jumătate de pereche de cizme mari sau două perechi de cizme femeieşti; dar dacă însuşi maistru) va tria
calfei sale, astfel calfa trebuie să fie îndatorată să-şi termine munca după proporţia acestei munci de o zi. 26. O
văduvă trebuie să fie autorizată, după moartea soţului său să practice meşteşugul în timpul stării sale de văduvie,
şi pentru aceasta să ţină patru calfe, când ea are nevoie; dar nu trebuie să-i tie permis să ţină ucenici, ci ea trebuie
ca imediat după moartea soţului său, pe ucenicii înregistraţi de el, de-ar fi chiar fiul soţului său mort, să-1 îndrepte
de la staroştii de breaslă spre alt maistru, oriunde vrea acesta să-şi servească anii de învăţătură, şi care lucru
necesar ar putea să-I înveţe; dar cu aceasta pomenita văduvă, care poate să continue meşteşugul amintit cu atât
mai potrivit, este îndatorată staroştilor de breaslă să vadă după măsurile necesare, dacă şi cum calfele consimţi te
îşi execută îndatorirea muncii lor spre binele dorit de către meşteşugari, ca să nu-i aducă vreo daună. 27. Când
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calfele sale ar fi puţine, aşa trebuie aceia care se află acolo, să-i servească pe maiştrii un sfert de an. 28. Dacă
soseşte o nouă calfă, fară prescriere expresă, astfel trebuie ca acesta să se prezinte în trei zile la Părintele-Calfelor
şi să facă cunoscută această sosire tuturor maiştrilor, pentru că dacă doreşte să se prezinte nu mai mult decât o
dată, acesta poate să aibă nu mai mult decât un maistru, şi astfel el trebuie să fie dat aceluia care a stat mai mult
timp fără calfă; totuşi, trebuie să-1 aibă maiştrii bătrâni sau maiştrii bătrâni din cauză de boală, ca şi văduvele, care
au drept să-1 deţină înaintea tuturor; dar o calfă special recomandată trebuie să rămână cel puţin o jumătate de an
la maistru! care la prescris, dar acelui maistru care la trimis cu grosolănie împotriva breslei, trebuie să nu I se dea
nici o calfă, până când diferendul său nu este aplanat. 29. Cu privire la angajarea şi acordarea diplomei de calfa
unui ucenic, când d~ja este de 16 ani, trebuie ca un maistru, dar nu unul dintre aceia pentru care ucenicul să-i fie
propriul său fiu, mai întâi să poată fi pus la o probă liberă de 14 zile, şi dacă lor le convine după aceasta, atunci
trebuie ca maistru! să-I prezinte staroştilor de breaslă, şi cerând o zi sau ore, când angajarea se poate întâmpla în
prezenţa lor, la care părinţi tânărului, sau tutorii de la naşterea tânărului, sau cinstiţii apropiaţi, trebuie să realizeze
un certificat înscris demn de credibilitate, prin care trebuie să se declare că tânărul angajat nu va practica niciodată
în viitor fuşăreala nici oriunde în standurile libere, nici că vrea să ocupe breasla cu păcatul unei fuşăreli, şi dacă cu
aceasta are corectitudine şi nu are dificultăţi, astfel trebuie, atât cetăţenii, cât şi maiştrii, ca tânărul împreună cu
anul şi ziua să fie înscrişi în registrul de breaslă, şi trebuie ca ucenicul să ofere şase guldeni în caseria breslei, de
asemenea adunării oamenilor bătrâni nouă guldeni, maistrului său de asemenea nouă guldeni, şi pe lângă aceasta
trebuie să tie legat să servească fără deosebire patru ani de învăţătură. 30. trebuie ca în anii de învăţătură maistru!
