CONSCRIPŢIA

URBARIALA DE LA 1785
îN ŢARA HAŢEGULUI

Mihai Cerghedean

După înfrîngerea răscoalei lui Horea, în faţa stăpînitorilor se punea
problema liniştirii ţărănimii şi prevenirii unei noi ridicări la luptă. Nobilimea speriată, fără ca să vadă nimic din cauzele obiective ale răscoalei,
propune măsuri drastice: să fie loviţi cu moartea nu numai conducătorii
ci să fie pedepsiţi exemplar şi preoţii români, sate întregi să fie pustiite
sau locuitorii să fie colonizaţi în altă parte. Preocuparea de bază a nobililor, avînd acum şi sprijinul armatei imperiale, era pedepsirea cît mai
aspră a ţăranilor, luarea măsurilor pentru prevenirea reizbucnirii răscoa
lei, recuperarea lucrurilor pierdute şi despăgubirea pagubelor suferite.
Cuprinsă de furia răzbunării, nobilimea îşi face singură dreptate. Intr-o
plîngere a sătenilor din Qînţaga, o aşezare din apropierea Haţegului, se
arată că nobilii înarmaţi au venit noaptea în sat terorizînd oamenii1.
A fost necesar ca să se dea o dispoziţie specială prin care se interzice
nobilimii de a se îmbrăca în uniforme de ofiţeri pentru ca astfel să terorizeze populaţia satelor2 • Pe de altă parte în sate sosesc soldaţi şi executori care se poartă în modul cel mai brutal. Două sate din Ţara Haţegului,
Gînţaga şi Covragiu, se plîng autorităţilor de tratamentul la care au fost
supuşi .după răscoală. Se arată că „domnii" au adus 50 de soldaţi care
se poartă „ca regii" în sat. Acestora, ţăranii erau obligaţi să se supună
necondiţionat. Pentru cele mai neînsemnate fapte, soldaţii îi loveau pe
ţărani cu latul săbiilor sau îi ameninţau că îi împuşcă. Orice fel de nesupunere era reprimată imediat, ţăranii fiind arestaţi şi închişi. Această
„armată" se arată mai departe - trebuia să fie întreţinută de săteni.
Ţăranii au dat soldaţilor, fără ca să primească nici un fel de chitanţă: 9
sferturi de cereale, 15 porţii de fin şi o oaie. Pe lîngă soldaţi, în sat au
mai venit executorii care, de asemenea, au fost întreţinuţi de ţărani. .Unei
plime comisii de executori formată din 5 persoane, ţăranii le-au dat 10
groşi, 5 măsuri de ţuică, 9 stînjeni de lemne, 15 căruţe de fin, 10 sferturi
de cereale, 2 vite îngrăşate şi altele în valoare totală de 30 guldeni, dar
sătenii nu au primit chitanţă. A venit în sat o a doua comisie formată din
12 executori cărora din nou li s-a dat de fiecare sătean cîte 111 2 florini,
12 măsuri de vin şi 12 pîini. In sfirşit o a treia comisie formată din 4
executori a primit din partea sătenilor 6 ducaţi, 15 măsuri de vin, 15 pîini
şi 16 găini3. Aşadar imediat după răscoală, armata şi executorii au venit
în sate. Servind interesele nobilimii, impun despăgubirea acestora pe de
o parte, iar pe de altă parte pretind ţăranilor diferite sume de bani şi

Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 38/1785 (439).
I de m, fond. Colecţia Societăţii de ştiinţe istorice şi arheologice Comitatului
Hunedoara, dos. 15/1785.
3 Idem, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 38/1785 (434).
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produse pentru uzul propriu. Nobilul, executorul şi armata uniţi acţionau
pentru pedepsirea şi intimidarea celor care s-au ridicat la luptă, pentru
prevenirea unei noi răbufniri a răscoalei.
Problema liniştirii ţăranilor, dar mai ales aceea a prevenirii unei noi
ridicări preocupa în egală măsură şi statul. Dacă nobilimea, orbită de
furia răzbunării, urmărea doar pedepsirea ţăranilor şi înăsprirea legilor, statul procedează mult mai abil, urmărind în fond acelaşi scop: exploatarea ţăranilor, principala sursă a veniturilor atît ale nobilimii cît şi
ale statului.
Contele Jankovics analizînd, în calitatea sa de comisar regal, cauzele
răscoalei, le rezuma la: asupririle dregătorilor domeniali şi comunali precum şi asupririle de pe moşia nobiliară, conscripţia militară, întîrzierea
la luarea unor măsuri pentru liniştirea lucrurilor, „întunecimea plebei"*,
etc. Pentru rezolvarea acestor stări de lucruri se propun: introducerea
unui urbariu care să reglementeze raporturile dintre ţăran şi proprietarul
de pămînt, să se urmărească respectarea întocmai a acestui urbariu, să
se instituie şcoli naţionale, casele împrăştiate în munţi să fie aşezate grupat, etc. 4• Impăratul a fost de acord cu concluziile lui Iankovics şi ia
măsuri în consecinţă. Astfel, încă în aprilie 1785 împăratul, printr-un ordin, anunţă o reglementare urbarială. In vara lui 1785 a sosit şi ordinul
pentru efectuarea conscripţiei. In Comitatul Hunedoara lucrările conscripţiei au început în vara anului 1785. Nu se poate preciza dacă conscripţia
a cuprins toate aşezările din comitatul Hunedoara sau numai o parte.
In urma cercetărilor întreprinse pînă în prezent au fost atestate conscripţiile pentru 40-50 de aşezări din comitat. Aceste conscripţii, cu toate
limitele, sînt un tablou al situaţiei ţărănimii dependente la data respectivă. Un alt fapt demn de atenţie este limba română folosită pentru notarea răspunsurilor ţăranilor. In intenţia autorilor conscripţiei prin aceasta
se urmărea evitarea încercărilor de contrafacere. Dar valoarea ca document de limbă este deosebită, fiind atestată limba română populară la
o anumită dată cu toate deficienţele scrierii cu o ortografie împrumutată.

Urmărind conscripţiile haţegane de care dispunem 5 , avem posibilitatea cunoaşterii obligaţiilor ţărănimii dependente: iobagi şi jeleri. Primele 3 întrebări au un caracter general de definire a situaţiei ţăranilor
dependenţi ca apoi să se treacă la întrebări amănunţite privind folosinţele
şi obligaţiile sătenilor. La prima întrebare dacă satul are urbariu sau nu
are, majoritatea satelor răspund că nu ştiu de acest urbariu, dar sînt
unele (Poeni, Bouţar) care afirmă să s-ar putea ca urbariu să fie la
„domn". Mai mult, sătenii din Bouţar afirmă că la data conscripţiei nu
au urbariu, dar „domnul" lor susţine că acesta a existat, însă cu ocazia
„zarvei" a pierit. Este atestat aici un aspect al formelor pe care le-a îmbrăcat revolta ţăranilor din toamna anului 1784, acela al distrugerii actelor şi pe domeniile feudale, acte care consfinţeau starea lor de dependenţă. Totuşi s-ar putea pune la îndoială afirmaţia „domnului" privind
lipsa urbariului încercînd astfel să treacă vina din nou pe seama ţărani-

* Se

referă la neştiinţa de carte.
Istoria României, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1964, voi. III, pp. 777-778.
5 In analiză avem în vedere conscripţiile satelor: Poeni, Bouţar, Unciuc, Si!vaşul de sus, Si!vaşul de jos, Ostrovel, Hăţăgel, Băţălar. Acestea se păstrează la
Arhivele Statului Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 36/1785. De asemeni am
avut în vedere conscripţiile satelor Vîlcelele Bune, Vî!celele Rele şi Covragiu publicate de L. Botezan şi R. Shilling in „Sargetia", VII, 1970.
4

