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CONTRIBUŢII LA ISTORIA ADMINISTRAŢIEI ORAŞULUI BRAŞOV 

ÎN PERIOADA MEDIEVALĂ (secolele XIII-XVI) 

Gernot Nussbacher 

Istoria administratiei oră§ene~ti a Bra~vului constituie un subiect de investigatie, care 
pană fn prezent nu a fost înca tratat în ansamblu. De aceea, ne-am propus sa abordăm această 
tema, care prezintă interes îndeosebi pentru istorici §i arhivi§ti, pentru cunoa~terea mai bună 
a institutiilor medievale precum ~i a izvoarelor istorice fn legătură cu activitatea lor. 

Informatii valoroase privind istoria administratiei ora§u1ui Bra§ov se gasesc în istorio
grafia bra~oveană mai veche, îndeosebi în lucrările lui Georg Michael Gottlieb von Herr
mann (1737-1807)1, Joseph 'ftausch (1795-1872)2 §i Friedrich Stenner (1851-1924)3. Mai 
nou, această tematică a fost partial prezentată §i de Maja Philippi (1914-1993) În cartea Die 
BUrgervon Kronstadt im 14. und 15. Jahrhundert (Bucure§ti, 1986). ThtU§i, pentru prezentarea 
de fată a fost nevoie de parcurgerea În plus a numeroase izvoare, atât publicate cât §i inedite, 
pentru a putea reconstitui - fn linii mari - evolutia administratiei oră§ene~ti de la Bra§ov. 

Importanta ora§u1ui Bra~ov în cadrul istoriei patriei a fost determinată de rolul sau 
pe plan economic, politic ~i cultural. Datorită a§ezării favorabile la întretăierea drumurilor 
care leagă ltansilvania cu Ţara Româneasca ~i cu Moldova, Bra§ovul s-a dezvoltat ca centru 
me~te~ugăresc §i comercial pentru cele trei tări române. Thtodată , ora§u1 a jucat un rol im
portant în legăturile politice dintre ele §i a constituit un centru cultural cu influentă deosebită 
pentru cele trei tări române. 

La începutul mileniului al doilea al erei noastre, pe teritoriul Bra~ovului se aflau mai 
multe a§ezări ale populatiei autohtone române§ti : în actualul cartier Şchei, la vest de dealul 
Şprenghi (fu apropierea stadionului municipal), la nord de dealul Cetătuia, în Vc!lea Cetătii 
(Răcădău). 

1 G. M VON HERRMANN, Das alte und nrue Kronstadt , voI. II şi III, editate de Oskar von Meltzl, Hermannstadt, 

1883-1887; voI. 1 a rămas in manuscris, o copie existând la Arhivele Statului Braşov, colectia Biserica Neagră 

Braşov, IV.F. 7. 

, J. TRAUSOi, Obenichtliche DarsteUung der alteren Gemeinde· Verfassung de, Stadt Kronstadt, Kronstadt, 1865. 

, FR. STENNER, Die Beamten de, Stadt B,ass6 (Kronstadt) van An!ang der stadtischen Ve>waltung bis au! die Gegenwtllf, 

Kronstadt, 1916. ldem, Die Wandlungen de, politischen Verwa/rung bei de, Stadt Kranstadt im 19. Jahrhundert, 

Kronstadt, 1900, Manuscris, Arhivele Statului Braşov, Seria Acte în depozit, nr. D.N. 5107. 
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în deceniul al doilea din secolul al XI.-Iea, Ţara Bârsei a fost donată cavalerilor 
teutoni, care au colonizat aici populatie germană. Aceasta a Întemeiat pe teritoriul actual al 
Bra§ovului trei aşezări: Corona - În jurul actualei Biserici Negre, Bra§ov - pe partea vestică 
a dealului Cetăţuia - §i Bartolomeu - pe partea răsăriteană a dealului Şprenghi. Thate aceste 
noi aşezări cu populatie germană au fost înfiintate lângă aşezările româneşti mai vechi 4. 

Prima mentiune documentară cu privire la Braşov datează din anul 1235 şi se referă 
la aşezarea "Corona", unde se afla în acea vreme o mănăstire de călugări~e din ordinul pre
monstratensilors. Mănăstirea presupune existenţa unei 3§ezări orăşeneşti incipiente, locuită 
mai mult de meşteşugari, dill cauza lipsei de teren agricol în valea Tâmpei. 

A§ezarea, denumită civitas que vocatur Burza, a fost distrusă în timpul invaziei tătarilor 
din 12416• 

Prima ştire pl1strată despre existenta unei forme de administraţie pe teritoriul Ţării 
Bârsei datează din anul 1288, când se menţioneazl1 ~mitatul de Burcia, locuit de "nobili 
maghiari, de sa§i, de secui şi de români"7. 

tn documentele ulterioare din secolele XIII şi XIv, se folose§te de obicei toponimul 
de "Braşov" pentru întregul comitat sau toată Ţara Bârsei 8• 

Evolutia aşezl1rii "Corona" a fost urmărită pe baza analizei topografice. S-a putut 
constata că aşezarea "Corona", pe la 1235, cuprindea vreo 30 de gospodării grupate în trei 
"decurii" (grupuri de câte zece gospodării vecine). Pe la începutul secolului al XIV-lea, în 
"Corona" erau aproape două "centurii" (câte 100 de gospodării)9. Dezvoltarea orăşenească 
a progresat într-atât încât ordinul dominicanilor a hotărât, fn anul 1323, întemeierea unei 
mănăstiri la Braşov 10. Acestei mănăstiri i-a fost atribuit un teren la marginea aşezării, destinat 
initjal creării unei noi "decurii"ll. 

nebuie sa presupunem că acţiunii ordinului domipican la Braşov i-a premers acor
darea, de către regele Carol Robert de Anjou, a unui privilegiu de oraş, document pierdut 
sau distrus în timpul invaziei tătarilor din '1344. Presupunerea se bazează pe faptul că astfel 
de privilegii de bază s-au păstrat de la acest rege pentru scaunele Mediaş, Şeica şi Bier
tan (1315, 1318, 1331), oraşul Cluj (1316, 1331), provincia Sibiului (1317) şi Bistri~a (1330), 
lipsind tocmai Braşovul 12 • 

• G. NUSSBĂCHER, Aus U,kUllden und Ch,oniken , Bukarest, 1981, p.21-23; idem, Din cronici şi hrisoave, Bucureşti, 

1987, p. 22-23. 

