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Dintre toate componentele societăţii 
supuse presiunii unui stat – cel habsburgic 
– obsedat pe tot parcursul veacului al 
XVIII-lea de recuperarea prin modernizare 
a decalajului pe care-l avea în raport cu 

monarhiile occidentale, cea rurală era cea mai greu de inscris pe traiectoria înnoirilor, 
fiind cunoscută aderenţa sa la tradiţie pe care o percepea ca securizantă. În acelaşi 
timp, ambiţiile modernizatoare ale statului nu o puteau ocoli, în condiţiile în care 
ţăranul era principalul susţinător al sarcinilor publice, cu precădere a celor fiscale. 
Ca atare, statul a lansat un set de politici cu adresabilitate rurală, menite să asigure 
solvabilitatea gospodăriei ţărăneşti, concomitent prin ridicarea sa economică şi 
socială şi prin scăderea dependenţei acesteia de stăpânul de pământ, în paralel cu 
măsuri de creştere a numărului unităţilor impozabile.

Chiar dacă Transilvania şi Ungaria vor avea în cadrul monarhiei dunărene un 
statut periferic şi efectele atâtor măsuri de modernizare se vor simţi în forme atenuate, 
doar includerea în noul organism statal a conţinut în sine germenii schimbării 
de care va beneficia în mod fatal şi lumea rurală. Aparţinătoare administrativ de 
Ungaria, comitatele din Partium, între care Bihorul, vor fi supuse în mai mare măsură 
presiunii înnoitoare în raport cu Principatul intracarpatic.

Cu toate rezistenţele inerţiale la înnoire, sesizabile la nivelul lumii rurale, faptul 
că măsurile luate în ceea ce o priveşte în diverse planuri, dincolo de forţa presiunii 
lor, au fost în măsură să străbată carapacea conservatorismului care-i este propriu, 
dovedeşte existenţa unui nivel de aşteptare în sensul schimbării, desigur confuz, de 
care se ancorează şi încearcă să-l limpezească funcţionarii de stat, în zona noastră 
de referinţă cei mai convinşi şi perseverenţi agenţi ai politicii modernizatoare şi 
care îşi lărgesc rândurile prin includerea intelectualităţii rurale, în primul rând: 
preoţi, învăţători, notari.

Nu doar ţărănimea se arată reticentă la nou în jumătatea estică a imperiului ci 
şi nobilimea, chiar dacă, adesea, din motive diferite. După cum este cunoscut, în 
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momentul extinderii sale spectaculoase spre răsărit, nobilimea şi-a câştigat un nou 
„drept la arhaism” prin impunerea respectării formale de către monarhia dunăreană a 
sistemului constituţional impus anterior, al stărilor privilegiate şi a religiilor recepte, 
ceea ce însemna respectarea de jure a mai vechilor autonomii sectoriale în Ungaria 
şi Transilvania, fapt ce contravenea tendinţelor de centralizare şi modernizare 
a imperiului, devenit, unul din principalele puteri europene. Acest compromis 
iniţial a constituit suportul unei înverşunate rezistenţe din partea nobilimii ceea 
ce a presupus eforturi mari şi îndelungate din partea statului pentru anihilarea ei. 
Împotriva rezistenţei nobiliare, împăratul Leopold I a introdus în politica de stat 
austriacă principiul intervenţionismului statului în viaţa supuşilor săi. Confruntată 
cu opoziţia stărilor privilegiate, monarhia absolutistă a găsit în ţărănime baza de 
susţinere ideală1. Aplicarea planului de modernizare conceput încă din debutul 
veacului ar fi însemnat pentru statul habsburgic un dublu câştig: pe de o parte, 
multiplicarea şi ridicarea gospodăriei ţărăneşti, ca principală unitate de impunere 
fiscală, pe de altă parte, în paralel cu ea, asigurarea preponderenţei instituţiilor 
proprii – administrative, juridice – în raport cu autonomiile nobiliale. 

Pe de altă parte, ar fi greşit să urmărim procesul de modernizare rurală într-un 
mod simplist, adică doar prin efectele presiunii statului – desigur, cea mai importantă 
– dar nu singura. Domeniul feudal însuşi se lasă convins de spiritul vremii, luând 
măsuri de eficientizare a economiei alodiale, sub ochii unei ţărănimi care va deveni 
ea însăşi mai atentă la ceea ce se întâmplă în proximitatea sa imediată. La rândul ei, 
Biserica oficială catolică îşi promovează propriile principii de modernizare pe care 
le impune şi statului interesat să asigure o coerenţă imperiului mozaicat etnic şi 
confesional cu ajutorul catolicismului şi care le-a transmis cu titlul de obligativitate 
celorlalte denominaţiuni din imperiu. 

Una din primele măruri importante luate de adminsitraţia austriacă instaurată 
în Bihor a fost reconstituirea vechilor domenii aparţinătoare instituţiilor catolice în 
structura lor de dinainte de oficializarea Reformei în secolul al XVI-lea2. Domeniul 
Episcopiei romano-catolică şi cel al Capitlului Episcopiei romano-catolică vor fi, în 
condiţiile diminuării treptate prin înstrăinare a domeniului fiscal, cele mai mari şi 
mai importante unităţi economice din comitat. Recunoscătoare statului – promotor al 
unei politici de uniformizare catolică până la Iosif II – Episcopia şi Capitlul catolic din 
Oradea se vor afla decenii în şir în avangarda politicii de modernizare a economiei 
domeniale, chiar dacă vor intra în repetate rânduri în conflict cu componenta 
socială a politicii imperiale, prin atitudinea faţă de ţărănime. În altă ordine de 
idei, statul austriac a avut o grijă aproape pedantă de a transfera – prin donaţii sau 
vânzare – pământurile confiscate de la nobilii reformaţi compromişi prin atitudinea 
antihabsburgică arătată în timpul răscoalei lui Francisc Rakoczi II, în mâinile unor 

1 Gheorghe Gorun, Reformismul austriac şi violenţele sociale din Europa Centrală 1750-
1800, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1998, p. 99

2 Ana Ilea, Lupta ţărănimii sin Bihor împotriva asupririi sociale în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, în „Crisia”, VII, Oradea, 1977, p. 134
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fideli, recrutaţi din anturajul Curţii vieneze, cazul contelui Dietrichstein, intrat în 
posesia celui mai mare latifundiu laic din Bihor, al ducelui de Modena ce a primit 
în cvasitotalitatea sa domeniul cameral din comitatul Arad, sau deveniţi fideli după 
ce anterior fuseseră reprezentanţi de seamă ai taberei antihasbburgice, cazul grofului 
Alexandru Karolyi, cu mari proprietăţi în Sătmar dar şi în nordul Bihorului3.

Ultimul, s-a dovedit un important agent al transpunerii în practică a unei alte 
componente a politicii habsburgice în estul Ungariei, cea a colonizării populaţiei 
catolice, germană în primul rând, dar nu numai – în Bihor importante fiind şi 
contigentele de slovaci. Ele s-au făcut în primul rând pe pământuri fiscale dar 
contele Karolyi a dat un exemplu de reuşită a colonizărilor pe domenii private. Noii 
colonişti, aşezaţi după un scenariu prealabil, în localităţi ale căror planuri fuseseră 
proiectate anterior de către inginerii imperiali, trebuia nu doar să refacă procentajele 
populaţiei catolice, puternic diminuate de calvinism în secolele anterioare, care 
avea la Debreţin, unul din marile sale centre în Europa de est, ci să ofere exemple 
de gospodărire rurală eficientă şi modernă prin raţionalizarea exploataţiei agricole 
dar şi prin utilizarea unor resurse neagricole locale prin activităţi „industriale”. 
Satele de colonişti svabi, cu reţea stradală trasată geometric, cu instituţiile care în 
intenţia statului trebuiau să devină ele însele promotoare ale modernizării – biserica, 
şcoala, notariatul – în centrul lor, cu prezenţa unor prăvălii, măcelării, cu o împărţire 
raţională a hotarelor, cu promovarea unor noi culturi agricole, a unor metode de 
cultură avansate aduse din vestul Germaniei, erau menite să reabiliteze catolicismul, 
să devină un reazim al impunerii germanismului, să constituie exemple de urmat 
pentru satele româneşti şi maghiare. La rândul lor, coloniştii slovaci au primit 
responsabilităţi în tăierea pădurilor pentru obţinerea potasei necesare manufacturilor 
de sticlă sau au fost utilizaţi ca meşteri în cadrul manufacturilor de fier din jurul 
Vaşcăului, deservite pentru activităţile auxiliare – de aprovizionare, desfacere –
dar şi pentru operaţiuni de fabricaţie de ordin secundar, de populaţia românească 
dependentă a zonei, arondată acestor „stabilimente”.

Colonizările nu sunt decât una din laturile – şi nu cea mai importantă – a politici 
populaţioniste a Curţii de la Viena care a făcut un adevărat cult din sporul demografic: 
o populaţie mai numeroasă, spuneau cameraliştii austrieci, departe de a constitui 
o problemă în plus pentru stat, însemna o valorificare mai intensă a potenţialului 
natural, o lărgire a bazei fiscale şi prin aceasta sporirea puterii statului. Numărul 
unităţilor impozabile trebuia să crească la nivelul ţărănimii în primul rând, acolo 
potenţialul de creştere era cel mai ridicat; ţărănimea rămânea, în ciuda politicii 
de promovare a activităţilor economice neagricole şi de încercare de impunere 
a nobilimii, cea care achita cea mai mare cantitate a impozitelor şi îndeplinea 
cvasitotalitatea altor sarcini publice. Dar creşterea numărului gosdpodăriilor 

3 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă în gospodăria ţărănească din Crişana 
(secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea), vol. I, Fundaţia Culturală „Cele 
Trei Crişuri”, Oradea, 1995 (în continuare: Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de 
muncă .. vol....), p. 116
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impozabile trebuia dublată de sporirea capacităţii de plată a acestora, posibil de 
realizat prin corelarea politicilor demografice, economice, sociale, culturale.

Imediat după intrarea în posesie a întregului Bihor, autorităţile austriece au luat 
măsuri de încurajare a revenirii la vetrele lor a locuitorilor care se îşi părăsisreră 
satele în condiţiile războaielor cu turcii şi a celor rakocziene şi totodată au acordat 
scutiri de taxe imigranţilor din alte comitate4. Un studiu aplecat asupra acetor 
realităţi pune în lumină emigrarea spre Bihor a unui număr mare de iobagi din Sălaj 
şi Sătmar dar şi dinspre zona Munţilor Apuseni, mai ales spre satele grav afectate 
demografic de parcursul trupelor şi de luptele pentru cucerirea cetăţii Oradea din 
centrul comitatului.

