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ÎNCERCÃRI DE REFORME ÎN TRANSILVANIA ÎNAINTE DE 1848 
MOMENTE ALE GÂNDIRII ECONOMICE: 

REFORMISMUL NEMEÆESC ÆI CURENTUL DEMOCRAT-REVOLUÅIONAR

Baza socialã a gândirii economice nobiliare a constituit-o aristocraåia – proprietarii de
pãmânt, deåinãtori ai funcåiilor principale în viaåa politicã æi administrativã a Transilvaniei. Acestora
li se mai adãugau dregãtorii Casei Imperiale de la Viena pentru Transilvania æi aliaåii lor – patriciatul
æi înaltul cler. 

Gândirea economicã nobiliarã conservatoare n-a excelat prin bogãåia de idei. Pânã în
deceniul patru al secolului al XIX-lea, nemeæimea conservatoare nu dispunea de publicaåii care sã se
ocupe de probleme economice æi nu tipãrise nici lucrãri cu caracter economic. Semnalul a fost dat de
lucrarea lui Miklós Wesselényi, Balitéletekröl

1
 (Despre prejudecãåi), din 1833, care a declanæat

preocupãri mai intense privind aspectele teoretice ale problemelor economice. În ziarul conservator
„Múlt és jelen“ (Trecut æi prezent), articolele nu au o åinutã teoreticã ridicatã. Un conåinut bogat æi
interesant au articolele æi studiile apãrute în ziarul reformist „Erdélyi Hiradó“ (Jurnal ardelean). 

O sursã importantã de cunoaætere a ideilor economice nobiliare sunt dezbaterile din Dietã,
dar æi cuvântãrile în adunãrile comitatelor æi documentele arhivelor publice sau private. Ideea în jurul
cãreia gravita gândirea economicã nobiliarã conservatoare era cea a pãstrãrii statu-quo-ului sau chiar
a involuåiei, acolo unde s-ar fi înregistrat evoluåii care le subminau privilegiile, exprimatã în formula:
„Totul este bun numai aæa cum este, deoarece æi pânã acum aæa a fost“ 

2
. 

Însã o fracåiune a nemeæilor, atrasã în economia de schimb, a înåeles cã mersul implacabil al
dezvoltãrii æi noile idei nu pot fi oprite nici prin apeluri la „constituåia strãbunã“, nici prin foråa
violenåei, pentru conservarea drepturilor ei fiind necesarã o adaptare a noilor procese la înseæi
propriile interese gândite într-un chip nou. Rezultatul efortului a fost reformismul nemeæesc care s-a
confruntat cu conservatorismul feudal în Dietã, în adunãrile comitatelor æi în presã. Au existat cazuri
când reformismul a învins conservatorismul æi a impus legi care ar fi facilitat afirmarea evolutivã a
noilor relaåii, dar puterea economicã æi politicã de care dispuneau „pãstrãtorii tradiåiei“ a împiedicat
aplicarea lor. Exemplu concludent îl constituie confruntãrile de idei pe problemele reglementãrii
raporturilor între iobagi æi nemeæi în chestiunea urbariului.

3
 

În 1834, dupã aproape un sfert de veac de inactivitate, s-a redeschis Dieta. Noile procese æi
fenomene care degradau ordinea veche æi economia feudalã au cunoscut un avans. Reprezentanåii
conservatori ai nobilimii au emis ideea „dãrii înapoi a Transilvaniei pentru a-æi construi viitorul pe
trecutul privilegiilor neætirbite“. Aceætia apreciau, în cuvântul de încheiere a lucrãrilor Dietei, cã
„Transilvania nu are prezent, nu are un punct de unde ar putea porni; ea a avut un trecut la care trebuie 
sã se întoarcã pentru a putea sã porneascã în mod sigur spre viitor“ 

4
. Reprezentanåii reformismului au 
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formulat cerinåe de modificãri axate pe ideea prefacerilor graduale. Proiectele lor au rãmas însã fãrã
efecte imediate. 

Dezbaterea în Dietã a relaåiilor agrare avea loc pe un teren æubred, deoarece principalul
producãtor, åãranii români, nu era reprezentat. Astfel, ideile reformismului nemeæesc nu s-au putut
impune, prin caracterul lor mai raåional, în faåa celor ale conservatorilor. În proiectele lui Miklós
Wesselényi, modificãrile în raporturile agrare erau însoåite de maghiarizarea românilor, cu aceasta
însã el a pierdut sprijinul popular. 