5 H. BACKMUND, Monasticon Praemonstratense, III, Straubing, 1956 / 60, p.4U2. 

, G. KlSCH, Aus de, Echtemacher K1osteri>ibliothek, in Korrespondenzblalt, XXVII, 1904, p.18. Intr-o alt,i variantă a 

ştiri~ în loc de civitas este scris provincia que Buna dicitur, ceea ce ni se pare mai corect ef. w. WATIENBACH, 

Zum MongoleneinfaU, în K011'espondenzbkm, I, 1878, p.93. 

, Textul original a fost publicat mai întâi de către: KARAC:SONYI JANos, A mbges vipelYl ts az antimonialis. Kor/ctp Kun 
lAszJ6 kir6/y idejtbtS/ (Vipera veninoasl şi duşmanul călugiritelor. Tablou de epocă din vremea regelui Ladislau 

Cumanul), în Szazadok, XLIV, 1910, p. 8-11; pentru traducerea în limba română vezi: DIR, C, sec. XIII, II, 

Bucureşti, 1952, nr. 337, p.296-299. 

• ce. FR. KlLLYEN, Fonntuea li evolutia comitatului BrOlovului, in SAI, VII, 1965, p.7-39. 

• G. NUSSBĂCHER - G. BAKO, Block-Strukrur Anno 1300. Zur SiedJungsgeschichte des Burzenklndes, în KR, IV (XV), 

1971, nr. 51 (1027), 24 decembrie, p.11. 

,. B. IVANYI, Geschichte des Dominikanerordens in Siebenbii'8en und der Moldau, în SVS, LXII, 1939, p. 42. 

Il G. BAKo, Brass6 topogMjitJja aX/IL-XV .s:z6zodban (Topografia Braşovului in secolele XIII-XV), in Brass6i lApok, 

seria III, 1977, anul IX, nr. 41 (778) din 15 octombrie, p.4-5. 

Il ce. G. NUSSBAcHER, Aus Urkunden und Chroniken, p.15; idem, Din cronici ... op. cit.; p. 15-16 
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Prima mentiune documentară despre organizarea oră§enească a a§ezării "Corona" da
tează din anul 1342, administratia ora§ului fiind reprezentată de patru senatori sau "pârgari" 
(cives, senatores) 13. Ace§ti patru pârgari par să fie un indiciu, că ora§ul a fost încă de atunci 
împărtit în patru "cvartale" 14. 

Din această perioada, deci de pe la mijlocul secolului al XIV-lea, dateaza cel mai vechi 
sigiliu al ora§ului Bra§ov, având inscriptia "S(igillum) CIVIVM DE CORONA CIVI(tate)", 
cunoscut ca fiind folosit la validarea a două documente, din anii 1396 §i 1408 15 • 

în 1353 este mentionată prima dată func~ia de "villic" al Bra§ovului 16. Acest functionar 
era conducătorul economiei ora§ene§ti. 

Câtiva ani mai târziu, la 1358, gasim într-un document că la conducerea ora§ului Bra§ov 
se aflau un jude §i juraV. Este prima atestare documentară a sfatului ora§ului, denumit 
mai târziu "magistrat" 17. Magistratul ora§ului Bra§ov - ca §i magistratele altor ora§e din 
'ltansilvania în evul mediu §i.fn perioada moderna este deci un organ colectiv de conducere a 
ora§ului, §i nu o persoană individuala din justitje, a§a cum este definita exclusiv în dicVonarele 
limbii române moderne. În lucrarea noastră vom folosi a§adar termenul încetătenit, de origine 
latină, "magistratul ora§ului", fiind sinonim cu "sfatul ora§ului" sau "consiliul ora§ului". 

Într-un document din 1360, apare mentionata pentru prima data denumirea de ,judele 
ora§ului" (iudex civitatis)l8. 

Prima lista completa a magistratului ora§ului Bra§ov s-a pastrat într-un document din 
anul 1397. După jude (iudex) §i villic urmeaza 16 senatori (cives iurati)19. In alte ora§e, 
numarul senatorilor era de obicei de 12. La Bra§ov, din cauza impartirii în patru cvartale, 
vedem ca fiecare cvartal avea câte patru reprezentanti în magistratul ora§ului. 

în aceasta perioada, competenta judelui primar al ora§u\ui Bra§ov se extindea nu numai 
asupra ora§ului Bra§ov, ci §i asupra comunelor Bod, Ghimbav, Harman §i Sânpetru, care se 
aflau'în "circumscriptia judiciară" a Bra§ovului. 

Ora§ul Bra§ov §i cele 13 comune libere ora§ene§ti din Ţara Bârsei formau împreuna 
districtul Bra§ov sau provincia Bra§ov, atesta te documentar mai întâi În anul 1355 20• Adunarea 
districtului sau provinciei Bra§ov folosea un sigiliu propriu, cunoscut mai Întâi din anul 1368, 
care avea inscriptia: S(igillum) civium et provincialium de Brascho 21. 

Vechea legătură a ora§ului cu cele 13 comune din Ţara Bârsei a fost confirmată pentru 
"bătrânii, juzii, juratii §i toată comunitatea sa§ilor din scaunul Bra§ovului" în anul 137722• 

Datorită intensificării schimburilor economice ale Bra§ovului, îndeosebi cu tările ro
mâne extracarpatice, ora§ul dobânde§te în a doua jumatate a secolului al XIV-lea o serie de 
privilegii comerciale importante: . 

13 Urkundenbuch, I, Hermannstadt, 1892, nr.571, p. 521-522. 

l' G. BAKo - G. NussBĂCHER, "Quartale" und "Geschworene" im mitlelaller/ichen Kronsladl, în KR, XII (XXIII), 1979, 

nr.31 (1424), 3 august, p. 6. 