108

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Următoarele două întrebări
cizări: dacă nu este urbariu pe

vin să completeze pe prima, cerînd prece bază se fac slujbele şi în ce constau
aceste slujbe. Majoritatea satelor, potrivit afirmaţiilor celor interogaţi, nu
au contracte şi nici alte feluri de legături cu „domnul pămîntului" şi
slujbele le fac cu boii şi cu mîinile după obicei, fără ca să se poată stabili cu precizie de cînd: „slujba noastră stă gyin lucru cu mîinile şi cu boii
cu care obiceai nyam pomenit" 6 • Sînt însă cîteva localităţi în care parte
din iobagi au precizate condiţiile în care îşi prestează munca. La Unciuc,
spre exemplu, sînt 2 iobagi: Mihai Crăciun şi Mera Petru care au astfel
de contracte. Mihai Crăciun prestează slujbele după contract de 40 de
ani, dar Mera Petru nu mai are contract la mînă. In satul Poeni iobagii
domnului Kendeffi Elek au „ruptoare" pe care o plătesc cu bani, iar
ceilalţi muncesc în mod obişnuit. In ce-i priveşte pe iobagii şi jelerii din
Bouţar şi ei sînt supuşii „domnilor" printr-o „legătuială". Aşa dar, în
unele sate din Ţara Haţegului existau oameni dependenţi7 care s-au „pomenit" astfel, iar alţii sînt aşezaţi prin „legătuială" sau „contractus".
Această a doua categorie, mai puţin numeroasă, sînt oameni veniţi din p.lte
părţi şi care s-au dat ca iobagi sau jeleri domnilor pe lîngă anumite condiţii. Aceste învoieli erau încheiate între domn şi viitorul iobag individual (Mihai Crăciun din Unciuc) sau în grup (iobagii grofului Kendeffi
Elek din Poeni şi iobagii din Bouţar). In ce priveşte originea noilor aşe
zaţi în sate, conscripţia satului Poeni aduce o precizare valoroasă: „Locuitorii satului acestuia gyie nyam sintyiem gyin Ţara Rumânyască, dară
noi acest rînd gye oameny nyam pomenit aicia în sat slujind iobăgeşte" 8 ,
iar conscripţia satului Bouţar vorbeşte de o aşezare şi apoi de venirea
ulterioară a unor oameni fără să se precizeze de unde anume.
In continuare în conscripţii se face o analiză amănunţită a situaţiei
economice a satelor. Potrivit răspunsurilor, notate în conscripţie, în Ţara
Haţegului se practica asolamentul bienal, pămîntul fiind· împărţit în 2
„ţarine": una în cultură, alta lăsată pentru a fi gunoită. Un singur sat
practică asolamentul trienal avînd o „ţarină" pentru grîu, una pentru
„cucuruz" şi una o ţin necultivată şi pentru păşune. E vorba de satul Silvaşul de jos. In schimb în sate aşezate în zone mai puţin potrivite agriculturii, ca Poeni şi Bouţar, nu se practică asolamentul. La Bouţar se seamănă numai „cucuruz" şi cînepă căci .grîul nu se face, iar la Poeni „ară
tot omu pe gyinăintya căsi" 9 şi seamănă legume, porumb şi cînepă.
Următoarele întrebări se referă la condiţiile existente în sate pentru
creşterea animalelor, respectiv: fînaţe, păşuni, adăpători. Foarte amănun
ţite sînt răspunsurile în privinţa fînaţelor. Se observă că fînaţele, multe
dintre ele se cosesc de 2 ori obţinîndu-se o producţie de cca. 12 măji de

lor.

° Conscripţia

satului Ostrovel, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara,

dos. 36/1785.