La Dieta din 1837, conservatorii au reluat ideea „degradãrii tradiåiei“ æi au formulat-o ca
tezã a ajungerii Transilvaniei „în afara constituåiei strãbune“, punând problema restabilirii stãrilor de
lucruri „aæa cum a fost cu 150 de ani în urmã“. Gruparea reformistã s-a accentuat, câætigând noi
poziåii æi tinzând sã se transforme în „opoziåie frãåeascã“. La Dieta din 1841 „opoziåia frãåeascã“ a pus 
temeiuri solide reformelor prin care „aruncã seminåe ce în viitor rãsãrind æi crescând vor putea aduce
roduri bune“ 

5
. A fost întocmit un proiect de lege urbarialã. Acesta prevedea punerea în posesie a

iobagului æi a avutului sãu într-o situaåie mai sigurã; executarea lucrãrilor comunale de cãtre toåi,
nobili æi nenobili; creæterea avuåiei prin sporirea valorii pãmânturilor. Conservatorii s-au opus acestor 
idei, astfel proiectul nu a cãpãtat caracter de lege. 

Teza conservatoare potrivit cãreia åãranii ar fi mulåumiåi de situaåia lor æi n-ar dori
reglementãri urbariale æi, cu atât mai mult, împropietãriri a fost controversatã în Dietã, în special în
adunãrile comitatelor æi ale scaunelor. „Gazeta de Transilvania“, în relatãrile despre dezbaterile din
adunarea Scaunului Arieæului din ianuarie 1842, consemna cã „opoziåia susåine cum cã åãrãnimea æi
iobagii sunt mulåumiåi, nu cer nimic æi cã îmbunãtãåindu-æi starea, poftele lor ar creæte în pretenåii tot
mai nesãturate“ 

6
. Sub presiunea argumentelor, conservatorii au lansat ideea cumpãrãrii de pãmânt æi

de cãtre åãrani, dar în condiåii imposibil de realizat. 
Dupã 1841, reformismul a înregistrat degradãri ale laturii sale progresiste fãcând concesii

conservatorismului; urmarea a fost cã ideile cuprinse în legile urbariale aprobate de Dieta din 1847
erau nefavorabile åãranilor, neputând fi aplicate. 

Pe plan teoretic, reformismul nemeæesc prezintã, în trãsãturile sale esenåiale, justificarea
cãii prusace de pãtrundere a capitalismului în agriculturã. Calea gânditã ca posibil de realizat într-o
variantã prin combinarea intereselor nemeæilor, capitaliætilor, åãrãnimii æi statului ar fi fost în
interesul nemeæilor. Reformismul a evoluat dupã 1848 cãtre un compromis cu punctul de vedere al
conservatorilor æi a pactizat în unele probleme cu absolutismul habsburgic. Doctrinar, deæi admitea
progresul, prefacerile, a avut æi note reacåionare – respectiv problema naåionalã, poziåia faåã de
drepturile economice, sociale æi politice ale românilor.

7
 

Cea mai importantã dintre ideile directoare ale reformismului nemeæesc o reprezenta critica
la adresa abuzurilor marii nobilimi, a birocraåiei austriece æi a formelor anacronice ale feudalismului.
Latura criticã a reformismului æi conåinutul sãu pozitiv au fost etalate în perioada premergãtoare
revoluåiei de la 1848, adicã în perioada confruntãrilor de idei. Când problemele s-au deplasat din
domeniul teoriei în practicã, pe prim-plan s-a impus natura moderatã, ba chiar æi conservatoare, a
curentului reformator nemeæesc. Explicaåia deplasãrii accentului pe o laturã sau alta în perioada pre-
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æi postrevoluåionarã este cãutatã în substratul de clasã, în evoluåia vieåii economico-sociale. În
perioada prerevoluåionarã mentorii reformismului au demascat gravitatea stãrilor de lucru æi chiar au
luat atitudine în cazul unor abuzuri frapante, spre a evita un deznodãmânt violent. 

În perioada postrevoluåionarã, în rândul proprietarilor funciari a câætigat teren reformismul
diluat æi nu conservatorismul tradiåional. 

Prin scrierile lor, reprezentanåii reformismului nemeæesc au dovedit cã au înåeles importanåa 
proprietãåii private, eliberarea de legãturile feudale, pentru creæterea producåiei. De multe ori au
arãtat cã proprietatea feudalã este una din cauzele înapoierii economice a Transilvaniei.