15 FR. ZIMMERMANN, Die mittelaltenidun Siegel der Sladl Krollslad! und des Burzen/ander Distrikles, în 

Kon-espondenzblatt, I, 1878, p. 109--110. 

16 DRH, Seria C. Transilvania, X. Bucureşti, 1977, nr. 181, p.192-196. (Urkundenbuch, II, nr. 677). 

17 DRH, Seria C. 1hlnsilvania, XI, 1981, nr.287, p.297. (Urkulldenbuch, II, nr.736). 

lK Ibidem, ·nr. 522, p.543-544. (Urkundenbuch, II, p.755-756). 

10 Urkundenbuch, III, nr. 1391, p. 175. 

2U DRH, Seria C. Transilvania, X. nr.326, p.340-341. 

II FR. ZIMMERMANN, op. cit, p.108. 

22 DRH, Seria D. Relatii intre lăriIe romane, r, Bucureşti, 1977, nr. 67, p. 110-112 (Urkundenbuch, II, 1085). 

c 6 - Historia urbana 
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1358: libertatea comerţului în Ţara Românească Între Prahova §i Ialomiţa pe de o 
parte, §i Buzau §i Siret pe de altă parte, până la Dunăre 23 ; 

1364: dreptul de târg anual 24 ; 

1368: libertatea comerţului în Ţara Românească 2S ; 

1368: libertatea comerţului în marele cnezat de Moscova §i Vladimir (Rusia) 26; 
1369: libertatea comerţului până la Vidin, în Bulgaria 27 ; 
1369: dreptul de depozit pentru comerţul spre Ţara Românească 28 ; 

1370: libertatea comerţului până la coasta Mării Adriatice29 ; 
1370: exercitarea jurisdicţiei comerciale la Bra§ov30 ; 
1374: libertatea comerţului cu ceară3!. 
Aceste privilegii determină o dezvoltare economică §i Întăresc astfel pozitja ora§ului 

Bra§ov, atât În cadrul districtului Bra§ov, cât §i al comitatului Bra§ov, astfel Încât competenţa 
acestuia din urmă este îngrădită tot mai mulP2. 

în urma reformelor administrative ale lui Ludovic 1 din anul 1366, pentru districtul 
Br8§ov a fost instituită ca instanţă de apel adunarea celor Şapte scaune sllse§ti cu sediul la 
Sibiu33. Aceasta relaţie juridica este atestata prima data documentar în anii 1371-137234• în 
anul 1428 legatura ierarhică juridică între Bra§ov §i Sibiu a fost cuprinsă Într-un nou privilegiu 
al regelui Sigismund3s. 

Un nou element al administraţiei or1!§ene§ti, pe lânga jude primar, villic §i senatori, 
n constituie prima menţiune, în anul 1419, a funcţiei de notar al or8§ului 36, care desigur a 
existat §i cu mult timp mai înainte. 

în anul următor, 1420, magistratul ora§ului §i adunarea districtului hotarasc construirea 
unui local propriu. La început, acesta s-a numit "camera pentru acordarea dreptăţii", care 
era situata deasupra boltji de vânzare a breslei blanarilor, aflată în mijlocul pieţei ora§ului 37. 
Aceasta "camera" (stuba) a fost nucleul Casei Sfatului de mai târziu. 

în a doua jumătate a secolului al XV-lea este atestată fmparţirea ora§ului în patru 
"cvartale", în primul rând pentru repartizarea §i incasarea impozitelor. Cele patru cvartale 
aveau denumirile: Portica, Corpus Christi, Catharina §i Petri, fiind numite astfel dupa clădiri 
de referinţa - o poarta a ora§ului §i trei biserici sau capele 38. 

" Ibidem, nr. 39, p.72. (Urlamdenbuch, II, nr.736). 

,.. Urlamdenbuch, II, nr. 809, p.212-213. 

'" DRH, Seria D. Relatii între Zările române, I, nr. 46, p.86--88. (Urkundenbuch, II, nr.908). 

,. Urkundenbuch, II, nr.917, p.315. 

" GR. TOCILESCU, 534 documente slavo-române din Ţ"", Românească ti Moldova privitOtl1e la legăturile cu Ardealul, 

Bucureşti, 1931, nr. 1, p. 1. 

" Urlamdenbuch, II, nr. 937, p. 336. 

" Ibidem, nr. 954, p.354-355. 

'0 Ibidem, nr. 948, p.348-349. 

li Ibidem, nr. 1022, p.416-417. 

" Ibidem, nr. 1004, p. 403-4U4. 

" G. NUSSBĂcHER, Aus Urkunlkn und Chroniken, p. 16; idem, Din cronici ... 0p. cii., p. 17. 

,. Urlamdenbuch, II, nr.963, p. 364-365 ; nr.970, p. 368-369 ; nr.979, p. 375-376. 

" Ibidem, IV, nr.205t, p.365-367. . 

,. Ibidem, nr. 1858-1859, p. 93--95; nr. 1861, p. 97; nr. 1863--1864, p.101-102. 

" Ibidem, nr. 1886, p. 13(}-131. 

" Listele de impozit din anii 1475-1500 sunt publicate in QueUen, III, Kronstadt, 1896, p.614-817. 

Historia Urbana, II, 1994, nr. 1



Contributii la istoria administratiei oraşului Braşov 83 

Prima mentiune despre arhiva magistratului ora§ului Bra§ov o găsim într-un document 
din 147639• Atunci documentele mai importante erau păstrate într-o ladă închisă, dar nu aveau 
vreo evidentă. 

De la sfâr§itul secolului al XV-lea avem prima dovadă directa a existentei unui scrib 
(logofăt) angajat pentru corespondenta rn limba slavonă emisă §i primită de magistratul 
ora§ului Bra§ov40• Judecând după corespondenta bogată primită de către magistratul Bra§o
vului începând încă din prima jumătate a secolului al XV-lea de la domnii Ţării Române§ti §i 
Moldovei, este probabil că aceasta functie de logofăt, atât de necesară §i importantă pentru 
bra§oveni, este mai veche decât prima ei atestare documentară §i dateaza cel mai târziu din 
această perioadă. 

