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„ARII DE ATRACÞIE” ªI REÞELE DE RELAÞII ECONOMICE
ÎNTRE SAT ªI ORAª ÎN MODERNIZAREA ECONOMICÃ A TRANSILVANIEI
LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA (1850–1875)
Modernizarea economicã – apariþia economiei moderne de piaþã ºi a relaþiilor sociale
dinamice, bazate pe valoarea individului ºi pe capacitatea ºi puterea sa economicã – a determinat
transformãrile majore din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi în Imperiul Austriac. A fost un
proces sinuos ºi complex, care a cuprins în cadrele sale atât lumea ruralã, cât ºi oraºul. Schimbarea,
uneori echivalentã cu progresul economic, alteori nu, a devenit legea fundamentalã a societãþii.
Aceasta a reclamat lumii rurale, drept cadru al evoluþiei economice, necesitatea deschiderii ei spre
exterior ºi necesitatea abandonãrii autarhiei ºi izolãrii. A rezultat astfel o „confruntare“ cu lumea
oraºului, în urma cãreia s-a pus în miºcare întregul proces al modernizãrii. Dacã Marx spunea cã „cea
mai mare diviziune a muncii materiale ºi spirituale este separarea oraºului de sat“ ºi cã „opoziþia
dintre oraº ºi sat strãbate întreaga istorie a civilizaþiei pânã în ziua de azi“1, realitatea se dovedeºte a fi
mult mai complexã decât aceastã eternã opoziþie. Istoricii, demografii ºi sociologii au demonstrat
acest lucru. Ei au demonstrat, de asemenea, cã procesul modernizãrii materiale a unei societãþi nu
poate fi apreciat corect dacã nu se þine seama de natura relaþiilor care s-au stabilit între sat ºi oraº în
contextul avansului societãþii moderne industriale.
Metodologic, se impune aºadar o analizã care sã stabileascã natura ºi componentele acestei
relaþii stabilite între sat ºi lumea urbanã în procesul modernizãrii. Geneza oraºelor este o formã de
regionalizare a spaþiului social. Expansiunea urbanã este vãzutã ca derivând din fenomenul oraºului
ca o expansiune simplã, adicã un fenomen de propagare a atributelor oraºului în aria ruralã.2 În unele
optici fenomenul este vãzut atât ca difuziunea urbanului în rural, cât ºi ca pãtrundere a trãsãturilor
rurale în spaþiul urban.
Deschiderea satului spre oraº a reprezentat o primã componentã în cadrul acestui proces,
realizatã în Transilvania în deceniul al VI-lea, o datã cu reformele agrare. Componenta materialã a
relaþiei dintre sat ºi oraº este esenþialã în procesul dezvoltãrii economice. Un oraº nu poate exista fãrã
o sursã externã de aprovizionare într-un hinterland agricol suficient de productiv. Iar ca acest
hinterland sã devinã productiv era nevoie de tehnologia modernã (unelte agricole, maºini, mijloace
moderne de transport) pe care nu o putea furniza decât oraºul. Componenta tehnologicã are, aºadar,
un rol deosebit.
Oraºele sunt legate între ele prin cãi de comunicaþii, dar sunt conectate ºi cu o zonã limitrofã
din care îºi asigurã necesarul de produse agricole ºi de materii prime. În acest sens iniþiativa a venit cu
precãdere, dacã nu din direcþia satului, atunci cel puþin din cea a oraºului direct interesat în
expansiunea influenþei sale economice. Dãinuirea mijloacelor tradiþionale de transport a limitat
expansiunea oraºului. Noile mijloace ºi, mai ales, calea feratã au restructurat masiv situaþia. Acolo
unde a pãtruns calea feratã, au pãtruns o datã cu ea ºi modernitatea ºi mentalitatea modernã.
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Treptat, aceastã componentã materialã s-a amplificat, în sensul cã oraºul începea sã ofere
producãtorilor rurali, pe o scarã tot mai largã, produse manufacturate, industriale ºi servicii:
comerciale, medicale, juridice ºi, câteodatã, administrative, deºi acestea din urmã nu au fost
întotdeauna binevenite ºi au fost uneori impuse vecinilor rurali fãrã voia lor. Astfel, se ajunge ºi la o
componentã politicã a relaþiei, satul devenind treptat suport politic (electoral) pentru lumea oraºului
cu toate consecinþele pe care nu se impune sã le discutãm aici.
Deschiderea satului spre oraº a fost un proces complex, realizat cu intensitate diferitã în
