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ENGEL PĂL (1938-2001)
ln memoriam
Şi istoricii au fost ori vor fi mereu oameni! Ei nu se nasc pur şi simplu, ci
se formează, scriu ca să fie recunoscuţi ca atare, cu convingerea că lucrul este
necesar, apoi dispar în aluatul spiritual pe care l-au frământat. Este o nonnală
întoarcere în istorie ...
În 1980, încercam ca turist să ajung acolo unde baştina nu avea motivaţii
oficiale să mă trimită. Aproape îngrozit de ceea ce mă putea aştepta, în replică la
aparentul război istoriografic care era trâmbiţat în România, începeam să mă
acomodez cu o nonnalitate neştiută pe viu. Da, războiul exista, însă numai la
cheremul şi în exprimarea frustraţilor. O parte din cealaltă faţă a lucrurilor (care
contau cu adevărat) aveam să o regăsesc însă cu ajutorul unui om care a venit el în
întâmpinarea mea: mă cunoştea din scrierile de debut, îl interesam. S-a prezentat
simplu: Engel Pal.
Era bibliotecar al Poştei şi istoric medievist. Deja lăsase o amprentă care se
numea Raportul dintre puterea regală şi aristocraţie în vremea lui Sigismund [de
Luxemburg] (Budapesta, 1977). Numai cine nu cunoaşte cu adevărat marile
necesităţi ale istoriografiei medievistice din peticul de hartă pe care ne situăm, nu
ar putea vedea în acest debut de carte decât o prelungită abordare pozitivistă. Era,
în fapt, consecinţa atingerii perfonnanţei de cunoaştere integrală a materialului
arhivistic moştenit de la o epocă detenninată. Manevrarea acestei dominate
informaţii l-a îndreptat deja către direcţii pe care avea să le urmeze până la eclipsa
vieţii: repertoriul istorico-geografic, de o fidelitate rar atinsă de. colegii săi,
genealogia şi gruparea clanurilor nobiliare. A rezultat o geografie a politicii, dar a
fost descoperit şi motorul funcţionalităţii ei: honor-ul, în condiţiile în care noţiunile
de feudalism şi vasalitate beneficiară fuseseră, pe drept cuvânt, scoase ca
inexistente în societatea Ungariei medievale. Mai atrăgea atenţia şi o judecată de o
limpezime greu de tulburat, o cumpănire care nu avea nici un .~cou al vreunei
tragedii de familie, o memorie ieşită din standarde, secondată în manieră de
pionier, de instrumentul electronic care astăzi este (aproape) o banalitate şi pentru
Europa de Est. Fără ostentaţia la care cunoaşterea unui număr remarcabil de limbi
i-ar fi dat poate dreptul, arăta în concret o altă coordonată care avea să-l domine:
istoriografia de care se ocupa nu mai putea fi socotită un produs exclusiv al culturii
maghiare, ci trebuia să devină rezultanta istoriografii lor care se ocupau, prin
moştenire politică, de fostele teritorii ale regatului.
După cartea menţionată a început să intre în făgaşul normal al cercetării
instituţionalizate. La 1982 era integrat în Institutul de Istorie al Academiei
Maghiare. Foarte repede a început apoi să urce trepte de profesiune şi recunoaştere.
Când am reuşit să-l revăd, după claustrarea prelungită şi obligatorie de care au avut
parte toţi "suspecţii" români, în 1990, era deja şef de sector şi director adjunct al
aceluiaşi institut. După anul din urmă relaţiile profesionale şi de prietenie s-au
consolidat mereu. Ţin doar să specific în treacăt că mulţumită lui am reuşit să
finalizez documentarea pentru două din volumele pe care le-am semnat. Dar, au
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fost multe altele de reţinut. Treptat, a ajuns să-i cunoască pe mai tinerii mei colegi