Apoi, în repetate rânduri statul intervine, prin măsuri ce vizează oprirea 
emigrării, în condiţiile în care deficitul demografic se extindea şi dincolo de limitele 
comitatului Bihor, la zonele învecinate sau chiar mai îndepărtate, cum erau teritoriile 
extracarpatice Pentru ca măsurile preconizate să fie eficiente, era necesar ca, pentru 
ţăranul tentat să emigreze, să existe, la nivelul statelor austriece, o situaţie atractivă, 
care să-l facă să reziste tentaţiei. O asemenea situaţie în care ţăranul să fie, dacă nu un 
cetăţean onorabil, măcar un contribuabil solvabil, se putea obţine doar degrevându-l 
de o parte din numeroasele sarcini pe care trebuia să le suporte din partea stăpânului 
feudal sau a statului, care să-i permită să se ocupe de propria gospodărie; cum statul 
nu putea să-şi permită diminuarea fiscalităţii ce i-ar fi afectat veniturile oricum 
insuficiente, singura modalitate de a contribui la ridicarea ori măcar la uşurarea 
situaţiei ţărănimii, era intervenţia statului în reglementarea relaţiilor ambigue 
dintre ţăran şi stăpânul de pământ. Intervenţionismul statal în problemele interne, 
în reglementarea aspectelor ce vizau viaţa supuşilor, a reprezentat poate cea mai 
importantă constantă a politicii austriece, în toată perioada la care ne raportăm5 şi a 
avut, pe termen mediu şi lung, efectele cele mai notabile; dincolo de scopurile fiscale 
atinse, statul, casa domnitoare, şi-au impus imaginea de protectori ai celor umili. 

Nu întâmplător, deci, primele măsuri de protecţie a ţărănimii vizează întărirea 
capacităţii ei fiscale. Pentru ca gospodăria ţărănească să poată dispune de lichidităţi, 
era necesară prezenţa ei ritmică pe piaţă, împiedecată de importantele monopoluri 
tradiţionale ce trebuiau abolite. Într-o a doua fază, statul austriac acţionează pentru 
restrângerea arbitrariului în stabilirea cuantumului serviciilor datorate stăpânului6, 
cu atât mai mult cu cât, la nivelul primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea, sporiseră 
spectaculos sarcinile senioriale – mai ales obligaţiile în muncă – în raport cu cele 
fiscale, ceea ce făcea din ţăran în primul rând un supus al stăpânului de pământ şi 
doar în plan secund un supus al statului. De aceea, înainte de a încerca să lărgească 
cercul impozabilităţii şi asupra unor componente sociale care, în virtutea unor 
tradiţii medievale, erau neimpuse, statul trebuia să depună toate eforturile pentru 

4 Liviu Borcea, O conscriere privind fuga iobagilor de pe domeniile sătmărene la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în „Crisia”, X, Oradea, 2980, p. 454

5 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă ..., vol.I, p. 103-104

6 Gheorghe Gorun, op. cit., p. 101
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inversarea acestui raport. În politica sa de atragere a ţărănimii, statul austriac a 
iniţiat, încă din debutul secolului, o serie de măsuri prin care ţăranii puteau să se 
plângă forurilor comitatense, împotriva oricăror abuzuri7.

Din altă perspectivă, ridicarea ţărănimii era vizată de statul austriac şi din dorinţa 
realizării integrării popoarelor de limbi şi confesiuni diferite în aşa fel încât să 
constituie un tot unitar în jurul tronului8. Imaginea “bunului împărat”, preocupat 
de soarta supuşilor săi dar a cărei intervenţie în favoarea lor nu se putea realiza în 
cele mai bune condiţii din cauza rezistenţei opuse de stările privilegiate, constituie 
un clişeu politic cu important potenţial propagandistic. Intervenind în favoarea 
ţărănimii în cadrul raporturilor urbariale, Curtea şi-a atras, printr-o manevră abilă 
şi eficientă, simpatia şi sprijinul necondiţionat al celor defavorizaţi în plan social, 
confesional şi politic din Transilvania şi Ungaria. Este şi cazul elementului etnic 
românesc şi al confesiunilor sale9.

Ca peste tot în Europa, şi în zona noastră de referinţă, modernizarea este însoţită, 
la nivelul secolului al XVIII-lea de schimbarea comportamentului demografic. El nu 
se datorează doar măsurilor statale dar este favortizat de acestea. Puseul demografic 
sesizabil, cu precădere, începând cu a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, fără 
a putea fi explicat corespunzător, a fost pus pe seama acţiunii conjugate a mai 
multor categorii de factori care au făcut posibil declinul mortalităţii: ameliorarea 
nutriţiei, îmbunătăţirea condiţiilor sanitare, ale sănătăţii publice în general, datorată 
intervenţiilor autorităţilor statale, reducerea morbidităţii, acţiunea unor factori 
biologici, independenţi de intervenţia umană, ce au putut să modifice echilibrul 
imuno-parazitar şi să antreneze slăbirea forţei de manifestare a anumitor epidemii10. 
Pot fi identificate şi în spaţiul nostru o serie de mici mutaţii care, cumulate, conduc 
la un alt comportament demografic decât până atunci: în comparaţie cu capriciosul 
secol al XVII-lea, cel următor, s-a bucurat de o conjunctură meteorologică mai 
prietenoasă; războaiele europene, n-au mai avut anvergura din secolul precedent, cel 
puţin până în ultimul deceniu al veacului al XVIII-lea; din punct de vedere tehnic, 
agricultura adaugă şi ea achiziţii, deocamdată nespectaculoase dar care au pregătit, 
prin cumularea şi combinarea lor, “revoluţia verde” de mai târziu; împământenirea, 
la nivel european, a culturilor “americane”, cu randamente agricole sporite, fac să 
crească considerabil masa alimentară; ele vin să se adauge modalităţii tradiţionale 
de sporire a producţiei agricole, prin creşterea suprafeţelor cultivate prin defrişări, 
desecări etc.; formarea unei pieţe mai coerente a cerealelor permitea mai buna 
aprovizionare, inclusiv în caz de sincope parţiale şi locale; la rândul său, statul s-a 

7 Ibidem, p. 102

8 Barbu Ştefănescu, op. cit., vol. I, p. 104

9 Idem, Lumea rurală din vestul României între medieval ş modern, Editura Universităţii 
din Oradea, 2006, (în continuare: Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din vestul României 
...”), p. 35-36

10 Alfred Perrenoud, Aténuation des crises et déclin de la mortalité, în „Annales de 
démographie historique”, Paris, 1989, p. 14
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implicat mai hotărât în luarea unor măsuri de urgenţă, prin împrumuturi, ajutoare 
în sămânţă; la ţară s-au luat în considerare şi posibilităţi neagricole de existenţă; se 
adaugă eficienţa sporită a măsurilor cu caracter sanitar: cordoane militare în caz de 
epidemii, carantine severe, - cele mai spectaculoase fiind măsurile aspre luate de 
habsburgi de-a lungul celor 1500 km de graniţă cu Imperiul otoman care, chiar dacă 
nu au condus singure la dispariţia ciumei, nu se poate contesta faptul că au avut un 
rol important din acest punc de vedere11 -, dezvoltarea aşezămintelor spitaliceşti12. 
Faptul că moartea devine “discretă”13 la nivelul comitatului Bihor începând de la 
jumătatea secolului al XVIII-lea este bine ilustrat de compararea datelor oferite de 
conscrieri, cum ar fi cele din 1721 şi 1778, pentru domeniul episcopal al Beiuşului: 
la 1721, satul Broaşte avea 11 familii pentru ca în 1778 numărul lor să crească la 
32, la Dumbrăvani, în intervalul amintit numărul familiilor a crescut de la 21 la 
58, la Brădet de la 37 la 83, la Chişcău, de la 29 la 77, la Pietroasa, de la 20 la 55, 
la Săud, de la 13 la 59, la Bunteşti, de la 28 la 70, la Sebiş, de la 17 la 53, la Mierag 
de la 9 la 37, la Tărcaia de la 33 la 64, la Budureasa, de la 20 la 99, la Pociovelişte, 
de la 9 la 52 etc.14

Creşterea explozivă în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea crează inevitabile 
tensiuni între numărul mare al gurilor de hrănit şi masa alimentară care este cerută, 
în primul rând, agriculturii. Oricum, eforturile pentru asigurarea existenţei sunt mai 
mari, soluţiile tradiţionale la care apelează populaţia în creştere nu mai sunt suficiente, 
apelându-se în mod inevitabil la altele noi, moderne. Pe de altă parte, ea duce în plan 
secund eforturile populaţioniste depuse de autorităţi în prima jumătate a veacului, în 
favoarea unor schimbări în plan economic, social, instituţional şi spiritual.

De la cumpăna secolelor XVII-XVIII, cercurile guvernamentale de la Viena, 
sesizând serioasa rămânere în urmă a imperiului central european în raport cu statele 
Europei occidentale, se lansează într-un febril proces de recuperare economică, 
susţinut de asumarea Luminilor ca politică de stat. Noua ideologie aducea cu sine 
tranziţia de la teorie la practică, de la critica unor sisteme depăşite, la acţiunea 
reformatoare, de ameliorare, a unei stări considerate nesatisfăcătoare în educaţie 
şi în economie, în existenţa cotidiană, în domeniul macrosocial sau în practica 
politică. Unirea mişcării raţionalist-pragmatică a Luminilor cu practica politică 
conduce la formula “despotismului luminat”, formă de guvernare exercitată de un 
monarh absolut în cadrul unei echipe elitare, impregnată şi ea, se înţelege, de ideile 
vremii. Pentru Iosif II, ca şi pentru Frederic al II-lea anterior, “regalitatea nu există 
decât pentru a aduce servicii”15. În cadrul acestei teorii politice, despotul luminat 

11 Ibidem, p. 15

12 Pierre Chaunu, Civilizaţia Europei în secolul luminilor, vol. I, Editura meridiane, Bucureşti, 
1986., p. 203-204

13 Ibidem, p. 203-204, 214

14 Ana Ilea, Gheorghe Mudura, Veronica Covaci, Conscrierea domeniului Beiuş la anul 1721, 
în „Crisia”, X, Oradea, 1980, p. 353-452

15 Pierre Chaunu, op. cit, p. 281
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uzează de puterea sa cu nuanţe absolute pentru a raţionaliza guvernarea. Însuşindu-
şi spiritul veacului, statul habsburgic a pus la punct un aparat birocratic convins 
de crezuri iluministe ce tinde să utilizeze ideile ca pe nişte instrumente. În Austria, 
“vulgarizarea” ideilor iluministe se face de sus, organizat, beneficiind de acţiunea 
conjugată a pârghiilor puterii centralizate, pe care aveau menirea să le susţină, să 
le întărească, “cu o putere transformatoare fără egal pe continentul european”16.

Încrederea în puterea de ridicare economică şi socială a statului, în modernizarea 
lui prin valorificarea potenţialului uman şi material imens al monarhiei, transpare 
încă din primele decenii ale secolului al XVIII-lea, în cadrul politicii mercantiliste, 
promovată şi susţinută de Curtea vieneză17.