în a doua jumatate a secolului al XV-lea asistam la sporirea atributiilor juridice ale 
magistratului ora§ului Bra§ov §i ale adunării districtului Ţării Barsei. Printr-un privilegiu 
din 1455, locuitorii Bra§ovului §i Ţarii Bârsei sunt supU§i exclusiv jurisdiqiei magistratului, 
oriunde s-ar afla pe teritoriul tării 41. Printr-o poruncă a lui Iancu de Hunedoara din acela§i 
an, 1455, locuitorilor din Bra§ov li se impune respectarea judelui primar, a senatorilor §i a 
"sfat ului" 42. 

Concomitent cu întărirea autoritătii magistratului se petrece, rn aceea§i perioadă, re
strângerea competentei comitatului Bra§ov, prin încetarea atributiilor comitelui secuilor de 
comite suprem al comitatului Bra§ov43, rn privinta ora§ului Bra§ov §i districtului Ţarii Bârsei 44 • 

în cadrul reorganizării celorlalte a§a-numite "provincii" săse§ti din 1tansilvania din 
timpul domniei regelui Matei Corvinul, între anii 1464 §i 1477, §i ora§ul Bra§ov a primit o 
noua situatie juridică prin mai multe privilegii: 

1465: confirmarea privilegiilor §i libertatilor vechi 45; 

1467: confirmarea privilegiilor privind scutirea de vamă, obligatiile militare §i comertul 
cu amanuntul 46 ; 

1468: privilegiul privind dreptul de depozit pentru mărfurile aduse din Ţara Româ
nească 47 • 

]O O. G. NussBĂCHER, COfItribuJii la istarUl ,,",ivei Br~ovului în secolele XV-XVIII, în Cumidava, IV, Braşov, 1970, 

p.559-56O . 

• u 0.1. BOGDAN, Documente privitoare la relatiile Tarii Româneşti cu Br~ovul ii cu Tara Ungurească în sec. XV ii XVI, 

1, Bucureşti, 1905, nr.243, p. 298-299; GR. TOClLESCU, op. cit., nr. 463, p.461. Titulatura emitentului este: .. de la 

judetul Braşovului şi de la cei 12 pârgari", aşa cum sunt adresate §i scrisorile domnitorilor românL După cum am 

arătat mai înainte, numărul real al senatorilor membri ai magistratului era de 16. 

" Urkunlknbuch, V. nr.2965, p.490-492. 

41 /bilkm, nr.2980, p.500-501. Se poate presupune că porunca a fost dată pentru aplanarea unor conllicte sociale 

izbucnite in legătură cu lucrările de fortifica tie, ef. M PHILIPPI, Die illtesten Nachrichten iiber sozu,le &nftikte 

innerhalb Ikr siJchsischen BevOlkerung von Br~oy-Kronstadt im 14. und 15.1ahrhundert, in rev. FVLK, XIX. 1976, 

nr. 1, p.52 . 

• , G. E. MULLER, Die Graten des KronstiJdter DistriJaes, bzw. des KronstiJdter Proyinzialverbanlks, în A VSLK, Neue 

Folge, XLII, 1925, p.307-317 . 

.. /bilkm, p. 352-353. 

4< Urkunlknbuch, VI, nr.3424, p.213-214 . 

•• /bilkm, nr.3564-3567, p.307-309 . 

• 7 /bilkm, nr.3647, p.355-356. 
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Practic, în urma acestor privilegii, comitatul Bra§ovului a fost desfiintat §i aproximativ 
rn aceea§i perioada s-a desfiintat §i comitatul Bistriţei 48• Astfel s-au creat premisele juridice 
pentru cuprinderea Bra§ovului într-o uniune cu celelalte "provincii" săse§ti. 

în primavara anului 1471, regele Matei Corvinul a fixat prima data un impozit "pentru 
toti sa§ii no§tri transilvaneni", cum se spune în document 49• 

La începutul anului 1473, regele Matei Corvinul a stabilit un alt impozit comun pen
tru cele Şapte §i Doua Scaune săse§ti §i pentru toţi ceilaltj sa§i din 'Iransilvania'o. Pentru 
discutarea problemelor în legătură cu acest al doilea impozit comun, s-a convocat pentru 
26 martie 1473, la Sibiu, o adunare a reprezentanţilor celor Şap'te §i Doua Scaune precum §i 
a districtelor Bra§ov §i Bistriţ,aSl. 

în anii urmatori, legaturile dintre unităţile administrativ-teritoriale sl1se§ti - cele patru 
"provincii": Sibiu, Media§, Bistri~a §i Bra§ov - s-au strâns mai mult, la adunarjle reprezen
tanţilor lor hoUlrându-se acte normative obligatorii pentru toţi. Noua- unitate administrativa 
se chema pe scurt Universitlu Saxonum sau "Ob§tea Sa§ilor". Din termenul latin a derivat §i 
denumirea românească de "Universitatea Săseasca" (în limba germană: Sl1chsische Nations
universitl1t). De aceea, această expresie nu trebuie înţeleasa ca desemnând o instituţie de 
învăţământ superior, ci ca o unitate administrativ-teritorială52. De asemenea, nu trebuie uitat 
ca pe teritoriul "Universitaţii Săse§ti" locuia un numar foarte mare de români. Denumirea 
oficiala a unita ţii administrativ-teritoriale s-a făcut numai după populaţia cu drepturi poli
tice în acest teritoriu, beneficiarII. a privilegiilor acordate de puterea central!!.. De asemenea, 
trebuie menţionat ca aproximativ o treime dintre sa§i locuiau în comita tele nobiliare din 
'Iransilvania, ei fiind acolo în stare de iobagi, fără drepturi politice, §i deci nu făceau parte 
din "Universitatea Saseasca". 

