EVOLUTIA DEMOGRAFICĂ A SCAUNULUI ORĂŞTIE
,
ÎNTRE 1867 -1914
Vasile Marius Bârlianu
Încă de la început trebuie să amintim faptul că izvoarele statistice p1ivind
Transilvania cuprind informaţii şi despre evoluţia demografică din Scaunul Orăştie în
perioada anilor l 720-1847. Datele statistice însă sunt uneori doar estimări, ceea ce ne
face să le privim cu rezervă. La aceasta se adaugă şi evoluţia structurii administrative a
acestei regiuni, numărul localităţilor din cuprinsul Scaunului Orăştie situându-se
constant între 12 şi 16. Dar iată cum a evoluat demografic jurisdicţia Orăştiei între anii
1720-1847: 1720-1721 (10.428 locuitori); 1772-1791 (15.650 locuitori); 1825 (21.769
locuitori); 1828 (18.147 locuitori); 1835 (17.000 locuitori); 1835-1836 (20.400
locuitori); 1837 (22.900; 23.220 locuitori); 1838 (19.110; 19.440 locuitori); 1839
(20.665; 23.500 locuitori); 1841 (17.647 locuitori); 1844 (19.355; 19.500; 24.000
locuitori); 1846 (18.000; 21.850 locuitori) şi 1847 (22.900 locuitori) 1•
Studierea populaţiei din Transilvania şi implicit din Scaunul Orăştie, are de
depăşit din stai1 două dificultăţi. Pe de o parte trebuie rezolvată chestiunea caracterului
inconsecvent al structurii administrative a acestei regiuni, între revoluţia de la 1848 şi
primul război mondial. Prima schimbare are loc după intrarea în vigoare a Constituţiei
din martie 1849 şi recăpătarea autonomiei şi a Partiumului de către Transilvania. Apoi,
până la sfârşitul anului 1854, structura administrativă se mai modifică de trei ori (l 85 l,
1852 şi 1854). Odată cu dispariţia regimului neoabsolutist se revine, în 1861, la
împărţirea jurisdicţională tradiţională, anterioară revoluţiei, structurată pe comitate,
scaune şi districte. După compromisul dualist din 1867, politica guvernului de la
Budapesta, de omogenizare şi eficientizare a administraţiei, a impus, după 1876, o nouă
structură teritorială ce se va păstra până la primul război mondial .
O a doua inconsecvenţă ce trebuie învinsă rezidă în însăşi natura datelor ce sunt
materia primă a acestei lucrări. Mai exact, este vorba de criteriile conform cărora s-a
făcut recenzarea populaţiei cu ocazia celor şapte conscrieri. Doar în 1850 naţionalitatea
a constituit obiectul anchetei. La recensământurile din 1880,1890, 1900 şi 1910 au fost
înregistrate limba maternă şi religia celor chestionaţi, iar în 1857 doar aceasta din urmă.
Deşi au fost de fapt şapte recensăminte, pe cele din 1869 si 1890 nu le-am putut folosi,
deoarece, din raţiuni financiare, s-au publicat doar datele pe ju1isdicţii, nu şi cele pe
localităţi.

În cadrul studiului nostru ne vom mărgini să abordăm evoluţia etno-demografică
a Scaunului Orăştiei, pe o perioadă de 60 de ani (1850-1910), fără o
prezentare a momentelor majore din viaţa individului (naşterea, căsătoria, moartea).
Pe parcursul secolului al XIX-iea numărul aşezărilor ce ţineau de oraşul şi
Scaunul Orăştie a vaiiat în funcţie de organizarea administrativă, însă cu toate acestea a
rămas un nucleu care face posibilă cercetarea. Astfel satele Aurel Vlaicu, Balomir,
şi confesională

Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemant, Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania 1690-1847,
1995, p. 690-69 l.
2
Bogdan Crăciun, Dinamica populaţiei săseşti din Transilvania în a doua jumătatea a secolului al
XIX-iea şi începutul celui de-al XX-iea, în „Transilvania în secolele XIX-XX: studii de demografie
istorică", coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, 2005, p. 18.
1

