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Abstract
The cardinals have been and still are the closest collaborators of the pope. They
make up the Sacred College led by a decane, who was the bishop-cardinal of Ostia and a
Camerleng (Camerlengo), in charge of managing the assets. The cardinals are divided into
three orders: cardinal-bishop, cardinal-priest and cardinal-deacon. The responsabilities
and positions held by the cardinals evolved in time. In the Avignon age of papacy (13051378), 134 cardinals were created. During this period of time, the Sacred College became
a government organism for the church and the cardinals held notable positions. The French
popes appointed cardinals even from amaong their on families, especially nephews. This
was the case of cardinal Guillaume of La Jugié, the nephew of pope Clement VI. The
French cardinal was gratified in Hungary, by the pope, with a series of ecclesiastical
benefits, even in the dioceses of Transylvania, where he held the position of archdeacon
of Alba, archdeacon of Torontal, as well as canon of Oradea. All these dignities were
remunerated. The cardinal found difficulties in entering the possession of his benefits,
being impeded by the bishop of Transylvania. Neither was king Louis of Anjou in favour
of a cardinal’s holding ecclesiastical benefits in Hungary. In 1367, cardinal Guillaume of
La Jugié was in Hungary on the occasion of the consecration of Dominic, the bishop of
Cenad, in the position of archbishop of Calocea. Another French cardinal, who held the
position of provost of the cathedral chapter of Oradea, was Bertrand de Déaulx. During
Western Schism, cardinal Philippe of Alencon occupied the position of provost of the
cathedral chapter of Oradea between 1395-1397.
Keywords: cardinal, papacy, beneficial policy, Transylvania, Oradea, Cenad,
ecclesiastical benefits.

Cine sunt cardinalii?
Termenul cardinal desemnează o demnitate ecleziastică superioară a ierarhiei
Bisericii Catolice. Originea cardinalilor se află în grupul celor 25 de preoţi ai bisericilor
parohiale titulare din Roma, în cei 7 apoi 14 diaconi regionali, a celor 6 diaconi palatini şi
a celor 7 (din secolul al XII-lea 6) episcopi suburbicari ai Cetăţii Eterne (de Ostia, Albano,
Porto, Silva Candida, Palestrina, Sabina şi Tusculum)1. Aceştia constituiau un corp distinct
şi erau principalii colaboratori şi consilieri ai papei, în calitatea sa de episcop al Romei.
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Cardinalii sunt împărţiţi în trei ordine: cardinali-episcopi, cardinali-preoţi şi cardinalidiaconi. Un cleric este creat cardinal de către papă în cadrul Consistoriului. Cardinalii
sunt atestaţi la Roma începând cu secolul al VI-lea2. Atribuţiile şi funcţiile îndeplinite de
cardinali au evoluat de-a lungul Evului Mediu, ei devenind personaje cheie ale Bisericii
Romane, atât din punct de vedere bisericesc, cât şi al sarcinilor de natură laică. Astfel,
cardinalii-episcopi îndeplineau săptămânal o serie de funcţiuni liturgice în biserica San
Giovanni in Laterano, cardinalii-preoţi erau parohii celor 25 de biserici romane aflate în
interiorul zidurilor oraşului, în timp ce cardinalii-diaconi se ocupau mai ales cu asistenţa
pelerinilor, aprovizionarea cu hrană, dar aveau şi sarcini liturgice în complexul de la
Lateran3.
Creştinătatea occidentală a secolului al XI-lea a fost marcată de aşa-numita reformă
gregoriană, care şi-a propus se elimine influenţa laicilor din afacerile interne ale bisericii,
precum şi de constituirea monarhiei pontificale. Din anul 1059, potrivit bulei papale In
nomine Domini emisă la 13 aprilie de Nicolae al II-lea, cardinalii-episcopi devin electorii
exclusivi ai papei, sustrăgând astfel alegerea suveranului pontif din mâna laicatului4.
Din anul 1150 cardinalii alcătuiesc un colegiu (Sacrul Colegiu), condus de un
decan, care era episcopul suburbicar de Ostia, şi un Camerleng (Camerlengo), care
administra bunurile. Din acest punct de vedere se constată o similitudine între organizarea
Colegiului cardinalilor şi cea a unui capitlu catedral. O nouă reformă a atribuţiilor
cardinalilor a avut loc la Conciliul Lateran III (1179), prezidat de Alexandru al III-lea5.
Potrivit decretului conciliar Licet de vitanda, alegerea papei trebuie efectuată de către
toţi cardinalii indiferent de ordin, cu majoritate de două treimi6.
Conform ecleziologiei romane, cardinalii sunt intim legaţi de papă. Astfel, în
lucrarea De consideratione, Bernard de Clairvaux descrie intimitatea instituţională
dintre papă şi cardinali în termeni medicali de sănătate şi boală. Cardinalii sunt numiţi
collaterales şi coadiutores, care nu îl părăsesc niciodată pe papă, fiind intimii săi. Prin
urmare, dacă ei sunt sănătoşi, atunci papa este primul care profită de pe urma abilităţilor
acestora, iar dacă aceşti intimi papali ar suferi, ar fi bolnavi, pontiful ar fi primul afectat7.
Otto de Freising, în lucrarea sa Gesta Friderici I imperatoris, îi consideră pe cardinali
cei mai înalţi membri ai bisericii (summa membra), care nu trebuie să se detaşeze de
capul acesteia, care este papa. Otto foloseşte metafora corporală folosind cuvântul
membru (membrum), care îi descrie pe cardinali în relaţie mai ales cu papa, împreună
cu care alcătuiesc un corp. Inocenţiu al III-lea îi descria la 1198 pe cardinali ca membra
corporis nostri, care împreună cu suveranul pontif sunt un singur corp în Iisus Christos8.