Formarea "Universităţii Săse§ti" s-a încheiat în anul 1486 prin confirmarea de c!!.tre 
regele Matei Corvinul a privilegiului de bază al provinciei Sibiu - Andreanum din 1224 -
pentru toţi sa§ii privilegiaţi din TransilvaniaB • 

în cadrul "Universităţii S!!.se§ti" ora§ul §i districtul Bra§ov au luat parte activa prin 
delegaţii sai, pastrându-§i fnsa în multe privinţe autonomia lor administrativa, bazata în primul 
rând pe puterea economica a Bra§ovului. Aceasta a dus - în decursul timpurilor - chiar §i 
la unele contradicţii, pentru aplanarea carora "Universitatea Săseasca" constituia un cadru 
adecvat. 

Dupa ce am aratat rolul Bra§ovului în cadrul "Universitaţii Sase§ti", trebuie sa amintim 
§i locul Bra§ovului în cadrul organizarii Transilvaniei medievale. Ca district autonom, Bra§ovul 
§i-a trimis delegaţii la dietele Transilvaniei, facând parte din a§a numita "Naţiune Saseasca" 
din cadrul dietei, înca înainte de constituirea "Universitaţii Sase§ti"s4 . 

.. G. E. MOLLER, op. cii., p.317, nota 3 şi p.353. 

" Urlamdenbuch, VI, nr.3869, p.498-499. 

ou Ibidem, nr. 3945, p: 543. 

" Ibidem, nr.3949, p.545-546. 

" Cf. G. NUSSBAOiER, Au,s UrJamden und Chroniken, p. 16; idem, Din cronici ... op. cit, p.1?; cf. şi G. MOLLER, Die 

săchsische Nationsuniversilat in Siebenbiirgen, în AVSLK, XLIV, 1928, p.235-240. 

53 Urlamdenbuch, VII, nr. 4623, p.412-413 

,. IbIdem, V, nr.2932, p.461-462. 
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Braşovul însa nu a participat la încheierea .faimoasei Un.io triu~ ~a~onum din 143~::. 
Abia la cea de a doua uniune, din 1459, de la Medla§, este menţIOnat ŞI districtul Bra§ovu\w . 

în a doua jumatate a secolului al XV-lea se petrece §i un alt fenoI?e~, care d~ce.l~ 
largirea sferei de activitate a administraţiei oraşului: Braşovul dobândeşte diferite p~seslUn~ ŞI 
devine astfel stapan feudal. în 1462, fostul jude primar Petrus Gref doneaz!! or~ul~1 posesl~
nile Satu NoU: şi Komlos (localitate disparuta), iar În 1471 Braşovul obţine posesiunile Şercala 
şi parau, situate pe drumul comercial din Ţara .Barsei spre Ţar~ AFa~araşulujS7. ~a ~i 
importanta achizitje în acest sens a fost însa domemul Bran, care mal mtal a fost zal.oglt ~agls-

tratuJui oraşuJuj J}ll1JDY In aflW NJt3 5~ 1U1Iel Drumul mmueiill WiRclpgl alB rr~B~{/::;;i'; ;p;; 
Ţara Româneasca a ajuns sub controlul Braşovului. 

în domeniul administraţiei ora§ului, la sfârşitul secolului al XV-lea se instituie comu
nitatea centumvirala, un organ care asigura participarea unor paturi mai largi la conducerea 
oraşului. Comunitatea centumvirala, dupa cum arata şi denumirea ei, era compusa dintr-un 
numar de o suta de bărbati, câte 25 din fiecare cvartal, numitj de catre magistratul oraşului. 
Centumvirii aveau dreptul de a alege dregatorii principali - judele primar şi villicul -, şi tre
buiau sa-şi dea consimţamântul pentru senatorii aleşi de catre cei doi dregatori 59. La rândul 
lor, membrii comuni taţii centumvirale nu erau aleşi prin vot general de populaţia oraşului, 
ci erau "aleşi" sau mai bine-zis "numitj" de catre senatori, respectiv de magistratul întrunit 
în plenul sau, dintre cei care puteau contribui prin pregatirea şi experienta lor la bunul 
mers al treburilor publice. Comunitatea centumvirala participa, de asemenea, la luarea unor 
hotarâri cu caracter normativ pentru locuitorii oraşului, precum şi la verificarea socoteli
lor funcţionarilor publici. Comunitatea centumviral!i la Bra§ov este prima data menţionata 
ca atare în 1495 60• Se pare ca a( fi existat şi mai Înainte sub numele simplu de "comuni
tate", având probabil membri mai putini. Astfel apare în regulamentul din 1491 de aparare 
a ora§ului 61. 

La începutul secolului al XVI-lea, administraţia ora§ului Bra§ov se poate reconstitui 
mai bine, deoarece s-au pastrat o serie de registre care reflecta activitatea administrativa a 
magistratului §i a organelor subordonate lui. 

Astfel au fost înfiintate un registru al datornicilor fata de ora§ (Registrum debitornm 
civitatis, 1504)62 şi un registru privind veniturile oraşului (Liber proventuum, 1506)63. 

Cu anul 1504 începe şi primul registru de venituri şi cheltuieli pentru cetatea §i do
meniul Bran64• Administraţia acestui domeniu feudal a fost Încredinţata în mâinile a doi 

" Urkundenbuch, IV, nr. 2293, p. 638-640. 

" Ibidem, VI, nr.3198, p.64-68. 

" a. G. NussBĂcHER, Posesiunik oroşului Braşov în Tara Făgăraşului în secokk XV-XVII, in AIIACN, XXIV, 1981, 

p.325. 

" a. idem, Contributii /Q istoricul cetăfii Bran şi a domeniului ei în secokk XIV-XV, in Cumidava, IX (partea I), 

Braşov, 1976, p.3G-31. 

" M PHILlPPI, Cives civitatis Brossoviensis, in RRH, XV, 1976, nr.l, p. 17, 26. 

60 G. E. MOLLER, StUhle und Distrikte als Untertei1un~n der SiebmbUrgisch Deurschen Nationsuniversităt, Hermannstadt, 

1941, p. 76. 

61 M PHILlPPI, 0p. cit, p.26. 

" Quelkn, r, p. 174. 

" Ibidem, p. 1TI . 