diversele faze ale modernizãrii ºi dezvoltãrii economice. Din acest punct de vedere etapa 1850–1875
reprezintã pentru Transilvania perioada de creare a condiþiilor necesare creºterii economice de tip
modern, care s-a realizat în concordanþã cu situaþia ºi împrejurãrile locale, ceea ce a imprimat
întregului proces o sumã de caracteristici aparte: ele rezidã în condiþiile politico-istorice specifice ale
provinciei, în diversitatea etnico-lingvisticã ºi culturalã.
Cerinþele industrializãrii, atât cât a existat ea în acea perioadã, au reclamat nu numai tendinþa
ºi necesitatea deschiderii satului spre oraº ºi invers, ci au determinat apoi un fenomen specific
urbanizãrii: atracþia oraºului în condiþiile în care acesta devine centrul de polarizare economicã.
Fenomenele declanºate în aceastã conjuncturã nu trebuie vãzute doar în termenii unei permanente
migrãri de populaþie dinspre sat spre oraº, ci ºi în direcþia unui efort deosebit din partea satului de
adaptare la noile cerinþe economice ºi sociale ale noului tip de societate modelatã din ce în ce mai
mult de lumea urbanã. Peste toate se resimte tot mai mult necesitatea alfabetizãrii ºi a învãþãmântului
care trebuie sã þinã pasul cu modernizarea. Noile atitudini care apar în acest context în mentalitatea
omului rural îl familiarizeazã cu lumea urbanã ºi îl determinã sã conºtientizeze cã ºansa succesului
poate exista ºi dincolo de lumea satului. Migraþia dinspre sat spre oraº se explicã în termeni
demografici, economici ºi mentali. În aceastã privinþã putem vorbi de mai multe faze: o primã fazã ar
fi cea a migraþiei alternative, care corespunde unei etape de autonomie a spaþiului rural ca spaþiu de
producþie. Este faza în care avem comunitãþi sãteºti deschise, dar o regiune închisã (grup de
comunitãþi izolate de alte grupuri de comunitãþi). Procesele ulterioare de deschidere reciprocã,
determinate de atracþia din partea oraºului, au fost dure, adesea dictate de constrângerea economicã.
În acest proces subsumat modernizãrii s-a creat ºi un grav decalaj între producþie, tehnologie ºi
mentalitate, care adesea a îngreunat adaptarea ºi i-a imprimat un caracter sinuos.
Formarea mentalitãþii economice moderne s-a realizat prin procese dure, marcate de cele
douã angoase primordiale pe care societatea modernã industrialã la aduce la nivelul imaginarului
colectiv: spectrul ruinãrii ºi constrângerea foamei.
În fine, mãsura în care a avansat relaþia sat – oraº reflectã ºi gradul de disciplinare socialã la
care a ajuns societatea. Practic, cele douã, urbanizarea ºi disciplinarea socialã, au mers mânã în mânã.
A face o analizã a acestor componente ale modernizãrii economice prin prisma relaþiei sat – oraº este
un demers dificil la care istoria economicã este chematã sã dea rãspunsuri, mãcar parþiale.
Procesul modernizãrii economice, declanºat în Imperiul Habsburgic ºi, implicit, în
Transilvania, la mijlocul secolului al XIX-lea a adus în centrul atenþiei lumea urbanã în mãsura în
care ponderea acesteia putea sã asigure trendul necesar dezvoltãrii economice. Noile dinamici pe
care le cunoaºte lumea urbanã în aceastã vreme apar fãrã precedent dacã le comparãm cu perioada
anterioarã sau chiar cu ceea ce se întâmplã în lumea satului. Aceasta nu înseamnã însã cã spaþiul rural
se cantoneazã în imobilism ºi izolare. Dimpotrivã, se creeazã o relaþie complexã între cele douã,
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care, pânã la urmã, imprimã notele distincte ale procesului modernizãrii într-un spaþiu geografic ºi
politic la un moment dat.
Realitãþile social-economice, moºtenirea unui trecut istoric aparte ºi particularitãþile
procesului industrializãrii în Europa central-rãsãriteanã au determinat ºi în Transilvania un proces de
urbanizare ºi de modernizare economicã, cu numeroase particularitãþi de care se cuvine sã þinem
seama. În primul rând, la mijlocul secolului al XIX-lea Imperiul Habsburgic prezenta o reþea urbanã
destul de slabã în raport cu spaþiul vest-european ºi inegal rãspânditã la nivelul diverselor regiuni ale