Devenită componentă a “unei politici de stat”18 doctrina mercantilistă, 
experimentată deja cu succes în alte spaţii europene, prevedea în esenţa ei, o 
dezvoltare economică bazată pe valorificarea “industrială” a resurselor interne, prin 
dezvoltarea mineritului şi a manufacturilor de prelucrare care să satisfacă cererea 
internă în creştere şi să reducă astfel cheltuielile mari determinate de importul 
tradiţional al unor produse scumpe, precum cele de lux ori cele necesare armatei: 
“A produce pentru a cumpăra cât mai puţin de la străini” devine cuvântul de ordine19 
iar demersurile Curţii în regiunile din răsăritul imperiului sunt încurajate de primele 
succese dobândite în Silezia, Austria şi Boemia pe acestă linie dar şi de pierderea 
Sileziei în urma războiului de succesiune la tronul Austriei20. 

Dacă statul face cu prioritate experienţe mercantiliste pe domeniile fiscale, el 
reuşeşte să atragă în politica sa de dezvoltare economică neagricolă şi domenii care se 
(re)constituiseră cu largul său concurs, cum sunt amintitele domenii ecleziastice din 
Bihor. Astfel, imediat după reconstituire, pe domeniul episcopal catolic orădean se 
iau măsuri de modernizare a vechilor “stabilimente” ce funcţionaseră anterior, cazul 
manufacturii de fier de la Vaşcău21; până la mijlocul secolului, vor fi puse în funcţiune 
două ateliere de prelucrat fierul şi mai multe cuptoare de redus minereul. Ulterior, 
episcopia construieşte noi topitorii de fier în zonă, la Briheni (1721), la Drăgăneşti 
şi Pociovelişte (1738)22. Această dezvoltare “metalurgică” se baza pe valorificarea a 

16 Klara, Papp, Stadiul cercetării şi concepţiile de lucru în investigarea relaţiilor agrare şi a 
istoriei ţărăneşti din comitatele Szabolcs, Sătmar, Bihor, Bekes, Kulso-Szolnok, Csongrad şi 
Cenad în secolul al XVIII-lea, în „Anuarul InstitutuluiI de Istorie Cluj”, XXXI, 1992, p. 172

17 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă .., vol. I, p. 101

18 Fernand Braudel, Jocurile schimbului, vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 230-232

19 Victor Tapié, L’Europe de Marie-Thereze du Baroque au Lumieres, Paris, 1973, p. 130

20 Bujor Surdu, Contribuţii la problema naşterii manufacturilor din Transilvania în secolul 
al XVIII-lea, în „AIIC.”, VII, 1964, p. 155

21 Aurel Chiriac, Rolul manufacturii de fier de la Vaşcău în dezvoltarea meşteşugului sătesc 
al fierăritului în nord-vestul României, în „Crisia”, XV, Oradea, 1985, p. 375-395

22 Ana Ilea, Industria manufacturieră în comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea, în „Crisia”, 
XXI, Oradea, 1991, p. 64



38

trei resurse: lentilele de minereu de fier din Munţii Codru Moma, zestrea forestieră 
importantă şi, mai ales, disponibilul mare de forţă de muncă iobăgească, gratuită, 
greu de valorificat altfel, în lipsa unor alodii importante în zonă. Numai pentru 
manufactura “centrală”, de la Vaşcău, fuseseră arondate, în vederea deservirii, 
20 de sate la 1721 şi 31 de sate la 174323 care extrăgeau şi transportau minereu, 
făceau şi duceau cărbunii, transportau la destinaţie fierul obţinut. Dacă operaţiunile 
de fineţe ale fluxului tehnologic sunt încredinţate la început meşterilor străini – 
germani şi slovaci -, cu timpul numărul meşterilor români devine precumpănitor. 
Datorită preţului mare al fierului, ca urmare a necesităţilor sporite de metal reclamate 
deopotrivă de economia domenială – mai ales construcţiile rezidenţiale de la Oradea, 
Beiuş şi de ridicarea manufacturii de sticlă de la Beliu – dar şi de cea ţărănească, 
iobagii au iniţiative încununate de succes de construirea unor manufacturi proprii, 
care le copiază pe cele domeniale, cum este cea a locuitorilor de la Briheni, sau de 
înfiinţarea a zeci de ateliere de prelucrare a fierului la Bărăşti, Vărzari de Sus şi de 
Jos, Cărpinet etc. – la 1845 numărul atelierelor de fierari din zonă se ridică la cifra 
record de 6124 – care vor crea un binemeritat renume artizanal locuitorilor din zona 
Beiuşului care au adăugat fierăritului, specializări în olărit, prelucrarea lemnului, 
cojocărit, sumănărit, cizmărit şi vor determina, începând cu a doua jumătate a 
veacului al XIX-lea, interesul justificat al etnografilor pentru studierea lor. Este clar, 
că această specializare aproape fără egal în spaţiul românesc, dacă nu este originată 
în politica mercantilistă a domeniului episcopal, este fără îndoială stimulată şi lărgită 
de aceasta. Mai mult, ea va stimula în timp schimburile de produse cu regiunile 
limitrofe ale câmpiei, locuitorii obţinând o importantă resursă pentru a procura prin 
schimb cantităţile de cereale necesare completării deficitului alimentar tradiţional 
al unei zone cu posibilităţi agricole foarte limitate.

În afara celor metalurgice, au mai funcţionat în Bihor manufacturi de sticlă 
pe domeniul Karolyi, după care au fost înfiinţate cele episcopale de la Hăşmaş şi 
Groşeni, ultima mutată ulterior la Beliu; alte două manufacturi de sticlă erau la 
Sălişte şi Voievozi. Funcţionarea lor era deservită de „hute” de potasă precum cele 
de la Boiu, Cărăsău, Lupoaia, Dumbrăviţa de Codru, Voievozi; relativ numeroase 
sunt manufacturile de bere: la Beiuş, Rontău, Oradea, Beliu. După înfiinţarea sa, 
Episcopia Greco-Catolică va construi manufactura de hârtie de la Finiş şi cea de 
mătase de la Oradea25.

Deşi susţinută asiduu, politica „industrială” mercantilistă n-a fost în măsură să 
aducă recuperarea atât de mult sperată a amintitei rămâneri în urmă, nici bunăstarea 
necesară, materializată în creşterea contribuţiilor fiscale. De aceea, politica statului 
austriac, în consonanţă cu tendinţele general europene, s-a reorientat treptat spre 
agricultură, adoptând fiziocratismul ca politică de stat. Doctrină economică în primul 

23 Ana Ilea, Ioan Popovici, Fierăria de la Vaşcău în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, 
în „Crisia”, III, Oradea, 1973, p. 204

24 Ibidem, p. 63

25 Ana Ilea, op. cit., p. 64-65
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rând, dar şi cu conotaţii de ordin social şi politic, fiziocratismul este o componentă 
a iluminismului26 ce apare ca o reacţie împotriva absolutizării accentului pus pe 
valorificarea resurselor miniere şi industriale. Fiziocraţii îndemnau la revenirea la 
sentimente mai bune faţă de agricultură, după părerea lor neglijată impardonabil 
de mercantilişti. Fiziocraţii propuneau investiţii în agricultură, modernizarea 
sistemelor de exploatare, abolirea privilegiilor, a taxelor protecţioniste, liberalizarea 
producţiei şi a schimburilor, în paralel cu introducerea la nivelul lumii satului a 
unor ideii iluministe27. Latura pur economică a mercantilismului încuraja astfel 
marea propietate agricolă, singura în măsură să devină dorita exploataţie modernă, 
bazată pe economia de schimb.

Cum pământul nu putea fi despărţit de cel care îl lucra, fiziocratismul îl readucea 
pe ţăran, la nivelul statului habsburgic, în prim-planul preocupărilor. 

Politica fiziocrată nu făcea decât să dea apă la moară, într-un anumit moment 
istoric, mai vechii politici de recuperare a ţăranului în favoarea statului, prin 
intervenţia acestuia în raporturile urbariale, în vederea reglementării lor; nu 
neapărat a uşurării sarcinilor, ci a înlăturării abuzurilor frecvente care erau făcute 
de autorităţile domeniale în virtutea unei mai vechi tradiţii medievale. În Bihor, şirul 
reglementărilor urmariale începe în primii ani după instaurarea controlului austriac. 
Gospodăria ţărănească de pe marele latifundiu al episcopiei romano-catolice este 
asistată de stat să iasă din colapsul celor aproape patru decenii de confruntări armate 
şi de nesiguranţă: se fixează sarcini mai mici, mai ales la nivelul obligaţiilor în muncă, 
se legiferează posibilitatea răscumpărării obligaţiilor în bani şi în produse de către 
locuitorii satelor de munte şi de deal care crea o mare libertate de mişcare pentru 
aceştia, pentru a-şi procura cerealele dar şi banii necesari plătirii impozitelor şi 
sumelor de răscumpărare. Măsurile au stimulat relativ devreme intrarea acestor ţărani 
în economia de schimb, mânaţi de nevoile subsistenţei. Înfiinţarea manufacturilor 
domeniale şi arondarea satelor pentru deservirea lor este percepută ca un atentat la 
acest drept obţinut la începutul secolului. Încercarea autorităţilor domeniale de a le 
readuce la starea de iobăgie clasică tocmai depăşită, pentru a servi propriul proiect 
de modernizare a economiei alodiale cu ajutorul mijloacelor vechi, stârneşte un val 
de nemulţumiri, de proteste, de acţiuni ale satelor împotriva domeniului, purtate la 
cele mai înalte instanţe, inclusiv la Curtea imperială, încurajate de politica acesteia 
de a primi petiţiile şi de a da soluţii pentru rezolvarea lor. Aceste mişcări dau din 
nou posibilitatea intervenţiei statale care susţine o nouă reglementare urbarială pe 
domeniul episcopal, apoi la nivelul întregului comitat Bihor, la 1759, experienţă 
reuşită de care se va folosi în reglementarea urbarială pentru Ungaria din 1767. Ea a 
fost precedată de inventarierea “bunătăţilor şi răutăţilor” fiecărei localităţi, necesară 
pentru a încadra satele într-una din cele patru clase şi a fost însoţită de măsuri de 
restructurare a vetrelor satelor, prin adunarea gospodăriilor răspândite în hotar 

26 Franco Venturi, Europe des Lumiers. Recherches sur le 18-e siecle, Paris, MCMLXXI, 1971, 
p. 30

27 Ulrich Im Hof, Les Lumieres en Europe, Paris, f.a., p. 196-197
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într-un perimetru restrîns, prin strămutarea locuitorilor unor localităţi care creiau 
probleme fiscului şi care susţineau lotria în vetrele altor localităţi, pentru a putea fi 
controlaţi de autorităţi, prin “tragerea la linie” a reţelei stradale, în baza unor planuri 
prealabile întocmite de ingineri. Multe din localităţile bihorene de astăzi păstrează 
în mare reţeaua stradală aşa cum a fost configurată în anii 1770-1773. 