.. Ibidem, p. 82. 
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"castelani" numit} dintre senatori, care trebuiau să prezinte anual socoteală adunării magis
tratului ora§ului Bra§ov §i districtului Ţării Barsei 6S • 

Pentru conducerea lucrărilor de constructii publice, magistratul ora§ului alegea anual 
doi "procuratori" (Schajfner), care trebuiau să dea seama în fata magistratului ora§ului, la 
sfâr§itul anului, asupra veniturilor şi cheltuielilor66• Procuratorii sunt mentionati documentar 
mai întâi în anul 147667, dar probabil aceasta functie la Braşov este mult mai veche. Pro
curator ii faceau §i plata salariatilor oraşului, în rate trimestriale. în 1520, astfel de salariati 
erau: 

- trei paznici (şefi) la cele trei pOrţi ale ora§ului; 
- un archebuzier (balistarius); 
- un meşter de tunuri (bumbardarius); 
- un armurier (politor annornm) ; 
- un farmacist (aromatorius); 
- organistul bisericii parohiale; 
- clopotarul bisericii parohiale; 
- rectorul §colii parohiale din Cetate; 
- rectorul §colii de lângă biserica din Bartolomeu; 
- un capelan 68. 

Dupa cum am aratat mai înainte, villicul era conducatorul economiei oraşului şi distric
tului. El organiza strângerea impozitelor, atât cele impuse de puterea centrala cât §i cele 
hotărâte de magistratul ora§ului, împreuna cu comunitatea centumviraHl, pentru necesitatile 
oraşului sau - pentru nevoile districtului - cu participarea adunarii districtului Braşov. 

Pentru repartizarea impozitelor districtul Braşov era impartit in o sută de unitati de im
punere, denumite domus numeralis (casa de calcul). Oraşul Braşov avea 37 din aceste unităti 
de impunere, iar localitătile din district între. 2 şi 9 unităti69. In cadrul ora§ului impozitul era 
repartizat pe locuitori după o cheie, fiind exprimat in unităti denumite "loti" (lotones), iar 
impozitul era fixat la o suma de bani pentru fiecare "lot" 70. 

Villicul incasa veniturile din impozite şi veniturile din posesiunile nobiliare ale or8§ului 
Bra§Ov: domeniul Bran 71; Şercaia şi Parau72, Satu Nou73• Tht aşarvillicul încasa şi "censul" 
din localitatile larne§ti şi Thhan, care erau posesiuni ale bisericii parohiale din Braşov, ad
ministrate de către magistratul ora§ului 74. 

Villicul platea salariatii comuni ai oraşului şi districtului: notarul, medicul şi logofatul 
român 7S . 

., Ibidem, p.92 

.. Ibidem, p. 226. 

67 Qud~n, III, p.793, 794 (1478), 795 (1479) . 

.. Quel~n , r, p.229, 300 §i 500 . 

•• Ibidem, p.255. 

70 Qutllen, III, p. 636--637. 

71 Quel~n, r, p. 254, 285, 291. 

72 Ibidem, p. 292. 
7l Ibidem, p. 292. 

7. Ibidem, p. 322. 

" Ibidem, p.274 (norario in salario - 1520), p. 280 (phy.rico in salario - 1520), p. 369 (popae in salario - 1521), prima 

mentiune păstra tA. 
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Chiar dacă adunarea districtului Br3§ov acorda villicului "lichidarea gestiunii" la sfAr
~itul anului, conducerea de fapt a districtului Braşov se realiza, de la fnceputul secolului al 
XVI-lea, de către magistratul oraşului. Un indiciu in acest sens sunt şi procesele de hotar 
dintre localităţile din Ţara Bârsei, apoi socotelile villicului ne oferă numeroase detalii asupra 
multiplelor probleme ale districtului Ţării Barsei, de care se ocupa magistratul in plenul sau 
sau prin delegaţii sai. 

în perioada judelui primar Johann Benkner (1547, 1548, 1550-1552, 1555-1560, 1565) 
se efectuează la Braşov o reforma a administraţiei oră§eneştj16. Ca etape ale acesteia men
ţionăm reorganizarea inregistrarii veniturilor şi cheltuielilor şi inventarierea privilegiilor din 
arhiva de catre notarul Christian Pomarius în anii 1551-155277• In anul 1555 s-au efectuat: 
alcatuirea colecţiei de statute oraşeneşti Decretale Coronensium 7"; o nouă arondare a "cvar
talelor" ·pentru repartizarea şi strângerea impozitelor 79 şi înfiinţarea unui registru divizoral 80• 

În acelaşi an s-a început şi registrul de socoteli pentru posesiunile Şercaia, Părău §i Satu 
Nou8l• 

în 1558 s-a înfiinţat Liber actuarius, pentru a se inregistra sentinţele date de magis
tratul or3§ului Br3§ov şi de adunarea districtului Ţarii Barsei ca instanţa de recurs, "pentru 
pastrarea amintirii proceselor hotarâte, pentru membrii magistratului şi pentru ca procesele 
asemănătoare să nu fie judecate în mod diferit" 82. 

Seria evidenţelor Vnute de magistratul oraşului Br3§Ov este completată printr-un re
gistru despre evaluarea caselor, infiinţat in 157383• 

Ca ajutor al villicului pentru îndeplinirea atribu~iilor acestuia pe linie de jurisdicţie 
comercială, a fost creata func~ia de jude al târg ului (Maria-Richter) prin statutul oraşenesc 
hotărât de magistratul şi comunitatea centumvirală din Bra§OV la 6 martie 157784• 

Judele târgului era "ales" - respectiv numit - de catre villic şi nu avea voie sa stabileasca 
pedepse fara ştirea villicului. Din amenzile stabilite de catre judele târgului impreuna cu 
slujbaşii porţilor or3§ului (Torknechte) - subordona~i de asemenea villicului - doua treimi · 
reveneau villicului, o treime judelui târgului, iar slujb3§ii por~ilor primeau o prima (bacşiş). 