Bucureşti,

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Evoluţia demografică

814

a Scaunului

Orăştie

între 1867 -1914

Cugir, Gelmar, Pişchinţi, Pticaz, Romos, Romoşel, Sereca, Sibişel, Şibot,
Yaidei, Vinerea au făcut parte integral, fără întrerupere, din Scaun. La acestea
se adaugă alte sate care au aparţinut perioade mai lungi sau mai scurte Scaunului
Orăştiei (vezi Anexe. Tabelul nr.1). Satele Scaunului erau concentrate în jurul oraşului
Orăştie. Analiza populaţiei trebuie să ţină seama de aceste realităţi, deoarece ele şi-au
pus amprenta asupra profilului locuitorilor atât din punct de vedere al preocupărilor de
natură economică cât şi ca structuri demografice.
După revoluţia din 1848, populaţia Transilvaniei a cunoscut un proces de
refacere, numărnl naşterilor a fost mai mare decât în anii anteriori, spo1ind exploziv în
unele regiuni. Fenomenul creşterii numărului de căsătorii şi a natalităţii a fost pus pe
seama stabilizării situaţiei interne, a unor ani agricoli mai buni, cu producţii sporite de
cereale şi preţuri mai scăzute. Această tendinţă a fost stopată sau diminuată în anii
războiului Ctimeii şi în timpul epidemiei de holeră din 1855, dar a fost reluată, cu
intensitate, până la 1869, când s-a înregistrat cea mai mare creştere demografică după
3
1849, ilustrată prin rata medie de creştere şi densitatea medie a locuitmilor .
Între 1850 şi 1857 Scaunul Orăştici a fost în creştere continuă datorită atât
sporirii numărului de sate cât şi din pricina creşterii numărului mediu de gospodării pe
sat. Astfel, în 1850 Scaunul avea 18 sate, iar în 1857 numărul lor a crescut la 42 (vezi
Anexe. Tabelul nr.I). În acelaşi timp numărul de gospodării din Scaun a crescut de la
5.440 în 1850, la 7.707 în 1857 (vezi Anexe. Tabelul nr.6 ).
Conform datelor recensământului din 1850, populaţia totală a Scaunului Orăştie
era de 20.458 locuitori. În 1857, totalul populaţiei era de 34.616 locuitori, sporul
demografic între cele doua recensământuri fiind de 69,2%, cu o creştere medie anuală
de 2.022,5 (vezi Anexe. Tabelul nr. 2). Structura etnică a populaţiei ne arată creşteri
pentru români (de la 82,39% la 86,82%) şi maghiari (5,42%, respectiv 9,47%), dar şi o
pierdere de populaţie pentru saşi (de la 7,9% la 3,48%) (vezi Anexe. Tabelul nr. 3).
Scaunul Orăştici se afla astfel în topul zonelor cu cele mai severe pierderi de populaţie
săsească, alături de Rupea, Cincu şi Sighişoara. O explicaţie pentru acest regres
demografic al saşilor a oferit-o Ludwig Reissenberger, care trece în revistă mai mulţi
factori care ar fi putut determina această evoluţie: dificultăţi economice reale, „starea de
4
mizerie morală" a saşilor şi creşterea costului vieţii .
Structura confesională din această perioadă relevă o relativă stabilizare a
ponderii diferitelor confesiuni în raport cu perioada de dinaintea revoluţiei, când
mobilitatea confesională în rândurile populaţiei româneşti a fost mai mare. Conform
datelor recensământului din 1857, structura confesională a populaţiei din Scaunul
Orăştie era următoarea: ortodocşi = 74,27 %, greco-catolici = 12,55 %, romano-catolici
= 4,9 %, reformaţi= 4,57 %, evanghelici= 3,41 %, unitarieni= 0,07 %, izraeliţi= 0,21
%, armeana-gregorieni = 0,02 % (vezi Anexe. Tabelul nr. 4).
La recensământul din 1869 se înregistrează un nou spor demografic în
Transilvania. Această creştere a fost consecinţa transformărilor economice şi sociale din
societatea transilvăneană, a desfiinţării servituţilor feudale şi a împroprietăririi foştilor
iobagi, fenomene ce au favorizat progresul economic al satului, al gospodăriei ţărăneşti
5
în primul rând .
Beriu,