În acest context nu ne interesează prevedirile punctuale ale reglementării 
tereziene ci consecinţele aplicării ei. Mai ales strămutarea unor gospodării şi localităţi 
a creat mult disconfort, plângeri din partea celor în cauză. Apoi, reconstituirea 
sesiilor n-a fost de fiecare dată pe placul ţăranilor ca şi prevederile cu privire 
la obligaţia în muncă, în multe cazuri mai mare ca cea dinaintea reglementării; 
mult pământ defrişat anterior şi utilizat fără plata redevenţelor de către ţărani a 
fost încorporat sesiilor ori alodiilor, ţăranul pierzând o importantă sursă de venit 
controlată în exclusivitate. Dar, ea a adus – prin garanţia statului – siguranţa că, 
după achitarea în spiritul urbariului a obligaţiilor, faţă de stăpînul feudal, timpul 
rămas putea fi utilizat de ţăran şi familia lui în sensul unei gospodăriri mai bune, 
agricole ori neagricole, în zona proprie ori în alte zone, că poate fi alertat calendarul 
tradiţional, în condiţiile în care doreşte să fie tot mai prezent pe piaţă. Ţăranul 
care prin reformele iozefine primeşte dreptul la moştenire, la practicarea unor 
meserii, la mutarea la oraş începe să gândească economic: face ceea ce-i aduce 
câştig. Iar faptul că în sate cresc sumele de bani deţinute de locuitori este ilustrat 
consecvent de efortul ctitorial la care comunităţile se înhamă, mai ales după Editul 
iosefin de toleranţă.

În paralel, cu mare abilitate, statul austriac face eforturi pentru a sustrage 
ţărănimea din sfera de acţiune a justiţiei strict domeniale. Chiar dacă instanţele 
domeniale nu sunt desfiinţate, se dă posibilitatea contestării hotărârilor lor în faţa 
instanţelor comitatense ori guberniale, la Cancelaria Aulică şi la Curtea imperială. 
Constituirea unor table judecătoreşti permanente (Tabulae continuae), la nivelul 
anilor 1762-1763, vizează chiar acest aspect: „de a servi ca for judecătoresc pentru 
plângerile supuşilor”, ca şi oportunitatea care se creează pentru iobagi de a cere 
revizuirea unei hotărâri de judecată de către instanţele superioare28. Autoritatea 
statală face eforturi pentru a demonstra prin simbolismul faptelor că este de partea 
ţăranilor în situaţii critice, că aceştia se pot baza pe ea în conflictele ce îi opun 
autorităţii senioriale, că în raport cu aceasta, este o autoritate superioară29. Dovada 
faptului că mesajul a fost înţeles corect, este avalanşa de plângeri şi petiţii, adresate 
forurilor statale amintite, cu privire mai ales la relaţiile urbariale, adică exact ceea ce 
intenţionaseră iniţiatorii30. Pentru ţăran conta că cineva era dispus să-i dea dreptate, 
chiar şi numai formal, fiind indubitabil rolul diferitelor verigi ale autorităţii statului 

28 Mathias Bernath, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române. Traducere de 
Marionela Wolf. Prefaţă de Pompiliu Teodor, Editura Dacia, Cluj, 1994, p. 204-205

29 Barbu Ştefănescu, Bodo, Edith, Ruperea tăcerii, Editua Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 
1998., p. 69-70

30 Mathias Bernath, op. cit., p. 204-205
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în formarea unei noi atitudini, tot mai pronunţat exprimată, cea de reclamant, a 
ţăranului31.

Întorcându-ne la fiziocratism, el a contribuit cu propriile argumente la susţinerea 
politicii sociale iozefiniste: din moment ce prin munca ţăranului se valorifică cea mai 
mare bogăţie a ţării, iar pentru ca aceasta să se producă în folosul general, ţăranul 
trebuie trecut de urgenţă în rândul oamenilor, trebuie să i se sădească încrederea 
în forţele sale, în misiunea sa socială; pentru aceasta trebuie scos de sub tutela 
istovitoare seniorială, de sub povara servituţii32.

Prin sublinierea, am putea spune cu ostentaţie, a importanţei primordiale a 
agriculturii, - pământul era socotit într-o circulară a episcopului Samuil Vulcan 
„cel mai ales modru” de existenţă33 - fiziocratismul a stimulat interesul pentru 
ştiinţele agronomice. O serie întreagă de “orânduieli” sau “povăţuiri” oficiale, tipărite 
şi dirijate de guvern sunt răspândite în toate mediile ţărăneşti. În paralel, sunt 
traduse sau alcătuite cărţi de agronomie, fie ca manuale şcolare, fie drept cărţi de 
popularizare. Începuturile literaturii economice româneşti se încadrează în efortul 
general de luminare. Între manuale - în spiritul fiziocrat al vremii şi ţinând cont 
de caracterul cvasirural al societăţii româneşti - un loc important îl deţin cele cu 
profil agronomic. Unele din aceste cărţi – care au circulat şi la nivelul Bihorului - ne 
apar ca fericite îmbinări între cunoştinţele agronomice de vârf în plan european, 
în ţările aflate în avangarda efortului de înnoire agricolă, şi experienţa pozitivă 
locală, cum este Povăţuire cătră economia de câmp, apărută tot la Buda în 1806, 
lucrare datorată lui Gheorghe Şincai34. Este indiscutabil că cel puţin o parte din 
aceste lucrări ce pledau pentru raţionalizarea agriculturii au ajuns la îndemâna 
ţăranilor, în condiţiile în care un număr tot mai mare dintre ei devin ştiutori de 
carte, iar ierarhiile bisericeşti care patronau şcolile confesionale - cazul Episcopiei 
unite de Oradea - se îngrijau de dotarea şcolilor cu astfel de manuale35. Pe de altă 
parte, confruntat cu experienţa dureroasă a foametei dintre 1813-1817, episcopul 
luminat Samuil Vulcan, constatând şi ineficienţa unor demersuri pur culturale, se 
va preocupa mai mult, în conlucrare cu autorităţile statale, de ridicarea practică a 
gospodăriei ţărăneşti de pe domeniul Beiuşului, încercând să impună prin măsuri 
administrative sistemele comunitare de cultură, respectarea strictă a calendarului 
agricol, oprirea fânaţelor la 23 aprilie, generalizarea culturii cartofului, condiţionarea 

31 Barbu Ştefănescu, Bodo, Edith, op. cit., p. 70

32 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă .., vol. I, p. 108-109

33 Barbu Ştefănescu, Bodo Edith, op. cit., p. 36-37

34 Barbu Ştefănescu, Gheorghe Şincai şi „Economia de câmp”: între modele europene şi 
valorizarea tradiţiei, în Maria Mureşan (coordonator), „Economie, instituţii şi integrare 
europeană”, Editura ASE, Bucureşti, 2007, p. 54-55 

35 Idem, Date de interes etnografic în lucrarea lui Gheorghe Şincai „Povăţuire cătră economia 
de câmp”, în „Biharea”, VII-VIII, 1979-1980 (în continuare: Barbu Ştefănescu, Date de 
interes etnografic...), p. 9
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aprobării plecării supuşilor la muncile agricole sezoniere de lucrarea pământurilor 
proprii etc.36

Se încadrează politicii fiziocrate mutaţiile ce au loc la nivelul economiei alodiale, 
pe unele domenii sunt promovate metode preluate din economia vest-europeană. 
Modernizarea exploataţilor agricole alodiale devine mai evidentă, odată cu primele 
decenii ale secolului al XIX-lea. Astfel, sunt sesizate pe unele domenii anumite 
mutaţii care orientează cultura pământului spre forma ei intensivă. Se constată 
mai întâi o organizare superioară; sunt angajaţi administratori cu cunoştinţe, cu 
pregătire agronomică, se folosesc mai eficient îngrăşămintele, se introduc în cultură 
leguminoasele pentru nutreţ – napii, trifoiul şi lucerna – şi pe baza acestor premise 
se trece la adoptarea unor sisteme de agricultură intensive: generalizarea sistemului 
cu trei câmpuri şi chiar trecerea la rotaţia pe patru ani, cu dispariţia în totalitate a 
pârloagei, fenomen devenit vizibil pe domeniul episcopal catolic orădean. La rândul 
lor, stăpânii succesivi ai domeniului structurat în jurul târgurilor Diosig şi Săcuieni – 
numit al contelui Stubenberg –, sunt oameni pătrunşi de spiritul vremii, raţionalişti, 
chiar promotori ai noului de avangardă, cum este contele Zichy Ferenc vis a vis de 
viticultură şi industria vinului. Apoi, cu toată recurenţa unui sistem feudal oficial în 
funcţie, sunt recognoscibile pe acest domeniu o serie de aspecte care exced cadrul 
juridic şi comportamental strict al feudalităţii: producţia pentru şi ieşirea obişnuită 
pe piaţă, chiar accentele în plus puse pe acele tipuri de activităţi, pe lîngă viticultură, 
cultura tutunului sau a legumelor, ori pe ocupaţii neagricole ce ţin de funcţionarea 
pe scară largă a unor unităţi comerciale: hanuri şi cârciume, măcelării şi prăvălii, 
statuarea unor norme sanitare stricte etc. Ţăranii, la rândul lor, cultivă tutun şi legume, 
au propriile vii, pe care le gospodăresc după metode moderne învăţate în şcoala de 
vieri a domeniului, efectuează cărăuşii în scopuri comerciale la distanţă37.

Cu toate aceste eforturi punctuale de depăşire a rutinei ancestrale, economia 
ţărănească rămâne, din punct de vedere tehnic şi organizatoric, solidară secolelor 
anterioare. Ea se află în continuare supusă acţiunii unor factori limitativi, dintre care 
cei mai importanţi rămân cei sociali. La nivelul ei, ieşirea din impasul produs de 
creşterea demografică este tot cea tradiţională: pentru a avea mai multă hrană sunt 
mărite suprafeţele cultivate, smulse păşunii, mlaştinilor sau pădurii prin opraţiuni 
de desţelenire, desecare şi defrişare. La nivelul ei ţărănesc, agricultura rămâne şi la 
începuturile epocii moderne “devoratoare de spaţiu”38. 

