
ATRIBUTE DE CASTEL CETĂŢII BRAN 
(SECOLUL AL XVI-LEA) 

TITUS HAŞDEU 

După ridicarea cetăţii (aproximativ 1378- 1382), aceasta a fost înzes
trată cu un domeniu, fapt despre care aflăm dintr-un document de la 
1395\ cînd posesiunile Tohan şi Zărncşti au fost dăruite parohului Tho
mas de la biserica Sfînta Maria din Braşov şi fraţilor săi. Alte sate, 
Baciu, Cernatu, Turcheş şi Satulung, componente ale domeniului Bran, 
apar menţionate mult mai tîrziu, la 14562 • Celelalte posesiuni, Zizin, Pur
căreni, Tîrlungeni, Crizbav şi Apaţa sînt consemnate ca aparţinînd Bra
nului abia în anul 15003• Se pare ca aceste sate ale "dreptului crăiese de 
conferire şi jurisdicţie"\ nu au fost în permanenţă componente ale dome
niului Eran, deoarece un act din 14765 vorbeşte despre faptul că voievo
dul Transilvaniei cere braşovcnilor să aprovizioneze cetatea "fiind lipsită 
de toate posesiunile şi veniturile ei". 

Satele domeniului aveau organizarea lor locală, cu dregători aleşi 
de obşte, ca de altfel a satelor din Transilvania epocii respective, reflectă 
stratificarea socială, care se adînceşte pe măsura dezvoltării pieţii inter
ne, unde se puteau valorifica produsele agricole. De fapt, după 1490, 
situaţia de şerbie a ţăranilor (rusticitas, servilis, conditio) este precizată 
de tripartitum6, care socoteşte "plebs", lipsiţi de toate drepturile acordate 
doar "poporului" (populus), din care făceau parte numai baronii şi alţi 
magnaţi, precum şi ceilalţi nobili, dar nu nenobili. 

Locuitorii satelor domeniului erau iobagi, supuşi la numeroase obli
gaţii faţă de cetate, biserica catolică şi rege7• 

Cu prilejul încasării dărilor, castelanii (conducătorii militari şi admi
nistrativi ai cetăţii şi domeniului acesteia) comiteau numeroase abuzuri, 
înrăutăţind şi mai mult starea celor aserviţi8• 

Ţăranii domeniului erau obligaţi să presteze : 
robota9 

să dea nona 10 

- decima11 
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dijmă din oi, porci şi vînat12 

să dea daruri cu prilejul diferitelor sărbători (păsări, ouă etc.) 13 

să plătească birşaguri (amenzi)'14 

- taxa regală, care se plătea visteriei (Censul Sf. Martin) 15• 

Intre supuşii cetăţii sînt menţionaţi şi robii ţigani, pe care îi amin
teşte un document din anul 150016, ca aparţinînd "din vechime" Branului. 

Sporirea continuă a obligaţiilor i-a determinat pe ţăranii aserviţi să 
protesteze prin : 

nesupunere la muncă 
- împotrivire la plata obligaţiilor 
- fuga sau mutarea de pe domeniu 17• 

Pentru satele domeniului sînt atestate mai frecvent două forme de 
protest social, jalba adresată autorităţilor şi fuga de pe domeniu 18• De 
exemplu, un document din anul 146819 vorbeşte de o jalbă a iobagilor 
din posesiunile Branului, adresată voievodului Transilvaniei, referitoare 
la abuzurile castelanilor. Ca urmare a fugii de pe domeniu, Sigismund 
de Luxemburg permite "libera migraţiune a iobagilor de pe un domeniu 
pe altul, numai după ce au plătit teragiul şi alte dări"20 • 

Un act din 1514 consemnează că totalul locuitorilor satelor domeniu
lui, la o dată anterioară anului 1498 (zălogirea cetăţii şi domeniului ora
şului Braşov), era de 249, iar după această dată numărul lor atingea abia 
cifra de 1562 \ fapt ce poate fi explicat cu fuga din sate. 