Cei mai mulţi canonişti medievali folosesc pentru a-i caracteriza pe cardinali sintagma
pars corporis pape, sub influenţa Codului lui Iustinian în care se afirma că senatorii
romani sunt părţi ale corpului împăratului. În acest mod cardinalii sunt senatul bisericii,
o instituţie romană, fiind preluată şi transplantată la nivel bisericesc. Hostiensis9 aduce
o nouă interpretare a rolului cardinalilor afirmând că ei sunt pentru papă ceea ce sunt
organele interne pentru corpul uman10. În secolul al XV-lea, papa Eugeniu al IV-lea afirma
Walter Ullman, op. cit., p. 136.
Ibidem, p. 137.
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într-o epistolă adresată arhiepiscopului de Canterbury, Henric Chichele, despre cardinali
că ei sunt ajutoarele şi fraţii papei, părţi şi membre adiacente ale corpului său11.
Cardinalii în epoca papilor de la Avignon.
Între 1305-1378 papii francezi au creat 134 de cardinali12. În epoca papilor de
la Avignon, Sacrul Colegiu devine un organ de guvernare al bisericii, cardinalii având
funcţii importante la Curia apostolică precum vicecancelar, notar, mare penitenţiar,
judecător etc. La acestea se adăugau diverse misiuni încredinţate de papă, precum cea
de legat apostolic sau rector al provinciilor statului pontifical din Italia. Din punct de
vedere etnic, în vremea papilor de la Avignon, Sacrul Colegiu a fost categoric dominat de
cardinalii francezi. Astfel, din cei 134 de cardinali creaţi de papii de la Avignon, 95 erau
originari din sudul Franţei, iar 17 din nordul Franţei, faţă de 14 italieni, 3 castilieni, câte
doi aragonezi şi englezi13. Nu s-au înregistrat niciun german, scoţian sau scandinav, fapt
cu grave consecinţe ulterioare mai ales în vremea Reformei religioase. În cadrul Sacrului
Colegiu, în epoca avignoneză au intrat mulţi reprezentanţi ai familiilor nobiliare franceze,
iar dintre aceştia îi amintim pe cardinalii: Jean Raymond, fiul contelui de Comminges,
Hélie Talleyrand, fiul contelui de Périgord, Guy de Boulogne, fiul contelui de Boulogne,
şi Robert de Geneva (ulterior antipapa Clement al VII-lea), fiul contelui Amedeo al IIIlea14. Cei care erau creaţi cardinali de papii francezi au fost în cea mai mare parte clerici
seculari (91), dar au existat inclusiv călugări benedictini (17) şi franciscani şi dominicani
(câte 8)15. Cardinalii creaţi de papii francezi au fost persone instruite, jumătate din ei (66)
având pregătire universitară în drept canonic sau teologie.
Nepotismul a fost un fenomen care a afectat într-o măsură ridicată Sacrul Colegiu,
dar numirile rudelor în posturi cheie nu au fost o trăsătură specifică numai papilor, ci o
modă a epocii medievale, în care legăturile de sânge jucau un rol deosebit în societate16.
Astfel, Ioan al XXII-lea şi-a creat 5 rude cardinali, Clement al VI-lea 8, Inocenţiu al VI-lea
3, Urban al V-lea 1, iar Grigore al XI-lea 417. Cardinalii epocii de la Avignon şi-au ajutat
rudele să urce pe scara socială, intervenind pentru aceasta la papă, la curţile regale,
mai ales la cea franceză, sau orchestrând diverse alianţe matrimoniale. Cardinalatul
presupunea venituri considerabile, purtătorii pălăriilor roşii fiind capabili de a întreţine
adevărate curţi princiare cu personal domestic, notari, scribi, capelani, secretari etc.
Veniturile fixe ale cardinalilor proveneau jumătate din census-ul plătit de vasalii Sfântului
Scaun, pe care papa îl împărţea cu Sacrul Colegiu, şi jumătate din taxa numită servitia
communia, care trebuia achitată de episcopi şi abaţi18. Cardinalii deţineau numeroase
beneficii ecleziastice majore sau minore, de unde încasau diverse sume. Pentru a
exemplifica această situaţie ne vom referi la cazul cardinalului Pierre Roger, devenit
ulterior papa Clement al VI-lea (1342-1352). Acesta a fost creat cardinal în 1338, fiind
obligat să renunţe la toate funcţiile ecleziastice deţinute anterior. Pentru a-i asigura
în continuare sursele de venit, papa Benedict al XII-lea i-a acordat cardinalului Pierre
Roger următoarele beneficii elceziastice: un canonicat şi postul de cantor al capitlului
din Bordeaux, un canonicat şi arhidiaconatul de Vallespir (dieceza Elne din Pirineii
Orientali), un canonicat şi arhidiaconatul de Bruxelles (dieceza Cambrai), un canonicat
şi postul de custode la Laon, un canonicat la Tournai. În ultimele două posturi a primit
Ibidem, p. 65.
Jean Favier, Les Papes d’Avignon, Fayard, Paris, 2006, p. 155.
13
Ibidem, p. 158.
14
Ibidem, p. 159.
15
Ibidem, p. 160.