Un alt răspuns la creşterea demografică este intensificarea ritmurilor participării 
ţăranilor din zonele de deal şi munte la muncile agricole sezoniere din regiunile de 
şes, cele care îşi măresc substanţial suprafeţele cultivate la nivelul secolelor XVIII-XIX. 
Fenomen general european, ţinând de complementaritatea economică dintre regiuni 

36 Barbu Ştefănescu, Edith Bodo, op. cit., p. 39-40

37 Adrian Apan, Domeniul contelui Studenberg (teză de doctorat), Universitatea din Oradea, 
2007

38 Georges Duby, Robert Mandrou, Histoire de la civilisation francaise, vol. I, Moyen Age - 
XVI-e siécle, Paris, f.a., p. 14



43

cu condiţii naturale, cu economii diferite, el se manifestă cu putere şi la nivelul zonei 
noastre de referinţă. Fenomenul este alertat de reglementarea urbarială din 1722, care 
introduce “ruptoarea”, adică posibilitatea răscumpărării obligaţiilor în natură şi în 
muncă, precum şi de reglementarea tereziană care stabileşte cu stricteţe condiţiile 
răscumpărării, la înţelegerea părţilor, a robotei. Aceasta asigură ţăranilor din zonele 
de deal şi munte libertatea de mişcare necesară pentru a se afla în momentul oportun 
la muncile agricole din câmpie sau acasă, profitând şi de diferenţa de 2-3 săptămâni 
dintre maturizarea culturilor la şes şi la munte. La începutul secolului al XIX-lea 
fenomenul avea un caracter de masă şi nu întârzie să apară consecinţele de ordin 
negativ, cum era, de pildă, lăsarea pământurilor proprii necultivate, mizând pe 
randamentele mari din zonele de câmpie. Împotriva unor asemenea stări de fapt se 
vor lua măsuri cu caracter administrativ cum era interzicerea participării la muncile 
agricole sezoniere a celor care nu dovedeau cu “carte” din partea stăpânilor că şi-au 
lucrat pământul sau că cei rămaşi acasă îl vor lucra39.

Documente de la nivelul secolului al XVIII-lea pun în lumină caracterul de masă 
al acestui fenomen: numărul secerătorilor consemnaţi în satele bihorene de câmpie 
este în continuă creştere: la 1739, Ianoşda foloseşte un număr de 347 secerători, 
Nojoridul 119, Tulca 113, Biharea 380 etc. La 1770, locuitorii a 88 localităţi din 
districtele Beiuşului, Vaşcăului şi Pomezăului declară, că participă la astfel de munci 
la distanţă „cea mai mare parte a iobagilor”40. 

Adoptarea, împământenirea culturilor “americane”, a porumbului şi cartofului, 
reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase schimbări la nivelul 
agriculturii de factură ţărănească la nivelul perioadei la care ne referim. Odată cu 
adoptarea celor două importante culturi alimentare, dar şi a altora, precum tutunul, 
cu un pronunţat caracter comercial, este spart monopolul cerealelor tradiţionale 
păioase, culturile diversificându-se de acum cu noi plante de nutreţ ori industriale. 
Deocamdată însă, agricultura îşi păstrează, la nivelul zonei noastre, acelaşi pronunţat 
caracter cerealier, întărit chiar prin extinderea pe scară largă a culturii porumbului. 

Prin extinderea de o manieră “explozivă” a porumbului la nivelul gospodăriei 
ţărăneşti, profitând de avantajul productivităţii, părea că poziţia grâului de lider 
incontestabil al vechii agriculturi de tip european era periclitată. Departe de a-şi 
pierde întâietatea în vechiul său “fief”, grâul îşi consolidează chiar la nivelul veacului 
al XVIII-lea statutul: el rămâne cereala de prestigiu ce continuă să constituie o 
obsesie a lumii rurale transilvănene la începuturile epocii moderne. Noua cultură 
cu pretenţii la uzurparea întâietăţii grâului, am numit porumbul, a pierdut până la 
urmă bătălia nu în plan cantitativ ci în plan simbolic. El nu se poate impune într-un 
mental suprasaturat de grâu. “Pâinea de grâu curat” rămâne veşnicul ideal, greu, 
doar sporadic atins la nivelul ţărănesc până în conteporaneitate41.

39 Barbu Ştefănescu, Participarea ţăranilor din zona Beiuşului la muncile sezoniere din 
Cîmpia de Vest (II), în „Crisia”, XVI, Oradea, 1986, p. 362

40 Ibidem, p. 357

41 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă .., vol. I, p. 191-196
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Dar noua cereală are de partea sa argumentul productivităţii sporite şi faptul că 
aducea cu sine un adevărat “complex simbiotic” din care mai făceau parte fasolea şi 
dovleacul, însoţitorii săi permanenţi42. A recolta de pe aceeaşi suprafaţă o cantitate 
sporită de cereale, apoi a obţine o cantitate considerabilă de proteină, alta de grăsime 
şi o masă apreciabilă de nutreţ, era în măsură să stârnească entuziasmul cultivatorilor. 
În acelaşi timp, porumbul nu intră în contradicţie, dimpotrivă susţine mult mai 
hotărât decât cerealele tradiţionale, cealaltă componentă de bază a economiei 
ţărăneşti, creşterea vitelor. El este în măsură să sprijine creşterea animalelor în 
segmentul cel mai dificil al anului, perioada stabulaţiei. Porumbul a putut înlocui 
cu succes, la nivelul gospodăriei ţărăneşti, toate celelalte cereale aflate în cultură43.

Spre comparaţie, impunerea culturii cartofului la nivelul civilizaţiei europene 
este anevoioasă, adesea prin măsuri de ordin administrativ. Cartoful n-a ajuns 
de folosinţă curentă decât la cumpăna secolelor XVIII-XIX. Reticenţa populaţiei 
europene faţă de cartof venea mai ales de la faptul că nu era o cereală, şi, cel puţin 
la început, n-a putut trece examenul de a intra în componenţa pâinii, datorită, se 
pare, calităţii inferioare a primelor varietăţi ajunse în Europa; “hrană blestemată”, 
ce se dezvolta în “sânul pământului”, cartoful era în măsură să creeze suspiciuni: 
nu putea fi exclusă complicitatea forţelor subpământene ale răului44; era suspectat 
că răspândeşte lepra ori ciuma; mentalitatea ţărănească europeană în care cerealele 
deţin un loc important, crează în jurul noii culturi o adevărată strategie a respingerii. 
Cartoful era un “străin” şi reacţia împotriva sa este reacţia de respingere a străinilor 
de către comunităţile tradiţionale45.

Ca şi în cazul porumbului, crizele alimentare sunt cele care slăbesc rezistenţa 
la adoptarea noii culturi; chiar în aceste împrejurări însă, numai după serioase 
insistenţe din partea autorităţilor, cartoful intră în calculele sărăcimii. Cartoful – 
denumit „crumpe” sau „perele cele de pământ” – era în vremea în care îşi publica 
Şincai manualul său (1806) doar o legumă cultivată în grădină, fără a se putea vorbi, 
la nivelul Transilvaniei şi a părţilor locuite de români din Ungaria, de generalizarea 
sa în cultura de câmp46. În plină foamete, în 1814, episcopul ortodox Vasile Moga 
recomanda printr-o pastorală preoţilor să-şi instruiască credincioşii pentru ca “în 
vremea aceasta de lipsă a bucatelor să nu mănânce bucate tot de pită şi mămăligă ci 
şi legume, la primăvară să se samene picioace”47. Şi în Crişana pentru a se impune, 
cartoful are nevoie de complicitatea autorităţilor. Aceasta în condiţiile în care, în 

42 Traian Stoianovich, Le mais dans les Balkans, în „Annales. Economies..Societes..
Civilisations” (În continuare: „Annales ESC”), 1966, sept.-oct., nr 5, p. 1029

43 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din Crişana între Ev Mediu şi Modern, Editura Universităţii 
din Oradea, 1998 (în continuare: Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din Crişana...), p. 147

44 Traian Stoianovich, op. cit., p. 1029

45 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă .., vol. I, p. 232

46 Gheorghe Şincai, Povăţuire cătră economia de câmp, Buda, 1806, p. 124

47 Titus Catelly, Cartoful, banalitate sau miracol?, Bucureşti, 1988, p. 66



45

timpul foametei dintre 1813-1817, cultura sa n-a reuşit să se generalizeze. La 10 iulie 
1820, Adunarea generală a comitatului Bihor, făcea apel la Samuil Vulcan pentru 
a tălmăci şi a răspândi în limba română, printr-o pastorală, obligativitatea fiecărei 
comunităţi şi familii de a semăna o suprafaţă minimă cu cartofi48 . 

O mare importanţă dobândeşte la nivelul secolului al XVIII-lea cultura tutunului. 
Obiceiul fumatului este însă mai vechi, din secolul al XVII-lea avem consemnate cele 
dintâi măsuri antitabacice luate de Dieta Transilvaniei. În pofida repetatelor măsuri 
de reprimare, fumatul devine o practică atât de obişnuită în lumea rurală încât 
ţăranul “chiar dacă nu are pâine, dar tutun pentru fumat trebuie numai să aibă”49. 
În condiţiile creşterii cererii de tutun, este amintită, în premieră pentru spaţiul 
românesc, cultivarea tutunului la Diosig, în 1692. Informaţiile conscrierii din 1692 
sunt confirmate, câteva decenii mai târziu, de relatarea geografului Matthias Bell 
care atestă la Diosig dar şi în satele din jur: Roşiori, Tămăşeu, Cheşereu, cultivarea 
unui tutun de foarte bună calitate. Documentul intitulat Beneficia et maleficia 
locorum, ce precede reglementarea tereziană, consemnează extinderea zonei de 
cultură a tutunului spre sud în sate din jurul Salontei. Această cultură care are un 
rol mare în integrarea lumii rurale în economia de piaţă cunoaşte un avânt deosebit 
când, datorită războiului pentru independenţa Statelor Unite şi apoi a războaielor 
napoleoneene, a scăzut traficul de tutun american spre Europa, mărindu-i preţul 
şi făcându-se apel la polibilităţile locale, în valorificarea cărora se implică energic 
autoritatea de stat. În prima jumătate a secolului al XIX-lea apar în câmpia de 
vest zeci de sate de colonişti care arendează pământ de la marii proprietari pentru 
cultura tutunului50.

Pledoaria lui Gheorghe Şincai pentru modernizarea agriculturii transilvănene 
la începutul veacului al XIX-lea rezultă cu putere şi din capitolul intitulat „Despre 
livezi sau locurile cele de cosit”, al manualului său, în care alături de „livezile sau 
locurile de cosit cele fireşti”, pledează pentru „livezile cele cu meşteşug făcute”, 
fânaţele artificiale, cele care au stat în mare măsură la triumful a ceea ce s-a numit 
„revoluţia verde”. Ca atare prezintă şi sfătuieşte pe cultivatori să-şi înlăture îndoielile 
şi să cultive trifoi, lucernă, „trifoiul turcesc” sau măzărichea şi „edisarul”, prezentând 
amănunţit, principalele exigenţe ale culturii lor51. 