prieteni (Ioan Drăgan şi Ioan Aurel Pop), la recomandarea noastră a început
lectura directă a celor mai bune lucrări de medievistică româneşti (Ş. Papacostea,
Maria Holban etc.), câţiva tineri medievişti români au început cu adevărat să facă
profesiune şi sub îndrumarea sa. Cercul a devenit şi mai lucrativ în clipa în care s-a
născut Mediaevalia Transilvanica. A acceptat din primul moment conlucrarea în
programul întrevăzut. A devenit un membru activ al Comitetului de redacţie, a
venit cu plăcere să-şi vadă prietenii în România.
Ne-a lăsat studii şi volume care ne-au lipsit pentru propria noastră
cunoaştere provincială: recucerirea Transilvaniei de către regele Carol Robert,
refonna donaţiilor regale întreprinsă de către Ludovic I, cronologia primelor
incursiuni otomane, cur.sus honorum al unor voievozi transilvani, începuturile
carierei lui Ioan de Hunedoara, itinerariile lui în vremea guvernatoriatului, întreaga
derulare a "stafurilor" de la cârma comitatelor, cetăţilor, episcopatelor din
intervalul anilor 1301-1457, un CD cu stăpânirile teritoriale din evul mediu târziu,
de pe toată suprafaţa regatului, o geografie istorică de referinţă a Banatului de vest
pe baza defterelor turceşti. Este de scris aici că a fost unul dintre foarte puţinii
istorici maghiari care au afinnat cu greutatea întregului său profesionalism că
prezenţa românilor în principalele locuri în care se regăsesc astăzi a fost o realitate
incontestabilă în secolul al XII-iea. Dincolo de acest reper a rămas şi va rămâne,
pentru alţii, speculaţia şi duelul drepturilor şi nostalgiilor naţionale. A privit cu un
interes nedisimulat resurecţia studiilor de medievistică transilvană, cu centrarea lor
către destinele etnice nobiliare. Testamentul său ştiinţific a fost exprimat în postfaţa
ediţiei maghiare (Szent Istvan birodalma. A kuzepkori Magyarorszag tărtenete.
Budapest, 2001) a volumului de sinteză solicitat de către o editură de limbă engleză
(The Realm ofSt. Stephen. A Hist01y of Medieval Hungary 895-1526. London-New
York, 2001, 452 p.). A pledat acolo (era întâia întreprindere de acest tip, după anii
'40 ai secolului XX) pentru o istoriografie realistă, concordată cu cea europeană, nu
numai din puncte de vedere metodologic, dar şi fonnal.
Intrarea sa în Academie ( 1995 - membru corespondent, 200 I - titular) nu a
produs nici un fel de ruptură în relaţiile pe care le-a avut, nici un fel de schimbare
de ton. Dimpotrivă, a avut prilejul să-şi dovedească uriaşul său bun simţ, renunţând
să conducă o Bibliotecă a Academiei aşezată pe un tobogan al restricţionărilor
financiare, până şi la funcţia de director adjunct al Institutului de Istorie,
împovărătoare mai ales prin protocolul care i se asocia, sau oferind pilde de civism
care au avut nu puţine repercusiuni în schimbările politicile din ţara sa. Întruchipa
de fapt o imagine rară în peisajul nostru: academismul fără veleitarism,
profesionistul istoriei neinteresat în transferul feudalismului în contemporaneitate,
raportarea la norme unice de meserie şi conduită.
Toţi cei care mai cred în perenitatea conceptului de historia magistra vitae
au pierdut, mai timpuriu decât ar fi fost firesc, un model. Omul s-a transferat
istoricului, împreună s-au topit în istorie! Cei de acum ne vom aminiti şi omul,
viitorii numai istoricul. Să o facem, pentru că avem de ce!
Adrian Andrei Rusu
şi
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SOCIETATE