în a doua jumatate a secolului al XVI-lea, fn cadrul magistratului oraşului, în docu
mente apar ca~iva "senatori batrâni", având rangul imediat dupa judele primar şi fnaintea 
villicului 8S • 

în anul 1600, repartizarea atribuţiilor membrilor magistratului era urmatoarea: 

7. a. G. NussBĂcHER, Tale" UIId Gestalten: Johann Berlktser, în KR, XIV (XXV), 1981, nr.21 (1518), 22 mai; idem, 

Johanne. Benkner. Sein Leben UIId W.ncen ;" Worl und Bild, Bucureşti, 1988, p.60-61. 

77 a . Idem, Din actil-itatea amivistică a lui Christia71 Pomarius, in RA, III, 1965, nr. 2, p.171. 

" Arh. SI. Braşov, Manuscrise, 11/8, p.37-66. 

7' Arh. SI. Braşov, fond Primiria Braşov, Registre de impozite, III, O. C. 7a (1555-1558; 1562-1566). 

ou Arh. SI. Braşov, fond Primlria Braşov, Socoteli alodiale Braşov, V 19, p. 135. 

OI Ibidem, VIII 1 1. Probabil atunci exista şi un registru de socoteli pentru posesiunile Zlmeşti şi Tohan, dar în prezent 

cel mai vechi registru de acest fel- Ibidem, IX/1 - se referi la perioada 1569-1588. 

" Arh. SI. Braşov, fond Primiria Braşov, Registre IY.O.1, p.l. 

" Arh. SI. Braşov, fond Primlria Braşov, Registre IY.G.1, p.3 . 

.. Or. KOLOzsvARI SANOOR şi Or. 6vARI KELEMEN, Corpus statutorum HUIIgariae mWlicipauum, 1, Budapesta, 1885, 

p. 539-540 . 

., a. Arh. SI. Braşov, colectia Biserica Neagră Braşov, IV.E.18 (1560), fond Primăria Braşov colectia Privilegii, 

nr. 577 (1583); colectia Biserica Neagră Braşov, IY.E.29 (1590); IY.Hd.16/t (1595). 
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1. Valentin Hirscher, jude primar §i castelan de Bran; 
2. Cyrillus Greissing, senator bătrân, castelan de Bran; 
3. Sebastian Zompolius, senator bătrân, vigesimator (vame§); 
4. Johannes Draudt, senator bătrân, anchete judiciare; 
5. Johannes Hirscher, villic; 
6. Peter Draudt, vigesimator (vame§) ; 

7. + 9. Andreas Schwartz §i Jacob Vielp, greavi (inspectori) pentru posesiunea ZAr
ne§ti; 

8. Lassel BIOsch, anchete judiciare; 
10. + 11. Stephan Kemmel §i Johannes Schoppel, greavi (inspectori) pentru posesiunea 

Şercaia; 

12. + 13. Resen Gerg §i Michael GrlUI, greavi (inspectori) pentru posesiunea Satu Nou; 
14. + 15. Lucas Entz §i Mathias Fronius, greavi (inspectori) pentru posesiunile Vladeni 

§i Ţânţari; 
16. Marcus Schunckabunck, administrator al fântânilor; 

17. + 18. Michael Weiss §i Georg SChranen, procurori 86• 

Rezulta din aceasta lista ca majoritatea funcţiilor administrative erau îndeplinite de 
cate doi senatori în "duumvirat". 

Ora§ul Br8§ov se compunea din "Cetatea", înconjurata cu ziduri, turnuri §i bastioane, 
rn cadrul careia locuiau "cetaţenii" proprietari de case, ateliere me§te§ugare§ti sau pravalii, 
având drepturi politice depline. 

în afara zidurilor ora§ului propriu-zis se aflau trei suburbii: spre vest Şcheii Bra§ovului, 
cu o populaţie majoritara româneasca, - antrenata în mare parte în comerţ -, spre nord 
Br8§Ovul vechi - cu profil predominant agrar - şi spre rasarit Blumana. Din punct de vedere 
al strângerii impozitelor, oraşul era împarţit în patru cartiere: Catharina, Corpus, Petri §i Por
tica. Fiecare din aceste cartiere avea o parte din "Cetate" şi alta parte fn suburbii, Catharina 
§i Corpus în Şchei, Petri în Bra§Ov vechi şi Portica în Blumana. 

Oraşul Bra§ov era reşedinţa districtului Braşov sau a Ţarii Bârsei, fn care se aflau 
patru târguri : 1. Râşnov, 2. Codlea, 3. Feldioara şi 4. Prejmer - §i noua sate libere: 1. Cristian 
şi 2. Vulcan, aparţinând de jurisdiqia târgului Râşnov; 3. Ghimbav, 4. Sânpetru, 5. Bod şi 

6. Hărman, aparţinând de jurisdiqia oraşului Bra§ov, apoi 7. Halchiu, 8. Rotbav şi 9. MăierU§, 
aparţinând de jurisdicţia târgului Feldioara. 

Districtul Bra§ov, din punct de vedere administrativ făcea parte din "Universitatea 
Sasească", care avea sediul la Sibiu, constituind una din cele trei componente ale sistemului 
politic al ltansilvaniei medievale . 

Oraşul Braşov era unul din cei mai mari stapâni feudali din ltansilvania medievală, 
posedând un domeniu fntins. Partea cea mai importanta era domeniul Bran, compus din 
hotarul cetaţii Bran - prin care trecea drumul comercial principal spre Ţara Româneasca -, 
hotarele satelor săcelene fn sud-estul Ţarii Bârsei §i hotarele satelor Apaţa şi Crizbav din 
nord-vestul Ţării Bârsei. Alte posesiuni feudale ale oraşului Braşov la începutul secolului al 
XVII-lea erau în Ţara Bârsei Sa tu Nou §i părţi din posesiunile Ţânţari (azi Dumbravitp) şi 
Vladeni pe cursul râului Hămăradia, apoi ZArneşti §i Thhan pe cursul râului Bârsa. în Ţara 
Făgăraşului, pe lânga posesiunile Şercaia şi Părau, pe care le-a dobândit fnca în veacul al 
XV-lea, la începutul secolului al XVII-lea Braşovul a deţinut temporar, ca zălog, posesiunile 

.. Quellen, VI, p.6. 
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Grid, Per~ani ~i Halbav. în sfâr~it, ora§u1 Bra~ov a ajuns să stăpânească la începutul secorului 
al XVII-lea §i posesiuni nobiliare în Secuime, la Chichi§, Co~eni, Ozun şi Lisnău 87. 