să-I pregătească pe ucenic în mod fidel în toate chestiunile necesare meşteşugului de la început până la sfârşit şi să
nu-l împiedice pe tânăr să at1e şi să înţeleagă tot ceea ce-i este necesar şi acesta trebuie să-i înştiinţeze pe staroştii
de breaslă şi după cerinţa acelor lucruri trebuie să-i amintească maistrului îndatorirea sa; la sfârşit tinerii trebuie
să ştie cât mai bine să nu fie nevoiţi maiştrii sau văduvele de maiştrii să schimbe lucrurile meşteşugului; în afara
zilei tânărul trebuie să fie nevoit să lucreze două ore în gospodărie; dar altor lucruri despre care nu este vorba să
se opună maiştrii, altfel trebuie să depună trei groşi ca amendă, la breaslă. 31. În anii de învăţătură, trebuie ca
maistru! să-I asigure pe tânăr cu pantofi de lucru şi hrană obişnuită, şi după îndeplinirea anilor de învăţătură, să
i dea un costum în sumă totală de 1Oguldeni. 32. După desăvârşirea anilor de ucenicie el trebuie să primească
diploma de calfa în măsura obişnuită, şi după aceasta să se prezinte la Părintele-Calfelor, pentru a depune apoi în
lada breslei trei guldeni pentru ca să se aranjeze cu aceasta între ei, şi mai departe trebuie să dea masa. 33. Dacă un
ucenic, fără cauză însemnată, şi fără ca el să se fi plâns în faţa staroştilor de breaslă, ar fugi de la maistru! său, el
trebuie să depună ca amendă prima dată doi guldeni ungureşti, a doua oară patru, a treia oară opt guldeni ungureşti,
dar Ia a patra oară trebuie să tie din nou înscris. 34. După terminarea anilor de ucenicie trebuie ca ucenicul care a
fost făcut calfa să fie dator să lucreze contra salariului săptămânal un an la maistru! care l-a învăţat să fie calfă; de
asemenea, maistru! trebuie să fie dator să ţină calfa care serveşte Ia el, cel puţin un an, dar înainte să nu ti lucrat
calfa doi ani sau la maistru! său de învăţătură, sau la alt maistru din localitate ca şi caltă, şi se înţelege de la sine
aceasta, că el în anii săi de învăţătură s-a perfecţionat încă mai bine, nu trebuie săi fie dată vreo diplomă de caltă,
dar după ce el şi-a îndeplinit cei doi ani de călfie în localitatea în care a învăţat, trebuie să-i tie predată mai întâi
diploma de calfă, şi să stea apoi în locul dorit de el, dacă el, în aceeaşi localitate în care a învăţat lucrează mai
departe, sau vrea să plece în pribegie pentru experienţa necesară, tie imediat, fie mai târziu. 35. Dacă cineva
doreşte să călătorească în străinătate, pentru a învăţa mai bine, astfel de oameni experimentaţi, de asemenea mult
mai buni maiştrii şi cetăţeni, pot să-şi dea cu părerea altfel decât cei care lucrează acasă; o astfel de calfă este
nevoită să călătorească în interiorul şi în afara ţării şi să practice cel puţin patru ani meşteşugul acolo şi atâta timp
cât se poate şi în acest caz Comitetul Bătrânilor să nu se opună în mod obligatoriu sau să nu o facă în cel mai înalt
grad decât ceva anume din cauze superioare, cum ar ti cazurile de boală etc. Acela trebuie să lucreze şase ani drept
calfă şi mai curând nu poate deveni maistru; cu toate acestea trebuie să se observe şi aici în interior dacă sunt calfe
împotriva cauzelor considerabile invocate. 36. Dacă unui maistru i se întâmplă o faptă urâtă, ca furtul sau alte
asemenea incidente, chiar dacă s-ar jura pe meseria sa că va continua să-şi practice profesia, nu-i în stare prin
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propriile torţe, dar ar fi un maistru harnic, atunci trebuie ca Comitetul celor bătrâni să aibă aceasta în vedere să
scoată un ajutor din caseria breslei, pe trei ani, fară interese prevăzute dinainte. După trei ani însă el trebuie să
înapoieze ce a primit, fară drept de apel. 38. Dacă maiştrii trimit aşa numitul semn sau tablă, aceasta trebuie
purtată cu toată viteza, şi după ce acest lucru s-a tăcut, ambele rămân depuse, iar dacă vreuna este pierdută, ~cela
trebuie să tie amendat în bani, când aceasta se întâmplă în ţara sa. 39. Acestor cizmari nu le este permis să facă
precum şi să vândă alte cizme, precum cele poloneze, ungureşti, ca şi aşa-numitele cizme Dali ca şi papuci, sau să
facă rucsaci de piele altfel îşi pierd marfa; la fel, acestor cizmari nu le este permis să lucreze un alt meşteşug al
cizmăritului, decât acela din breasla cizmarilor, şi ambele bresle sunt autorizate să se viziteze reciproc, dar nu fară
înştiinţarea în prealabil a autorităţii superioare, şi chiar să-şi contişte instrumentele; la iarmaroace, pot să viziteze