Domeniul

cetăţii

Hunedoara În timpul Hunedorenilor
Radu LUPESCU

În vasta istoriografie referitoare la persoana şi familia lui Ioan de
Hunedoara, problema domeniului Hunedoarei a fost atinsă, în general, doar
tangenţial. Discuţia privind domeniul s-a concentrat în special asupra donaţiei din
1409 şi asupra momentelor principale de extindere ale aceluiaşi domeniu. Această
temă a fost, şi parţial mai este şi astăzi, marcată de o serie de stereotipii, multe
dintre ele avându-şi originea în istoriografia secolului al XIX-iea. Totuşi trebuie să
remarcăm că din anii 1980 au avut loc o serie de reinterpretări care pun într-o
lumină nouă începuturile familiei Hunedorenilor şi procesul de afirmare a lor pe
plan politic.
În 1787 o parte din documentele şi actele familiei Hunedorenilor, luate de
Gheorghe de Brandenburg, au fost cedate împăratului Iosif al Ii-lea şi au ajuns în
Arhivum Camerae. Printre acestea se afla şi patenta regală din 1409, prin care
Voicu şi familia sa primeau posesiunea Hunedoarei. Documentul a fost pus în
1
circulaţie de către Fejer Gyorgy în colecţia sa de documente • Teleki J6zsef, primul
mare monograf al epocii Hunedorenilor, s-a referit şi el la acest document,
amintind că tatăl lui Ioan de Hunedoara şi rudele sale de drept au fost dăruiţi de
către Sigismund cu localitatea Hunedoara2• Pare surpinzător această formulare, însă
afirmaţia lui Teleki privind extinderea domeniului primit în 1409 - doar o localitate
- este corectă. Din păcate, i.nterpretarea lui Teleki n-a mai fost preluată de alţi
istorici, şi s-a impus punctul de vedere a lui Dezso Csanki. Acesta, înainte de
publicarea geografiei istorice a Ungariei în epoca Hunedorenilor, a scris un studiu
despre raportul dintre comitatul Hunedoarei şi Hunedoreni, unde afirmă că cetăţii îi
aparţineau circa 40 de aşezări3. Cifra respectivă a obţinut-o prin proiectarea datelor
dintr-un document din 1482, la timpul donaţiei din 1409. Mai târziu, toţi istoricii
axaţi pe această temă au preluat datele stabilite de Csanki, printre care şi cei mai
4
importanţi monografi ai lui Ioan de Hunedoara • Dintre nenumăratele teme de
cercetare privind persoana şi familia guvernatorului, problema domeniului
Hunedoarei a rămas puţin abordată. Cel care a reluat problema a fost Iosif Pataki
care, după un articol premergător, a publicat şi o carte pe această temă 5 • Ea se
bazează pe o serie de surse inedite din arhiva familiei de Brandenburg, care prin
bogăţia lor au făcut din analiza domeniului la începutul secolului al XVI-iea o temă
1

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civi/is. ed. Fejer Gy .. X/8. Buda, 1843. p. 492-493.
nr. 252.
2
"'Zsigmond 1409. Hunyadi Jănos atyjăt es osztălyos rokonait megajăndekozza 1-funyad helysegevel'".
Teleki J6zsef, A Hunyadiak kora Magyarorszagon, I, Pest, 1852. p. 50.
3
Csănki D„ Hunyadmegye es a Hunyadiak, în Sz. XXI ( 1887). p. 8-31.
4
Elekes L., Hunyadi, Bp„ 1952. p. 77: C. Mureşan, Iancu de Hunedoara. Buc .. 1968. p. 42.
5
I. Pataki, Gospodăria domeniului Hunedoara în anii 1517-1518, în Studii, XIII (1960) nr. 6, p.6982.
https://biblioteca-digitala.ro
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de cercetare generoasă. Cartea are şi o parte introductivă, care se referă la evoluţia
domeniului în secolul al XV-iea. Din păcate, introducerea conţine multe erori şi
greşeli de interpretare, fiind o superficială analiză a domeniului în perioada
6
premergătoare stăpânirii lui de către Gheorghe de Brandenburg • Aceasta este, de
fapt, şi principala cauză a reluării subiectului în lucrarea de faţă. După Iosif Pataki,
Ioachim Lazăr a fost cel care a mai reluat problema domeniului Hunedoarei, însă
nu a depăşit rezultatele lui Pataki. Articolele sale sunt în principal nişte rezumate
7
după cartea lui Pataki . Mai recent, Pal Engel şi Adrian A. Rusu s-au referit la
anumite aspecte ale domeniului, marcând începutul unor reinterpretări privind în
special componenţa ei în faza sa iniţială8 • Asupra acestor interpretări o să revin mai
jos.