In secolul al XVI-lea a avut loc procesul de transformare al dome
niului feudal, în sensul că domeniul intemeiat numai pe prestaţii a trecut, 
la domeniul întemeiat şi pe o producţie proprie, deci însuşi producător. 
Acest lucru a dus în ultimă analiză la o creştere a prestaţiilor în muncă. 

Procesul de transformare funcţională s-a petrecut alături de schim
bări menite să adapteze vechea lui structură. 

"In cadrul domeniului cu cetate, alături de cetate, care e nu numai 
punct de apărare şi de sprijin militar sau loc de refugiu în timp de pri
mejdie, ci şi centru de stăpînire, de strîngere a prestaţiilor şi loc de re
zervă pentru asemenea timpuri, se ridica în importanţă curtea econo
mică de alături'122• 

Castelanul era în primul rînd conducătorul militar al cetăţii, apoi 
administratorul domeniului şi for de judecată. 

Branului, care era subordonat oraşului Braşov, i se numeau, anual, 
doi castelani şi doi vicecastelani*). A existat totuşi o excepţie, castelanul 
român George Olah sau George Românul, care a fost ales pe timp de 
zece ani. 

* Castelanii puteau fi realeşi. Dădeau socoteală Sfatului braşovean în legătură cu 
gestiunea lor bănească şi făceau parte din senatul oraşului. lncepînd cu jumătatea 
secolului al XVI-lea, castelanii n-au mai fost aleşi de întregul district (cele 13 
tîrguri şi comune libere), ci numai de judet şi senat; ca mai tîrziu, judetul să 
rămînă sirr.:Jur în numirea castelanilor Branului. La 1600, administrarea domeniului 
a fost preluată de judetul şi cojudeţul Braşovului. 
De pe la mijlocul secolului al XVI-lea, castelanii au început să poarte şi alte 
denumiri ,ca: praefecti, aedilis, verwalter, dispensatores. patroni inspectores, etc. 
Arhivele Statului Braşov, Fond Privilegii 263. 
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Erau numiţi cîte doi pentru a putea fi găsit întotdeauna unul dintre 
ei (castelanii) sau pentru a sta în cetate permanent (vicecastelanii). Caste
lanii nu primeau salarii, doar gratificaţii şi li se plăteau deplasările la 
cetate sau pe domeniu. 

Vicecastelanii sau pîrcălabii erau cei care administrau cetatea şi do
meniul acesteia. 

Ei conduceau lucrările efectuate în cetate, cum ar fi, reparaţii de 
tîmplărie, zidărie, fierărie, sobe "cu cahle lustruite", ferestre (discuri de 
sticlă în ramă metalică) etc.23 sau de altă natură, ca : pictarea în 1512 a 
bisericii din cetate de către Dominic24, executarea a patru blazoane în sala 
mare şi două orologii solare în curte de către Gregorius la 153525, vopsi
rea şi revopsirea blazoanelor de pe uşi26, slujbele din biserica cetăţii, 
ş.a.m.d.27 • Toate aceste operaţii erau plătite în raport cu valoarea lucrării. 

Pîrcălabii aveau grijă şi de înzestrarea cetăţii cu mobilier28, alte 
obiecte, inclusiv necesariile pentru bucătărie29, alimente, arme30 etc. Dăm 
o listă sumară privind cheltuielile pe inventarul cetăţii : 

- castroane mari de cositor 
- castroane mici de cositor 
- ceaune mari şi mici 
- frigări 

piuliţă 

sfeşnic de aramă 
lighian de spălat 
pat de puf 

- perini 
- plapumă31 

2 cai 
- o trăsură 

butoaie cu vin vechi 
slănină 

făină etc. 
12 arcuri 
18 puşti cu furci 
18 puşti mici 
un tun mic 
38 lănci de vînătoare 

- butoiaşe cu plumb32• 

Din cele enumerate, ne putem da seama de similitudini între inven
tarele marilor castele nobiliare şi cel de la Bran, lucru ce poate fi expli
cat şi prin vizitele deosebite de aici. De exemplu, în 1574, călătorul fran
cez Pierre Lescalopier - student al Universităţii din Padova - trece şi 
pe la Bran, în drumul său spre Alba-Iulia33• In 1599, Pătraşcu Vodă este 
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oaspete în cetatc34• Cu prilejul venirii soţiei lui l\fihai Vitcazu la Bran, 
in 9 iulie 1600, pîrcălabul Hannes Conrad a pus doi pescari, care au prins 
207 bucăW5. 