Tendinţele modernizatoare la nivelul tehnicilor de exploatatţie agricole sunt 
observabile la nivelul sistemelor de cultură agricole, prin alertarea trecerii de la 
vechile sisteme cu pârloagă şi cu două câmpuri spre sistemul cu trei calcaturi iar la 
nivelul gospodăririi alodiale spre sisteme organizate pe patru sau mai mulţi ani fără 
existenţa timpilor de odihnă tradiţionali. Ca şi în alte zone, evoluţia spre sistemul 

48 Virgil Maxim, Gheorghe Mudura, Valorificări etnografice din fonduri arhivistice, în 
“Biharea”, II, Oradea, 1974, p. 54-55

49 Ludovic Demeny, Introducerea unor plante noi în agricultura Transilvaniei în secolul al 
XVII-lea, în „Revista de istorie”, tom 42, nr. 12, p. 1248-1251

50 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din Crişana ..., p. 152

51 Gheorghe Şincai, op. cit., p. 60-72
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de cultură cu trei câmpuri este precipitată de introducerea şi generalizarea culturii 
porumbului. Pentru a nu aduce prejudicii culturii grâului, porumbul a fost cultivat 
la început, pe terenuri smulse pârloagei, contribuind astfel la creşterea suprafeţelor 
aflate în cultură. Datorită productivităţii sale mari, gospodăria ţărănească a fost 
tentată să mărească suprafeţele cultivate cu porumb. În satele în care nu ocupă 
ansamblul arabilului, dezorganizând sistemele cu două câmpuri, se individualizează 
treptat “mălăiştile”, “cucureziştile” sau “tenchiştile”, cultivate an de an printr-o 
gunoire adecvată şi deci în afara rotaţiei câmpurilor. Astfel, individualizarea 
“mălăiştii”, din care se va forma treptat un nou “câmp”, va constitui o modalitate 
curentă de trecere la sistemul cu trei sole.

Considerat de unii istorici tehnologi drept primul sistem agricol intensiv, 
sistemul cu trei câmpuri, s-a aflat în ofensivă în Bihorul secolului al XVIII-lea dar 
nu a fost în măsură să devină dominant, la nivelul agriculturii ţărăneşti. Situaţia 
constatată în Transilvania şi Ungaria în privinţa sistemelor de cultură nu este în 
măsură să satisfacă exigenţele modernitoare ale lui Gheorghe Şincai care recomandă 
cultivatorilor renunţarea la sistemele cu pârloagă în favoarea sistemului anual, 
susţinut de o bună gunoire a solului şi de alternanţa culturilor: „odihna aceasta 
nu e de vreun folos, dacă se va gunoi pământul după datina lui, nu are lipsă de 
odihnă, ci în tot anul se poate agonisi cu mare folos, măcar de ar şi trebui schimbată 
semănătura în fieştecare an”52. 

Dacă demersurile fiziocrate nu au în vedere o înlocuire a utilajului tradiţional 
– din “Economia” lui Şincai reţinem doar recomandarea utilizării „tăvalei” sau 
„cilindrului” nu şi plugurile noi englezeşti folosite în alte zone ale Europei susţinând 
că pentru zonele locuite de români în monarhia habsburgică mult mai adecvate 
erau plugurile tradiţionale - ele recomandă, o mai mare atenţie acordată pregătirii 
solului, a seminţei,53. Discuţia despre semănat îi oreră lui Şincai unul din prilejurile 
de a-şi exprima crezul său iluminist, prin incriminarea superstiţiilor: „Unii se uită 
şi la lună, adică seamănă grâul, atât cel de toamnă cât şi cel de primăvară cu trei 
zile înainte sau după luna plină”, ceea ce „experinţa ne învaţă că nu mult face”54. 

 Semnificativă pentru o tendinţa de eficintizare economică este şi insinuarea 
tot mai horărâtă în anumite zone de câmpie a calului ca animal de tracţiune în 
agricultură, mai ales din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea55.

Viticultura are, dintre toate ramurile agriculturii, pentru perioada la care ne 
referim, cel mai pronunţat caracter comercial. Târgurile şi satele viticole sunt bine 
populate şi prospere, unele devenind atât de specializate în producţia de vin, încât 
renunţă la cultura cerealelor sau o trec într-un plan secund. Întotdeauna a fost mai 
rentabil să produci vin decât cereale. Aşa cum scria Ernest Labrousse, vinul este un 

52 Gheorghe Şincai, op. cit.., p. 29

53 Ibidem, p. 31-46

54 Ibidem, p. 37

55 Gheza, Kovach, Conscripţia satelor din comitatul Crasna din 1720-1722, în „Acta Musei 
Porolisensis”, IX, Zalău, 1985, p. 113-117
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produs destinat în primul rând pieţii; are şi avantajul că, spre deosebire de cereale, 
este o cultură perenă, toată producţia anuală putând fi valorificată prin autoconsum 
sau prin comerţ; apoi, la suprafeţe egale, randamentul viei este superior celui al 
grâului; ca atare, „Economia viticolă este deci, mai mult decât toate din lumea 
rurală, o economie de schimb, supusă legii pieţii şi a preţului. Venitul viticulturii 
se percepe în bani şi nu în natură. Trebuie să vinzi pentru a trăi....”56. Importanţa 
în perioada la care ne referim a viilor este pusă în lumină, între altele, de faptul că 
orăşenii sau locuitorii marilor târguri din zone nefavorabile viei – cum sunt cei din 
Debreţin - lucrează promontorii cu vii în zonele de podgorie din dealurile vestice, la 
Oradea, Diosig sau Marghita57 ca şi de creşterea spectaculoasă a suprafeţelor plantate 
cu vie. Pe domeniul Episcopiei romano-catolice de Oradea, s-au plantat între 1750-
1775 1.071.925 butuci de vie, pe o suprafaţă totală de 214.000 stânjeni58. Creşterea 
animalelor. Agricultura de tip european presupune în mod necesar prezenţa vitelor: 
pentru tracţiune, în primul rând, pentru gunoi, vite care să valorifice terenurile 

Dezvoltarea schimburilor între zone complementare din punct de vedere 
economic este posibilă datorită creşterii surplusurilor comerciabile de cereale în 
satele de la şes. Ţăranii de la şes utilizează deocamdată mai ales calea tradiţională 
a osmozei economice cu satele de la munte. În acest cadru se derulează majoritatea 
schimburilor comerciale în care sunt implicaţi ţăranii. Iarna şi primăvara, locuitorii 
satelor de munte străbat satele de câmpie schimbând fructele sau produsele 
meşteşugăreşti pe cereale. Vara, în timpul secerişului cu deosebire, mii de ţărani 
din aceleaşi sate de munte străbat satele de şes pentru a-şi oferi forţa de muncă în 
schimbul unui procent din recoltă59. 

Sătenii nu îşi comercializează numai propriile produse: cei din Delani sunt 
măcelari, cumpără vite pe care le taie, vânzând carnea, cei din Finiş fac comerţ cu 
animale mari, cei din Negru cu slănină de porci îngrăşaţi, cei din Petrani cumpără 
şi vând tot felul de animale etc.60; locuitorii din Vadu Crişului transportă var în 
satele de câmpie de 4-5 ori pe an, iar dacă timpul este bun, tot anul61; la începutul 
secolului al XX-lea chiar fierarii din zona Vaşcăului, în paralel cu prezenţa obişnuită 
în reţeaua de târguri din apropiere, străbăteau pentru a-şi vinde produsele zone 
întinse ale câmpiei Tisei, până la Debreţin, Satu Mare sau Puspokladany62.

56 Ernest .C. Labrousse, La crise de l’economie francaise a la fin de l’Ancient Regime et au 
debut de la Revolution, vol. I, Paris, 1944, p. 207-208

57 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din Crişana..., p. 167

58 Ileana Şuta, Preocupări privind cultivarea viţei de vie în Bihor în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, în „Lucrări ştiinţifice”, seria B, istorie-ştiinţe sociale – filologie - pedagogie-
educaţie fizică (extras istorie), Oradea,, 1976, p. 31

59 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din Crişana..., p. 177-178

60 Barbu Ştefănescu, Bodo, Edith, op. cit., p. 33

61 Virgil Maxim, Gheorghe Mudura, op. cit., p. 49

62 Moise Popoviciu, Meseriaşi şi neguţători români în cercul Vaşcăului (Răspuns la 
chestionarul D-lui dr. V. Madgearu), în „Transilvania”, nr.10-121
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Există şi segmente ale comerţului practicat de ţărani care depăşesc acest cadru, 
încadrându-se în circuite comerciale mult mai largi. Locuitorii târgului Beiuş cumpără 
la 1820 boi, vaci, oi, capre şi porci din Moldova şi Ţara Românească, din Marele 
Principat al Transilvaniei pe care le vând la Pesta, Debreţin, Arad sau Gyula; aci se 
încadrează apoi comerţul cu lut pe care locuitorii din Vadu Crişului îl fac în Moldova şi 
Polonia; la Sântandrei sunt la 1820 circa 35 de negustori de vite care cumpără animale 
în Transilvania şi le vând la Oradea, Debreţin, sau mai departe la Pesta, Caşovia, 
Agria; comerţul la distanţă presupune şi specializarea unor localităţi în transporturi63.

Dacă prezenţa unui grup de factori care acţionează convergent pentru a purta 
lumea ţărănească spre piaţă este evidentă, tot atât de evidentă este şi acţiunea contrară 
a unor factori limitativi. Principalul obstacol este de ordin social. Relaţiile feudale se 
menţin, cu toată limitarea arbitrarului şi a sferei lor de acţiune. Ţăranul trebuie să fie, 
în concepţia stăpânului, cu prioritate forţa de muncă în măsură să pună în valoare 
alodiul chemat să se încadreze el în economia de piaţă. Stăpânul se străduieşte 
să prezerve vechile monopoluri feudale, limitând sfera de acţiune a ţăranului în 
domeniul comerţului. În altă ordine de idei, handicapuri financiare şi tehnice fac 
din producţia ţărănească una cu rentabilitate foarte redusă. Se adaugă decalajul de 
creştere dintre provinciile estice şi cele vestice ale monarhiei habsburgice, fapt ce 
făcea din primele doar nişte hinterlanduri agricole ale celor din urmă64.

În viziunea despotismului luminat austriac nu era suficientă nici ridicarea 
materială, nici îmbunătăţirea statutului social al ţărănimii: ţăranul trebuia adus la 
o condiţie de cetăţean conştient; de aici, insistenţa ioazefinistă pentru transpunerea 
în practică a mai vechilor proiecte de luminare: şcoala, cultura pentru toţi, constituie 
obiective majore ale politicii imperiale. Reformele şcolare instituite prin Ratio 
educationes, din 1777 pentru Austria şi Ungaria şi Norma Regia, din 1781 pentru 
Transilvania, se înscriu pe această linie65. Ele au permis “multiplicarea civilizaţiei 
scrise”66 formarea, mai ales la grupurile etnice rămase până atunci în afara sistemului 
stărilor privilegiate – cazul românilor – a unei intelectualităţi şi a unei funcţionărimi 
mai numeroase, care în lipsa unei elite sociale consistente, apărată de sistemul 
stărilor, îşi va asuma responsabilităţi de ordin politic, naţional. 