7 Aşa după cum sînt prinşi în conscripţii, între iobagi şi jeleri nu se face o
deosebire precisă sau pur şi simplu acest lucru e ignorat. Cele două categorii sînt
amintite una lîngă alta fără precizarea stării, fiind pomenite doar slujbele ce trebuiau efectuate cu boii sau cu miinile de fiecare în parte.
8 Conscripţia satului Poeni, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos.
36/1785.
Credem că aşezarea acestor ţărani din Ţara Românească în Ţara Haţegului
trebuie pusă în legătură cu retragerea austriecilor din Oltenia. Ţăranii care se
ridicaseră împotriva turcilor şi fanarioţilor în momentul intrării austriecilor în
Oltenia nu se mai simţeau în siguranţă la plecarea acestora şi au preferat să se
mute peste munţi.
0 Ibidem.
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ferdaş,

dar ,sînt unele porţiuni slabe, cu „rogoz" sau altele pur şi simplu
nu se pot cosi nici măcar o dată pe an. In privinţa păşunilor, nu toate
satele au păşune suficientă păscîndu-şi animalele în sate vecine sau pe
moşia „domnului", ,după cum se afirmă în conscripţii. Condiţiile de păşu
nat nu sînt precizate. Fiind o zonă cu multe rîuri şi pîraie, în toate satele
este apă pentru adăparea vitelor.
Problema pădurilor este de asemeni cercetată de conscriptori. Se constată că sătenii au în vedere folosirea pădurii pentru două scopuri: pentru lemne de foc şi pentru lemne de construcţie. Dacă pentru lemne
de foc majoritatea satelor au posibilitate de a se aproviziona, pentru
lemne de construcţii sătenii taie lemne în pădurile „domnului" sau le aduc
din satele vecine. Nu se precizează dacă pentru folosirea pădurii „domnului" se plăteşte vreo taxă, doar sătenii din Bouţar precizează că „în vremilye celye gyie gyie mult nu am pomenit mărgine cu domnii la munţi" 10 .
In schimb pentru folosirea ghindei la îngrăşatul porcilor în pădurile domneşti, sătenii din Ostrovel plătesc cîte 6 creiţari taxă pentru „tot dărabu".
Viticultura şi pomicultura se practica în Ţara Haţegului mai ales în
acele sate unde configuraţia solului permitea acest lucru fără ca să
constituie o ocupaţie principală.
Se poate trage concluzia că ocupaţia principală a locuitorilor din
Ţara Haţegului la 1785 a fost agricultura şi creşterea animalelor, dar
încă de acum încep să fie cuprinşi şi în alte ocupaţii neagricole fără ca
acestea să devină îndeletniciri de bază. Sînt pomenite în acest sens cîteva
„fabriţe" în care sătenii din jur îşi pregăteau materialul pentru îmbră
căminte. Astfel de pive de pănură sînt amintite la Clopotiva şi Densuş,
dar se mai mergea la pivă şi la Sibişel în părţile Orăştiei. In afara acestora existau şi aşa-zisele „mori de firez" la Hobiţa, Nucşoara, Paroş, Bouţar, Bucova. Locuitorii din Bouţar dau relaţii mai amănunţite asupra folosirii acestora. In Bouţar, spre exemplu, existau 4 „mori de firez" domneşti, unde sătenii aduceau brazi din pădurea satului, care erau tăiaţi în
scînduri, dînd domnului 1/ 3 din ei. Scîndurile obţinute erau duse şi vîndute în „ţara noastră şi în Banat". Două sate, Silvaşul de jos şi Silvaşul
de sus, participă şi la lucrări legate de exploatările miniere din jur. Nu
se precizează la care anume, ci doar că duc cărbuni din pădurile Haţegu
lui cu carele la „băile de fier", de asemeni duc „pietre" şi lucră cu mîinile. Condiţiile în care se fac aceste munci le precizează satul Silvaşul de
jos unde se arată că „sînt şi băi de fiyer aproape în trei locuri, unde cu
carele ne hăznărim" 11 , adică cu tocmeală, cu plată. ln plus, aceste locuri
erau folosite pentru vînzarea produselor ţărăneşti. Continuînd pasajul de
mai sus se spune în conscripţie „fără aceia, toate celya lye vindem acolo
cu preţ"1 2 • Chiar dacă aceste ocupaţii sînt complementare ocupaţiei agricole, trebuie subliniale ca elemente care anunţă epoca modernă cînd o
bună parte a populaţiei ţărăneşti este chemată să lucreze în aceste munci
noi, reclamate de dezvoltarea societăţii omeneşti.
In sfîrşit, la capitolul „maleficia" se trece la conscrierea situaţiei
propriu-zise a ţăranului dependent: iobag sau jeler. La primele 4 întrebări nu se răspunde, acestea nici măcar nu sînt trecute în conscripţii. Nu10 Conscripţia

