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Înnobilarea românilor în epoca principatului autonom
al Transilvaniei şi semnificaţiile sale religioase
Ana DUMITRAN
Botond GUDOR

Prezenta analiză a pornit de la constatarea că, în cea mai mare parte a ei,
istoriografia românească a fost tentată să asocieze statutul nobiliar dobândit în
perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XVI-iea şi anii instaurării stăpânirii
habsburgice cu oportunismul şi concesia duse până la totala convertire spirituală a
celor înnobilaţi, mai concret cu o supunere în faţa politicii prozelitiste practicate de
autorităţile maghiare calvine, supunere echivalentă în ochii multor istorici cu gestul
de trădare a neamului şi "legii strămoşeşti'', trădare materializată ulterior în
maghiarizare - generatoare, la rândul său, a unor grave consecinţe de ordin
spiritual şi politic în evoluţia istorică a neamului românesc din Ardeal.
Nu dispunem, din păcate, de o statistică exactă a familiilor nobile române
din Ardeal care să cuprindă atât numărul acestor familii, cât şi datele înnobilării,
respectiv reconfinnării acesteia, precum şi de o descriere exactă a însemnelor
heraldice conferite, împreună cu motivaţia actului de înnobilare propriu-zis., O
încercare în acest sens a întreprins până acum doar Ioan Cavaler de Puşcariu , dar
datele pe care le-a putut aduna sunt incomplete şi răspund doar parţial
problematicii precizate de noi. Cu toate acestea, fără demersurile sale, propriile
noastre demersuri n-ar mai fi fost posibile. Cu riscul de a fi acuzaţi de lipsă de
exactitate pentru metoda de lucru pe care am folosit-o, am socotit că această
statistică a familiilor nobile române poate fi considerată un eşantion suficient
pentru tragerea unor concluzii, fără a extinde cercetarea şi asupra altor colecţii de
diplome de înnobilare păstrate în arhivele, muzeele şi bibliotecile din ţară şi
străinătate, cele mai multe dintre ele inaccesibile din motive uşor de bănuit.
Oricum, chiar dacă acest deziderat s-ar fi putut împlini, tet nu am fi fost în posesia
întregii infonnaţii, în condiţiile în care o parte considerabilă a actelor de acest gen
au dispărut sau nu au fost semnalate până acum cercetătorilor interesaţi de către cei
care le deţin. În aceste condiţii, cifrele pe care le vom prezenta sunt, desigur,
incomplete, dar concluziile trase pe baza lor pot fi acceptate ca exacte în măsura în
care va fi acceptată corectitudinea principiului logic pe baza căruia au fost stabilite.
Astfel, materialul documentar oferit de volumele semnate de Ioan Cavaler
de Puşcariu a fost tratat după cum unneaz.ă: au fost extrase din totalul înnobilărilor
doar cele datate între 1560 (de când avem consemnate primele înnobilări conferite
în noua formulă de organizare a teritoriului transilvan, cea a principatului autonom)
şi 1690 (anul morţii principelui Mihail Apafi I). Actele de creare a unei noi familii
nobile cât şi cele de reînnoire a nobilităţii au fost tratate global, deoarece în
statistica publicată de Puşcariu nu s-a făcut în mod consecvent o împărţire a lor
după acest criteriu, neputându-se deci stabili categoric dacă între menţiunile de
1

Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare /afamiliele nobile române, Sibiu, voi. I, 1892 şi
voi. li, 1895.
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înnobilare fără o precizare specială nu se strecoară şi titluri de tipul nova donatio,
precum şi pentru că am considerat că motivaţiile ideologice ale actului de
înnobilare propriu-zis sunt similare cu cele ale reconfirmării. Am făcut, de
aseme,nea, o selecţie a numelor de familie înregistrate în funcţie de apartenenţa
administrativă din momentul culegerii informaţiilor, pentru a evita, pe cât ne-a fost
posibil, înregistrarea de mai multe ori a unui singur act de înnobilare, multiplicat
însă în timp prin ramificarea familiei căreia i s-a acordat iniţial titlul. Pentru
familiile care au beneficiat de mai multe ori de recunoaşterea calităţii nobiliare am
acordat fiecăruia dintre actele respective semnificaţia înnobilării propriu-zise,
considerând atât actul iniţial cât şi recunoaşterile sale ulterioare gesturi cu aceeaşi
valoare simbolică din partea autorităţilor, probându-le astfel interesul pe care îl
arătau faţă de supuşii români şi de problemele lor. În cazul diplomelor conferite
mai multor persoane pentru care nu sunt specificate relaţii de rudenie de gradul I
(tată-fiu, respectiv mai mulţi fraţi), am însumat actul respectiv cu numărul
beneficiarilor săi. În ceea ce priveşte motivaţia înnobilării, acolo unde ea nu a fost
menţionată explicit am încercat s-o deducem din stema conferită. Apartenenţa la
or~inul laic, respectiv eclesiastic am făcut-o cu ajutorul onomasticii, pentru
cazurile în care nu era precizată de textul însuşi al documentului în cauză.
Într-o primă statistică am luat în calcul totalitatea actelor de înnobilare şi a
reconfirmărilor acordate ardelenilor în perioada stabilită, indiferent cine a fost
emitentul: principii sau soţiile lor, alţi membrii ai familiei princiare sau autorităţi
locale, autorităţi din afara Transilvaniei.
Anul

Totalul Înnobilărilor

Preoţi Înnobilaţi

1560

5

1563

1

1568

1

1570

2

1572
1575
1576

3
9
5

1

1578
1579
1580

15
5
3

1

1582

3

1

1584

4
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1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601

1
2
1
2
6
12
5
4
4
2
7
2
10
5
3
1

1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622

14
14
31
25
3
4
1
8
15
4
6
6
4
2
6

1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

7
8
1
6
18
2
21
18
7

11
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30
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643

4
6
9
4
1
4
1
7
2
1
2

1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676 -

3
3
6
16
19

1
1
1
3
1
1
1
1
2

10

20
4

1

10

5
38
9
49
32
4
3
32
60
36
27
31
18
35
22
20
14
8
9
23
10

22
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1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689