Fără a altera de o manieră categorică structurile unei oralităţi cvasigenerale până 
la începutul secolului al XIX-lea din punctul de vedere al comunicării culturale67, în 

63 Virgil Maxim, Gheorghe Mudura, op. cit., p. 48-51

64 Barbu Ştefănescu, Aspecte ale formării unei “mentalităţi economice” la ţăranii din Bihor 
în secolul al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea (I), în „Crisia”, XXV, 
Oradea, 1995, p. 117-132

65 Cornelia Bodea, Preocupări economico-culturale în literatura transilvăneană între anii 
1786 - 1830, în „Studii”, nr. 1, 1956, p. 87

66 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe de Lumiers, Arthant, 12971, p. 13

67 Mircea Vasilescu, Iubite cetitorule...”. Lectură, public şi comunicare în cultura română 
veche, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2001, p. 84



49

lumea rurală îşi face, cu timiditate la început, apoi din ce în ce mai hotărât, intrarea 
„în istorie”, prin apelul la serviciile memoriei scrisului68. Aderenţa în creştere la 
serviciile cuvântului scris face mai vizibil fenomenul de aculturaţie în care este 
cuprinsă lumea rurală; deocamdată, este sesizabilă o suită de schimburi inegale 
dintre biserică şi stat, instituţii aflate într-o ofensivă susţinută, pe de o parte, şi 
cultura tradiţională69, pe de altă parte. În aceeaşi epocă, aculturaţia se produce şi 
invers, dinspre popular spre canonic, cu deosebire: cu toată aprehensiunea spre moda 
„purificării” cultului, ca o prelungire a reformei tridentine, preoţii români acceptă, 
desigur tacit, să considere în cadrul canonicului o serie de practici repartizate de 
cercurile elitare ecleziastice „superstiţiilor”, din considerente practice, de a nu risca, 
printr-o „reformă” radicală, o rupere de masa credincioşilor de care existenţa sa 
depinde în cea mai mare măsură. 

Dacă proximitatea scrisului şi a cărţii, acomodarea lumii satului cu aceste 
instrumente ale modernităţii, este o izbândă incontestabilă, pentru a păstra 
proporţiile dialogului dintre „tradiţie” şi „noutate”, trebuie să spunem că ele nu 
modifică structurile de bază ale societăţii transilvănene din prima parte a epocii 
moderne, care rămân solidare cu cele medievale, din multe puncte de vedere, 
inclusiv prin preeminenţa oralităţii70. O oralitate care se intersectează tot mai mult 
cu formele comunicării scrise, în condiţiile creşterii fără precedent a numărului 
celor letrizaţi. 

În ciuda contradicţiilor des exprimate dintre Lumini şi Biserică, cea din urmă 
se lasă contaminată, conştient sau nu, de spiritul raţionalist al veacului, cel care 
o ajută să identifice şi să combată „superstiţiile” iar preotul să devină „un agent 
al ordinii publice, direct marcat de raţionalitatea şi utilitarismul Luminilor”71. La 
nivelul secolului al XVIII-lea se constată punerea structurilor religioase la dispoziţia 
statului după ce acesta a asimilat în politica sa oficială criterii proprii ale Bisericii: 
„Când iozefinismul austriac de la sfârşitul secolului defineşte preotul ca fiind un 
paroh-funcţionar de stat, în acelaşi timp expert-agronom al parohiei şi capabil să-şi 
sfătuiască eficient enoriaşii în administrarea tehnică a terenurilor lor agricole, el nu 
face decât să ducă la extrem o experienţă obişnuită”72. 

Răspunsul comunităţilor rurale la acţiunea aculturantă propusă de mediile elitare 
de pe poziţiile unei devoţio moderna este, oficial, unul de rezistenţă, de refuz, sub 
care pot fi identificate, elemente acceptate într-un melanj cultural pus în evidenţă de 

68 Jean-Claude Schmitt, Strigoii. Vii şi morţii în societatea medievală, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1998 p. 13-14

69 Robert Muchambled, Societe et mentalites dans la France moderne, XVI-e - XVIII-e siecle, 
Armand Colin, Paris, 1990, p. 102

70 Ibidem, p. 58 

71 Dominique Julia, Preotul, Michel Vovelle (volum coordonat de), “Omul Luminilor”, Editura 
Polirom, Iaşi, 2000, p. 278

72 Ibidem
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înmulţirea actelor pioase individuale, paralelă grijii recuperării rituale comunitare. 
Ca şi în alte spaţii europene, religia majorităţilor rurale „continuă să amestece în 
mod inextricabil creştinismul cu păgânismul”; la ţară încă este dominantă ideea că 
rugăciunile şi ceremoniile bisericii trebuie întărite prin practici complementare, 
de natură magică. Preotul este nevoit, pentru a nu se rupe de masa de credincioşi, 
nu doar să accepte tacit practicarea străvechilor culte terapeutice ori agrare ci să 
şi participe la ele. Mentalitatea ţărănească rămâne una magico-religioasă, în ciuda 
presiunilor concertate din partea Bisericii şi a Iluminismului73.

Melanjul inevitabil dintre elemente ale noului propus de presiunea modernizatoare 
şi cele ale mentalităţii tradiţionale, cu accente arhaice, este evident în percepţia 
dimensiunilor spaţiale şi temporale ale existenţei. Aducem spre exemplificare 
exprinări ale ţăranilor beiuşeni în faţa comisiei de aplanare a conflictului dintre 
satele domeniului Beiuş şi adminsitraţia domenială ţinut în 1818.

 Percepţia spaţială a lumii rurale continuă să fie centrată pe sat, imaginat în centrul 
universului. Satul în care trăieşte ţăranul devine adesea element de identificare, de 
individualizare: “paznicul din Nimăieşti”, “un locuitor din Vintere”; la rândul său, 
hotarul, această prelungire a satului dar şi limită a sa revine în discuţie, fie global, 
fie prin părţile sale componente; este reperul spaţial nu numai cel mai invocat dar şi 
cel mai apropiat, fizic şi sufleteşte; ţăranul se simte în hotarul propriului sat acasă, 
beneficiază de protecţia comuniunii cu locul; hotarul are, primeşte în viziunea sa, 
calităţi în plus, excepţionale; nici un alt spaţiu nu se compară cu hotarul propriu; 
oriunde altundeva este un străin, adică un individ de mâna a doua; orice oprelişte 
din partea domeniului care vizează părţi din hotarul satului propriu îi afectează 
major: “Localnicii - din Drăgoteni - declară că acum patru sau cinci ani, în timpul 
şpanului Koltor, li s-a interzis să taie lemne din pădurea din hotar”; ca oameni 
ai locului se simt îndreptăţiţi la aceasta, chiar dacă ştiu că pădurea este alodială; 
pentru ei nu aspectul juridic al proprietăţii contează, ci faptul că se află în hotarul 
satului lor; în virtutea acestui fapt pot emite pretenţii, sunt în drept să se plângă 
de nedreptatea ce consideră că li se face; faptul că li se permite să taie lemne din 
pădurea de la Meziad, nu-i acelaşi lucru; intervine nu numai problema dificilă a 
distanţei, a acoperirii ei, ci şi problema de ordin psihic a depărtării74.

Spaţiile din afara limitelor “ţinutului” au contururi mai vagi. Pentru locuitorii 
Ţării Beiuşului spaţiul de dincolo de Munţii Codru Moma reprezintă “câmpia”, “pă 
câmpie”, “pă Banat”. Şi totuşi nici acest cerc nu reprezintă pentru ţăranul beiuşan 
străinătatea deplânsă de producţiile folclorice; aceasta pentru că zona Beiuşului 
s-a aflat cu şesul Tisei într-o complementaritate economică de lungă durată. În 
raport cu zona de câmpie mai funcţionează încă o serie de elemente de solidaritate, 
specifice unui spaţiu cunoscut, în urma străbaterii lui periodice pentru schimbarea 
fructelor sau a produselor meşteşugăreşti pe cereale, prin participarea la muncile 

73 Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate 
rurală şi mentalităţi colective, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997., p. 33

74 Barbu Ştefănescu, Bodo Edith, op. cit., p. 249-256
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agricole sezoniere. Pentru satele din vestul României de astăzi, la începuturile epocii 
moderne, “imobilismul” specific lumii medievale nu mai funcţionează decât în mică 
măsură. Dinamica spaţială a lumii ţărăneşti devine mult mai alertă într-o economie 
de schimb ce presupune deplasări pentru cumpărări de vite din Moldova, vite care 
apoi sunt mânate peste Transilvania până la Arad sau Oradea sau şi mai departe la 
Pesta sau Viena75. Apoi, spaţiul se dilată pentru tinerii care învaţă în centre europene, 
pentru militarii care, în cazul conflictelor de anvergură europeană în care este 
antrenat statul austriac, străbat distanţe şi ţări mai îndepărtate76. Spaţiul se dilată şi 
în alte împrejurări pentru ţărani, cum ar fi cele dramatice ale perioadelor de foamete; 
în condiţii disperate oamenii îşi înfrâng teama de depărtare, de necunoscut, plonjând 
în nesiguranţă cu conştiinţa că au încercat ceva pentru a ieşi din marasm77. Societatea 
rurală din Crişana se înscrie într-un spaţiu devenit coerent pe mari dimensiuni, 
care tinde să facă, în secolele următoare, dintr-o lume fragmentată specifică Evului 
Mediu, o lume unitară la scară planetară78.

Cel mai frecvent, distanţele sunt apreciate de către ţărani, în cantitatea de timp 
necesară acoperirii ei: “...drumul de la Pocola la Oradea este la mai puţin de două 
zile de mers”79; este o apreciere cu un pronunţat grad de subiectivitate, ce naşte 
permanente contradicţii, între ţărani şi oficialii domeniali; de fapt, la cei din urmă 
sesizăm tendinţa de a fi mai exacţi, de a aprecia distanţele în unităţi de măsură 
mai adecvate, de lungime: juzii din Vălani de Beiuş, prezenţi “in corpore” în faţa 
“deputăţiei” de aplanare, mai puţin Ulica On, bolnav, susţin că: “În privinţa cărăuşiei 
lungi, această localitate aflându-se la 3 zile (de Oradea) se declară că oamenii se 
întorc uneori încărcaţi, fapt ce nu li se trece în contul robotei”; în replică, “În privinţa 
acestei plângeri ca şi în privinţa localităţii Pocola, stăpânul de pământ a declarat că 
Vălanii di Beiuş sunt mai aproape cu o jumătate de milă de Oradea decât Pocola...”80; 
nu lipsesc nici cazurile (Here Naş din Borz, fost jude şi deci ştiutor de carte), când 
ţăranii se folosesc şi ei în aprecierea distanţei de unităţile de măsură ale lungimii: 
“Fiind întrebat la ce distanţă se află Borzul de Holod, el a răspuns că la o milă”81, 
după cum sunt frecvente situaţiile în care, pentru a putea comunica cu ţăranii, 
oficialii domeniali, folosesc aceleaşi coduri, acelaşi sistem de apreciere a distanţei: 
“Stăpânul a declarat ca şi în cazurile similare, respectiv că nu li se acceptă mersul 
şi venitul deorece Prisaca se află la o oră faţă de Beiuş, unde aceştia îşi prestează 
robotele”, fapt recunoscut de juzii prezenţi82.