Antecedente. Hunedoara in secolele XI-XIV
Primele ştiri despre Hunedoara sunt relativ târzii, datând dintr-o perioadă
când aceasta nu mai era centru de comitat. Tăcerea izvoarelor scrise este
compensată într-o oarecare măsură de mai multe descoperiri arheologice care oferă
primele date mai sigure privind existenţa Hunedoarei. Pe teritoriul de astăzi al
oraşului au fost descoperite mai multe elemente componente al centrului de comitat
arpadian. Este vorba în primul rând despre o cetate de pământ aflată în vecinătatea
castelului, pe muntele Sânpetru. Este o cetate de pământ timpurie, folosită cel
târziu până în a doua jumătate a secolului al XIII-iea. Nu este exclus să fi fost o
cetate dacică reutilizată în evul mediu9 •
Alături de cetate a existat şi o aşezare al cărei unne până în prezent au
rămas nedescoperite, dar cimitirul acestei comunităţi este foarte bine documentat.
Necropola se află pe Dealul Comorii (Kincses-hegy), şi a fost săpată de Emo
Kovari, iar mai apoi de Marton Roska 10 • În total au fost dezgropate 21, plus 54 de
morminte, datate pe baza monedelor în intervalul domniilor lui Ştefan cel Sfânt
(1001-1038) şi Solomon (1063-1075) 11 • Monnintele, care reprezintă numai o parte
a necropolei, datează în primul rând aşezarea şi nu cetatea. Deci avem de-a face cu

Dintre acestea amintesc doar câteva. Autorul afirmă că cei doi frati Ioan puteau să întreţină din
veniturile domeniului 50 de lăncieri (p. XIII). De fapt cei doi fra\i aveau obligaţia de a ţine în arme
cei 50 de lăncieri pentru care regele Sigismund le-a zălogit districtul Comiat, în 1437. Este eronată
şi presupunerea autorului conform căreia Ioan de Hunedora ar fi anexat anumite districte timişene
de domeniul Hunedorarei şi respectiv că domeniul s-ar fi mărit cu circa 95 de aşezări (p. X.IV).
Aceste transformări ale domeniului au avut loc abia în timpul regelui Matia.
7
1. Lazăr, Castelul şi domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-iea, în Sargetia, XIXII (1974-1975), p. 357-361; idem, Castelul şi domeniul Hunedoarei în epoca lui Matia Corvinul
(1458-1490), în Sargetia, XXI-XXIV (1988-1991), p. 133-150.
8
Engel P„ Magyarorsztig vi/ligi archontol6giaja. 1301-1457, I, Bp„ 1996, p. 330: A. A. Rusu, Ioan
de Hunedoara şi românii din vremea lui, Cluj-Napoca. 1999, p. 37-44.
9
R. Popa, la începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului, Buc„ 1988, p. 58.
1
Kovâri E„ Ârptidkori sirok Vajdahunyadon, în Do/gozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es
Regisegttirtib61, li (1911); Roska M„ Ârptidkori temeio Vajdahunyadon, în Dolgozatok az Erde/yi
Nemzeti Mzizeum Erem- es Regisegttirtib6/. IV ( 1913) nr. I, p. 166-198.
11
Catalogul monedelor: Ana-Maria Velier, Transilvania în secolele V-XII, Buc„ 2002, p. 346.
6