6
3
9
3
2
4
10
29

Total

1141

31

I
2
2
2
3
I
1

8
6
40
12

5

5

I
2
9
136 = 11, 9 %

Conform acestei statistici alcătuite pe criteriul cronologic se poate sesiza o
marcare a principalelor evenimente politico-militare din istoria
Transilvaniei în perioada menţionată, anilor de efervescenţă corespunzându-le fie o
lipsă aproape totală a înnobilărilor, fie o creştere semnificativă a numărului lor. Se
poate însă remarca şi faptul că nu toate evenimentele majore din acest fragment de
timp sunt marcate, pentru mediul românesc, de transformări sociale pe măsură, fie
datorită faptului că informaţia de care dispunem este fragmentară, fie datorită altor
explicaţii, al căror conţinut ne scapă însă. Nu putem trece cu vederea faptul că
momentul de apogeu al politicii prozelitiste (care poate fi suprapus, după
cronologia istoriei ecleziastice, cu păstorirea primului episcop român reformat,
Gheorghe de Sângeorz, şi cu primii ani din cea a urmaşului său, Pavel Tordaşi deci aproximativ 1564-1571, iar după cronologia politică cu cea a domniei
principelui Ioan Sigismund Zapolya - care se încheie şi ea în anul 1571) nu pare a
fi cu nimic reflectat în planul ierarhiei sociale, nici al celei laice, unde numărul
înnobilărilor este cantonat la nivelul minim, nici al celei eclesiastice, pentru care nu
avem consemnată în această perioadă nici o înnobilare. Desigur, aceasta nu exclude
statutul de nobleţe al episcopilor români reformaţi şi a unei părţi a enoriaşilor lor,
dar dovedeşte că la baza convertirii nu a stat, cel puţin în această perioadă a
începuturilor noii forme de prozelitism, o motivaţie de ordin social-economic pe
care să o putem numi, cu un cuvânt mai dur, oportunism - pentru cei înnobilaţi,
respectiv ademenire şi/sau condiţionare - pentru promotorii prozelitismului.
Lucrurile nu par să stea altfel nici în cea de-a doua perioadă de apogeu a
presiunii Reformei asupra românilor şi anume cea a domniei principilor din familia
Rak6czi ( 1630 - 1660), moment pentru care sugestivă în acest sens este atât
statistica înnobilărilor destinate mediului ecleziastic (numărul preoţilor înnobilaţi
fiind minim), cât şi cea a ierarhiei româneşti laice (impresionantele cifre ale
înnobilărilor din aceşti ani fiind de fapt în directă legătură cu evenimentele politice,
în special cu cel al instaurării domniei lui Gheorghe Rak6czi I şi cu pregătirile
anumită
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pentru invadarea Poloniei de către Gheorghe Râk6czi li - eveniment care s-a
reflectat şi în politica de înnobilare din anii următori, când prezenţa otomană în
spaţiul Transilvaniei a generat multe acte de eroism din partea românilor, la acestea
adăugându-se "credincioasele slujbe" depuse în serviciul principilor rivali ce-şi
disputau stăpânirea ardeleană în acele tragice vremuri).
O statistică a înnobilărilor stabilită în funcţie de deţinătorul titlului princiar,
în ultimă instanţă promotorul politicii prozelitiste, care nu ar fi putut fi pusă în
practică rară acordul şefului statului, ne prezintă următoarea situaţie:
Numele şi perioada domniei
Ioan Sigismund Zâpolya (15 sept. 1556 - 14 mart.
1571)
Ştefan Bâthory (25 mai 1571 - 1575)
Cristofor Bâthory (1576- 27 mai 1581)
Sigismund Bâthory (mai 1581 - 1597; 20 aug.
1598 - mart. 1599; 3 febr. 160 I - 1602)
Maria Cristierna (18 apr. - 20 aug. 1598)
Andrei Bâthori (30 mart. - 31 oct. 1599)
Mihai Viteazul (1 nov. 1599- sept. 1600; 1601)
Ştefan Bocskai (21 febr. 1605 - 29 dec. 1606)
Sigismund Râk6czi (8 febr. 1607 - 3 mart. 1608)
Gabriel Bâthory (5 mart. 1608 - 27 oct. 1613)
Gabriel Bethlen (27 oct. 1613 - 15 nov. 1629)
Catherina de Brandenburg (16 nov. 1629 - 28
sept. 1630)
Ştefan Bethlen ( 1630)
Gheorghe Râk6czi I (1 dec. 1630- 11 oct. 1648)
Suzana Lorântfi
Gheorghe Râk6czi II (11 oct. 1648 - 7 iun. 1660)
Francisc Redely (1657-1658)
Acaţiu Barcsai (23 aug. 1658 - 3 I dec. 1660)
Ioan Kemenv (1 ian. 1661 - 22 ian. 1662)
Mihail Apafi (14 sept. 1661 - 15 apr. 1690)
Ana Bornemisza
Total

Total
4

Preoţi

13
29
42

I
3
2

15
4
3
2
17
78
102
15

I

3
75
38
141
3
27
I
447
53
1112

1
8
8

11
I
7
I

67
10
12i
= 10. 7 %

Numele care se evidenţiază în mod deosebit aparţin principilor care au avut
domnii de mai lungă durată sau au desfăşurat o activitate politico-militară intensă.
Trei dintre acestea ar trebui să reţină în mod deosebit atenţia şi anume Gabriel
Bethlen, Gheorghe Râk6czi I şi Mihail Apafi, cunoscuţi în egală măsură şi ca
promotori ai prozelitismului religios. Ne putem întreba, dar statistica lui Puşcariu
nu ne permite să descifrăm decât un posibil răspuns, cum s-a reflectat social
https://biblioteca-digitala.ro
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politica prozelitistă a acestor principi: au recompensat ei fiecare convertire în parte,
sau au acordat doar unora statutul nobiliar pentru a-i cointeresa în procesul de
convertire a celorlalti membri ai comunitătilor din care proveneau? Privind
lucrurile din perspectivă economică, aplicarea primei variante nu ar fi fost deloc
profitabilă, deoarece ar fi putut genera convertiri în 'masă. Desigur, spiritul
conservator al mentalitătii acelor vremuri ar fi constituit o stavilă serioasă în calea
unei astfel de transformări, dar documentele pe care le cunoaştem ne lasă să
întrezărim, din perspectiva autorităţilor, o cu totul altă motivatie pentru convertire
decât bunăstarea materială, şi anume lărgirea orizontului cultural (prin cartea
tipărită în limba română) care avea să atragă ulterior, din convingere, o migrare a
credincioşilor ortodocşi spre Biserica reformată2 •
Un semn de întrebare îl ridică domnia lui Mihail Apafi, care s-a bucurat de
multi ani de linişte, dar în care constatăm o adevărată efervescentă a înnobilărilor.
Procentual vorbind, numărul actelor de nobilitate acordate de principe şi de soţia sa
însumează 43,8 % din totalul înnobilărilor conferite în epoca Principatului autonom
şi 56,6 % din cele acordate preotilor. Cu siguranţă o mare parte din acestea sunt
reconfirmări, dar nu s-a pus oare nici o conditie pentru acordarea lor ? Vechea
istoriografie românească, foarte conştientă de importanţa elitei sociale în evoluţia
unui popor, a emis opinia că statutul nobiliar ar fi fost condiţionat de apartenenta la
calvinism3• Această afirmaţie ar trebui să ne convingă de faptul că, în bună măsură,
reconfirmările actelor de înnobilare din a doua jumătate a secolului al XVII-iea, în
special cele care nu au fost acordate în momente de criză politică, ar fi fost
conditionate de o mărturisire a credinţei calvine, a cărei realitate se pare că nu a
fost însă consemnată în diplomele conferite, cel puţin nu în cele pe care le-am
consultat noi. Nu am găsit însă vreo menţiune de acest gen nici în alte studii de
specialitate. Cum nici vechea istoriografie nu şi-a argumentat documentar
afirmaţiile, deşi avea mai multe şanse să o poată face, considerăm că ar fi o
exagerare să atribuim înnobilărilor respective în primul rând o astfel de motivaţie.

