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Regimul neoabsolutist, specific perioadei anilor 50 ai secolului XIX, deşi progresist din punct de vedere
economic, a devenit la finalul deceniului 6 perimat, fiind supus unei presiuni atât din partea elitei politice
maghiare, cât şi a elitei celorlalte popoare din partea de răsărit a imperiului. La toate ace~:tea s-a adăugat
insuccesele militare şi diplomatice pe plan extern şi dificultăţi politice şi economice pe plan intern 1 •
Prin diploma imperială din 20 octombrie 1860, monarhia a fost reorganizată pe baza recunoaşterii
autonomiei tradiţionale a provinciilor istorice ale imperiului. Transilvania redevine Mare Principat, i se
restabileşte Cancelaria aulică de la Viena şi sunt restaurate vechile comitate, scaune şi oraşe libere regeşti.
Pe plan politic, naţiunile ardelene se găseau într-o postură ce părea ireconciliabilă. Pe de o parte, maghiarii
pretindeau restabilirea situaţiei de la 1848, cu recunoaşterea unirii Transilvaniei cu Ungaria şi a legilor
elaborate de guvernul revoluţionar maghiar. Acum ei aveau poziţii importante în conducerea comitatelor.
Pe de altă parte, pe o poziţie comună se situau saşii şi românii, ambele naţiuni favorabile unei Transilvanii
autonome în cadrul unei monarhi austriece constituţionale. Însă şi între cele două popoare erac diferenţe. Saşii
se opuneau participării românilor la administraţia Pământului Crăiese, cu toate că în unele locuri, pe acest
teritoriu, românii formau majoritatea. Totuşi, comitele saşilor încercând să împace sistemul egalităţii tuturor
cetăţenilor a acordat românilor unele funcţii. În felul acesta românii au devenit pentru prima dată în anul1862
deputaţi în Universitatea Saxonă. Românii luptau pentru recunoaşterea naţiunii, a limbii şi a bisericilor lor ca
parte integrantă a constituţionalismului ardelean. Ei se loveau de opoziţia autoritătilor comitatense, care nu
doreau o naţiune puternică românească în comitate, dar i-au sprijinit în demersurile lor pe Fundus Regius 2•
Diploma din octombrie, ca şi patenta din februarie au introdus o serie de realităţi politice nemaiîntâlnite
până atunci şi reconfirmau drepturi suprimate de regimul neoabsolutist: egalitatea în drepturi a cetăţenilor,
garantarea drepturilor religioase, dreptul de întrunire, desfiinţarea vămilor şi obligaţia plăţii impozitelor către
stat şi a prestării serviciului militar. De asemenea, se stabilea componenţa şi competenţele Parlamentului
imperial de la Viena, relaţia provinciilor cu guvernul austriac etc 3 •
Treptat, de la centru spre periferia imperiului, programele politice prind tot mai mult contur în viaţa
publică. Peste tot se enunţau deziderate care aminteau de programele revoluţiei paşoptiste 4 •
Presiunile interne şi externe au determinat autorităţile de la Viena să facă compromisul cu elita politică
maghiară şi astfel a apărut dualismul austro-ungar. Prin acesta, se revenea la vechile forme constituţionale din
perioada revoluţiei, care avea ca bază juridică unirea Transilvaniei cu Ungaria. Dualismul a determinat o şansă
mare de maghiarizare introdusă prin intermediul legislaţiei prin şcoală 5 •
Faţă de acest fapt, saşii se bucurau de o anumită protecţie, prin intermediul Bisericii Evanghelice, devenită
după cum am văzut biserică naţională. Aceasta avea în subsidiar un aparat şcolar foarte bine organizat ceea ce a
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permis inclusiv pe tărâm şcolar, o anume autonomie faţă de autoritatea centrală. Exista acum un pericol. Acesta
era văzut în primul rând din perspectiva pierderii autonomiei, care însemna integrarea deplină a teritoriului
locuit şi administrat de saşi în regatul Ungariei, şi pe de altă parte prin pierderea dreptului de proprietate
asupra lui Fundus Regius, nu mai aveau dominaţia politică şi administrativă în zonă 6 •
Apariţia dualismului a găsit naţiunea săsească extrem de dezbinată. Atitudinea pe care o aveau faţă de
dualism a dus la intrarea saşilor ardeleni în viaţa politică de tip modern prin înfiinţarea primelor grupări
politice în jurul cărora va gravita întreaga activitate politică a naţiunii.