16
Pentru a exemplifica această situaţie, vom arăta componenţa Consiliului regilor Franţei. Astfel, în epoca lui
Filip al IV-lea cel Frumos (1285-1314), Consiliul era dominat de fratele regelui, Carol de Valois, fratele vitreg,
Ludovic d’Evreux, precum şi de către fiii săi, viitorii regi ai Franţei, Ludovic al X-lea, Filip al V-lea şi Carol al
IV-lea. Această particularitate a fost conservată pe toată durata secolului al XIV-lea. În vremea lui Carol al V-lea
(1364-1380), Consiliul regal era compus din cei trei fraţi ai regelui, ducii Ludovic de Anjou, Jean de Berry, Filip
de Bourgogne şi cumnatul său, Ludovic al II-lea de Bourbon.
17
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câte o prebendă dublă. De asemenea, viitorul papă mai deţinea postul de arhidiacon de
Ghent, canonic şi arhidiacon de Vexin (dieceza Rouen), prior de Sainte Livrade (dieceza
Agen)19. În legătură cu beneficiile ecleziastice deţinute, orice cardinal primea dispensă
pentru situaţia de cumul, dar şi pentru a nu rezida efectiv în acele beneficii, chiar dacă ele
implicau grija sufletelor (cura animarum). Cardinalul colecta veniturile din respectivele
beneficii prin intermediul unor procuratori. Aceste chestiuni s-au tranformat în epoca
avignoneză într-un adevărat sistem, care a afectat într-o măsură mai mică şi diecezele
de Transilvania, Oradea şi Cenad. Amploarea scăzută a fenomenului în estul Ungariei
s-a datorat distanţei apreciabile faţă de Avignon, dar şi resurselor destul de limitate ale
diecezelor de aici. Cu toate acestea, diecezele de Transilvania, Oradea şi Cenad au
fost integrate în acest mecanism, iar trei cardinali, toţi de origine franceză, au deţinut
beneficii ecleziastice în cadrul episcopiilor de aici, în secolul al XIV-lea.
Cardinalii francezi care au deţinut beneficii ecleziastice în diecezele Transilvania,
Oradea şi Cenad.
Primul cardinal asupra căruia ne vom concentra analiza a fost Guillaume de
La Jugié. El s-a născut la o dată neprecizată între 1317-1318 la Eyrein, lângă Rosiersd’Engletons, dieceza Tulle, fiind fiul lui Jacques de La Jugié şi al Guillaumette Rogier, sora
papei Clement al VI-lea. Aşadar, Guillaume era nepotul suveranului pontif. A avut un
frate, Pierre de La Jugié, care s-a alăturat ordinului de la Cluny, fiind şi el creat cardinal
în 1375 de către papa Grigore al XI-lea. Revenind la Guillaume, se ştie că acesta a studiat
dreptul canonic la o universitate europeană, iar ulterior s-a consacrat vieţii religioase.
La 22 septembrie 1332 a fost numit canonic la Rouen, devenind ulterior arhidiacon de
Paris. A fost creat cardinal în consistoriul din 20 septembrie 1342 de către unchiul său,
Clement al VI-lea, primind titlul de cardinal-diacon al bisericii Santa Maria in Cosmedin
din Roma20. A îndeplinit mai multe misiuni diplomatice papale, în 1350 împreună cu
cardinalul Guy de Boulogne, ambii desemnaţi legaţi papali în regatul napoletan, a mediat
reconcilierea dintre regele Ludovic I de Anjou al Ungariei şi regina Ioana a Neapolelui.
Cardinalul Guillaume de La Jugié a participat la conclavul din 1352, care l-a ales papă pe
Inocenţiu al VI-lea. Acesta l-a desemnat în 1355 legat papal în Peninsula Iberică pentru
a restaura pacea între regatele Castiliei şi Aragonului. În 1362 a luat parte la conclavul
care l-a ales papă pe Urban al V-lea, în timpul căruia Guillaume a devenit arhipreot al
bazilicii San Pietro din Roma. La 1368 a fost consacrat preot, primind un nou titlu, cel
de cardinal-preot al bisericii San Clemente din Roma, devenind şi protector al ordinului
franciscan. Cardinalul Guillaume de La Jugié a participat la un nou conclav, cel din
1370, în urma căruia a fost ales papă Grigore al XI-lea, o altă rudă de-a sa. A murit la
28 aprilie 1374 la Avignon, fiind înmormântat în biserica Chaise Dieu din oraşul de pe
Ron21.
Primele contacte ale cardinalului cu dieceza de Transilvania datează din 1343,
când a fost numit de papă arhidiacon de Alba Iulia, post care presupunea şi un canonicat
în capitlul catedral transilvan22. Se pare că la început cardinalul nu a agreat donaţia
unchiului său. Astfel, la 21 octombrie 1343 papa Clement al VI-lea aproba un schimb
de demnităţi între cardinal şi Ştefan, canonic şi lector al bisericii de Bács23. Schimbul
intervenit între cei doi demnitari bisericeşti avea la bază ex certis causis rationabilibus.
John E. Wrigley, Clement VI before his pontificate: The early life of Pierre Roger, 1290/91- 1342 în „The
Catholic Historical Review’’, vol. 56, no. 3, 1970, p. 469-470.
20
Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi sive Sumorum Pontificum , S.R.E. Cardinalium Ecclesiarum
Antistitum Series Ab Anno 1198 Usque Ad Annum 1431 Perducta E Documentis Tabularii Praesertim Vaticani
Collecta, Digesta, Edita Per Conradum Eubel, Monasterii Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1913,
p. 18.