°
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un complex, compus dintr-o cetate, o aşezare şi o necropolă, a căror existenţă
paralelă cuprinde aproape un secol.
Conform părerii lui Istvan Bona ar fi vorba despre cetatea (castrul)
comitelui, adică vechiul centru de comitat, care datează din perioada lui Ştefan cel
Sfânt 12 • Într-adevăr, din punct de vedere arheologic cetatea poate fi datată în
perioada arpadiană timpurie, însă acest lucru nu înseamnă implicit şi existenţa unui
comitat atât de timpuriu în jurul ei. Mai multe cetăţi de pământ timpurii funcţionau
ca atare, fără să fie concomitent centre de comitate 13 • Prima menţiune a comitatului
14
datează din 1276 • Având în vedere menţionarea foarte târzie a comitatului
Hunedoarei, Krist6 Gyula afirmă că acesta a luat naştere printre ultimele în
sistemul comitatens al Transilvaniei 15 •
Din puţinele date de care dispunem nu reiese clar care era relaţia dintre
cetate şi aşezare, respectiv cât timp a funcţionat cetatea de pământ şi care este
momentul naşterii comitatului. Un lucru totuşi este sigur: a existat o perioadă în
care funcţionarea celor două s-a suprapus, comitatul preluând numele cetăţii. Acest
eveniment putea să aibă loc practic oricând până la invazia mongolă. Cel mai târziu
în a doua jumătate a secolului al XIII-iea, Hunedoara şi-a pierdut funcţia de centru
de comitat. Locul său a fost preluat de către Deva şi Haţeg, unde în această
perioadă au fost construite cetăţi .de piatră care reprezentau deja o nouă generaţie
de fortificaţii. A fost o urmare firescă faptul ca în secolul al XIV-iea funcţia de
comite al Hunedoarei să fie împlinită de către castelanul de la Deva 16 •
Prima menţiune a aşezării de la Hunedoara datează din 1278 17 • Conform
listei cu decima papală, ea era printre cele mai importante aşezări din
arhidiaconatul de Hunedoara, alături de Deva, Sântămăria-Orlea şi Haţeg, plătind
un cens identic cu oraşele-târg. În condiţiile lipsei izvoarelor istorice privitoare la
Hunedoara, evoluţia sa în secolul al XIV-iea rămâne o incertitudine. Chiar dacă şi
a pierdut locul de frunte în cadrul comitatului şi-a păstrat un oarecare rol central: în
jurul ei s-a format un district.· Nu cunoaştem extind~rea lui, cunoaştem doar două
posesiuni componente: Poieniţa Voinii (Polonycza) şi Totia (T1 oty), acesta din
urmă constituind extremitatea estică a districtului, satul vecin Jeledinţi fiind deja
înafara lui 18• Districtul s-a închegat în jurul Hunedoarei foarte probabil încă în
perioada angevină, fenomen ce a avut loc şi în sudul comitatului, în jurul cetăţii
Haţeg.

Dania regală din 1409
La I 8 octombrie 1409 regele Sigismund a donat posesiunea
Hunedoara lui Voicu şi familiei sale (Magas şi Radu, fraţii lui Voicu, Radu,
12