Căstău,

Turdaş,

Istoria românilor, voi. VII, tom I. Unirea. Modernizarea. Independenţa, coord. Dan Berindei, Bucureşti,
2003, p. 721.
4
B. Crăciun, stud. cit., p. 27-29.
5
Istoria românilor, voi.VII, tom l...p. 754.
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La recensământul următor, din 1880, Transilvania avea să înregistreze o
reducere a populaţiei. Declinul demografic al provinciei a fost rezultatul efectelor
devastatoare ale epidemiei de holeră din 1872-1873, care a provocat 22.053 victime,
faţă de 1.049 în 1855 sau 1.841 în 1866. În toate comitatele din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş numărul victimelor s-a ridicat la 50.000. Acesta a fost ultimul
mare şoc epidemic (până la primul război mondial), fiind însoţită de epidemii locale de
variolă, difterie, tuse convulsivă în 1871, 1874,1876,1879 cu efecte printre copii mai
ales. La toate acestea s-au adăugat urmările crizei economice din 1872-1873, ale unor
ani consecutivi de secetă şi recolte slabe, fenomene ce au favorizat şi au agravat
epidemiile respective 6 .
La nivelul jurisdicţiei Orăştiei, recensământul din 1880 arată acelaşi regres
demografic, constatat şi la nivelul provinciei. O primă cauză o constituie reorganizarea
administrativă din anul 1876 prin care Scaunul săsesc al Orăştiei a fost desfiinţat şi
înglobat în comitatul Hunedoara. S-a constituit plasa Orăştie, cuprinzând 24 de sate cu
reşedinţa în oraşul Orăştie (vezi Anexe. Tabelul nr. 1). În al doilea rând, epidemia de
holeră din 1872-1873 a lovit şi satele din zona Orăştiei. Nu am găsit date referitoare la
numărul total de decedaţi datorită epidemiei, dar am putut culege câteva infotmaţii
privitoare la cazuri particulare. Ştim astfel că în satul Jeledinţi, în lunile augustseptembrie 1873 au murit de holeră 75 de locuitori 7 . Alte victime ale epidemiei s-au
.
8 c
. 9 şt. B aIomu. 10 .
mreg1strat m p ncaz
, ugu
Conform datelor recensământului din 1880, populaţia plăşii Orăştie era de
24.832 locuitori. Faţă de datele statistice din 1857 se înregistra o scădere de 28,2%, cu o
creştere medie anuală de -425,3. Structura etnică a populaţiei ne arată că românii rămân
majoritari pe teritoriul fostului Scaun cu 78,52% din locuitori, urmaţi la egalitate de
către maghiari şi saşi, fiecare cu 7,49% din totalul populaţiei (vezi Anexe. Tabelele nr. 2
şi 3). Structura confesională a populaţiei relevă o creştere relativă pentru greco-catolici,
romano-catolici, evanghelici şi izraeliţi, însă cei mai numeroşi rămân ortodocşii cu
67,36% din populaţia totală (vezi Anexe. Tabelul nr. 4).
Recensământurile din 1900 şi 1910 arătă din nou un ritm de creştere a
populaţiei, însă ceva mai slab, deşi sporul natural a fost substanţial mai mare.
Răspunzător de această situaţie e nivelul ridicat al emigraţiei în acest interval.
Fenomenul emigraţiei în SUA şi România în intervalul 1899-1914, a fost reprezentat de
un număr de 382.045 persoane. Fenomenul emigraţiei, în special după 1900, s-a datorat
creşterilor demografice, industrializarea nereuşind să absoarbă surplusul de populaţie.
Aproape trei sferturi din emigranţi erau ţărani, după care urmau micii meseriaşi, din
rândul populaţiei germane mai ales 11 •
O statistică oficială, din 1910, ne arată pe comitale câţi emigranţi au fost în acel
an, de pe tetitoriul etnic românesc în diferite ţă1i, deci şi în SUA. Din comitatul
A