21
François Du Chesne, Histoire de tous les cardinaux François, vol. I, Paris, 1660, p. 513-514; Gaetano Moroni,
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. XXXI, Venezia, 1845, p. 137-138.
22
Bossányi Árpád, Regesta Supplicationum. A Pápai Kérvénykönyvek Magyar Vonatkozásu Okmányai Avignoni
Korszak, I. Kötet, VI. Kelemen Pápa 1342-1352, Stephaneum Nyomda, Budapest, 1916, p. 292, 294.
23
Documente privind istoria României, veacul XIV, seria C Transilvania, vol. IV (1341-1350), Ed. Academiei
Republicii Populare Române, Bucureşti, 1955, p. 158 (în continuare DIR C, XIV, IV).
19
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Cardinalul primea canonicatul şi lectoratul bisericii din Bács, dar şi dispensa papală
pentru faptul că aceste demnităţi erau grevate de păstorirea sufletelor şi pentru cumulul
unor astfel de funcţii. Se pare că nepotul papei se afla în relaţie cu diverse personaje
influente din Transilvania. Ne bazăm această afirmaţie pe faptul că la o dată necunoscută,
între 1345-1346, Guillaume de La Jugié a cerut şi a obţinut de la papă ca Toma, voievodul
Transilvaniei, şi soţia sa să-şi aleagă un duhovnic, care să le acorde deplina iertare de
păcate pe patul morţii24. Cererea cardinalului pentru înaltul demnitar ne duce cu gândul
la o apropiere între cele două personaje.
Cardinalul avea în Ungaria un împuternicit, care îi colecta şi trimitea veniturile
obţinute de pe urma beneficiilor. Acesta a fost Toma, prepozitul bisericii Sf. Laurenţiu
din Hay, pentru care cardinalul a solicitat şi primit de la papă o demnitate în biserica
Transilvaniei la 10 ianuarie 134525. Preocuparea lui Clement al VI-lea pentru bunăstarea
nepotului său a fost constantă. La 23 septembrie 1345 papa i-a îngăduit să schimbe
arhidiaconatul de Alba cu lectoratul bisericii de Bács. În actul menţionat papa oferea
motivul pentru care şi-a dat acordul pentru efectuarea schimbului: a dorit să intervină
în ajutorul nepotului său, ale cărui venituri nu sunt îndestulătoare pentru a face faţă
cheltuielilor legate de demnitatea la care fusese avansat. Clement al VI-lea a aprobat
din nou schimbul (cardinalul devenind lector de Bács, iar Ştefan, arhidiacon de Alba),
dar îi îngăduia nepotului său ca veniturile rezultate de pe urma deţinerii de beneficii
în arhidiecezele de Esztergom, Kalocsa şi Gniezno să nu depăşească 500 de mărci de
argint26. Cu toate acestea, în finalul actului papal, Clement al VI-lea făcea consideraţii cel
puţin binevoitore la adresa nepotului său: voind noi să ne îngrijim ca această mărinimie
a ta să nu ţi se întoarcă spre pagubă, îţi îngăduim, prin cuprinsul celor de faţă, din
îndemnul nostru, nu la stăruinţa ta sau la cererea altuia ce ne-ar fi fost înaintată pentru
tine, ci numai din dărnicia noastră, ca zisul arhidiaconat să nu fie nicidecum socotit
în sus-amintita sumă, până la care ţi-am încuviinţat, după cum s-a arătat mai sus, să fii
înzestrat din beneficiile bisericeşti ale acelor arhiepiscopii, şi să nu ţi se poată socoti nici
primirea sus-zisului <arhidiaconat> şi numirea în acesta, pentru ca milostivirea, ce ţiam făcut-o cu privire la beneficiile bisericeşti din acele arhiepiscopii până la împlinirea
pomenitei sume, să-şi capete urmarea ei deplină, întreagă şi cuvenită, fără <a se socoti>
zisul arhidiaconat27.
Bunăvoinţa papei faţă de nepotul său a fost din nou demonstrată, printr-un act
emis la 25 septembrie 1345 din care aflăm că Guillaume de La Jugié deţinea încă două
demnităţi în diecezele Cenad şi Oradea: oficiul de arhidiacon de Torontal (dieceza de
Cenad) şi un canonicat la Oradea. Prin intermediul acestui din urmă act, papa îi reconfirma
cardinalului posesiunea asupra ambelor demnităţi ecleziastice. Din acest document
se desprinde faptul că, la o dată neprecizată, papa i-a retras în cadrul consistoriului
cele două demnităţi, dar această decizie a rămas necunoscută cardinalului, astfel că
împuterniciţii săi au intrat în posesia arhidiaconatului de Torontal şi a canonicatului de
la Oradea. Cu toate acestea, respectivii împuterniciţi au fost alungaţi timp de şase luni
din ordinul regelui Ungariei, înainte de retragerea acelor beneficii în consistoriu, deşi
acele beneficii erau libere, astfel că nu s-a încasat venitul aferent acestora. Clement al
VI-lea reconfirmă hărăzirea celor două posturi ecleziastice cardinalului, scutindu-l de
obligaţii28.
În legătură cu schimbul de demnităţi ecleziastice mai sus amintit, cardinalul s-a
răzgândit, la 20 octombrie 1345 cerea şi obţinea de la papă anularea acestuia. Guillaume
a afirmat că atunci când a făcut schimbul nu a ştiut că a primit şi arhidiaconatul de
Sirmium, care aparţinea de aceeaşi biserică de Bács, pe care oricum nu putea să-l ocupe
nefiind îngăduit să deţină două slujbe în aceeaşi biserică. În consecinţă, cardinalul a
Ibidem, p. 221.