2
Vezi în acest sens corepondenţa dintre superintendentul Geleji Katona Istvan şi Gheorghe Răk6czi I
din toamna anului 1640 (la Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane, voi. I, Cluj, 1940, p. 204212). Intenţiile superintendentului şi-au găsit materializarea în sprijinul financiar acordat de principe
la tipărirea cel puţin a unora dintre căf\ile româneşti publicate la mijlocul secolului (cela trei
Catehisme calvine, Noul Testament şi Psaltirea).
3
„Făcutu-s-au şi din români, unii, calvini, mai ales dintră neameşi, că amintrilea cu totul era urgisiţi,
că atâta să putemicisă şi să sălbătăcisă calvinii, cât nici pe ungurii cei de un neam cu sine, carii era
catholici papistaşi, necum într-altă cinste, ci nici în ţară bucuros nu-i suferea, de nu vor lăpăda
catholiciia şi să se facă calvini, şi nimic să nu poată moşteni'' (Samuil Micu, Istoriia besericească a
Episcopiei româneşti din Ardeal, în Idem, Istoria românilor, ediţie princeps după manuscris de Ioan
Chindriş, voi. II, Bucureşti, 1995, p. 216). ·'Drept prinţipii Ardealului cei de credinţă calvinească cu
deadins era ca pre toţi românii Ardealului să-i poată răzvrăti căiră calvinie, totuşi osebit s-au nevoit a
abate pre nemeşii români căiră zisul eres. Pentru aceea afară de alte tehne (s.n.). mai toate ţinuturile,
unde sini mai deşi nemeşii români, cum se vede în hrisovul din IO octombrie 1643. le-au tras de supt
ascultarea arhiereului celui românesc şi le-au supus superintendentului celui calvinesc, măcar că şi
aceia ţinea legea cea grecească „. De unde nu e mirare că nemeşii cei mai mari ai românilor. toţi. din
celălalt număr ai nemeşilor româneşti încă foarte multi s-au alunecat la calvinie." (Petru Maior,
Istoria Besericei românilor, Buda, 1813, p. 78-79).
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Daci ipole2ll noastră este corectă, abmci a fost aplicată cu deosebire cea
de-a doua modalitate de recompensare a convertirii şi, in mod firesc, aceasta ar fi
trebuit să fie destinată cu deosebire preoţilor, in special celor detinători ai unui grad
de cultură mai ridicat care, prin învăţătura răspândită de la amvon, erau în-măsură
să lumineze sufletele şi să le atragă spre adevărurile profesate de Reformă.
Constadm imă că mnnăru1 preoţilor înnobilaţi de cei trei principi zeloşi susţinători
ai prozelitismului este foarte mic in comparatie cu cel al laicilor, iar clacă disecăm
şi mai mult lucrurile, in măsura în care statistica lui Puşcariu o permite, încercând
să aflăm motivaţiile pentru care au fost înnobilaţi acei preoţi, vom constata că
predomină de departe eroismul lor militar şi nu preocupările confesionale, aşa cum
o demonstrea7A următorul tabel:
Totalul înnobilări lor
principii Transilvaniei

şi

reconfirmărilor

~umărul preoţilor înnobilaţi

acordate

preoţilor

de

121

de principii Bethlen, Rak.Oczi I, Apafi

97

şi

de soliile lor
Merit cultural
Merit cultural şi militar
Merit militar
Meritul nu a outut fi __ .

7
IO
43
37

Calitatea de "merit militar" a fost stabilită pe ba2ll descrierii blaz.oanelor şi
a menţionării explicite a eroismului celor care au obţinut armaliile, iar cea de
"merit cultura.I şi militar" o justificăm prin prez.enta pe steme a unei combinaţii de
simboluri care atestă atât calitatea sacerdotală cât şi pe cea militară a deţinătorilor.
'"Meritul cultural" se referă la acele '"servicii" intelectuale excepţionale pentru acele
timpuri, cum ar fi traducerea sau editarea cărţilor de cult, o activitate pastorală de
excepţie, calităţi cărturăreşti deosebite însuşite prin frecventarea unei şcoli
importante şi, nu în ultimul rând, convertirea la calvinism. Desigur, în acest caz
denumirea de "merit cultural" devine improprie dacă titlul nobiliar este acordat
exclusiv pentru schimbarea conresiW.ii, fără a mai fi probate şi alte calităţi
profesionale ale candidatului, ceea ce este puţin probabil, în condiţiile în care
acesta, fiind preot, urma să se înregimenteze în politica prozelitistă şi să depună,
dacă nu depusese deja înainte de înnobilare, destul de mult z.el pentru răspândirea
învăfăturilor calvine între enoriaşii săi. Din păcate însă stereotipia textului
armaliilor pe care le cunoaştem, la care nu este exclus să se adauge şi stereotipia
însemnelor heraldice, nu lasă să se întrevadă motivaţiile reale pentru care au fost
conferite. Ceea ce este sigur este doar faptul că beneficiarii lor nu s-au distins în
mod obligatoriu pe câmpul de luptă. Din acest punct de vedere, este regretabil
faptul că nu cunoaştem conţinutul diplomei de înnobilare a preotului Ioan din
Alămor, conferită de Gheorghe Rak6czi I la 16 martie 16434 , cu doar şapte luni
înainte de confirmarea în scaunul vlădicesc a lui Simion Ştefan, act prin care
4