8
 

Teoreticianul recunoscut al curentului, propagator al ideilor sale æi susåinãtor al mãsurilor
practice a fost Miklós Wesselényi (1796-1850). Principalele sale lucrãri sunt: Despre cauzele

falimentului unor herghelii renumite, 1829; Despre prejudecãåi, 1833; Manifest în problema

naåionalitãåii maghiare æi slave, 1843. 
În deceniile premergãtoare revoluåiei de la 1848, contradicåiile social-economice æi politice

cãpãtaserã aspecte acute. Faptul l-a determinat pe Wesselényi sã le acorde importanåã în lucrarea
Despre prejudecãåi, reliefând obstacolele principale care se ridicau în calea dezvoltãrii Transilvaniei. 
A arãtat cã poziåia economicã æi politicã a magnaåilor, dispreåul de castã afiæat au provocat
nemulåumiri din partea nemeæilor mici æi mijlocii, iar situaåia la care fuseserã aduæi åãranii a stat la
baza revoltelor. Analizând societatea transilvãneanã, a observat cã situaåia åãranilor de aici era mai
dificilã decât în Ungaria. În capitolul „Prejudecãåi în jurul naæterii æi situaåiei burgheze“, a realizat un
tablou despre înfeudarea æi sãrãcirea iobagilor æi abuzul de putere al nemeæilor. El a caracterizat
nobilii ca „trântori“ ai societãåii, ce posedã drepturi moætenite æi nu contribuie cu nimic la progresul
ei. Aprecia ca o realitate scandaloasã faptul cã „din milioane de locuitori ai unei åãri, numai o mie sã
fie consideraåi ca naåiune æi numai acest numãr mic sã se bucure de drepturi, iar ceilalåi, numãrul cel
mare, sã fie privat de ele“ 

9
. 

În privinåa industriei, a comeråului æi a circulaåiei banilor a împrumutat æi ideile
economistului Széchenyi, care considera cultura spiritualã drept un izvor principal al economiei
naåionale. Lipsa acestei culturi era socotitã drept o cauzã principalã a comportamentului nemeæilor. 

Ideea de bazã a programului expusã în „Despre prejudecãåi“ se axeazã pe necesitatea
eliberãrii åãranilor de înrobire æi asigurarea condiåiilor, cu ajutorul legilor, pentru menåinerea
åãranilor în libertate. 

Scrierile æi activitatea teoreticã a lui Wesselényi înainte de 1848 au contribuit la
fundamentarea teoreticã a curentului reformist nemeæesc. 

Dacã pânã aici am prezentat punctul de vedere reformator maghiar, în continuare vom
prezenta curentul democrat-revoluåionar al burgheziei române æi maghiare. Aceætia, cu un orizont
mai larg al cunoaæterii, înåelegeau cã fãrã abolirea iobãgiei æi împroprietãrirea åãranilor nu putea fi
vorba de dezvoltarea agriculturii. Condamnând sistemul agricol feudal æi reliefând daunele aduse
dezvoltãrii acesteia de regimul feudal, gânditorii burghezi au subliniat locul æi importanåa agriculturii 
în economia mondialã. Ideologii burgheziei române au corelat problema agrarã cu cea a statului. În
articole, scrieri æi memorii cãtre Curte au arãtat cã agricultura, din cauza dãrilor multiple, a avut
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baratã dezvoltarea; åãranului nu i s-a asigurat dreptul la proprietate æi nici libertatea persoanei sale.
Bariåiu scria: „Într-un stat bine organizat nimeni nu poate sili pe altul a face sau a nu face sau a suferi
dacã nu face ceea ce voieæte el“. Existã distincåie între ideile reformismului nemeæesc æi cele ale
burgheziei – ambele au susåinut eliberarea åãranilor de servituåile feudale æi împroprietãrirea lor. Însã
programul maghiar condiåiona ideea de rãscumpãrare a libertãåii æi pãmântului åãranului, cel
românesc socotea necesar æi echitabil sã nu se plãteascã nici o rãscumpãrare de cãtre åãrani.

10
 

Dezvoltarea industriei nu a fost privitã în sine, ci ca o componentã a economiei în totalitatea
ei legatã de agriculturã, comerå, credit, capitaluri, piaåã. Ideea conlucrãrii ramurilor economiei æi
influenåãrii reciproce se întâlneæte frecvent în publicistica vremii. Printre aceætia se numãrã:
G. Bariåiu, S. Bãrnuåiu, L. Kõváry, S. Brassay, A. Kurz, J. Hintz, Gr. Obradovici. 