Ibidem, p. 222.
26
Ibidem, p. 254.
27
Ibidem, p. 255.
28
Ibidem, p. 255-256.
24
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cerut anularea schimbului şi permisiunea de a păstra arhidiaconatul de Alba, în a cărui
stăpânire efectivă nu a intrat, din cauza episcopului Andrei al Transilvaniei, care s-a
opus acestui lucru. Episcopul Andrei a dus o politică de forţă în timpul păstoririi sale de
la Alba Iulia, opunându-se oricăror ingerinţe în dieceza sa, atât cele papale, cât şi cele
regale. Cât despre cel cu care a făcut iniţial schimbul, Ştefan, el a fost numit prepozit de
Buda29.
Personaj al anturajului papal, cardinalul nu a ezitat să intervină pentru a-şi pune
oamenii credincioşi în posesia unor oficii ecleziastice. Aceasta erau, de cele mai multe
ori, răsplata pentru diferite servicii prestate de respectivele personaje. Influenţa de care
se bucurau la curia de la Avignon i-a permis cardinalului să solicite canonicate pentru
apropiaţi. La 6 iunie 1352, papa Clement al VI-lea acordă lui Ioan de Scherffenbergh,
capelan al regelui, un canonicat, o prebendă şi arhidiaconatul de Arad (dieceza de Cenad)30.
La 27 iunie 1353, cardinalul a intervenit pe lângă papă, care dăruia arhidiaconatul
de Arad lui Ioan Pelvos, capelanul şi împuternicitul său în Ungaria31. Menţionăm că
arhidiaconatul de Arad a fost declarat vacant, deoarece Ioan de Scherffenbergh a fost
numit canonic şi prepozit la Győr.
Revenind la beneficiile cardinalului francez, punerea lui Guillaume de La Jugié în
posesia arhidiaconatului de Alba s-a făcut extrem de dificil. Acest lucru este dovedit de
un document din 6 octombrie 1353 prin care papa Inocenţiu al VI-lea îi cerea regelui
Ludovic de Anjou să-l sprijine pe cardinal pentru a intra în stăpânirea respectivului oficiu
ecleziastic, deoarece este împiedicat de episcopul Andrei şi de către fostul canonic
custode al capitlului catedral, Toma32.
Cardinalul Guillaume s-a preocupat îndeaproape şi în mod constant de împuterniciţii
săi din Ungaria, intervenind la papă pentru a li se acorda diverse beneficii ecleziastice.
Astfel, la 12 noimebrie 1359, cardinalul obţinea de la Inocenţiu al VI-lea pentru preotul
Toma Darabous, vicarul său din părţile Ungariei, o slujbă de canonic şi o prebendă în
cadrul capitlului catedral din Cenad33. La 28 iulie 1360, capelanului cardinalului, Conrad
Sculeti, arhidiacon de Nitra, i s-a rezervat de către papă un canonicat şi o prebendă în
cadrul capitlului colegial al bisericii Sf. Martin din Zips34.
Raporturile dintre regele Ludovic de Anjou şi cardinalul francez s-au îmbunătăţit,
după cum o dovedeşte un document din 29 iulie 1360, când monarhul angevin a intervenit
personal pe lângă papa Inocenţiu al VI-lea pentru împuternicitul cardinalului, Petru de
Monasterio, preot din Limoux, care a primit conform dorinţei regale un canonicat şi o
prebendă în cadrul bisericii din Eger35.
Strângerea veniturilor beneficiilor transilvănene ale cardinalului a constituit o
preocupare constantă a acestuia, după cum o dovedeşte documentul din 1 iulie 1364,
prin care papa Urban al V-lea i-a îndemnat pe Ludovic de Anjou şi pe Dionisie, voievodul
Transilvaniei, să-i ajute pe împuterniciţii cardinalului, trimişi în Ungaria pentru a recupera
şi administra unele beneficii ale acestuia36.
Interesant este faptul că ilustrul personaj ecleziastic a fost în Ungaria în vara anului
1367, dar nu există date care să ateste o posibilă prezenţă a lui în Transilvania. Primirea
făcută de rege cardinalului nu a fost conformă rangului acestuia, astfel că la 9 iulie 1367
papa Urban al V-lea se plângea lui Ludovic de Anjou în legătură cu întâmpinarea nu prea
călduroasă făcută de monarh cardinalului sosit în Ungaria pentru a-l sfinţi pe episcopul
Ibidem, p. 268.
Bossányi Árpád, op. cit., p. 286; Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania, vol. X (1351-1355),
Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1977, p. 137.
31
Ibidem, p. 221.
32
Ibidem, p. 234.
33
Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania, vol. XI (1356-1360), Ed. Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureşti, 1981, p. 428.
34
Ibidem, p. 525.
35
Ibidem, p. 526.
36
Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania, vol. XII (1361-1365), Ed. Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1985, p. 28.
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Dominic de Cenad, ca arhiepiscop de Kalocsa37. Din această menţiune papală reiese clar
reticenţa cu care a fost primit cardinalul, fapt care denotă atitudinea ostilă a regelui faţă
de reprezentantul papal.