Imperiului. Din punctul de vedere al mãrimii predominau oraºele mijlocii ºi mici (cele între 10.000 ºi
20.000, respectiv, între 2.000 ºi 5.000 locuitori).
Studierea oraºelor din Europa central-rãsãriteanã reprezintã din acest punct de vedere un
aspect important, numai cã modelele oferite de analizele asupra urbanizãrii în Europa Occidentalã nu
au adus rezultate pe deplin mulþumitoare, fiind necesarã o abordare mult mai nuanþatã.3
Industrializarea nu a dus la o transformare radicalã a acestor oraºe mici ºi mijlocii pentru cã
ritmul lent ºi inconstant al acesteia nu le-a asigurat baza necesarã. Funcþiile acestor oraºe au rãmas în
genere limitate ºi nu s-au integrat într-o reþea mai complexã a urbanizãrii. Astfel, unii autori au gãsit
argumente suficiente sã afirme cã modelul de urbanizare în aceste regiuni ale Imperiului (Ungaria ºi
Transilvania în general) a fost diferit de cel vest-european.
„Despite several simultaneities, the small towns of the European periphery belonged to a
rather different world than the small towns of the European centre“.4
Pentru a aprecia corect gradul de urbanizare a provinciei transilvane, se impune sã
remarcãm faptul cã, potrivit recensãmântului din 1850, dintr-un numar de 2.796 de aºezãri stabile
erau 25 de oraºe, 22 de suburbii (Vorstädte), 65 de târguri (Märkte)5, pe când Ungaria avea un numãr
de 61 de oraºe ºi 657 de târguri6, aºadar o mult mai evidentã pondere a urbanului în partea ungarã a
Imperiului. În plus, în Transilvania, particularismele regionale de dezvoltare economicã, precum ºi
condiþionãrile impuse de situarea geograficã, de accesul la cãile de comunicaþie, au imprimat un ritm
aparte procesului de modernizare care, început încã înainte de 18487, continuã într-o nouã ambianþã
dupã 1850.
Perioada 1850–1880 se încadreazã, din punctul de vedere economic, în ceea ce istoricii au
numit primul val al urbanizãrii. Este perioada în care are loc cea mai importantã translaþie a centrului
de greutate al vieþii economice dinspre sat înspre oraº. În acest sens rolul industrializãrii asupra
procesului de urbanizare este unanim recunoscut, însã este influenþat în mod direct de politicile
economice, de ritmul investiþiilor, de natura sau abundenþa resurselor etc. La fel, ºi poate mai mult
decât atât, în condiþiile unei slabe industrializãri, rolul comerþului a fost deosebit de important. Din
acest punct de vedere, criteriul de bazã care delimita localitãþile urbane de cele rurale era
„îndeplinirea unei funcþii centrale, cea de piaþã, pentru un hinterland cât mai larg ºi cât mai
populat“8.
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Bacskai Véra, Small towns in Eastern Europe, în Small towns in Early Modern Europe (Ed. P. Clark), Cambridge, 1995,
p. 77 ºi urm.
Ibidem, p. 89.
I. Bolovan, Transilvania între revoluþia de la 1848 ºi Unirea din 1918. Contribuþii demografice, Cluj-Napoca, 2000, p. 38.
Ibidem.
Csetri A., Imreh ªtefan, Aspecte ale situaþiei ºi dezvoltãrii oraºelor din Transilvania (1786–1814), în „Studia Universitatis
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O fazã intermediarã în procesul expansiunii economice a unei regiuni dinspre rural spre
atributele depline ale urbanismului a fost înregistratã la noi de expansiunea ºi dezvoltarea unor
aºezãri cu funcþii eminamente comerciale, numite târguri. Rãspândirea acestei forme de organizare ºi
de funcþie economicã a fost reclamatã de cerinþele pieþei, ca intermediarã între lumea satului ºi
hinterlandul oraºelor mai mari. În analiza sa asupra dezvoltãrii reþelei urbane în Ungaria, Bacskai
Véra a acordat rolul prioritar pieþei, funcþiei comerciale. Ea considera cã în delimitarea localitãþilor
urbane de cele rurale criteriul de bazã era îndeplinirea unei funcþii centrale, cea de piaþã pentru un
anumit hinterland.9
Era libertãþii comerciale ºi industriale inauguratã de legislaþia din anii 1850–1851 a
determinat, cum era ºi firesc, o creºtere a comerþului ºi a meºteºugurilor care au încercat sã