•

A

6

Ibidem, p. 755.
Petru Baciu, Delorenii, Bucureşti, 2000, p. 23.
8
Ofelia Hossu, Holera din 1872-1873 în Transilvania. Atitudini şi comportamente din timpul epidemiei,
în „Identitate şi alteritate. Studii de imagologie", II, coord. Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară,
Cluj-Napoca, 1998, p. 297.
9
Cugir-500 (1493-1993), Sibiu, 1993, p. 116.
10
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Hunedoara, Fondul Primăria oraşului Orăştie, Scrisoarea lui
Nicolae Suciu, parohul ortodox din Balomir către Magistratul din Orăştie, la 25 august 1874.
11
Istoria românilor. voi. VII, tom II. România de la Independenţă la Marea Unire, coord. Gh. Platon,
Bucureşti, 2003, p. 294.
7
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Hunedoara plecaseră 374 români, 53 maghiari şi 13 saşi 12 . Un raport al subprefectului
de Hunedoara din 10 martie 1914, arăta că numărul celor care vroiau sa plece, fie în
SUA, fie în România, în lunile ianuarie-februarie 1914, era cu 748 mai mare fată de
aceleaşi luni ale anului precedent 13 .
'
Populaţia Scaunului Orăştie a cunoscut - în perioada 1850-191 O - o creştere
semnificativă, în pofida faptului că evoluţiile demografice au fost marcate de epidemiile
de holeră din anii 1866, 1872-1873 şi de fenomenul emigraţiei în SUA şi România. În
această perioadă, delimitată de recensămintele din anii respectivi, sporul populaţiei a
fost de 78,94%, de la 20.458 locuitori (1850) la 36.608 (1910). Din punct de vedere
etnic, în 1850, românii reprezentau 82,39%; urmau apoi saşii (7 ,9% ), maghiaiii
(5,42%), ţiganii (4,16%), armenii (0,09%) şi alte naţionalităţi (0,04%). În 1910, în
rândul populaţiei majoritare s-a înregistrat o scădere de până la 81,65% şi o creştere a
numărului maghiarilor de până la 10,82% (vezi Anexe. Tabelele nr. 2 şi 3).
Scăderea înregistrată s-a datorat politicilor de deznaţionalizare practicate
constant după 1875, colonizărilor, dar şi modului de întocmire a recensămintelor din
perioada postdualistă, în care evreii, ţiganii şi armenii nu au mai fost incluşi la rubrica
. b-a materna_„14 .
„ I1m
Din punct de vedere confesional, în 1850, în Scaunul Orăştiei ortodocşii
reprezentau 69,85 %; urmau greco-catolicii (16,42 %), evanghelicii (5,53 %), romanocatolicii (4,06 %), reformaţii (4,06 %) şi unitarienii (0,08 %). În 1910, în rândul
ortodocşilor s-a înregistrat o scădere până la 67,18 % şi o creştere a numărului romanocatolicilor (6,79 %) şi a reformaţilor (4,96 %) (vezi Anexe. Tabelul nr. 4).
Modificări s-au produs şi în numărul gospodăriilor, acesta crescând de la 5.440
în 1850, la 8.198 în 1910 (vezi Anexe. Tabelul nr. 6). Structura populaţiei pe sexe ne
relevă un echilibru între bărbaţi şi femei: în 1850 erau 49,89 % bărbaţi şi 50,1 % femei,
iar în 1910 avem 51,06 % bărbaţi şi 48,9 % femei. Acelaşi echilibru se manifestă şi în
repartizarea populaţiei după stare civilă : necăsătoriţi (52,35 % în 1850 şi 49,91 % în
1910), căsătoriţi (40,85 % în 1850 şi 42,9 % în 1910), văduvi (6,78 % în 1850 şi 6,91 %
în 1910) şi divorţaţi (0,14 % în 1900 şi 0,26 % în 1910) (vezi Anexe. Tabelul nr. 5).
În ceea ce priveşte raportul dintre populaţia urbană şi populaţia rurală, între
1850 şi 1910 nu s-au înregistrat creşteri spectaculoase în zona Orăştiei. Recensămintele
dovedesc o preponderenţă a ruralului (80,64 % în 1850, respectiv 79,04 % în 1910) în
faţa urbanului {19,36 % în 1850 respectiv 20,96 % în 1910) (vezi Anexe. Tabelul nr. 1).
Această situaţie trebuie pusă în legătură cu configuraţia economică şi socială a zonei, în
care predomina agricultura, iar ţărănimea constituia un segment social important.
Toţi factorii menţionaţi mai sus au contribuit, într-o măsură mai mare sau mai
mică, la dezvoltarea numerică a populaţiei din Scaunul Orăştie. Perioada dintre
revoluţia paşoptistă şi primul război mondial a fost şi pentru Scaunul Orăştiei una de
tranziţie, de schimbări semnificative în viaţa politică, economică sau socială.