satului

Bouţar,

Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara,

satului

Silvaşul

de jos, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hune-

aos. 36/1765.
11 Conscripţia

doara, dos. 36/1765.
12 Ibidem.
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mai satul Bouţar răspunde la primele două întrebări arătînd că au în
cîteva locuri pămînt .arabil şi fînaţe inundabile.
Punctul 5 vine cu precizări deosebit de importante în ce priveşte
folosinţa ţăranului. In acest sens, analizînd toate conscripţiile, considerăm că e foarte semnificativ răspunsul dat de locuitorii satului Silvaşul
de jos, care sub o formă sau alta se repetă şi la alte sate: „Cite ferdaşe
de arătură şi de fînaţe biruie o gazdă întreagă nu ştim, dară cînd sar
lua în seamă pe rînd lyam spunye" 13 • Aşadar o sesie întreagă nu se ştie
ce întindere are, deoarece situaţia diferă de la om la om. In conscripţia
satului Ostrovel se aduc totuşi cîteva precizări. „O gazdă cu moşia întreagă biruie un ferdaş şi jumătate gye arătură, unele cîte jumătate, iară
gye fîn gyintrun ferdaş a treia parte, uny 1/ 2 , sînt alţii gye biruesc gyintrun ferdaş gye fîn a patra partye, biruesc unyi şi pămînturi curtyenyeşti
gyin voia domnului pînă cit or vre să lye ingăduiască" 14 • Sesiile prin
urmare nu numai că diferă, dar sînt şi insuficiente, ţăranii fiind obligaţi
să lucreze şi pămînt din rezerva seniorială.
Cea mai grea sarcină care apăsa asupra iobagilor şi jelerilor era
aceea în muncă. O reglementare generală a acestor obligaţii nu există.
Sarcinile sînt diferite de la sat la sat, în cadrul satului de la stăpîn la
stăpîn şi chiar de la un supus la altul al aceluiaşi stăpîn. Spre exemplu
iobagii din satul Unciuc servesc la Kendeffi Nicolae - 3 zile pe săptă
mînă cu 4 boi fără bucate, femeile cîte 2 zile în toată săptămîna; la Mera
Gheorghe, pentru „o moşie" - 2 zile pe săptămînă cu 4 boi, cu mîinile
3-4 zile şi mai multe uneori, femeile merg la „curte" la „lucruri muereşti" şi torc şi ţes acasă; la Apati Adam „o gazdă" lucrează 2 zile pe
săptămînă cu 2 boi, cu mîinile 3 zile pe săptămînă, femeile merg săptă
mînal la curte în .afara lucrului bărbătesc 15 • Lista poate continua fără ca
să se repete situaţia. Rer.narcăm cuprinderea femeilor în mod curent în
cadrul obligaţiilor feudale sub forma muncii la „curte" sau li se dă să
toarcă şi să ţese acasă în folosul „curţii". Existau şi alte munci pe care
iobagii trebuia să le îndeplinească cum sînt: transporturi pentru cîrciuma
domnului, transportul cherestelei şi a lemnelor pentru necesităţile „curţii",
în general tot felul de transporturi necesare „curţii". In Ţara Haţegului
sînt şi cazuri cînd obligaţia în muncă a fost răscumpărată în bani. Astfel
iobagii lui Kendeffi Elek din Poeni dau domnului pentru slujbe 100 florini, 4 căprioare, 4 piei de vulpe, 4 pui de jder şi 12 găinuşe.
Dijma din produsele pămîntului se pare că în Ţara Haţegului nu s-a
dat fiindcă în aproape toate conscripţiile atestate se specifică că aceasta
nu se dă. Doar în satele Vîlcelele Rele şi Vîlcelele Bune e pomenită dijma
din vin la unii stăpîni. Sînt însă alte obligaţii în natură pe care locuitorii
satelor trebue să le dea domnului. Darea din oi se pare că a avut ponderea cea mai mare şi aceasta este diferită de la stăpîa la stăpîn şi de la
iobag la iobag. La Unciuc pentru o sesie se dau 12 oi, la Poeni din 30 de
oi iobagii lui Kendeffi dau o oaie cu miel şi una stearpă, iar ceilalţi iobagi
din 10 oi dau 1, la Covragiu din 15 miei şi oi şi capre se da 1, etc. De
asemeni domnul mai primea de la supuşii săi dijmă din porci şi stupi
precum şi 1-2 găini pe an, iar la Poeni şi Ostrovel, încă 2 pui pe an. Locuitorii din satele de la poalele munţilor aveau obligaţii de a da domnului
1a