suplineascã producþia de fabricã aflatã abia la începuturile sale. Târgurile au cunoscut în aceastã
perioadã o adevãratã expansiune numericã ºi geograficã. Au luat fiinþã astfel numeroase târguri în
localitãþi mai mari sau mai mici10, în funcþie de realitãþile ºi necesitãþile economice locale. Pe mãsura
avansului modernizãrii, exigenþele economice au reclamat o specializare tot mai clarã a târgurilor;
mai mult, unele tind spre activitãþi de piaþã zilnicã, altele devin pieþe de achiziþionare a produselor
agricole sau chiar pieþe mãrunte ce contau tot mai puþin din punctul de vedere economic. S-a ajuns
chiar sã se considere cã târgurile care nu ºi-au depãºit condiþia sau decãzuserã reflectau mai degrabã o
realitate de subdezvoltare economicã. În perioada în discuþie, 1850–1875, expansiunea târgurilor s-a
produs ºi ca urmare a deschiderii satului spre relaþiile de schimb ºi, mai ales, a sporirii necesitãþilor
lumii rurale în materie de produse manufacturate. Existau douã tipuri de comerþ practicat în cadrul
acestor târguri: pe de o parte, un comerþ activ bazat pe relaþii bãneºti prin care produsele circulau
potrivit regulilor pieþei moderne, a cererii ºi a ofertei, iar pe de altã parte, un comerþ pasiv, redus la
vechiul principiu al schimburilor de produse perpetuat încã din Evul Mediu cu precãdere în zonele
mai sãrace, unde relaþiile bãneºti erau extrem de fragile. Cu alte cuvinte, în cel de-al doilea caz, cercul
consumatorilor era mai mic, precum ºi puterea lor de cumpãrare ºi pretenþiile în privinþa calitãþii ºi a
diversitãþii produselor erau ºi ele mai scãzute.
Funcþia centralã a târgurilor a fost cã au asigurat un anumit nivel de comunicare între sat ºi
oraº la nivel economic, o mediere în privinþa schimburilor comerciale pe arii mai largi. Mai mult, în
pieþele acestor târguri nu se comercializau doar produse, ci se schimbau informaþii între lumea
oraºului ºi lumea restrânsã a satului care era limitatã în privinþa posibilitãþilor de informare.
Realitatea istoricã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea a dovedit cã acolo unde au existat
asemenea legãturi economice bine articulate aceste târguri au cunoscut o dezvoltare economicã
notabilã, iar acolo unde legãturile au fost slabe, dezvoltarea acestor târguri în mãsurã sã aspire spre
statutul urban a fost mult împiedicatã.
Din punctul de vedere economic a contat foarte mult crearea aºa-numitelor „arii de atracþie
economicã“ ale târgurilor ºi oraºelor. Ele reprezentau o zonã circumscrisã în care se desfãºura
schimbul de produse între diferitele regiuni. Aceste arii de atracþie s-au conturat încã din Evul
Mediu, dar s-au restructurat destul de profund în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ca urmare a
9
10
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îmbunãtãþirii ºi modernizãrii posibilitãþilor de transport ºi comunicaþii. Astfel, pentru târguri, la
începutul secolului al XIX-lea „aria de atracþie“ era de circa 20 km, iar pentru oraºele mai mari, de
circa 50–60 km.11
Dacã încercãm o împãrþire a Transilvaniei din punctul de vedere al ariei de atracþie
economicã a marilor oraºe, constatãm o distribuþie interesantã a acestora ºi, în acelaºi timp, o serie
întreagã de particularitãþi, între care cea mai evidentã este cã nu a existat o arie dominantã din
punctul de vedere al puterii ºi potenþialului economic, iar zonele delimitate de noi nu pot fi
considerate „zone pure“, existând numeroase interferenþe la nivel regional în funcþie de
caracteristicile economico-geografice ale zonei.
Astfel, o primã zonã, cea mai mare ca întindere, ar fi zona nord-vesticã a Transilvaniei –
zona Clujului –, dominatã de cel mai important centru urban, Clujul, cu o populaþie de 19.612
locuitori în anul 1850. Din punctul de vedere economico-geografic zona reprezenta o îmbinare între
potenþialul agricol al zonei de podiº din comitatele Cluj, Dãbâca ºi Szolnocul Interior ºi zonele de
munte din nordul Munþilor Apuseni furnizoare de produse animale, lemn ºi alte materii prime
specifice. Clujul era, pentru aceastã zonã, principalul centru meºteºugãresc ºi apoi industrial,