Cardinalul Guillaume de La Jugié şi-a conservat poziţia influentă la curia avignoneză,
intervenind constant pe lângă pontifi pentru a-şi gratula apropiaţii şi colaboratorii cu
beneficii. Astfel, în 1372 Ladislau al lui Petru, arhidiacon de Ugocea, împuternicitul
său în biserica Transilvaniei, primeşte de la papa Grigore al XI-lea, în urma intervenţiei
cardinalului, o demnitate prerogativă sau slujbă, legată de păstorirea sufletelor sau fără
această grijă …, cu toate drepturile şi cele ce ţin de ele, în arhidieceza de Kalocsa,
poruncindu-i arhiepiscopului Ştefan al VI-lea să-l introducă, dar numai după ce va
renunţa la arhidiaconatul de Ugocea38. Apropiaţii cardinalului au beneficiat de influenţa
acestuia chiar şi după moartea sa. La 18 septembrie 1374 (cardinalul era mort din 28
aprilie), Grigore al XI-lea îi hărăzeşte lui Ioan de Lusseneto un canonicat, o prebendă
şi demnitatea de cantor în biserica Transilvaniei, alături de un canonicat, o prebendă şi
postul de arhidiacon de Szeged din arhidieceza de Kalocsa, deoarece timp de peste şapte
ani l-a slujit cu credinţă pe cardinalul francez39.
Pe lângă beneficiile ecleziastice din diecezele de Transilvania, Oradea şi Cenad,
cardinalul Guillaume de La Jugié a mai deţinut şi alte beneficii importante în Ungaria,
conferite de unchiul său papa Clement al VI-lea. Reconstituirea beneficiilor ungare ale
cardinalului este dificilă, însă ea se poate face pe baza informaţiilor documentare oferite
de supliciile adresate pontifului francez. Astfel, la 21 octombrie 1343, cardinalul este
amintit într-un document ca deţinând lectoratul bisericii din Kalocsa40, funcţie în care
mai este amintit în 1345 şi 135041. Cel mai important post într-un capitlu catedral de
pe teritoriul Ungariei medievale era cel de prepozit. Într-un document din 9 octombrie
1345, prin care Ladislau, prepozitul bisericii Sf. Duh din Časma, şi Ioan, arhidiacon de
Osijek, cer papei dreptul de pelerinaj pentru catedrala din Pécs, cardinalul Guillaume de
La Jugié este menţionat ca prepozit al acestui capitlu catedral (Et cum in eadem ecclesia
dominus Guillelmus tituli sancte Marie in Cosmedin diaconus cardinalis prepositus et
canonicus prebendarius existat42). La 20 octombrie 1345, nepotul papal era menţionat
ca arhidiacon de Sirmium din dieceza omonimă, sufragană a celei de Kalocsa43.
Cardinalul Guillaume de La Jugié a avut o predilecţie pentru beneficiile din Ungaria,
râvnind la demnităţi importante. La 4 iunie 1350, cardinalul cerea papei să-l numească
în importantul post de prepozit al capitlului catedral din Esztergom44. Clement al VI-lea
a îndeplinit cererea nepotului său şi a aprobat-o, confirmând decizia la 3 mai 135245.
Pentru a intra în posesia acestei prepozituri, cea mai importantă din Ungaria, cardinalul
trebuia să renunţe la toate celelalte beneficii ecleziastice deţinute în regatul angevin.
Aceste două documente înşiră telegrafic beneficiile cardinalului, noi le vom preciza doar
pe cele pe care nu le-am enunţat până acum: lector de Bács, cantor de Vác, cantor de
Nitra şi canonic de Zagreb.
Beneficiile acestui cardinal demonstrează vastitatea politicii beneficiale promovată
de papalitatea avignoneză, pontifii francezi nu aveau rezerve în a-şi gratifica rudele cu
diferite beneficii ecleziastice în cele mai îndepărtate dieceze ale lumii creştine, chiar
dacă nu rezidau permanent acolo. Strângerea roadelor financiare ale beneficiilor
Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania, vol. XIII (1366-1370), Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1994, p. 411.
38
Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania, vol. XIV (1371-1375), Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 2002, p. 266.
39
Ibidem, p. 485. Acelaşi personaj a fost numit la 5 aprilie 1376, tot de către papă, arhidiacon de Ozd cf.
Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania, vol. XV (1376-1380), Ed. Academiei Române, Bucureşti,
2006, p. 28.
40
Bossányi Árpád, op. cit., p. 33.
41
Ibidem, p. 133, 215.
42
Ibidem, p. 118.
43
Ibidem, p. 133.
44
Ibidem, p. 215.
45
Ibidem, p. 236.
37
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ecleziastice a întâmpinat opoziţia clerului local, cum a fost a episcopului de Transilvania
sau chiar a regelui Ungariei, care îşi vedeau interesele periclitate şi autoritatea subminată
de ingerinţa papală. Cardinalul francez Guillaume de La Jugié, nepotul papei Clement
al VI-lea, a murit la Avignon la 28 aprilie 1374, fiind îngropat la abaţia Chaise-Dieu46.
În cadrul diecezei de Oradea, în timpul papilor de la Avignon, un cardinal al
Bisericii Romane, Bertrand de Déaulx a deţinut oficiul de prepozit al capitlului catedral.
Bertrand de Deaux a fost un personaj influent la curia papală din Avignon. El s-a născut la
o dată necunoscută, la Blauzac, în dieceza de Uzès, şi se ştie despre el că a urmat cursuri
universitare în domeniul juridic. Primul oficiu ecleziastic important pe care l-a deţinut a
fost cel de prepozit de Embrun (1319). Datorită meritelor sale din domeniul juridic, în anul
1322 ajunge în anturajul papal de la Avignon, fiind numit auditor al palatului apostolic.