Ioan Cavaler de Puşcariu, op. ciL, voi. I, p. 55.
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principele scotea de sub jurisdictia acestuia o serie de comunităti între care şi
Alămorul 5 • Probabil că Samuil Micu a fost în posesia diplomei Alămorenilor din
moment ce a putut să afirme că "Unii din români, carii cu deadinsul au stătut de
români ca să se calvi~ şi nemeşug au căpătat pentru această nevoinţă a lor,
cum intră alţii sunt neameşii de la Alămor"6. Afirmaţia este deosebit de importantă.
Pe de o parte, ea dovedeşte sinceritatea convertirii preotului din Alămor şi
contribuţiile sale la răspândirea învăţăturilor reformate, pe de altă parte,
singularitatea cazului său în contextul reprezentat de baza documentară a cercetării
de faţă, ca de altfel şi de cea a celor anterioare, dovedeşte că înnobilările de acest
gen au fost foarte rare şi că, deci, ele nu au stabilit traiectoria pe care în mod
obligatoriu au trebuit să o urmeze toţi cei care au beneficiat de acordarea titlului
nobiliar.
De asemenea, tăni să fie o regulă, alcătuitorii statisticilor publicate de
Puşcariu au menţionat cazurile mai speciale, de genul blazoanelor pe care le-am
integrat la rubrica meritelor culturale, ceea ce ne-ar permite să încadrăm la rubrica
meritelor militare şi cele 37 de înnobilări cărora nu le-a fost consemnată motivaţia.
Am obţine astfel un total de 80 înnobilări pentru eroism în război, adică o proporţie
de peste 80 % din totalul familiilor nobile de preoţi. Situaţia nu trebuie să ne mire.
Consemnările vremii amintesc cazuri în care clerici români au dat dovadă de o
7
mare vitejie. Celebri în acest sens sunt preotul Gheorghe din Ciurila , vlădica
8
rămas anonim care a murit sub zidurile Sătmarului asediat de Basta şi cel mai
celebru mitropolit al secolului XVII, Sava Brancovici, aclll8t de turci că era "ziua
popă, iar noartea duşman înarmat şi stricător de pace'', în vremea protopopiatului
său la Lipova .
Din cele 1O consemnări de la rubrica meritelor culturale şi militare
cumulate, 4 sunt sigur reconfirmări acordate urmaşilor războinici ai unor preoţi
10
cărturari. Blazoanele familiilor Pop de Alămor , deja amintită, şi Siman alias Papp
11
(cu urmaşi răspândiţi în mai multe sate maramureşene) sunt deosebit de sugestive
în acest sens: bătrânul preot, primul deţinător al titlului nobiliar, este reprezentat cu
o carte într-o mână şi în cealaltă cu cheia bisericii, avându-l înainte pe fiul său, cel
5

Vezi textul la Samuil Micu, op. dl., p. 220-228.

6

Ibidem, p. 216.

Despre el în cronica lui Sz.alănli, apud Ştefan Meteş, Istoria bisericii româneşti din Transilvania,
voi. I. (Până la 1698), ediţia a II-a, Sibiu, 1935, p. 474.
8
Episod narat de cronicarul Sz.arnosk6zy, apud Ştefan Meteş, op. cit, p. 184. Aceeaşi infonnaţie întrun alt manuscris al aceluiaşi cronicar: Magyar nyelvii korltirsi feljegyzesek Erdely mulljabOI.
Szamoskozy Istvan 1ortene1ir6 kezira1a, ed. ErzsCbet E. Abaffy - Sândor Kozocsa, Budapcst, 1991, p.
133-134: „ 1605. 16. lanuarii. :l.akmar ostromlasa s megh adasa. ... Egy Olah pispekis volt az varban,
kinek vitezsigin mindniaian chiudalkoztak. Ez egy nagy, ket kezn: vaio nemet pallossal forgodo.t, es
valamely fete chiapot, szamoson hullottak ke2C utan, giakran az hova el chiapot, hiaba nern chiapol
Vegre keozep arant talaltak altal lwni, es megh hoit Ez pispek itt Colosvarattis volt Bastanal, egy
nagy baiu kisded ernber, ezwstăs paczat visei vaia.".
9
Apud Silviu Dragomir, Fragmente din cronica lui Gheorghe Brancovici, în Anuarul lnslilulului de
Istorie Naţională din Cluj, voi. 11, 1923, p. 54.
10
Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cil., voi. I, p. 53 şi 55 (diplomele de înnobilare sunt datate 16 martie
1643 şi 24-aprilie 1667).
11
Ibidem, voi. I, p. 3 şi 5 (diplomele sunt emise în 1593 şi 1646).
7
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recompensat cu reconfirmarea, reprezentat ca militar călare. Trebuie să
presupunem oare că "serviciile credincioase" aduse de tată (în cazul preotului din
Alămor acelea de răspândire a calvinismului între români) au fost considerate
insuficient de meritorii pentru a asigura statutul nobiliar şi descendenţilor, cum se
întâmplă în toate celelalte cazuri, următoarea generaţie fiind nevoită să-şi probeze
din nou virtuţile, de această dată pe calea clasică, pentru a se menţine în ierarhie?
Sau este vorba de un eşec al misiunii prozelitiste, care a adus după sine, pe lângă
reintegrarea comunităţii respective sub jurisdicţia mitropolitului belgrădean - fapt
probat documentar, şi pierderea titlului nobiliar condiţionat de o reală
evanghelizare în spiritul învăţăturilor calvine? Ori poate avem de-a face cu o
simplă reconfirmare, acordată însă în spiritul remodelat al politicii prozelitiste din
timpul domniei principele Mihail Apafi, care a îndreptat-o pe un făgaş mai tolerant,
în care se permitea convieţuirea sub unica jurisdicţie bălgrădeană a comunităţilor
tradiţionaliste cu cele care se adaptau la noul mesaj?
Un alt gen de evoluţie îl constituie desprinderea din descendenţii unui
preot înnobilat pentru merit militar a unei ramuri al cărei întemeietor s-a remarcat
prin merite culturale. Este cazul familiilor Pop de Domnin (Domânya) 12 şi Pop de
Bădăcin (Badacson) 13, pe al căror blazon este reprezentat un bărbat ţinând cartea în
mână.