asigurând nevoile de produse industriale pentru lumea ruralã pe o arie extrem de întinsã,
împãrþindu-ºi acest rol cu oraºe precum: Turda, Dej, Gherla, Zalãu. Practic, aceste din urmã oraºe
aveau, la rândul lor, micro-zone de atracþie care se interferau în zonele de margine. Pe mãsura
avansului industrializãrii ºi al cãilor de comunicaþii, concurenþa dintre aceste centre ºi angrenarea
lumii rurale în noile circuite creºte în intensitate, fapt dovedit ºi de creºterea demograficã destul de
semnificativã a oraºelor Turda, Gherla ºi Dej, atât ca urmare a industrializãrii, dar mai ales ca urmare
a sporirii funcþiilor lor economice ºi a sporirii atracþiei exercitate faþã de lumea ruralã.
A doua zonã ca întindere era reprezentatã de zona Târgu-Mureº, care cuprindea, pe lângã
satele din scaunul Mureº, ºi aºezãri din comitatele Târnava, Turda, scaunele Ciuc ºi Casin. De
menþionat cã aceastã arie de atracþie se contureazã mai evident în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, pe mãsura dezvoltãrii oraºului Târgu-Mureº sub aspect demografic ºi urbanistic. Desigur cã
în acest areal nu era vorba de o atracþie exclusivã din partea oraºului Târgu-Mureº. Aºezãri de o mai
micã importanþã îºi contureazã propriile zone de atracþie: Reghin, Odorheiu Secuiesc, Mediaº,
Dumbrãveni, Gheorghieni, Sighiºoara. În scaunul Odorhei, oraºul Odorheiu Secuiesc îºi contura
propria arie de atracþie ce cuprindea cea mai mare parte a scaunului respectiv ºi scaunul filial Casin,
alcãtuind o razã de circa 20–25 km.12
Reghinul îºi conturase propria arie pe Valea Mureºului, punând în contact o zonã mixtã
complementarã: zona defileului Mureºului, specializatã în comerþul cu lemne ºi animale, ºi satele din
jurul Reghinului, orientate spre producþia de cereale, legume ºi zarzavaturi.13 La rândul lui, oraºul
Gheorghieni îºi creeazã o zonã de atracþie asupra satelor din depresiunea Giurgeului ºi a satelor din
zona Ciucului superior specializate în creºterea animalelor. Astfel, urmare a sporirii activitãþilor
comerciale ale armenilor, Gheorghieniul devine cea mai importantã piaþã de vite din zona de rãsãrit a
Transilvaniei.14 În zona Trei Scaune ariile de atracþie erau împãrþite de Târgu Secuiesc ºi Sfântu
Gheorghe, dar se resimþea ºi o intensitate a atracþiei marelui centru care era Braºovul. În deceniile de
dupã 1860 se constatã o structurare ºi mai evidentã a acestor arii de atracþie, iar oraºul Târgu-Mureº
11
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Pál Judit, Procesul de urbanizare în scaunele secuieºti în secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, 1999, p. 225.
Ibidem, p. 227.
Astfel de specializãri se perpetueazã pânã astãzi.
Pál Judit, op. cit., p. 231.
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va deveni, ca urmare a industrializãrii, cel mai important centru economic ºi financiar din estul
Transilvaniei. ªi Sighiºoara îºi contureazã o arie proprie, dar slaba dezvoltare economicã a oraºului
dupã 1867 nu determinã o conturare mai clarã a zonei, care rãmâne puternic concuratã dinspre
Târgu-Mureº ºi Sibiu.
Cea de-a treia zonã, sub aspectul extinderii sale, o reprezenta sud-vestul Transilvaniei,
respectiv, comitatul Hunedoara, Alba de Jos ºi de Sus, scaunul Arieº. Este vorba despre o zonã
cu un grad redus de urbanizare, neexistând nici un oraº cu peste 10.000 locuitori; singurul centru
urban este Alba-Iulia, a cãrui dinamicã economicã ºi demograficã în procesul de urbanizare este
redusã. Se contureazã ºi aici o serie de „centre de atracþie“, ca Aiudul, dar care cuprinde o zonã
limitrofã restrânsã, rezumatã la activitãþi comerciale modeste ºi menite a realiza schimburile
specifice de produse între spaþiul urban ºi cel rural. La fel, Abrudul, centru minier, îºi pierde din
importanþã, dovadã evoluþia sa demograficã (3.636 loc. în 1850; 4.129 în 1870; 2.869 în 1880).
Alte zone de atracþie au fost reprezentate de centre de importanþã minorã, precum Baia de