Ibidem.

u Conscripţia satului Ostrovel, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara,
dos. 36/1785.
15 Conscripţia satului Unciuc, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos.
36/1785.
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anumită cantitate de vînat. Astfel iobagii fiecărui stăpîn din Bouţar
dădeau 2-8 căprioare şi 2-12 găinuşe. De aS€meni pentru fiecare domn
trebuiau strînşi cîte 100 de melci sau dacă domnii nu aveau nevoie, aceştia
se plăteau în bani cu 34 creiţari suta.
După cum rezultă din studiul acestor conscripţii, obligaţiile ţăranilor
faţă de stăpînul feudal nu cunosc o reglementare uniformă. Arbitrariul
nobilului domneşte în Ţara Haţegului ca şi în întreaga Transilvanie, de

o

altfel. Incă la 1773 cu prilejul vizitei pe care o făcea în Transilvania,
trecînd prin Ţara Haţegului, Iosif al Ii-lea nota vorbind despre ţărani:
„Iarna ei treb,uie să presteze 4 zile de muncă cu vitele iar restul timpului
muncind cu mîinile, vara trebuie să muncească zilnic cu vitele şi ,anume
după bunul plac al stăpînului nu numai bărbaţii ci şi femeile şi şi copiii"16. Imaginea vieţii ţărănimii este întregită de plîngerile satelor Gînţaga şi Covragiu, amintite mai sus şi care a fost înaintată autorităţilor
chiar în anul conscripţiei. Spre deosebire de conscripţii, care au fost fă
cute în prezenţa nobililor locali, în plîngerea satelor amintite se arată că:
ţăranii lucrează la domni, 4 zile pe săptămînă iarna şi 6 zile pe săptă
mînă vara. Femeile şi ele trebuie să lucreze pentru nobil zilnic dar nu
li se socoteşte în contul obligaţiilor feudale. Mîncare nu se dă iar cînd
cer sînt bătuţi. Cînd capul familiei moare, stăpînul ia sesia ţăranului iar
copiii şi femeia acestuia rămîn săraci. Din oi se dă a zecea iar pentru
păşune se plăteşte de 3 ori pe an, pădurea le-a fost luată iar pentru
ca să aducă lemne trebuie să plătească 4 silingi fiecare, dacă pescuiesc,
din 2 peşti unul trebuie dat domnului, prin construirea unui canal la
moara nobilului un pămînt al ţăranilor a fost degradat dar ei trebuie
să plătească în continuare pentru el. La aceste obligaţii faţă de nobil se
adaugă cele faţă de stat. Pentru serviciile faţă de armată şi pentru pază
nu au fost plătiţi ,sau rebonificaţi 17 •
Faţă de această situaţie nu e de mirare că multe sesii au rămas
pustii: la Silvaşul de sus 2, la Băţălar 5, la Hăţegel 2, la Silvaşul de jos
2, la Unciuc 3. Chiar ţăranii precizează că la Băţălar de pe o sesie oamenii au fugit în Banat iar de pe alte trei au plecat în alte părţi, iar la
Unciuc se precizează că de pe o sesie iobagul „s-a potopit în zarvă". Mai
mult, un iobag din Unciuc după cum afirmă ţăranii „dyjmă na dat gyin