Alte 4 cazuri par a fi înnobilări propriu-zise, acordate unor persoane care sau remarcat cu deosebire în ambele direcţii, atât ca preoţi cât şi ca soldaţi.
Blazoanele lor au reprezentări diverse, toate însă foarte sugestive: pe cele ale
familiilor Papp de Vima Mică (Drâgavilma) 14 şi Pap-Flora de Pogăceaua
(Pogâcsfalva) 15 se vede un bărbat ţinând într-o mână sabia şi în cealaltă o carte, pe
cel al familiei Popa alias Pap sau Damian de Măgoaja (Hollomezo) 16 un preot
îngenunchiat înaintea unei săbii, iar scutul familiei Popa alias Pap de Margina 17
este împărţit în două câmpuri: pe unul este reprezentată o masă de altar cu un pocal
de cuminecătură, pe celălalt un leu ţinând lancea. Reprezentările heraldice amintite
sugerează existenţa unei posibile clasificări a blazoanelor determinată de
similitudinea motivaţiilor pentru care erau acordate.
Pentru celelalte două înnobilări rămase avem o situaţie deosebit de
delicată, şi anume, dacă nu ar fi fost explicit menţionate meritele militare,
descrierea blazoanelor ne-ar fi îndemnat să le trecem la rubrica meritelor culturale
exclusive, fapt care pune încă o dată în lumină adevărul procentajului stabilit în
favoarea înnobilărilor pentru bravura pe câmpul de luptă a preoţilor români,
dovedind că aceasta era cea mai sigură cale pentru a accede la rangul nobiliar în
societatea românească a acelor vremuri. Este vorba de familiile Pop alias Petrişor
de Şasa (Sâsza) 18, pe al cărui scut se vede un preot cu o cruce mare pe umăr ţinând
12

Ibidem.
Ibidem,
14
Ibidem,
15
Ibidem,
16
Ibidem,
17
Ibidem,
18
Ibidem.
13

voi.
voi.
voi.
voi.
voi.
voi.
voi.

I, p. 34 (diplome emise în 1628 şi 25 septembrie 1684).
I, p. 34 şi 38 (diplome emise în 1628, 1674 şi 1684).
I. p. 29 (diplomă din 1663).
I, p. 67 (diplomă din 20 septembrie 1666).
II. p. 138 (diplomă din 16 septembrie 1672)
II, p. 305 (diplomă din 1689).
I, p. 30 şi 94 (diplomă din 27 septembrie 1673).
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în mâna dreaptă un condei de scris şi, ca pentru a sublinia o dată în plus calitătile
intelectuale de excepţie ale celui înnobilat, deasupra scutului a fost aşezată o
coroană din care iese o mână•şi o carte deschisă, în timp ce în textul diplomei
beneficiarul titlului de nobleţe este desemnat ca "ductor cohortium contra Tartaros
et Turcas", şi de familia llea de Borgo 19, pe al cărei scut albastru este reprezentat
un preot cu scriptura în mână, dar textul diplomei afirmă că ea a fost acordată
preotului Gavrilă llea şi celor şase fii ai săi pentru strălucitele fapte de arme depuse
în slujba principelui şi tării, fapte pe care sunt gata a le dovedi şi în viitor.
Dintre cele 7 înnobilări consemnate la rubrica meritelor culturale exclusive
cele mai celebre rămân actele din 6 februarie 166420 şi 20 mai 1664 21 destinate lui
Gheorghe Pop din Oaia şi Ioan Zoba din Vinţ. Despre nici unul dintre ei nu avem
informaţii sigure anterioare acestor date, deşi de acum încolo vor juca un rol
deosebit de important în istoria eclesiastică şi culturală a românilor ardeleni,
remarcându-se atât în calitate de deţinători ai unor funcţii ecleziastice foarte
importante, cât şi ca promotori şi susţinători ai activităţii editoriale desfăşurate în
ultimele decenii ale secolului XVII. Diplomele lor de înnobilare, al căror conţinut
este cunoscut în părţile esenţiale, nu depăşesc cu nimic graniţele stereotipiilor de
cancelarie: principele Mihail Apafi le acordă celor doi rangul nobiliar în virtutea
recomandării făcute de sfătuitorii săi şi a fidelităţii şi serviciilor deosebite de care
au dat dovadă, fără ca acestea să fie menţionate explicit. Blazonul ne vine şi de
această dată în ajutor. Cel al lui Gheorghe Pop are reprezentată pe un câmp
albastru o mână scriind, iar cel al lui Ioan Zoba un vultur ţinând în cioc o cruce
dublă şi scriind cu o pană într-o carte deschisă. Simboluri similare apar şi pe
blazoanele celorlalţi beneficiari de titluri nobiliare consemnaţi la rubrica meritelor
culturale. Niciunul însă nu ne este cunoscut din alte surse ca priceput mânuitor al
condeiului şi nu avem nici o ştire nici despre eventualele lor simpatii calvine,
pentru a-i putea aşeza alături de ei ca valoare. Ne putem întreba dacă nu se repetă şi
în aceste cazuri situaţia întâlnită la cele două înnobilări discutate în paragraful
anterior, şi anume ca motivul real al înnobilării să fie legat mai degrabă de o
activitate militară decât de una intelectuală. Desigur, nu facem această afirmaţie
pentru a sugera că între clericii români oamenii învăţaţi erau rarisimi. Rămâne însă
un mister deocamdată faptul că intelectuali de valoarea traducătorilor Noului
Testament şi Psaltirii tipărite la mijlocul secolului XVII nu par să fi fost
recompensati cu această dovadă de recunoaştere a "credincioaselor slujbe"
îndeplinite, în fapt, la solicitarea autorităţilor înseşi. Dimpotrivă, tocmai pentru acei
ani numărul preoţilor înnobilaţi este extrem de redus, iar dintre aceştia doar doi
Ibidem, voi. I, p. 99 (diplomă din 19 februarie 1682).
Ibidem, voi. I, p. 51 şi voi. li, p. 283.
21
Ibidem. voi. li, p. 303. Puşcariu intuieşte doar nobilitatea preotului român din Vinţu de Jos. fără să
cunoască diploma de înnobilare, publicată abia în 1928 de Ioan Lupaş. în voi. I din seria Studii,
conferinţe şi comunicări istorice, Bucureşti, p. 195-197. La data la care Puşcariu a solicitat
conscrierea nobililor români familia Zoba din Vini nu mai avea moştenitori (vezi pentru descendenta
acesteia studiul semnat de Gabriela Mircea şi Ioan Mircea, Consemnări referitoare la o descendentă a
lui Ioan Zoba din Vinţ: Brânduşa Zoba, în voi. Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, editori
Iacob Mârza şi Ana Dumitran. Alba Iulia, 1999, p. 445-448).
19