De fapt, la Eran se construise un vivarium, pentru care s-a cumpă
rat plase şi opinci de pescuit. In rezervor se ţinea peşte pentru consu
mul personalului şi al oaspeţilor36• 

Pîrcălabii mai aveau în grijă şi moara de malţ, de la poalele cetăţii, 
despre care vorbeşte un document de la 146037, precum şi joagărul (prima 
ştire o avem de la 1;)04)38• 

La aceste venituri ale cetăţii, pe care le administrau vieecastelanii, 
mai adăugăm şi : 

venitul marilor (toate morile din comunele libere erau obligate 
să plătească <;etăţii o taxă) 
venitul din birşagurile aplicate de juzii din Braşov şi district 
venitul elin băutura vîndută în cetate 
venitul rezultat elin vama cetăţii (ladula castri) 
n~nitul din dijma oilor 
venitul sării de la Fcldioara 
venitul rezultat din taxa ţiganilor din district 

- venitul din dijma satelor domeniului 
venitul din semănarea şi vînzarea inului 
venitul elin dijma stupilor de pe domeniu 
venitul din dijma porcilor 
venitul din censul satelor domeniului 

- venitul din t axa vigesimatorilor39• 

Atributele judecătoreşti ale pîrcălabului se refercau la registrul ca
dastral pc care îl ţinea, la înregistrarea transferului de proprietate, la 
încasarea taxelor de răscumpărare : a pămîntului arabil, a stînilor, a 
munţilor, taxelor de moştenire, goştinelor, birşagurilor etc.40 • 

Pentru serviciile făcute, vicecastelanii erau salarizaţi cu 17 fl. anual, 
salariu mult mai scăzut faţă de cele de pe domeniile nobiliare, deoarece 
şi sarcinile administrative erau mai puţin numeroase. Nu exista o econo
mic alodială41 • 

Alături de cei doi vicecastelani, în personalul cetăţii mai figura şi 
un administrator (procurator), care se ocupa mai mult cu problemele 
domeniale. Era şi el salarizat, angajat prin contract temporar, de obicei 
pc un an. La intrarea în funcţiune depunea şi el un jurămînt, primea 
domeniul cu inventar, precum şi o scrie de alte instrucţiuni. 

Restul personalului se compunea din 7-12 trabanţi - famuli por
tares - (soldaţi cu retribuţie fixă, trimestrială), două străji, slujitori, o 
buc2t5.reasă, pivnicer, vizitiu şi baei (cetatea poseda o turmă de oi). Pe 
lîngă retribuţia bănească, acest personal primea uniforme (trabanţii, stră
jile şi slujitorii) îmbrăcăminte şi încălţăminte42 restul personalului. 

134 



Ansamblul de "funcţionari" şi atribuţiile acestora, după cum se 
vede, era similar cu cel al unui castel nobilier din epoca respectivă, bine
înţeles în proporţii reduse. 

* 
Faptul că cetatea Bran a posedat un domeniu, avînd şi alte venituri, 

s-au creat condiţiile fireşti ale apariţiei unor atribute de castel, care vor 
determina modificări şi adaptări şi în arhitectură. Construcţia păstrează 
elemente funcţionale şi de decor specifice castelelor nobiliare. 

KIVONAT 

A kastely jelleg kialakulasat vizsgalva a szerz6 felvazolja Torcsvar 
tortenetet, birtokainak gyarapodasat a XVI. szazad vegeig, es reszletesen 
ismerteti a varhoz tartoz6 falvak jobbagyainak kotelezettsegeit, valamint 
a varispanok es alarendeltjeik hataskoret. 
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