Criº ºi Câmpeni. Interesantã este situaþia localitãþii Câmpeni, care îºi sporeºte rolul de localitate cu
drept de târg dupã 1850, pentru cã reprezenta o funcþie de intermediere în privinþa comerþului între
satele din Munþii Apuseni ºi zonele de câmpie limitrofe, schimb care se prezenta la cote ridicate în
privinþa volumului produselor comercializate. Situaþia de slabã dezvoltare economicã a zonei se va
perpetua pânã spre sfârºitul secolului al XIX-lea, când se va schimba parþial, ca urmare a dezvoltãrii
mineritului ºi a siderurgiei în comitatul Hunedoarei.
În partea de sud-est a Transilvaniei prezenþa unui mare centru urban cu vechi tradiþii
urbanistice ºi economice, Braºovul, contura o arie dominatã de acest important centru de atracþie,
anume Þara Bârsei, Fãgãraºul ºi alte câteva zone limitrofe de interferenþã. Sub aspect economic ºi
comercial Braºovul era, la mijlocul secolului al XIX-lea, cel mai important centru al Transilvaniei,
principala placã turnantã a comerþului Transilvaniei cu Principatele Danubiene ºi apoi cu România
cel puþin pânã la rãzboiul vamal din 1886–1891. Tot aici îºi avea sediul Camera de Comerþ ºi
Industrie, fondatã în 1851, care supraveghea ºi superviza din punctul de vedere economic întreaga
parte de sud ºi de est a Transilvaniei pânã în 1891, când va împãrþi acest rol cu oraºul Târgu-Mureº.
De asemenea, aici îºi avea sediul cea mai importantã companie de comerþ din Transilvania, Gremiul
de comerþ levantin (românesc), ce controla 90% din comerþul en-gros de pe piaþa Braºovului ºi care
era compus, în 1854, din 93 de firme ºi un numãr de 168 de membri.15
Situat la rãscrucea principalelor drumuri comerciale de legãturã cu Principatele Danubiene
ºi cu Marea Neagrã prin cinci trecãtori ale Carpaþilor, Braºovul a reprezentat ºi un centru de iradiere a
vieþii economice înspre zonele rurale din Þara Bârsei ºi Fãgãraº pânã la marea restructurare care se va
petrece o datã cu izbucnirea rãzboiului vamal cu România.
În zona Braºovului relativul dinamism economic se datora în bunã mãsurã legãturilor
economice cu piaþa din Principatele Danubiene atât în privinþa exportului, cât mai ales în procurarea
de materii prime.16
15
16
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Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Braºov, Fond nr. 180, Gremiul de comerþ românesc (levantin), doc. nr. 20, 3 iunie
1850, fila 1–2, Tablou cu membrii gremiului român de comerþ levantin.
Vezi pentru numeroase detalii economice cantitative: Bericht der Handels-und Gewerbekammer in Kronstadt an das hohe
K. K. Ministerium für Handel Gewerbe und öffentliche bauten über den Zustand der Gewerbe, des Handels und
Verkehrsoerhältnisse im Jahre 1851, Kronstadt, 1853, p. 27; Apostol Stan, Relaþii economice între Þara Româneascã ºi
Transilvania 1848–1859, în „Studii ºi materiale de istorie modernã“, IV, Bucureºti, 1973, p. 110–173; Eugen Pavlescu,
Meºteºug ºi comerþ la românii din sudul Transilvaniei, Bucureºti, 1970.
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Se adãuga numãrul relativ mare al stabilimentelor industriale de mãrime micã ºi mijlocie:
fabricile de sticlã de la Bicsad, Cârþa, Arpaºul de Sus, Porumbacul de Sus, ale cãror cifre de afaceri
anuale variau undeva între 1000 ºi 4000 de florini.17 Þesãtoriile erau cele mai mari stabilimente
industriale din zonã, ca de pildã cea din Zãrneºti, a lui Constantin Ioanovici, ce producea în anul 1851
10.574 kg de fire, ºi apoi fabrica de hârtie, care avea în 1856 un capital de 155.000 de fl. ºi un numãr
de 150–200 de muncitori18.
Desigur, cea mai mare dezvoltare o avea comerþul, separat în 3 ramuri distincte:
– comerþul cu cereale ºi materii prime
– comerþul de fierãrie ºi manufacturi ardelene (în special cu mãrfuri de Braºov)
– comerþul de vite
Acest comerþ a avut o dinamicã pozitivã ascendentã cel puþin pentru perioada 1850–1859,
deþinând ponderea ºi în cadrul comerþului de export-import al Transilvaniei (vezi tabelul) ºi
surclasând din acest punct de vedere Sibiul.
Importul ºi exportul Transilvaniei la 1850 prin vãmile Braºovului
Nr.
crt.