20
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sunt recompensaţi, presupunem, pentru merite culturale: Pap de Supuru de Sus
(FelsO-Szopor), pe al cărui blazon se vede un preot ţinând o carte în mâini 22, şi
"Ioannes Muntyan de Fiizes (Stupioi - n.n.), pre educatione prolium miserae
nationis valachicae"23 , acesta din urmă părând a fi mai degrabă un laic, ceea ce,
evident, nu-i umbreşte cu nimic meritele câştigate. Într-o situaţie similară se află
Sztoja de Ciugud (Csiiged)24, pe al cărui scut este reprezentat un bărbat îmbrăcat în
haine de culoare violetă, ţinând în mână o carte şi un ştergar. În aceiaşi ani Ioan
Literat din Mândra (Mundra)25, interpret de limbă maghiară al principelui
Gheorghe Ştefan al Moldovei, înnobilat probabil de Suzana Lonintffi la 24 aprilie
1654, primea confirmarea titlului de nobleţe de la Gheorghe Răk6czi Il la 27
februarie 1656, ceea ce face cu atât mai ciudată lipsa gesturilor similare pentru
sârguincioşii traducători ai cărţilor româneşti amintite. Desigur, nu este obligatoriu
ca ele să fi lipsit, nu este exclus ca actele în cauză să fi dispărut datorită stingerii
descendenţei, este încă posibilă descoperirea lor în fondurile documentare
necercetate, sau poate stereotipia documentelor ne împiedicăm să-i recunoaştem
între cei ale căror nume au fost pomenite deja, aici sau în alte studii de specialitate,
astfel încât o concluzie în această problemă nu este recomandată în momentul de
faţă. Am sperat să-l putem identifica pe unul dintre ei în persoana lui Ioan Zoba, la
rândul său traducător, editor şi întemeietor de tipografie, dar lipsa oricărui indiciu
în ceea ce priveşte vârsta sa precum şi înnobilarea târzie în raport cu anii în care au
fost tipărite Noul Testament şi Psaltirea pot fi considerate probe decisive împotriva
implicării sale în activitatea editorială de la mijlocul secolului XVII.
La fel de hazardantă ar putea fi privită şi opinia că cel puţin unii dintre cei
care au beneficiat de titlul de nobleţe au urmat cursurile academiei bethleniene sau
pe cele ale colegiului bâthorian care a precedat-026, calitatea pregătirii lor
justificând astfel înnobilarea. Ne-am permis să facem această afirmaţie pornind de
la presupunerea că în spatele numelui Dâlyai Gyorgy, atribuit unuia din cei nouă
dieci ai cancelariei princiare care funcţionau în martie 166427 , s-ar putea afla, de
fapt, Gheorghe din Daia cel înnobilat cu o lună mai înainte, funcţia sacerdotală
îndeplinită în mediul românesc nefiind incompatibilă cu una laică, fie ea şi de scrib
Ioan Puşcariu, op. cit., voi. I, p. 91 (diplomă din 15 aprilie 1648).
Ibidem, voi. I, p. 83 (diplomă din 25 martie 1654).
24
Ibidem, voi. I, p. 52 (diplomă din 14 februarie 1649).
25
Ibidem, voi. li, p. 213 (diplome din 24 aprilie 1654 şi 27 februarie 1656). Vezi Susana Andea, Din
relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. al XVII-iea, Cluj-Napoca, 1997, p. 5254 şi 96.
26
Fără a fi probată documentar dar devenind ea însăşi o probă documentară prin faptul că aparţine
unuia dintre cei mai sârguincioşi şi serioşi istorici maghiari ai secolului XVIII, prezenta românilor
între studioşii celei mai importante şcoli din Transilvania a fost semnalată pentru prima dată de Bod
Peter în lucrarea sa Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium HistoriJJ. În fragmentul publicat
de Timotei Cipariu în Archivu penlrufilologia si istoria, Blaj, nr. XXXIII, 15 martie 1870, p. 655,
găsim următoarea mentiune: "'Gabriel vero Bethlen quanta sollicitudine salutem populorum sibi
subjectorum promovere studuit, nemo, qui acta eius novit, ignorare potest Non paucos in scholis
erectionis indolis adolescentes Valachos curavit diligenter institui, quos tandem ad verbi divini
rraedicationem ministros illis daret."
7
Vezi Szilăgyi Săndor, Monumenla Comitialia Regni Transylvaniae, voi. XIII, Budapest, 1888, p.
318.
22
23
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princiară, personajul în cauză rămânând până la sfârşit un protejat al
Un alt impuls pentru emiterea ipotezei înnobilării în urma absolvirii
merituoase a cursurilor şcolii superioare albaiuliene ne-a fost dat de prezenţa într-o
listă de inventar a unor documente aparţinând parohiei reformate din Alba Iulia a
consemnării despre o "Havasali Pal Uram Ratioja'', toate cele 45 de documente
menţionate în lista respectivă referindu-se la problemele pe care le-a avut în a doua
jwnătate a secolului al XVII-iea academia bethleniană. Havasali Suciu Pal, cum
semneazA el însuşi, este una dintre cele mai importante personalităţi care au activat
în preajma Mitropoliei româneşti a Bălgradului în cea de-a doua jumătate a
secolului XVII, el fiind, conform informaţiilor oferite de 7.aconicul Mitropoliei 28 ,
unul dintre membrii grupului de "titori şi juraţi" nwniţi spre administrarea averilor
acesteia, precwn şi unul dintre miluitorii respectivei instituţii, după cum o atestă
însemnările de pe cărţile pe care le-a donat centrului ecleziastic bălgrădean29 • Din
păcate fondul docwnentar menţionat nu mai conţine astăzi şi textul propriu-zis al
docwnentului amintit, text care ar fi putut face cu adevărat lwnină în chestiunea
implicării sale în problemele academiei bethleniene, posibil şi în aceea a
participării românilor la cursurile organizate în incinta acesteia
Toate consideraţiile care au putut fi formulate până acum referitor la
motivaţiile înnobilării nu au pus în lumină vreo legătură mai strânsă sau mai
evidentă cu politica prozelitistă reformată. Nici nu o exclud însă, în măsura în care
ea a putut rămâne neconsemnată documentar sau în cazul în care convertirea însoţită însă şi de alte merite - a beneficiarului titlului de nobleţe a fost un gest
tăcut din convingere, în urma unei reale crize spirituale, gest rămas însă şi el
neconsemnat scriptic. Ceea ce ne spun sursele consultate se rezumă la înnobilarea
văzută ca recompensă pentru jertfa pe câmpul de luptă şi pentru calităţile
intelectuale probate de beneficiari. În condiţiile unui stat calvin cu tendinţe spre
absolutism, cel puţin în anwnite momente din existenţa sa, nu vedem de ce ar fi
fost lăsată neconsemnată în diploma prin care era conferit sau recunoscut titlul
nobiliar o condiţie atât de importantă a acordării sau păstrării sale cum era aceea a
apartenenţei confesionale, la fel cwn s-a întâmplat uneori în epoca anterioară,
dominată de prozelitismul catolic promovat de regii apostolici ai Ungariei. Aceasta
nu înseamnă că dorinţa manifestată de autorităţile statului transilvan de convertire a
românilor la Reformă nu era sinceră. Ba da, doar că ea nu avea şi o conotaţie
socială expresă. Existau destui maghiari calvini cu statut de iobagi sau (ărani liberi.
Cu aceştia ar fi fost firesc să înceapă procesul de înnobilare, căci ei nu au ezitat la
fel de mult ca românii în schimbarea confesiunii. Apoi, în ceea ce îi priveşte pe
preoţi, de a căror convertire era legată speranţa răspândirii generale a Reformei

în cancelaria
autoritătilor.