S. Bãrnuåiu (1808-1864) a fost o personalitate remarcabilã, pedagog, jurist, om de culturã.
În filosofie a promovat concepåii raåionaliste. Ideile-program de renovare naåionalã æi socialã a
Transilvaniei sunt expuse în discursul de la Blaj. În concepåia sa, în agriculturã se deschideau cãi prin
lichidarea sistemului feudal, prin împroprietãrirea åãranilor, prin modernizarea agriculturii æi
libertatea de acåiune a foråelor economice scãpate de îngrãdirile feudale.

11
 Fiind conætient de

dificultãåile æi consecinåele liberalismului economic, a respins soluåia sismondianã æi cea ricardianã, a 
cãutat o soluåie originalã prin reactualizarea unor forme tradiåionale, dar modernizate. Soluåia lui
conåinea: „Sã se creeze în fiecare comunã, dupã vechiul uz român, una arcã (cutie, ladã) comunã din
veniturile agrului public, din alte venituri æi contribuåiuni; de aici sã se întâmpine nu numai
necesitãåile cele ordinarie ale comunei, ci sã se dea bani împrumut æi membrilor comunei carii ar fi
nevoiåi altminteri sã ieie bani de  la uzurari. Sã se creeze în ultra (pe lângã aceasta) bance åinituale
naåionale…“

12
. Mãsura i-ar fi salvat pe micii proprietari de pericolul îndatorãrii la cãmãtari în cazuri

de urgenåã. 
Concepåia economicã a lui Simion Bãrnuåiu, de facturã revoluåionarã la 1848, nu a suferit

involuåii, el judecând problemele dezvoltãrii economice în perioada afirmãrii capitalismului, åinând
seama de interesele dezavantajaåilor sociali. 

Alt reprezentant al acestui curent, însã de origine maghiarã, este László Kõváry
(1819-1907), fiu de meæter în breasla cojocarilor din Turda. Revoluåia de la 1848 l-a gãsit în activitate 
de economist æi statistician. Avea elaborate douã lucrãri fundamentale cu privire la Transilvania.
Dintre lucrãri mai importante sunt: Despre secuime – 1842, apoi, dupã ani de muncã intensã, a urmat, 
în 1847 – Statistica Transilvaniei. Lucrãrile sale statistice n-au fost simple fotografieri ale realitãåii,
ci conåin consideraåii teoretice æi aprecieri ale autorului de facturã democrat-revoluåionarã.

13
 

Coordonatele concepåiei lui social-economice sunt date de considerarea feudalismului ca
orânduire depãæitã, obstacol în calea progresului, aprecierea revoluåiei ca mijloc de prefacere a
societãåii; urmând modernizarea agriculturii æi a întregii economii, implicit dezvoltarea industrialã a
Transilvaniei. 

Pe baza cercetãrilor statistice cu privire la starea economicã a Transilvaniei, L. Kõváry a
formulat douã idei: 
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a) economia agriculturii este aæa de înapoiatã æi producåia agricolã (fãrã creæterea
animalelor) atât de slabã, încât nu poate hrãni corespunzãtor nici populaåia Transilvaniei; 

b) Transilvania are condiåii mai prielnice pentru industrie æi pentru creæterea vitelor decât
pentru agriculturã cerealierã de câmpie.

14
 

Kõváry aprecia despre Transilvania: „din punct de vedere economic pânã acum ne-a dat
numai mizerie (…)“. Cauzele acestei slabe producåii erau în sistemul feudal existent, incapabil de
reînnoirea procedeelor de lucru în agriculturã. Practic, îmbunãtãåirile ar fi constat în: utilizarea
sistemului culturilor alternative, utilizarea îngrãæãmintelor æi a soiurilor mai bune de cereale.
Susåinea eliberarea åãranilor æi împroprietãrirea lor fãrã plata vreunei recompense. 

Printre personalitãåile care au ilustrat gândirea economicã-burghezã postrevoluåionarã s-au
remarcat G. Bariåiu, Pavel Vasici-Ungureanu, Petre Lupu-Lupulov, Samuel Brassay. 