Felul mãrfii

17

Export
Florini v.a.

A

PRODUSE NATURALE ªI AGRICOLE

1

Mãrfuri coloniale

74.618

176

2

Fructe sudice ºi poame

45.240

16

3

Tutun

4.365

430

4

Grãsime, ulei pt. mâncat ºi folosinþe tehnice

14.490

1.270

5

Cereale ºi alte produse ale pãmântului

201.395

13.041

6

Bãuturi

47.743

4.460

7

Peºte, crustacee ºi alte animale de apã

51.930

471

8

Pãsãri ºi vânat

178

64

9

Vite tãiate ºi pe picioare

1.281.490

161.980

10

Produse animale pentru consum

14.492

132.499

11

Animale de tracþiune

75.130

51.850

12

Combustibil ºi materiale de construcþie

2.143

56.582

13

Alte produse naturale ºi agricole

17.208

28.113

1.830.422

450.952

TOTAL

18

Import
Florini v.a.

N. G. V. Gologan, Cercetãri asupra trecutului comerþului românesc din Braºov, Braºov, 1928, p. 32.
Al. Bãrbat, Fabrica de hârtie de la Zãrneºti 1852–1872, în „Studii ºi materiale. Istorie“, IV, 1962, p. 204 ºi 217.
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B

OBIECTE INDUSTRIALE

1

Articole medicale ºi de parfumerie

5.100

15.387

2

Produse chimice

1.120

4.997

3

Vopsele

51.638

2.480

4

Gume, rãºinuri, ulei pentru utilizãri tehnice

2.325

200

5

Materiale de legat

1.958

–––

6

Minerale

204

233

7

Pietre preþioase, perle naturale, metale nobile

6.070

–––

8

Metale nenobile, brute ºi semi-prelucrate

200

96.032

9

Produse brute: lânã, piei, blãnuri etc.

1.556.740

244.217

10

Fire

164.844

2.753

11

Fabricate

20.091

1.969.330

12

Obiecte literare ºi artistice

2.458

10.021

TOTAL

1.812.748

2.345.650

TOTAL GENERAL

3.643.170

2.796.602

Sursa: E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens, Sibiu, 1857, pag. 291–294.