75 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din vestul României..., p. 164-165

76 Toader Nicoară, op. cit., p. 37-46

77 Barbu Ştefănescu, Bodo Edith, op. cit., p. 250-251

78 René Rémond, Introduction a l’histoire de notre temps, tom I: L’Ancien Régime et la 
Révolution, 1750-1815, Paris, 1974, p. 21

79 Ibidem, f.3

80 Ibidem, f. 7

81 Ibidem, f.15

82 Ibidem, f. 33-34
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Aşa cum s-a arătat adesea, modul ţărănesc de percepere a timpului diferă de 
percepţia sa matematică. Timpul ţărănesc este în mai mică măsură cantitativ, 
exact, şi mai mult unul calitativ, relativ. Măsurarea timpului se face cu foarte mare 
aproximaţie, activităţile preponderent agricole nereclamând o disciplină strictă în 
gestionarea lui. Lucien Febvre spunea că percepţia timpului în societăţile ţărăneşti 
tradiţionale se caracterizează prin “imprecizie, fantezie şi inexactitate”. În cadrul 
său se detaşează un timp natural, fizic, un timp al muncii, profan şi un timp al 
sărbătorii83.

Timpul natural este jalonat de repere fizice, legate de determinanta astronomică: 
mişcarea generală a soarelui pe boltă, succesiunea noapte/zi, ciclul sezoanelor. În 
baza acestor repere, timpul diurn se împărţea în: dimineaţa, amiaza, seara, miezul 
nopţii, cântatul cocoşilor84. Repere importante ale timpului de muncă diurn sunt 
răsăritul şi apusul soarelui. Ziua este timpul muncii, noaptea al odihnei, dar şi un 
timp al pericolelor de tot felul, de la incendii, la cel al farmecelor şi vrăjilor.

Pentru ţăranul iobag unul din ritmurile cele mai familiare, cu implicaţii mari în 
viaţa sa este cel săptămânal, datorită desfăşurării şi socotirii săptămânale, în zile, a 
obligaţiilor în muncă faţă de stăpân; ziua constituie unitatea de bază a socotelilor 
urbariale şi ca atare principala unitate de măsurare a timpului pe relaţia atât de 
importantă în societatea vremii, dintre stăpânul de moşie şi ţăranul dependent85. Şi 
din această perspectivă, zilele au încărcături, valori diferite, calităţi diferite, obţinute 
prin cantitatea şi calitatea muncii prestate: ziua de muncă cu animalele are o valoare 
dublă în raport cu cea executată manual. În general, numărul zilelor este reţinut cu 
destulă exactitate, pe măsura importanţei lor în viaţa obişnuită. 

Un alt palier important este timpul anual, marcat de sezoanele însoţite de 
“spectacolul” naturii ce murea în fiecare toamnă, învia în fiecare primăvară, se 
dezvolta, se maturiza, pentru a îmbătrâni şi a se pregăti să moară. Această succesiune 
impune o percepţie ciclică a timpului, imaginea circulară a anului86: succesiunea 
sezoanelor, fiecare cu o gamă de munci agricole şi alte activităţi aferente, este mai 
importantă decât cea a lunilor. Legat de succesiunea sezoanelor, este ritmul lucrărilor 
agricole: “timpul aratului”, “vremea secerii”, “vremea culesului”. Trebuie subliniată 
îngrijorarea ţăranului faţă de orice imixtiune, faţă de orice forţare a ritmurilor 
calendarului; din punctul lui de vedere există o incompatibilitate între vârfurile 
calendarului agricol şi orice altceva; pentru el nimic nu poate fi atât de important 
încât să concureze, de pildă, seceratul grâului; chiar dacă urbariul sau biserica permit 
aceste concurenţe, când se recoltează grâul, când omul poate culege rodul unui an 
de trudă, de emoţii, de griji, este, din punctul său de vedere, o impietate să-i pretinzi 
să facă altceva; recoltarea, seceratul, aduc tensiunea presupusă de derularea anului 

83 Toader Nicoară, op. cit., p. 55-56

84 Ibidem, p. 56-57

85 Barbu Ştefănescu, Bodo, Edith, op. cit., p. 214-215

86 Ioan Ghinoiu, Vârstele timpului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988, p. 37
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agricol la cote maxime; trecută de primejdii de ordin meteorologic, social, spiritual, 
scăpată de îngheţ, de secetă, de grindină şi de lăcuste, de acţiunea destructivă a 
forţelor magice malefice, recolta trebuie strânsă rapid, la momentul optim pentru 
a nu face zadarnice eforturile unui an de muncă. Este inacceptabil din punctul său 
de vedere ca în aceste momente de tensiune paroxistică să i se ceară altceva87, chiar 
dacă legea permite acest lucru.

Contractele de răscumpărare a robotei, caracterul lor masiv, tinzând spre 
generalizare în satele de deal şi munte, constituie cea mai concretă dovadă a unei noi 
percepţii a timpului, a reconsiderării lui, a importanţei crescute acordată timpului 
propriu, cât mai puţin dependent de cel al stăpânului; ele eliminau în mare măsură 
vechile şi desele intersectări, condiţionări, agresiuni din partea timpului stăpânului 
asupra timpului ţărănesc. Căutarea unui cât mai mare grad de independenţă din 
această perspectivă, ţine de incontestabila alertare a ritmurilor sale existenţiale; 
pentru a le face faţă, ţăranul are nevoie de o mai largă marjă de manevră. Ea exprimă 
în acelaşi timp şi individualizarea tot mai accentuată a ţăranului şi a gospodăririi 
sale, caracterizată nu numai prin individualizarea sesiei şi raţionalizarea - după 
propria-i concepţie - a producţiei, ci mai cu seamă prin atenţia sporită acordată 
utilizării conjuncturilor, a oportunităţilor existenţiale, în mare măsură neagricole, 
care i se deschid; este tendinţa lui de a fi mai eficient - cu riscul chiar de a renunţa 
la onorabilitatea pe care i-o conferea calitatea de agricultor, în cazul celui beiuşan 
- atunci când “onorabila ocupaţie”, practicată pe un pământ tot mai neîndestulător 
ca urmare a creşterii numărului oamenilor şi tot mai neproductiv, prin forţarea 
limitelor sale productive, în hotarul satului propriu; are, deci, nevoie de o rezervă de 
timp pentru a fi pe piaţă, la târguri, pentru a se deplasa, pentru a negustori, pentru 
a fi în momentul optim la câmpie, atunci când prezenţa sa este reclamată acolo de 
strigenţa depăşirii rapide şi în bune condiţiuni a vârfurilor calendarului agricol, când 
folosind această oportunitate îşi poate rezolva mai prompt, mai eficient, printr-un 
efort mai mare dar mai redus în timp, o însemnată componentă a subsistenţei88.

Răscumpărarea înseamnă în mod categoric o simplificare a complicatelor raporturi 
urbariale; printr-o sumă chiar apreciabilă, ţăranul scapă de şicanele permanente, la 
care este sau crede că este supus, în legătură cu socotelile, cu evaluările întotdeauna 
subiective, generatoare de divergenţe; îşi uşurează apoi munca, a lui şi a vitelor, 
volumul ei, tracasările legate de efectuarea ei la distanţă, de adversitatea slujbaşilor89; 
prin răscumpărare se eliberează în mare măsură de toate acestea, putându-se 
concentra asupra propriei sale gospodăriri; poate utiliza, în exclusivitate în folosul 
propriu “timpul cel bun”, fără obişnuita şi acerba concurenţă seniorială, pentru 
propriile culturi, pentru propriile ritmuri pastorale, pentru activităţile aducătoare de 

87 Barbu Ştefănescu, Bodo Edith, op. cit.., p. 244-247

88 Barbu Ştefănescu, Aspecte ale procesului de accelerare a ritmului de muncă în gospodăria 
ţărănească bihoreană (sec. XVIII-XIX), în „Crisia”, XX, Oradea, 1990, p. 371-382

89 Veronica Covaci şi Ana Ilea, Frământări ţăraneşti în districtul Beiuşului la începutul 
secolului al XIX-lea, în „Crisia”, XV, Oradea.,1985, p.135



54

bani; dacă ritmul executării robotelor îi face necesară prezenţa periodică pe domeniu, 
răscumpărarea îi permite respectarea ritmurilor care îi convin; unei gospodăriri 
stereotipe, prin alternanţa: muncă pentru domeniu - muncă pentru sine, cu aruncarea 
celei din urmă adesea în epoci nepotrivite, i se opune alternativa unei gospodăriri 
mai elastice: folosirea a numeroase oportunităţi pentru a câştiga bani, pentru taxe, 
pentru răscumpărare, pentru propria-i existenţă. Acestui ţăran i se cere să folosească 
nu numai forţa braţelor - adesea utilizată ineficient, prin tragere de timp şi alte forme 
de sustrageri - ci i se pretinde să fie mai atent, să judece, să evalueze oportunităţile de 
câştig, să fie mai inventiv, să dobândească o putere de adaptare la felurite situaţii, să 
fie mai elastic în gândire, să se manifeste, în multe ocazii ca un “mic om de afaceri”; 
afaceri simple, fără îndoială, dar care-l obligă să gândească economic, să devină, cel 
puţin în parte, tributar unei mentalităţi economice90. 

Consideraţiile de mai mai sus, suprapuse spaţiului transilvan şi perioadei de 
timp de la începuturile modernităţii româneşti, în care tensiunea dintre tradiţia, 
conservatorismul proprii unei societăţi preponderent ţărăneşti şi inovaţiile propuse 
de spiritul vremii şi de politica de recuperare a Imperiului habsburgic, devine tot 
mai evidentă. Aparent o lume previzibilă în reacţiile şi raportările sale, societatea 
ţărănească din spaţiul vest transilvan devine, în realitate, una amalgamată, în 
care ancestralul face loc, nu fără rezistenţă, unor elemente ale modernităţii ce se 
insinuează, cu poticnelile de rigoare, vieţii comunităţilor fără a afecta decisiv fondul 
ei tradiţional. 

90 Barbu, Ştefănescu, Aspecte ale formării unei “mentalităţi economice” la ţăranii din Bihor 
în secolul al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea (I), în „Crisia”, XXV, 
Oradea, 1995, p. 117-132