regală

văr

Bona I., Az Ârpadok korai varairol, Debrecen, 1995, p. 27.
Krist6 Gy„ A korai Erdely (895-1324), Szeged, 2002, p. 122.
.
14
Erdelyi okmanylar, sub red. Jak6 Zsigmond, I. Bp„ 1997 (în continuare EO), p. 241, nr. 348.
15
Krist6, op. cil„ p. 125.
16
Engel, op. cil., p. 248.
17
EO, p. 247, nr. 363.
18
Poienita Voinii (DL 42162), Totia (DL 30688).
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partea tatălui, şi Ioan, fiul său). Punerea în stăpânire a avut loc la 28 octombrie, iar
19
forma privilegială al daniei a fost emisă la 1O februarie 1410 •
Pe lângă conţinutul acestei danii, asupra căruia o să revin mai jos, merită
de luat în considerare şi un alt aspect al actului donaţional: despre Voicu se afirmă
doar că este fiul lui Şerbu, îns~ nu se pomeneşte nimic despre vreo proprietate de
unde s-ar trage familia sau un comitat ori district unde familia ar locui; ori, cel
puţin una dintre cele două referinţe, chiar şi în cazul familiilor cneziale, este trecută
în actele oficiale. Acest lucru însemnă că la data respectivă familia lui Voicu încă
nu avea proprietăţi pe teritoriul Ungariei, adică presupusa origine cnezială
hunedoreană a familiei pare foarte puţin verosimilă.
În ce priveşte conţinutul patentei regale a lui Sigismund, acesta ridică în
principiu trei probleme majore: a constituit subiectul daniei vreo cetate, de ce este
plasată Hunedoara în comitatul Alba, şi care era extinderea posesiunii în momentul
daniei?
Donarea cetăţii de la Hunedoara lui Voicu în 1409 a fost o constantă în
lucrările referitoare la familia Hunedorenilor şi nimeni nu s-a îndoit de acest lucru
până prin anii 1980. Ideea donaţiei castrense se baza în principal pe o ştire luată din
cronica lui Thur6czy, pe cercetările de la cetate făcute de Istvan Moller, care a
presupus existenţa unei prime faze de construcţie databilă în secolul al Xiii-lea, şi
respectiv pe mai multe documente din secolul al XIV-iea care amintesc de
castelanii de Hwnyad. Primii care s-au îndoit de existenţa în actul donaţional al
unei cetăţi au fost Adrian Andrei Rusu şi Elemer Mălyusz20 • Rămâneau în principal
fără explicaţie documentele care aminteau castelanii încă din 1364. În final, Păi
Engel a înlăturat şi acest ultim obstacol. El a demonstrat că persoanele respective
erau de fapt castelanii cetăţii Bologa Gud. Cluj), cetate numită . uneori în
documente, datorită vecinătăţii oraşului Huedin (ung. Bănffyhunyad), şi cetatea
Hwnyad2 1• La acelaşi rezultat ajungem şi printr-o simplă analiză a textului din actul
de donaţie în care se vorbeşte de possessionem nostram regalem Hwnyadwar. Nici
odată nu se făcea confuzie între possessio (ce se referă de obicei la un sat sau o
aşezare mai mică decât oraşul) şi castrum (cetate). Voicu nu putea să primească ca
possessio o cetate. Deci, în momentul daniei din 1409, nu exista nici o fortificaţie
în funcţiune, care în actul de danie oricum trebuia să fi fost menţionată în mod
explicit dacă ar fi existat.
Toponimicul Hwnyadwar a dat naştere de asemenea la multe confuzii
privind existenţa unei cetăţi (ung. văr = cetate). Această variantă a denumirii
aşezării nu a mai apărut nici anterior actului din 1409 şi nici după. Foarte probabil
este vorba despre o greşeală a cancelariei regale, asemănătoare plasării Hunedoarei

19

Zsigmondkori okleveltar, sub red. Mâlyusz Elemer, 11/2, Bp., 1951, nr. 7136, 7158, 7336 (în
continuare ZsO).
20
Adrian A. Rusu, Castelani din comitatul Hunedoara în secolul al XV-iea, în Studia Univ. - Cluj,
XXVI (1981) fasc.I, p. 16-17; Mâlyusz E., Zsigmond kiraly ura/ma Magyarorszagon, Bp., 1984, p.
126.
21
Engel, op. cit„ p. 330.
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în comitatul Alba. În actul de punere în stăpânire emis de capitlul Transilvaniei
ambele greşeli au fost deja corectate.
Extinderea domeniului Hunedoarei a fost şi este şi în prezent o temă larg
dezbătută în istoriografie. În privinţa domeniului s-au lansat o serie de cifre privind
atât numărul satelor componente, cât şi structura sa. Tendinţa era, în general, şi de
fapt este şi acum, de a reduce numărul satelor din componenţă. Csanki amintea de
vreo 40 de sate, Camil Mureşan - de la care preia cifra şi Ioachim Lazăr - de vreo
35, iar Iosif Pataki de vreo 25 de sate22 • Toate estimările porneau de la prima
descriere a domeniului care datează abia din 1482 şi reflectă o situaţie foarte târzie.
Deşi numărul satelor propuse aproape s-au înjumătăţit faţă de primele estimări,
această tendinţă mai dă loc şi în prezent unor critici, în ideea de a le reduce şi mai
mult. Astfel, Adrian A. Rusu, deşi nu recurge la cifre, prin aluzie la alţi oşteni de
curte de origine română ai regelui, care aveau în proprietate 2-5 sate, afinnă, că
"donaţia iniţială a privit o posesiune modestă" 23 .
Aşa cum am amintit mai sus, în jurul Hunedoarei s-a format un district,
asemănător cu cel al Haţegului. Foarte probabil, ambele aveau aceleaşi trăsături,
fiind locuite în principal de români, cu o serie de stăpâniri cu caracter cnezial.
Voicu a primit deci o parte din acest district. Întrebarea este însă, ce extindere avea
teritoriul pe care 1-a primit ? Răspunsul este cât se poate de simplu şi îl aflăm din
actul regal: possessionem Hwnyadwar, sau mai corect possessionem Hwnyad în
actul capitlului. Adică aşezarea Hunedoara cu obişnuitele pertinenţe (păduri, fânaţe
etc.), nimic mai mult. Satele districtului au rămas în continuare în proprietate
regală. Astfel întâlnim districtul regal al Hunedoarei şi în 1414 când Voicu a fost
atenţionat de către vicevoievodul Transilvaniei să înceteze actele de agresiune faţă
de locuitorii Zlaştiului 24 • Dania regelui din 1409 este asemănătoare aceleia din
1404, al căruiei beneficiar a fost Ioan de Râu de Mori. EL primise atunci o
possessio, cea a Nucşoarei cu pertinenţele sale, tot cu titlu de nova donatio. Astfel,
atât Cândeştii cât şi Hunedorenii deveneau primele familii româneşti din comitat
care deţineau proprietăţi cu drept nobiliar.