nimică că na vrut să deie"1 8 .
Manifestîndu-şi nemulţumirea ţăranii refuză să îndeplinească obligaţiile faţă de nobili, părăsesc sesiile căutînd o viaţă mai bună în alte
locuri sau, cum s-a întîmplat la Unciuc, participă la lupta deschisă împotriva feudalilor, chiar dacă aceasta i-a costat viaţa.
Conscripţia urbarială de la 1785 nu şi-a atins scopul pentru care a
fost iniţiată, fiindcă nobilimea a căutat tot timpul să ascundă realităţile
în Transilvania. Situaţia agravîndu-se mereu, statul interesat în asigurarea solvabilităţii ţăranului, a venit şi cu alte încercări de reglementare,
care la rîndul lor au fost boicotate de aceeaşi nobilime transilvăneană.
A fost necesar ca ţărănimea să se ridice la luptă revoluţionară în anii
care au urmat, pentru a impune eliberarea sa de servitute.
15 I o n
Negru, Contribuţii la cunoaşterea Banatului (Jurnalul de călătorie
din 177 3 al împăratului Iosif al 11-lea), în „Hevista Institutului social Banat Crişana,
Buletin istoric", anul XI, iulie-august 1943, Timişoara, p. 107.

17

Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 38/1785 (434). Pentru commai exactă vezi şi conscripţia satului Covragiu pub. de L. Botezan şi R.
Shilling în „Sargetia", VII, 1970.
paraţie

1s Ibidem.
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Desireux, apres la repression du soulevement de Horea, Cloşca et Crişan
d'assurer en Transylvanie a la fois le calme et l'encaissement regulier des impOts
des paysans, l'Etat a commence a l'ete de 1785 un grand recensement foncier. Malgre leurs limites, les actes qui resultent de cette action offrent une image de la
situation de la paysannerie du Pays de Haţeg en l'annee 1785. 11 ressort de l'etude
que les rapports entre les seigneurs et leurs sujets n'etaient pas reglementes par
un „urbarium", ni par d'autres formes de contrats ou d'accords. Les contrats et les
accords ne sont mentionnes qu'isolement, lorsque les paysans sont devenus les
sujets d'un seigneur â une date plus recente, contrairement â la masse des paysans
soumis depuis des temps immemoriaux. Suit l'analyse de la culture du sol (en
assolement biennal), des fenaisons, des forets et des occupations complementaires
des habitants de certains villages, telles que le travail aux moulins a foulon, aux
moulins a eau et dans les exploitations forestieres.
La tenure n'est pas definie de maniere precise dans le Pays de Haţeg, mais
varie d'un paysan a l'autre. Parfois les paysans rei;:oivent, pour la cultiver, de la
terre de la reserve seigneuriale. Les obligations des paysans ne sont pas uniformes, elles non plus, mais different d'un village â l'autre et d'un maître a l'autre.
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