Pe de o parte, avem de a face cu o grupare din jurul funcţionărimii şi ai reprezentanţilor bisericii evanghelice,
care vedeau ca şi românii o politică pasivă, de boicotare a Parlamentului. Îşi găseau sprijinul în Universitatea
saxonă, în corpul comunităţilor şi în ierarhia bisericească. Ei militau de asemenea pentru apartenenţa la
marea naţiune germană prin studiile Asociaţiei pentru cunoaşterea Transilvaniei (Verein fiir siebenbiirgische
Landeskunde). Această grupare era condusă episcopul Georg Daniel Teutsch şi va primi numele de "bătrânii
saşi"

Gruparea activistă, vedea în participarea la lucrările Parlamentului pestan şi în colaborarea cu guvernul,
o şansă pentru idealurile naţionale. Această grupare avea printre membri, cercul comercianţilor şi al
manufacturierilor din Braşov, care doreau deschiderea de pieţe de desfacere în secuime şi cluburile lor erau
în jurul asociaţiilor muzicale, sportive şi de vânătoare. Gruparea era condusă de istoricul sighişorean Cari
Fabritius şi, în opoziţie cu cealaltă grupare, se vor numi "tinerii saşi". Cele două grupări se vor uni abia în anul
1872 prin adoptarea unui program politic la Mediaş 7 •
În contextul pierderii privilegiilor şi a statutului de naţiune privilegiată, saşii ardeleni se sprijină în
realizarea dezideratelor naţionale pe biserică, instituţii şcolare şi partide politice. Pentru a putea rezista pe
tărâm naţional, aveau nevoie de o susţinere economică extrem de puternică. În acest sens, un rol însemnat 1-au
jucat societăţile de credit care se vor dezvolta vertiginos în această perioadă.
Secolul al XIX-lea aduce în domeniul economic o serie de modificări şi înnoiri. În domeniul agricol de
pildă, încă din secolul al XVIII-lea, graţie iniţiativelor guvernatorului Transilvaniei, Samuel von Brukenthal,
apare o preocupare crescândă faţă de asolamente şi de introducerea unor soiuri de plante agricole rezistente.
Institutionalizarea acestor preocupări o găsim în anul 1843 prin înfiinţarea Asociaţiei agricole săseşti ardelene
(Siebenbiirgisch-Săchsische Landwirtschaftsverein), care avea un rol esenţial în introducerea de noi soiuri de
plante şi rase de animale mai rezistente şi mai productive şi de asemenea, în aclimatizarea de plante. În acest
sens asociaţia s-a preocupat de educarea ţăranilor pentru însuşirea celor mai moderne tehnici agricole şi aici
evidenţiem contribuţia ei la extinderea culturilor de viţă de vie şi de hamei 8 .
În domeniul meşteşugirilor avem de a face cu o luptă între tradiţie şi modernizare, între sistemul bazat
pe statutele de breaslă şi sistemul manufacturier şi de fabrică. Meşterii breslaşi vor fi loviţi acum crunt de
manufacturile şi fabricile textile, de hârtie, metalurgice şi de sticlărie. Pentru a face faţă acestui asalt de produse
manufacturiere din imperiu, dar şi din străinătate, se vor apăra prin intermediul unor asociaţii meşteşugăreşti.
Acestea aveau rolul de a se realiza întrajutorarea între diferiţii meşteşugari şi de a-i sprijini cu bani şi cu
resurse. Mijlocul la care va apela atât asociaţia agricolă, cât şi cele meşteşugăreşti vor fi înfiinţarea unor case
de credit şi economisire9 •
Profitând de deschiderea unor filiale a Creditanstalt-ului austriac la Braşov şi Sibiu în perioada
neoabsolutistă, au înfiinţat o serie de alte instituţii financiare. Vor apare alte forme de sistem bancar organizate
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