12
13

Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, ed. II-a, Bucureşti, 1977, p. 70.
I. Lungu, V. Radu, M. Valea, Gh. I .Ioniţă, L. Mărghitan, C. Enea, Din trecutul de luptă al ţărănimii

hunedorene, Deva, 1967, p. 231.
14
Istoria românilor, voi. VII, tom li, p. 294.
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ANEXE*
Dinamica populaţiei din Scaunul Orăştie
conform diviziunilor administrative tradiţionale (1850-1910)
Tabel nr.I
localităţii

Numele

A helyseg neve

(astăzi)

...............................•..................

1,;J3(!11C2;(!0CZ
2.!Balomir
·t'""

. .·- 3.JJ3<!~~ny
4.'Bucsum
5.:Kaszt6
6"'Kosztesd
7.'Kudzsir
: Kudzsir

JQj~udzsir

Aurel Vlaicu

597

.... :13C1l()1Ţ1it:l1At! <:":~1!1P· . .
'Beriu ..
······+·-········

782t

824

779:

„ .....

[Bucium
:căstău

679'

676i

741

400'

395
898:

44L

484

968!

1019

+

544'

sos"

687

770

2095!

2506i

29471

4291;

4866'

··········--·-···

'Cugir
. Cugir
I Cugirl1 N()u ··- -·

74L
1051 i

104T

. ~()Steşti

870

...... - ·······-·························-

........................ Ş:,N(lgydenk
9.'Kisdenk
.................. _10.;9YC111!1~1· .
. 11 '.\9~<!9.i~ty(!
12.!Grid
13.'Lozsad

843
472
··-·-···

.. „ .... ,........................

„ .........................................

,Gră~işţ(!a ~t!Ml111t~ i . .
:Grid
Jeledinti

;1=l1~(!ştii .~.e:Jos

15. 'Mag_ura

:M~gl!E<l

·················--·{····

. . ... l~JM<lgl1rt!l1Y ....................... Măgl!~t!ni
17. 'Martinesd
.. JMă1tin~şti
18. Als6varosviz
Orăştioara de Jo~
19. :Felsovarosviz
Oră_ştioara de_ Sus

ioJ~isokJgs

-'

.... :................................l ..............................................!

14.Ludesd

. . · ••·•
............... ?ţ'.;~~ţr~llY.
22.'Piskincz

257:„.......

262,

248:

381

246'i.„ ..

266

160'

545'

588

886'

845·

526
469!
377; ........................... -

561'

592

336'

322

136

105'

113;

414

418

103

396

. . . . . . . . . . ....

.

:ocolişu Mic

632

497

531

512.

743'

599'

692i

789:

897

834:

7981

!Petreni

458!

................ ; ................. „„

·····- -·--· ··-··················· -~

tPişchinti

437'

464!

460'

577:

5841

23.: Perkasz

.Pricaz

789

764:

655

708[

773,

?~:+g~p~~.