La 26 august 1323, a fost ales episcop de Embrun. Ulterior, a fost trimis în Italia (1333),
ca adjunct al cardinalului Bertrand du Pouget, iar în 1355 a fost numit legat apostolic
în provincia papală Patrimoniul Sfântului Petru. În decembrie 1335, Bertrand de Déaulx
a intrat în oraşul Roma, unde a emis o serie de documente constituţionale, care au
servit mai apoi cardinalului spaniol Gil Álvarez de Albornoz în redactarea constituţiilor
egidiene. A fost creat cardinal de către papa Benedict al XII-lea în consistoriul din 18
decembrie 1338 cu titlul de cardinal-preot al bisericii San Marco din Roma. Din 1340
a fost vicecancelar al Bisericii Romane. Bertrand de Déaulx a îndeplinit de mai multe
ori funcţia de legat apostolic, pentru prima dată în Catalonia (1344), iar apoi în Sicilia
(1346). A fost numit vicar general în Italia, unde a avut ca sarcină rezolvarea problemelor
generate de revolta lui Cola da Rienzo. La 4 noimebrie 1348 optează pentru titlul de
cardinal-episcop de Sabina. Cardinalul Bertrand a participat la conclavul din 1352, care
l-a ales papă pe Inocenţiu al VI-lea. A murit la 21 octombrie 1355 la Avignon, fiind
îngropat în biserica Saint Didier, pe care a fondat-o47.
Acest cardinal a ocupat pentru o perioadă oficiul de prepozit al capitlului catedral
din Oradea. La 7 decembrie 1345, episcopul Dumitru de Oradea a obţinut de la papa
Clement al VI-lea numirea în importanta demnitate de prepozit al bisericii catedrale
orădene, a lui Filip, fiul lui Boda de Tărcaia48 (jud. Bihor). La momentul numirii, Filip
îndeplinea demnitatea de cantor, la care era dispus să renunţe. Interesant este faptul că
documentul papal de numire al lui Filip se afirmă că prepozitura bisericii de Oradea era
liberă, prin renunţarea lui Bertrand, cardinal-preot al bisericii San Marco din Roma. Deşi
nu avem bula papală de numire a acestuia în importanta demnitate din dieceza orădeană,
reise foarte clar că un cardinal al Bisericii Romane a deţinut acest oficiu49. Legăturile sale
cu dieceza de Oradea debutează la 15 septembrie 1339, când într-un document emis de
capitlul orădean, ce adeverea faptul că Ladislau, comitele secuilor şi comite de Cenad,
Bistriţa şi Mediaş, împreună cu fiii săi, au donat capitlului din Alba Iulia moşia Cuci din
comitatul Alba, în lista demnitarilor capitulari apărând numele cardinalului, ocupând
oficiul de prepozit50. Nu deţinem informaţii despre o posibilă venire a cardinalului la
Oradea, dar este cert faptul că atât capitlul, cât şi episcopul orădean, doreau să-i atragă
bunăvoinţa. Astfel, la 16 iunie 1345, captilul şi episcopul de Oradea cer şi obţin de la
papa Clement al VI-lea îngăduinţa de a-i plăti cardinalului, suma de 450 de florini pe
an, pentru ocrotirea care le-o arată. Banii provin din veniturile episcopale. Motivaţia
acestei generoase plăţi este arătată în documentul mai sus amintit: faptul că înaltul prelat
a apărat şi apără la curia papală drepturile episcopiei de Oradea51. Episcopii de Oradea
erau conştienţi de poziţia importantă ocupată de cardinal în cadrul ierarhiei pontificale,
dorind menţinerea legăturilor cu înaltul prelat. La 7 decembrie 1345, Dumitru, episcop
François Du Chesne, op. cit., p. 514.
Ibidem, p. 477-479.
48
Bossányi Árpád, Regesta Supplicationum. A Pápai Kérvénykönyvek Magyar Vonatkozásu Okmányai Avignoni
Korszak, I. Kötet, VI. Kelemen Pápa 1342-1352, Stephaneum Nyomda, Budapest, 1916, p. 303.
49
DIR C, XIV, IV, p. 276-277.
50
Documente privind istoria României, seria C Transilvania, veacul XIV, vol. III (1331-1340), Ed. Academiei
Republicii Populare Române, Bucureşti, 1954, p. 512.
51
DIR C, XIV, IV, p. 244.
46
47
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ales de Oradea, cerea şi primea îngăduinţa de la papă ca el şi urmaşii săi (episcopi) să
plătească lui Bertrand, cardinal-preot al bisericii San Marco din Roma, o retribuţie viageră
de 450 de florini anual, pentru apărarea drepturilor episcopiei la Avignon52. Oficiul de
prepozit presupunea şi un canonicat în cadrul capitlului catedral. Canonicatul de la
Oradea al cardinalului Bertrand a fost acordat la 7 decembrie 1345 de Clement al VI-lea
lui Iacob, zis Nobilul, canonic de Buda. Menţionăm că acest canonicat a rămas liber
în urma renunţării cardinalului Bertrand53. Aşadar, cardinalul Bertrand a fost canonic
de Oradea şi prepozit al capitlului catedral, fiind singurul caz de acest fel din perioada
papilor de la Avignon.