211
Informaţia se află în partea introductivă a Zaconicu/ui, publicat de Timotei Cipariu în Acte şi
fragmente latine româneşti. Blaj, 1855, p. 257. O reproducere a textului în cauz.ă se mai poate
consulta la Ana Dumitran, Câteva consideraţii pe marginea unui manuscris ardelean din secolul
XVII: Zaconicu/ Mitropoliei Bă/gradului, în Annoles Universitotis Apulensis, voi. I, 1997, p. 51.
29
Vezi Florian Dudaş, Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII [catalog], Oradea, 1977, p.
72-73 şi Idem, Memoria vechilor cărţi româneşti. Însemnări de demult, Oradea, 1990, p. 41.
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între români, ar fi fost mult mai simplu să se decreteze eliberarea lor din iobăgie 30 ,
în locul reînnoirilor fără prea mult ecou ale unor scutiri de prestaţii care aveau în
vedere doar obligaţiile datorate principelui 31 • Nu au fost însoţite de un act de
înnobilare nici măcar convertirile făcute pe faţă de rreoţi care au beneficiat altfel
de pe urma acestui gest, fie sub aspect economic3 , fie prin numirea în funcţia
30
Gestul acesta a fost făcut, Dieta întrunită la Alba Iulia între 20-27 iulie 1600 legiferându-l prin
articolul 24 (vezi textul la Szilagyi Sandor, op. cit., voi. IV, p. 527), cu siguranţă sub preS'lunea
exercitată de Mihai Viteazul. Documentul emis de Gabriel Bathory la Alba Iulia în 9 iunie 1609 are
un conţinut asemănător (vezi textul la Timotei Cipariu, Archivu ... , nr. XXVIII, 15 sept 1869, p. 550),
dar, după cum rezultă din documentele ulterioare de întărire a scutirilor preoţimii, nici una din aceste
hotărâri nu a fost respectată şi, ceea ce este mai important, ele nu au intrat în componenta
Consliluţiilor Aprobate.
31
Vezi pentru această problemă Ştefan Meteş, op. cit., p. 209, 221, 272-273, 278, 289, 547, 464-466,
cu trimiterile la sursele documentare.
32
Interesant sub acest aspect este documentul emis la Beiuş în 15 ianuarie 1608 de principele
Sigismund Rak6czi pentru "Reverendus vero Michael, concionator ecclesiae possessionis valachalis
Vajdafalva nuncupatae, non ita pridem errori Graecorum sive schismaticorum renunciasset,
orthodoxaeque religioni sponte et libere se addixisset''. Pentru el şi pentru ceilalţi preoţi români
trecuţi deja sau care urmau să treacă la calvinism se prevedea de asemenea: ''vei vero electionis
Episcoporum, Seniorum, et quorumlibet graduum ecclesiasticorum, impedire, turbare et molestare,
aut vero eosdem ad contributionem censuwn, taxarum turn ordinariarum turn extraordinariarum,
subsidiisque et lucri camerae nostrae solutionem, item decimarum, nonarum, et quarumlibet datiarum
pensionem, servitiorumque quorumlibet, plebeorum et civilium, domino terrestri, ut antea solebant,
quovis modo solvere, et depromere, nequaquam praesumatis, aut sitis ausi modo aliquali, quia
eosdem ritibus, legibus, consuetudinibus, gratiis, et privilegiis antefatarum ecclesiarum orthodoxarum
hungaricalium frui et gaudere permittere succesivi semper temporibus modis omnibus debeatis, ac
teneamini." (Timotei Cipariu, op.cit, nr. XXXI, I ianuarie 1870, p. 609-610). De remarcat în primul
rând că acest document nu este nici pe departe o diplomă de înnobilare şi nici nu este adresat unei
persoane înnobilate anterior, deşi scutirile acordate lui Mihail din Voievodenii Mari (Vaidafalva)
sunt, în parte, similare cu cele enum.erate în mod obişnuit în diplomele nobilitare. Pentru a se vedea în
mod explicit diferenţa, reproducem textul similar din diploma dată preotului Gheorghe Pop din Daia
şi fratelui său, Ladislau, în care principele, adresându-se funcţionarilor săi, solicită următoarele:
"quatenus Vos quoque a modo deinceps successivis semper temporibus dictam domum, aliasque
haereditates, terras arabiles, vineas, generaliter omnes allodiaturas jam praenominatas, exemptas,
supportatas, libertatas, et nobilitatas in perpetuum habere debeatis, et teneamini, neque eosdem
Georgium, et Ladislaum Pap, ad aliquam Censuum, taxarum, et contributionum nostrarum tam
ordinariarum, quam extraordinariarum, subsidiique et lucri Camerae nostrae Solutione, servitiorum
quorumlibet plebeorum, et civilium exhibitionem, onerum ignobilium supportatione, item decimarum,
nonarum, capetiarum, quartarum, quintarum, in rationem Fisei nostri quotannis provenire debentern
pensionem, hospitumque in praedictam ipsorum Domum receptionem cogere, et compellere, aut
propterea eosdem in Personis, rebusque et bonis ipsorum quibusvis impedire, turbare, molestare, seu
quovis modo damnificare praesumatis, vei sitis ausi modo aliquali." (reconfirmare din 17 aprilie 1718
la Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia. nr. inv. Doc. 3182). În acest fel, onorurile, libertăţile şi
privilegiile preoţilor calvini maghiari (care nu se suprapun neapărat peste cele derivate din statutul
nobiliar, căci nici preoţii respectivi nu erau toţi nobili) transferate şi asupra preotilor români calvini
trebuie înţelese doar ca elemente de natură economică şi nu socială, iar în virtutea actului emis la 17
februarie 1614 de Gabriel Bethlen, prin care preoţii români din comitalele Bihor, Crasna şi Solnocul
de Mijloc primesc drepturi egale cu ale preoţilor maghiari calvini (apud Ştefan Meteş, op. cit., p. 248,
nota 4), se impune concluzia că scutirile enumerate în diploma lui Mihail din Voievodenii Mari
(Vaidafalva) se referă tot numai la comitatele din Partium. nefiind un act cu valoare generală pentru
întreg Principatul. De asemenea, în virtutea hotărârii sinodului calvin de la Debrecen din 9 i_unie 1630,
prin care urmau să fie pedepsiţi acei preoţi români care aderaseră la Reformă doar ·'sub pretextu
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protopopială direct de principe, evident pe baza unor condiţii pe care unnau să le
îndeplinească şi care aveau într-adevăr rol de refonnare a bisericii româneşti 33 • A
nu se confunda însă aceste acte, date în egală măsură din mila princiară, cu actele
de înnobilare, nici măcar în cazul în care adresanţii lor erau deja nobili; căci nu
calitatea nobiliară le era recunoscută, ci aceea de membri ai unei ierarhii
ecleziastice.
Un alt aspect, prea uşor trecut cu vederea până acum, îl constituie modul
diferit de acţiune a Dietei în raport cu politica prozelitistă promovată de principi şi
de superintendenţii Bisericii refonnate maghiare. Recompensa pentru convertire,
acordată sub fonna scutirilor de dări, a trezit în mod firesc protestul nobilimii. Nu
este exclus ca la această reacţie să fi contribuit şi surplusul de preoţi, situaţie
întâlnită în cea mai mare parte a comunităţilor româneşti, nefiind un secret pentru
nimeni nici sumara pregătire a clerului valah, nici dispreţul "recepţilor" faţă de
confesiunea "schismatică" a românilor şi, probabil, nici interesul unora de a obţine
actul de hirotonire dacă acesta se putea asocia cu un minim beneficiu material.
Rămâne însă ca o dovadă de netăgăduit faptul că, în opinia Dietei, convertirea
spirituală nu se poate asocia în nici un chip cu promovarea în ierarhia socială.
Astfel, după ce, în prealabil, prin articolul 2 din hotărârile luate la Alba Iulia între
1-30 octombrie 1678, Dieta a cerut grecilor şi preoţilor români nobili să prezinte
spre verificare annaliile, specificând ca, pe viitor, "să nu mai fie înnobilaţi şi sub
nici o fonnă sau pretext bunuri şi moşteniri să nu poată cumpăra sau deţine" 34 , şi
constatând, în sesiunea din 12 ianuarie 1680 ţinută la Sighişoara, că "hotărârile ţării
încă nu au fost luate în seamă", a solicitat cu acest prilej principelui să accepte ca
privilegiile valahilor, popilor valahi şi ale grecilor să fie anulate35 • Principele
Mihail Apafi nu a respectat hotărârea Dietei, el şi soţia sa continuând să acorde şi
să întărească diplome nobilitare pe seama românilor într-un număr considerabil.
Gestul Dietei nu este însă, prin aceasta, mai puţin semnificativ, el ilustrând, pe de o
parte, realitatea faptului că înnobilarea a fost acordată în primul rând pentru meritul
militar şi, pe de altă parte, confinnând concluzia fonnulată mai sus, confonn căreia
atragerea la Refonnă - un obiectiv spiritual, unna să se facă în primul rând prin
mijloace de natură spirituală. Şi dacă, totuşi, au fost cazuri când înnobilarea a
însoţit convertirea la Reformă, nu convertirea propriu-zisă a fost recompensată ci
serviciile ulterioare aduse în folosul cauzei prozelitiste.
Rămâne deci să acceptăm că nu a existat o politică propriu-zisă a
înnobilărilor, înţeleasă ca o parte componentă a politicii prozelitiste promovate de
autorităţile statului calvin ardelean, ci diplomele nobiliare au fost acordate în baza
unei justificări ce proba eroismul sau calităţile intelectuale ale destinatarilor, însăşi