Trebuie subliniat însã cã Braºovul se baza pe articularea, încã din veacurile trecute, a unui
intens comerþ de tranzit, orientat cu precãdere spre exteriorul arcului carpatic, încât, din acest punct
de vedere, „aria de atracþie“ a acestui centru se extinde pe un spaþiu larg dincolo de munþi, fapt
demonstrat de numeroasele firme deþinute de braºoveni în oraºe precum Bucureºti, Brãila, Galaþi,
Târgoviºte etc. În condiþiile unui ritm lent, dar sigur al decãderii comerþului de intermediere, se trece
la plasarea capitalurilor în producþie, ceea ce reflectã un fenomen cert de modernizare ºi de
pãtrundere a relaþiilor concurenþiale de piaþã ºi în acele regiuni care erau odinioarã debuºee ale
comerþului de intermediere. Al doilea fenomen este legat de schimbarea rutelor comerciale de la
Braºov la Galaþi ºi Brãila, în condiþiile deschiderii navigaþiei vaselor cu abur pe Dunãre. El se reflectã
ºi în scãderea, în decurs de 20 de ani, cu 50% a firmelor româneºti specializate pe comerþul de
intermediere (de la 103 la 56) ºi în o creºtere de peste patru ori a firmelor axate pe comerþul local (de
la 20 la 95).19
Nu în ultimul rând, Braºovul dispunea de o viaþã socialã intensã susþinutã de bunãstarea
negustorilor. În 1869 lua fiinþã prima ºcoalã comercialã la nivelul Transilvaniei, aproape simultan cu
19
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Adressenbuch der vorzüglichen Handels-und Gewerbsleute in der Walachei, Moldau und Bulgarien, Druck von Johann
Gött, Kronstadt, 1858, 37 p.; vezi ºi Al. Bãrbat, Dezvoltarea ºi decãderea ultimei grupãri de negustori de intermediere ai
Braºovului în secolul XIX, în „Studii. Revistã de istorie“, XVI, 1963, p. 934.
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întemeierea Asociaþiunii pentru sprijinirea învãþãceilor ºi sodalilor români conduse de protopopul
Bartolomeu Baiulescu.20
O altã zonã la fel de restrânsã, dar de un mare dinamism, dominatã din punctul de vedere
etnic de saºi, a fost ceea ce s-a numit pânã în 1876 Pãmântul regesc, dominat urban de oraºul Sibiu,
al treilea ca mãrime, dupã Braºov ºi Cluj, având 15.315 locuitori la 1850, respectiv, 21.435 loc. la
185721. Aria de atracþie a acestui oraº se concentra în mare parte asupra satelor din Mãrginime:
Sãliºte (4.422 loc. la 1857), Rãºinari (5.695 loc.), Tiliºca (2.406 loc.), Poiana Sibiului (3.823 loc.),
Orlat (1.649 loc.), Sadu (1.626 loc.).22 Erau importante centre rurale orientate în principal spre
creºterea animalelor ºi spre practicarea unui comerþ intens de animale cu România, comerþ a cãrui
ultimã etapã de înflorire se consumã în timpul derulãrii convenþiei vamale cu România
(1875–1885)23. Aceste localitãþi au avut privilegiul de a fi legate de cãi de comunicaþie cu Sibiul,
tinzând multe dintre ele spre un statut de aºezãri urbane, însã, dupã cum vom vedea, transformãrile
economice din anii 1850–1875 vor schimba direcþia acestei evoluþii ca urmare a unui complex de
factori, între care lipsa accesului la reþeaua de cale feratã ºi marginalizarea zonei de cãtre politicile
economice guvernamentale le vor menþine la stadiul de aºezãri rurale. Se constatã în aceastã perioadã
o reorientare spre produsele forestiere ºi spre materialele de construcþii (piatra) ca rezultat al
schimbãrilor economice ºi mai ales al concurenþei.24 Din acest punct de vedere, zona Mãrginimii
Sibiului prezintã un caz aparte, interesant de urmãrit în privinþa raporturilor pe care procesul de
modernizare economicã le creeazã la nivelul interacþiunii dintre sat ºi oraº.
Cea de a ºasea zonã o constituia nord-estul Transilvaniei, având ca principal centru urban
de atracþie oraºul Bistriþa, grupând pe de o parte satele de pe Valea Bârgãului, iar pe de altã parte,
Nãsãudul, ce grupa satele foste grãnicereºti de pe Valea Ilvei ºi Sãlãuþa pânã la graniþa cu Bucovina
ºi, respectiv, Maramureºul. O zonã care cunoscuse o dinamicã aparte în privinþa modernizãrii în
timpul existenþei regimentelor de graniþã (pânã la 1851), dar care, în noile cadre ale modernizãrii ºi
industrializãrii, va cunoaºte un ritm de dezvoltare mult mai ponderat ºi, implicit, un grad de
urbanizare scãzut. Însuºi oraºul Bistriþa cunoaºte ritmuri de creºtere demograficã sub media marilor
oraºe: 5.214 loc. în 1850; 6.690 în 1857; 7.212 în 1869.25
Desigur cã împãrþirea sus-amintitã este mai degrabã o ipotezã de lucru, dar cu suficiente
argumente în realitatea economicã a vremii. Se impune o cercetare de amãnunt în aceastã direcþie
care sã ia o serie de indicatori ºi sã-i analizeze, în mãsura în care sursele o permit, sub aspect cantitativ
ºi care pot fi în mãsurã sã susþinã modelul propus de noi. Dacã, pentru intervalul 1850–1875, când în
Transilvania sunt create precondiþiile necesare industrializãrii ºi creºterii economice susþinute
(self-sustained growth), acest sistem a continuat sã funcþioneze fãrã mari diferenþe faþã de deceniile
anterioare, pânã spre anii 1890, ulterior, pe mãsura avansului societãþii industriale ºi al
comunicaþiilor, acest sistem de relaþii la nivelul micro-regiunilor economice cunoaºte o restructurare.
Se instituie numeroase noi tipuri de articulaþii ale relaþiei dintre sat ºi oraº, unele general valabile,
altele specifice realitãþilor locale induse de noua ambianþã economicã.
20
21
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C. Lacea, Braºovul între anii 1871–1878, în „Þara Bârsei“, II, Braºov, 1930, p. 145–156.
Recensãmântul din 1850. Transilvania, coord. Traian Rotaru, Cluj, 1996; Recensãmântul din 1857. Transilvania, ed.
a II-a, coord. Traian Rotaru, Cluj, 1997; A Magyar Korona Országaiban népszámlálás eredményei a hasznas házi Állatok
kimutatásával egyûtt, Pest, 1870.
Ibidem.
I. Haºeganu, Mãrginenii în viaþa economicã a Transilvaniei ºi Vechiului Regat, Braºov, 1941.
V. Pãcalã, Monografia comunei Rãºinari, Sibiu, 1915, p. 318.
Vezi nota 21.
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În fine, în loc de încheiere, ne punem întrebarea în ce mãsurã aceastã reþea de relaþii
economice care a funcþionat în veacul al XIX-lea mai pãstreazã ºi azi unele coordonate. Se pare cã,
într-o anumitã mãsurã, da. Sã ne gândim la aºa-numitele regiuni de dezvoltare economicã propuse în
perspectiva integrãrii europene a României, care funcþioneazã deocamdatã doar pe hârtie, dar care
vor trebui sã funcþioneze ºi în practicã. Credem cã o analizã aprofundatã de istorie economicã
realizatã în cadrul mai sus-propus poate dezvãlui concluzii istorice interesante, care sã ghideze
într-un fel strategiile de dezvoltare elaborate la nivel regional, deoarece experienþa istoricã trecutã,
chiar dacã s-a desfãºurat într-o cu totul altã ambianþã, poate fi utilã ºi azi, fie ºi pentru simplul fapt cã
istoria economicã este un fel de laborator unde se valideazã sau se infirmã teoriile economice adesea
prea tranºante.
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