:~~ECiŞ

128:

134'

25.!Romosz

lRomos

1641:

1666

1290!

1449

................. ··········t····

??'.Jge>moszhely

...... - ··-~··· ............................? ..

. JR()!Ţl()Ş~l

··········'!

2046:
.

166!

................... „ ............ .

19411

1335! ............ !?Ş4:

-

1269i

•Sursele datelor statistice din tabelele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6: coord. Traian Rotariu, Recensământul din 1850.
Transilvania, Cluj - Napoca, 1996; Idem, Recensământul din 1857. Transilvania, ed. a II-a, Bucureşti,
1997; Idem, Recensământul din 1880. Transilvania, Bucureşti, 1997; Idem, Recensământul din 1900.
Transilvania, Bucureşti, 1999; Idem, Recensământul din 1910. Transilvania, Bucureşti, 1999.
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Evoluţia populaţiei

din Scaunul Orăştie
între 1850-1910

Tabel nr. 2
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Evoluţia populaţiei
după

din Scaunul Orăştie
naţionalităţi (1850-1910)
Tabel nr.3
Anul

N~.

Nationalitatea
cr.
·
l. Români
2. Maghiari
3. Germani
4. Ţigani
5. Slovaci
6. Cehi
7. Armeni
8. Evrei
9. Ruteni
10. Croaţi, sârbi

1850

1857

1880

1900

1910

%
%
%
%
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
%
Nr.
16855 82,39 30055 86,82 19497 78,52 28370 82,69 29892 81,65
1107 5,42 3279 9,47 1859 7,49 3582 10,44 3962 10,82
1617 7,90 1203 3,48 1933 7,79 2002 5,84 1993 5,45
851 4,16
147 0,43
486 1,33
26 0,10
0,10
36
40 0,11
80 0,24
78 0,21
19 0,09
5 0,02
74 0,21
23 0,09
4 0,01
26 0,07
14 0,04
19 0,05
9 0,03

Alte
11.

naţionalităţi

0,04

9

20458

TOTAL

1485

100 34616

100

Evoluţia populaţiei

după

confesiunea

24832

5,98

73

100 34308

0,21

112

100 36608

0,31

100

din Scaunul Orăştie
(1850-1910)

religioasă

Tabel nr.4
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Evoluţia demografică

820

a Scaunului

Orăştie

între 1867 -1914

Evoluţia populaţiei
după

sexe

şi

din Scaunul Orăştie
stare civilă (1850-1910)
Tabel nr.5

Anul

Populaţie

Populaţie după

__ :PoJ>ulaţie pe sexe

totală

B

F

necăsătoriti
-·

·--

·'··

casătoriţi

stare civilă
văduvi

diy<:)rţap

1850

10250

10710

8359

1389

1857

17296

18759

13804

2053

1900

16729

17182

14685

2390

51

1910

17917

18273

15707

2532

96

Dinamica suprafeţei

şi

a caselor din Scaunul

Orăştie

(1850-1910)
Tabel nr.6

Anul

Suprafaţa

în

iugăre

(ţil)~9~?? h?)

Locuinţe

Case

1850

5 440

5 169

1857

7 707

8 491

5 878
211 971

7 676

212 024
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THE DEMOGRAPHIC EVOLUTION OF THE DISTRICT OF ORASTIE
BETWEEN 1867 - 1914
Abstract
The statistics used as sources, which regard Transylvania, contain information
about the demographic evolution of the district Orastie bctween 1720-1847. But
statistics are sometimes estimations, therefore we regard them with a certain reserve.
The administrative structure of the region progressed. The number of localities within
the district of Orastie ranging from 12 to 16.
The study will deal with the ethno-demographic and confessional evolution of
the district over a period of 60 years(1850 - 1910). Although there have been seven
censuses, those of 1869, 1890, and the First World War could not be used as, due to
financial reasons, olny the data about jurisdictions were published. The period between
the Revolution of 1848 and the First World War was one of transition, of significant
changes in the political, economic or social life in the district of Orastie, just like in
many other districts.
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