Recapituland evoluţia pană la anul 1600, putem concluziona: la începutul secolului al 
XVII-lea Bra§OVUl era or~ul cu cea mai mare populatie din cadrul nansilvaniei, fiind un 
important centru economic nu numai pentru nansilvania, ci şi pentru tările romane extra
carpatice. Prin comerţul său ca §i prin productia me§teşugăreasca dezvoltată, Bra§ovul fusese 
ro secolul al XVI-lea primul element constitutiv al pietei interne în formare a celor trei tări 
române 88. 

Prin activitatea culturală, bazată pe prosperitatea economica a oraşului, Braşovul s-a 
remarcat ca primul centru al culturii umaniste din nansilvania, materializat mai ales prin 
§COala ~i tipografia fntemeiate de umanistul Johannes Honterus, care au dobândit a faimă 
europeană89. De asemenea, la Braşov s-a desfă~urat şi cea mai mare parte a activitătii tipogra
fice a diaconului Coresi, care a contribuit la adancirea unitătii culturale a tuturor românilar90• 

Legăturile economice ca şi unitatea culturală au constituit premise pentru prima unire 
politica a celor trei ţări romane sub Mihai Viteazul, perioadă în care şi ora§u1 Bra~ov a avut 
un rol aparte 91• 

BEITRĂGE ZUR GESCHICHTE 

DER STĂDTISCHEN VERWALTUNG VON KRONSTADT IM MITTELALTER 

(XIII-XVI Jh.) 

Zusammenfassung 

Die Arbeit stellt die Geschichte der Stadt Kronstadt im Mitellalter - bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts - in graBen Zilgen dar und geht mehr auf die stadtischen Verwaltungs
beMrden und die von ihnen gebildeten Archivalien ein. 

Bei der Anlage der Stadt am Anfang des 13. Jahrhunderts durch den Deutschen Ritter
orden wurde das Prinzip der "Zehntschaften" angewandt. Am Anfang des 14.Jahrhunderts 
erhielt Kranstadt Stadtrechte, und mit "Bilrgern" (= Ratsherren) (1342), dem Stadthannen 
(1353) und dem Stadtrichter (1358) werden die ăltesten Nachrichten liber die Stadtverwaltung 
vorgestellt. In der zweiten Hălfte des 14. Jahrhunderts erhielt die Stadt zahlreiche Handels
privilegien. Zur Stadt gehOrte das umliegende Gebiet, der Kronstadter Distrikt, bestehend 

,7 O. G. NussllAOiER, Zur Sicherung du HandeLswe[{f. Die Wltel1imigen BesiJzungen der Stadl Kronstadl im 

15.-17. JahrhWldert, în KR, XII (XXIII ), 1979, nr. 12 (1405), 23 martie; ldem, Po.sesiWlile oraşului Braşov În Ţara 

Făgăr"fUlui, in AlIACN, XXIV, 1981, p.327-336. 

OI O . R MANOLESCU, ComD'fU1 Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XW-XVl), Bucureşti, 1965, p.256 . 

.. G. NussIlACHER, Johannes HontefUS. V"'la p opera sa în imagini, Bucureşti, 1977, p. 19, 65~8. 

'" O. Cumidava, XIII: Consi in cultura românească. Culegere de studii şi cercetări, Braşov, 1983. 

91 P. BINDER, Contribuţii privind domnia lui Mihai Viteazul în Tran silvania, in SRI, tom 28, 1975, nr.4, p.575-{'03; G. 

NUSSIIACHER, Din cronici . .. op. cit , p.119-123 
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aus vier Marktftecken und neun DCrfern, deren Verbindung zur Stadt 1377 neu bestatigt 
wurde. In rechtlicher Beziehung wird Kronstadt in dieser Zeit in den Rechtsverband der 
Hermannstadter Provinz Iose einbezogen. Aus dem Jahre 1397 stammt die erste erhaltene 
Liste der Ratsmitglieder. 

Im Jahre 1420 gibt es eine eigene Ratsstube, 1428 wird der Rechtsverband mit Her
mannstadt durch ein neues Privilegium erweitert. Nach 1450 ist die Steuereinteilung in die 
vier Quartale: Catharina, Corpus, Petri und Portica bekannt. 1419 wird erstmals ein Stadt
notar erw1!hnt und 1476 zuerst die Schriftenlade der Stadt als Kern des kililftigen Stadtarchivs 
genannt. • 

In der zweiten H1!lfte des 15. Jahrhunderts werden Kronstadt und der Kronstadter Di
strikt Thile der "S1!chsischen Nationsuniversit1!t" in Siebenbiirgen (1485). In diesem Zeitraum 
erwirbt Kronstadt auch erste Feudalbesitzungen: Neudorf und Hopfseifen 1462, Schirkanyen 
und parau 1471 und schlieBlich 1498 als Pfandbesitz das TCrzburger Dominium. Die Hun
dertmannschaft als ,,1!uBerer.Rat" wird 1495 erstmals erw1!hnt. 

Vom Beginn des 16. Jahrhunderts datieren,die 1!ltesten erhaltenen Wirtschaftsregister, 
sp1!ter beginnen die Stadtrechnungen. Die einzelnen stadtischen Beamten werden mit ihren 
Aufgaben vorgestellt. Im Jahre 1555 fiihrte der Stadtrichter Johann Benkner eine Reform der 
Verwaltung durch und lieB die gilltigen Satzungen im Decretale Coronensium zusammenfassen. 

Zur Arbeit wurden auBer einschl1!giger Fachliteratur auch zahlreiche ungedruckte 
Quellen herangezogen, die in ausfilllrlichen Anmerkungen angefiihrt werden. 
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