religionis libertatem venantur" (apud Ibidem, p. 249, nota I), scutirile economice amintite trebuie
privite doar ca titlu viager şi ca un gest venit exclusiv din mila princiară, Biserica reformată
netolerându-le şi nerecomandându-le decât în măsura în care erau asociate cu o convertire sinceră şi o
însuşire reală a specificului noii° confesiuni.
33
Astfel de numiri în funcţia protopopială sau episcopală au fost publicate de Ioan Lupaş în
Documente ... , p. 213-217, 235-238, 238-241.
34
Szilăgyi Săndor, op. cit., voi. XVI, p. 606.
35
Ibidem, voi. XVII, p. 77.
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lipsa acestei

conotaţii

social-economice din programul prozelitist conducând, în
la refuzul manifestat de români de a rămâne în "unire" cu Biserica
refonnată maghiară în momentul în care autorităţile habsburgice şi reprezentanţii
Bisericii romano-catolice au înţeles să introducă în propriul lor program de
convertire şi acest gen de motivaţii. Nu vrem să afinnăm cu aceasta că unirea cu
Biserica Romei a fost un simplu calcul economic făcut de preoţii ardeleni, dar
prezenţa în cea de a doua diplomă leopoldină a unirii religioase din 170 I a acelui
celebru articol 3 care asigura românilor uniţi şansa accederii în ierarhia socială,
articol care a constituit unul dintre punctele-forte ale luptei naţionale inaugurate de
episcopul lnochentie Micu, dovedeşte că elementul social-economic luase proporţii
serioase în planurile politice ale românilor la sfărşitul secolului al XVII-iea, lucru
firesc într-o vreme în care înnobilarea era aproape singura cale de constituire a unei
elite cu pretenţia de a fi reprezentativă într-o entitate politico-statală atât de bine
structurată de sistemul celor trei naţiuni privilegiate şi al celor patru religii recepte.
ultimă instanţă,

Die Adelung der Rumănen in der Epoche des autonomen Prinzipats
Siebenbiirgen und seine religiosen Bedeutungen
(Zusammenfassung)
Die vorliegende Analyse geht von einer vorher in der Historiographie
Idee voraus, daj3 die Ade/ung neben der Veifo/gung eine der
Bekehrungsmethoden war, die in SiebenbUrgen ab Mitte des XVI-ten Jh. bis Ende
des XVII-ten Jh. praktiziert wurde, um die orthodoxen Rumiinen an der
Kalvinistischen Reformation heranzuziehen. Die Nachforschung eifolgte auf Grund
eines Musters von 1141 Adelungsdiplomen und ihrer Bestiitigung, wobei man
feststellte, daj3 nur 11, 9 % davon den Priestern verleiht wurden. Dabei nahm man
an, daj3 die Priester die wichtigsten Vorkiimpfer in der Bekehrungsaktion der
Gliiubigen waren. Es wurden mehr als 80 % der Priester in den Adelstand erhoben
aber far die militiirische Verdienste und die anderen far die bemerkenswerte
kulturelle Tiitigkeit. A/so kann man die Schluj3folgerung ziehen, daj3 eigentlich
keine Adelungspolitik, verstanden als Bestandteil der proselitistischen Politik, die
zwischen den Rumiinen von Seite der Behorde des siebenburgischen kalvinistischen
Staat g~fărdert wurde, existierte.
geăuj3erte

(Ubersetzt von Valentin Todescu)
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