doar pe acel străin care este de aceeaşi profesie sau [se ocupă cu] aceeaşi muncă. 40. Nu trebuie să-i fie permis
nimănui, în afara iarmaroacelor şi zilelor de ţară, să introducă câteva mărfuri de cizmar neterminate, şi o fac din
piele sau alt material, să tie cum vor ei, şi pentru a o vinde; dar dacă un maistru breslaş doreşte să aibă o muncă din
iarmarocul privilegiat în măsură obişnuită şi pierd, rămân apoi şi ca fuşăritor şi ca negustor. 41. Dacă vreun
cizmar introduce piele bună la pierdere de marfa, nu trebuie ca altcineva să practice astfel de lucru, nici din
localitate, nici străin, care să le fie permis să piardă ( chiar şi la necesităţi proprii şi la alte lucruri), astfel pentru
binele autorităţii publice şi spre binele breslei aceştia trebuie să cadă pentru ca staroştii de breaslă să nu sufere nici
o dăunare dintr-o astfel de pierdere şi din contră, pierzătorul nu trebuie să fie ţinut. 42. Dacă breslele de cizmari
din alte oraşe libere regeşti din Transilvania vor să emită o uniune cu breasla cizmarilor din Sibiu, astfel ei trebuie
să se bucure de articolele acelora şi vor să trăiască după aceea în acele locuri, cu condiţia ca fiecare breaslă de
cizmari din oraşele menţionate astfel sunt unite în uniunea aleasă în permisiunea voinţei regale ale prevederilor
Principatului naţional. 43. Trebuie ca maiştrii, şi calfele să nu-şi dea silinţa unei pedepse corporale ca şi lipsa unei
slujbe divine, a lenei, păcatelor, a tuşăritului, ca şi tandreţea şi plinătatea pretenţiei în acelaşi exces. Să se evite de
asemenea grădina şi rădăcinile ca şi alte jocuri păcătoase; din contră discutând, aceasta [situaţie] trebuie preluată
în primele faze de către breaslă sau când aceştia vor să ajute sau să tie lăsat şi pedepsit de către autoritatea publică
după meritul său şi să poarte cu sine această greutate a pedepsei date. 44. Un astfel de maistru trebuie să-şi
practice singur profesia, şi nici un altul pe lângă meşteşug fără cauză anume şi cu pretenţie mobilă n-ar putea să
şi practice meşteşugul condus, în tot felul de meşteşugării şi tot felul de cauze în devenire şi aceia, care fac o astfel
de muncă ce nu este de nevoie, nu este avansat; ci va fi doar ţinut mult; dar apoi autoritatea publică trebuie să aibă
o opinie aparţinătoare şi necesară.
Aşadar N01; care socotim că este de datoria Noastră Regească ca popoarele supuse Nouă care luptă nu doar
din proprie imjiativă pentru mărirea Bunului Public, să menţină IÎ1 semne asemănătoare bunelacenle bunătăpi
Noastre. Ba chiar să stimuleze şi să se suscite preocupările de acest fel, pe alţi nebreslaşi şi neîncrezăton; prin
orice efort, prin care să lăsăm amintirea provinciilor Încredinţate Nouă prin vbinţa Divină chiar pentru soarta
Noastră pentru o posteritate târzie. De aceea, să scrie toate regulile prescrise mai Inainte şi articolele prezente
primite de Majestatea Noastră mai Înainte şi inserate celorprezen,ti şi ai Noştriprin viu grai şi Înscrise ale ordinului
şi bununle pentru ei Înşişi şi pentru armonie, până când toate punctele aceloraşi; clauzele şi conţinutunle au fost
stabilite, până la punctul/a care după obicei şi IÎ1 mod legitim şi de la prf!iudiciul altora, cei care au contracte
plăcute şi acceptate le-am acceptat cu bunăvoin,tă, le-am aprobat şi ratificat şi pentru meşterii ci'zmari amintiji mai
sus şi pentru toată comunitatea aceleiaşi bresle amintită mai sus a cetăţii Noastre Sibiu şi pentru urmaşii acestora
În modul stabilit pentru a fi observate exact, şi pentru a fi ,tinute În mod privilegiat, am confirmat prin autoritatea
Noastră cezaro-crăiască şi princiară, după cum şi acceptăm, aprobăm, confirmăm şi ratJficăm cu cele plătite
dintre acestea ale Noastre şi prin Întăritura sigiliului Nostru autentic mai secret, prin puterea şi mărturia m!flocitoare
a scrisorii Dat În cetatea Noastră Viena, Austria, În ziua a zecea a Junii Iulie, În Anul Domnului o mie şapte sute
douăzeci şi cinci al patrulea al domniei Noastre germane, hispanice al douăzeci şi doilea, unga.rice şi boemice al
cincisprezecelea, şi a fost semnat maijos din dreapta de Carol, Însă din stânga de .Tohannes Bomemi/Ja de Ka/Jon
şi.a Incheiat la marginea aceluiaşi act .Tohannes VafJlai; şi erau IÎJ pergament p~ntru forma actului În mod evident
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şi cu sigiliul Aulic secret.....