În timpul Marii Schisme a Occidentului a mai existat un caz în care un cardinal a
deţinut, pentru scurt timp, oficiul de prepozit de Oradea. Este vorba despre cardinalul
Philippe d’Alençon de Valois, prepozit al capitlului catedral de la Oradea între 1395139754. Acesta a fost un personaj interesant al epocii sale. S-a născut în 1338 pe teritoriul
diecezei Meaux din Franţa, fiind fiul lui Carol al II-lea de Valois, fratele regelui Filip
al VI-lea55. A deţinut diferite oficii ecleziastice: arhidiacon de Brie (dieceza Meaux),
apoi episcop de Beauvais (1356), arhiepiscop de Rouen (1359). La 27 august 1375,
Philippe d’Alençon a fost promovat în demnitatea de patriarh latin al Ierusalimului56,
ocupând simultan şi postul de administrator al diecezei Auch. Este interesant faptul că
acest cardinal francez din casa regală de Valois a fost în opoziţie cu papii de la Avignon,
inclusiv cu regele Carol al V-lea, susţinând pe tot parcursul vieţii sale partida romană. Ca
urmare a acestei atitudini, în consistoriul din 18 decembrie 1378, papa Urban al VI-lea
(aflat la Roma) l-a creat cardinal-preot al bisericii Santa Maria in Trastevere, iar ulterior a
devenit cardinal-episcop de Sabina (1380), iar apoi cardinal-episcop de Ostia (1388). A
îndeplinit mai multe misiuni diplomatice: legat în Flandra (1379), guvernator al oraşului
Spoleto (iunie-august 1380), administrator al patriarhiei de Aquileia (1381-1386) şi
legat în Germania (1389). Philippe d’Alençon nu a participat la conclavul roman din
1389, care l-a ales papă pe Bonifaciu al IX-lea. În anul 1394 a devenit decan al Sacrului
Colegiu, pronunţându-se mereu pentru identificarea unor soluţii viabile, care să pună
capăt Marii Schisme a Occidentului. În acest sens a întreţinut o bogată corespondenţă cu
Universitatea din Paris57. A murit la 16 august 1397 la Roma, fiind îngropat în biserica
Santa Maria in Trastevere.
Deşi cardinalii amintiţi au primit beneficii ecleziastice în oraşele de maximă
importanţă ale diecezelor de Transilvania şi Oradea (Alba Iulia, respectiv Oradea),
acestea nu puteau concura cu oficii similare din diecezele situate în Europa Occidentală.
Spre comparaţie, un personaj de talia cardinalului Pierre Roger (viitorul Clement al VIlea) a deţinut înainte de demnitatea pontificală o serie de beneficii ecleziastice situate în
oraşe mari, adevărate centre economice europene. Astfel, după cum am amintit, el a fost
cantor la Bordeaux, arhidiacon de Bruxelles şi Ghent sau custode la Laon. Era de la sine
înţeles că veniturile obţinute de pe urma acestor oficii erau cu mult peste cele pe care le
presupuneau cele din diecezele de Transilvania, Oradea şi Cenad.
Consideraţii finale.
Pentru a le asigura cardinalilor venituri îndestulătoare, pontifii francezi i-au gratificat
cu diverse beneficii ecleziastice în mai multe dieceze, unele chiar la marginea lumii
creştine, cum a fost cazul diecezelor din estul Ungariei. Astfel, cardinalul Guillaume
de La Jugié, nepotul papei Clement al VI-lea, a fost gratificat în Ungaria cu o serie de
beneficii bisericeşti, inclusiv în cadrul diecezelor de Transilvania, Oradea şi Cenad,
Ibidem, p. 278; Bunyitay Vincze, A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. Második Kötet.
Káptalanok, Monostorok. A püspökség alapításától 1566. évig, Nagyvárad, 1883, p. 42.
53
Ibidem, p. 277; Bossányi Árpád, op. cit., p. 308.
54
Bunyitay Vincze, op. cit., p. 47.
55
G.J. Hoogewerff, Le tombeau-autel du cardinal Philippe d’Alençon à Sainte Marie du Trastevere, în ’’Mélanges
d’archéologie et d’histoire’’, T. 43, 1926, p. 43.
56
Ibidem, p. 44.
57
Ibidem, p. 45.
52
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unde a fost, printre altele, arhidiacon de Alba, arhidiacon de Torontal şi canonic de
Oradea. Un alt cardinal francez, Bertrand de Deaux, a deţinut postul de prepozit al
capitlului catedral de la Oradea. În timpul Marii Schisme a Occidentului, cardinalul
Philippe d’Alençon de Valois a ocupat postul de prepozit al capitlului catedral de la
Oradea (1395-1397). Numărul redus al cardinalilor care au deţinut beneficii ecleziastice
în diecezele din extremitatea estică a provinciei ecleziastice de Kalocsa indică un slab
interes a acestora pentru acest spaţiu al geografiei ecleziastice. Posibile explicaţii ale
acestui fapt ar fi distanţa mare faţă de curia papală, dar şi veniturile reduse generate de
aceste oficii bisericeşti. Cel mai probabil, prin acordarea unui beneficiu în diecezele
de Transilvania, Oradea şi Cenad, papii doreau să completeze veniturile pecuniare ale
cardinalilor, care nu erau deloc mici în epoca avignoneză. Cu toate acestea, unul dintre
cardinali a fost prezent în Ungaria, Guillaume de La Jugié în anul 1367, cu ocazia numirii
lui Dominic, fostul episcop de Cenad, ca arhiepiscop de Kalocsa. Veniturile rezultate din
diversele oficii ecleziastice erau colectate în numele cardinalilor de către procuratori.
Deţinerea de către un cardinal a unui beneficiu în cadrul diecezelor mai sus amintite nu
era un fapt care să mulţumească autorităţile centrale laice ale Ungariei, dar nici ierarhia
ecleziastică locală, cum a fost cazul cardinalului Guillaume de La Jugié.
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