George Bariåiu (1812-1893), unul din cei mai fecunzi publiciæti români din Transilvania, a
abordat probleme ale vieåii economice, sociale æi politice cu competenåã æi profunzime, încercând sã
le descopere resorturile, sã le priceapã rosturile æi sã sugereze soluåii conforme cerinåelor de progres
ale secolului sãu. Contribuåiile sale în domeniul înåelegerii vieåii economice sunt remarcabile æi ele îl
situeazã printre cei mai de seamã economiæti ai veacului al XIX-lea. În 1836 Bariåiu a trecut pe la
æcoala negustorilor din Braæov, unde a funcåionat nouã ani ca profesor. Din publicistica economicã
reåinem câteva studii æi articole: Idei din economia politicã (1845), Banc (1843), Industria æi

comeråul nostru (1850), Cestiunea tarifelor æi convenåiunilor comerciale în stadiul de astãzi (1886). 
Înainte de 1848, el considera cã feudalismul era cauza înapoierii economice a Transilvaniei,

dar acesteia i se adaugã apoi dominaåia Imperiului habsburgic.  
Bariåiu era adeptul convingerilor protecåioniste, mai ales dupã ce a urmãrit efectele

dezastruase pe care le-a avut concurenåa industriei åãrilor avansate asupra åãrilor slab dezvoltate. A
acordat atenåie construcåiei cãilor ferate. A arãtat avantajele drumului de fier pentru activizarea vieåii
economice. 

Altã problemã de care s-a ocupat a fost cea agrarã – explicatã prin faptul cã agricultura, ca
ramurã a economiei naåionale, ocupa locul principal în Transilvania, iar problemele sociale legate de
aceastã ramurã, alãturi de problema naåionalã a românilor, erau fundamentale. 

A propus mãsuri legate de perfecåionarea agriculturii, acestea vizând dezvoltarea,
raåionalizarea, intensificarea agriculturii, deoarece pe marile proprietãåi æi pe pãmântul åãranilor se
lucra cu mijloace rudimentare folosindu-se procedee depãæite. Bariåiu sfãtuia ca ogorul cu pârloagã
sã fie înlocuit cu un sistem de asolament raåional. Sugera ca, pe lângã intensificarea culturii cerealelor 
æi a creæterii vitelor, sã se acorde importanåã unor ramuri – legumicultura, cultura pomilor, a viåei de
vie, creæterea pãsãrilor æi apicultura. Introducerea unor metode superioare de muncã în agriculturã
urma sã aibã ca efect imediat reducerea preåurilor la produsele agricole. 

Reprezentant al burgheziei româneæti transilvãnene, cu vechi îndeletniciri comerciale ca
secretar al „Gremiului negustorilor români din Braæov“, Bariåiu a abordat æi problema rolului
comeråului, ca æi perspectivele lui în Transilvania. 

Bazat pe date statistice, Bariåiu a apreciat mãrimea, diversitatea æi rolul negativ al
impozitelor æi al altor forme de preluare a unor sume bãneæti din Transilvania de cãtre guvernul de la
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Viena æi Budapesta. Într-un articol din 1863, intitulat „Contribuåiile Transilvaniei“, publicat în 4
numere ale „Gazetei Transilvaniei“, Bariåiu arãta cã Transilvania plãtea în acea vreme 12 milioane
florini impozite Imperiului austriac, la care se adãuga un surplus de 1,8 milioane. De la bugetul
Imperiului primea pentru bugetul propriu doar 3.404.919 florini. Bariåiu arãta cã, dupã calcule
modeste, Transilvaniei i-ar fi fost necesare 8 milioane florini alocaåi de la bugetul central.
Sustragerea de venit prin sistemul fiscal era demascatã ca o piedicã suplimentarã în calea propãæirii
Transilvaniei. 

Bariåiu ocupã un loc binemeritat în gândirea economicã româneascã a secolului al XIX-lea,
fiind unul din primii scriitori români care a abordat profund probleme de ordin economic. Cunoscãtor 
al operelor æi teoriilor unor reprezentanåi de seamã ca Fr. Quesnay, A. Smith, A. Müller, J.-B. Say, a
studiat æi lucrãrile economice ale lui D. P. Maråian, P. S. Aurelian, A. D. Xenopol, I. Ghica,
propagându-le în Transilvania ideile valoroase. 

Soluåiile acestor prestigioæi oameni de ætiinåã æi culturã români, dar æi maghiari, cuprindeau
mãsuri ce transformau societatea civilã a epocii respective. Însã raportul de foråe pe plan intern æi
extern a fost de aæa naturã încât soluåiile n-au putut fi aplicate imediat æi integral, realizarea lor având
loc treptat æi paråial. 
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