"' (indescifrabil) În Anul Domnului o mie şapte sute două zeci şi opt În ziua două zeci
şi şase a lunii apnlie În marele Regnicolar al celor trei naţiuni, a Pnncipatului Transilvaniei şi a Partiumului
dominii Ungariei aceluiaşi an pnn comitele Însoţitor la ziua 10-a a lunii şi anului celor prescnse pnn gubemia
regală a Transilvaniei şi fiind Încredinţat numele ...... "' (indescifrabil) În oraşul liber regal saxonic Sibiu, fiind
Indicate şi celebra te, au fost pnmite, citite, publicate şi difuzate. Prezentele scnson" donaţionale privilegiale fiind
contrasemnate au fost subscnse... *(indescifrabil) Urmează semnături, indescitrabile.
După cum se observă, de la depunerea actelor şi până la aprobarea lor au fost necesari trei ani ( 1725-1728),
"din cauza birocraţiei", cum spunea Traugott Schwab în a sa monografie a breslei cizmarilor.
În anii următori, breasla se dezvoltă, operele lor ajungând să găsească o mare piaţă de desfacere în câmpia
ungară şi spaţiul din nordul Transilvaniei. Istoria acestei bresle poate fi reconstituită aproape în întregimea ei,
pentru perioada de după 1848 existând numeroase surse, care pot constitui baza unei cercetări viitoare.

EIN ZUNFTARTIKEL DER SĂCHSISCH-REGENER SCHUSTERZUNFT AUS DEM JAHRE 1728
(Zusammenfassung)

Nach einer kurzen Darstellung dieses Handwerks in Săchsisch-Reen, ist der Zunftartikel vorgefl.ihrt.
Danach war Hauptgrundsatz die anstăndige und gewissenhaft:e Betreibung des Handwerks sowie die
Sicherung der Lebensmoglichkeit der Mitglieder der Zunft. Niemand konnte vor Ablauf einer vierjărigen
Ausbildungszeit Geselle werden (Art.l3, 35).
Die Lerlinge durften nicht Kinder von Leibeigenen und mu/3ten mindestens 14 Jahre alt sein (Art. 29). Die
Zahl der Lahrlinge des einzelnen Meisters war zwar unbeschrănkt. Meistersohne genossen schon bei der Autnahme
gewisse Vorteile (Art. 13, 29).
Der Geselle war verptlichtet, mindestens ein Jahr lang nach seincr Freisprechung bei seinem Meister zu
arbeiten. Erst im zweiten .Tahr erbielt er den Lehrbrief (Art. 34).
Meister durfte ein Geselle nur dann werden, wenn er in seinem Gesellenbuch nachweisen konnte, da/3 er
mindestens vier auf der Wanderschaft zugebracht babe. Au/3erdem mu/3te sich jeder Geselle rechtzeitig fl.ir das
Meisterjahr melden und eine selbstgefertigte Arbeit dem Schaumeister zur Priifung vorlegen. Die
Einrichtungsgebiihr war abgestuft, je nachdem der Geselle ganz fremd oder zwar tremd war, aher im Orte gelernt
hatte, weiterhin, ob er einheimisch oder Meistersohn war. Heiratete ein Fremder eines Meisters Tochter, wurde
die Einrichtungsgebiihr wesentlich geringer.
Auch die Meister selbst waren der Kontrolle ausgesetzt. lhre Ausiibung stand den Schaumeistern zu. Sie
mu/3ten in jedem Vierteljahr die Arbeit jedes einzelnen Meisters wenigstens einmal priifen (Art. 2).
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