Posesorii domeniului În perioada Hunedorenilor
1. Voicu. El a fost capul familiei, primul şi principalul beneficiar al
donaJiei din 1409. În 1414 era încă în viaţă. A murit cândva anterior anului 1419, la
momentul respectiv fratele său Radu fiind cel care se ocupa de soarta domeniului
familial.
2. Radu (Ladislau). Era fratele lui Voicu şi se afla printre cei care au primit
Hunedoara în 1409. După moartea lui Voicu el a devenit capul familiei. Purta şi
numele de Ladislau, ce ar putea fi un indiciu al catolicizării familiei. În 1419 a
cerut <;:apitlului Transilvaniei să transcrie actul de punere în stăpânire din 31
octombrie 140925 • Alături de Radu, mai sunt pomeniţi în acest act şi fii lui Voicu22
23
24
25

Csănki, op. cit.; Mureşan, op. cil., p. 42; Pataki, op. cit., p. XI.
Rusu, Ioan de Hunedoara ... , p. 37-44.
ZsO, IV, nr. 2208.
ZsO, VII, nr. 105.
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Johannes, Johan şi Wayk, fiind prima menţiune a fraţilor lui Ioan de Hunedoara.
Atât Radu, cât şi Voicu, fratele cel mai tânăr, nu mai apar în izvoarele scrise de mai
târziu. Spre sfârşitul domniei lui Sigismund principalii protagonişti ai familiei au
devenit cei doi fraţi Ioan. Fratele mai tânăr a murit şi el destul de timpuriu, în
144026 •
3. Ioan de Hunedoara. Numele său figurează de asemenea în actul de
donaţie din 1409. La vremea respectivă era încă copil, trecerea lui în actul
donaţional fiind un gest rar întâlnit. A devenit capul familiei după moartea
unchiului său, Radu. De numele său se leagă atât construcţia unei cetăţi la
Hunedoara, cât şi extinderea domeniului din jurul cetăţii.
Cetatea, care a devenit centrul domeniului, a apărut în izvoarele
documentare abia pe la mijlocul secolului al XV-iea. Pentru prima dată este
menţionată într-o suplicaţie a lui Ioan de Hunedoara către curia papală în care cerea
7
indulgenţă pentru cei care vizitau capela cetăţii (1443)2 • Despre capela din
document, dedicată Fecioarei Maria, nu ştim dacă se referă la capela existentă şi
astăzi ca parte componentă a cetăţii sau la o altă capelă, însă este evident că cetatea
în acel moment se afla într-o stare avansată de construcţie. Atribuirea construcţiei
cetăţii lui Ioan de Hunedoara este susţinută şi de un document din 1482, în care
regele Matia enumerând linia de moştenire al cetăţii, îl menţionează pe tatăl său ca
primul proprietar2 8 • Deşi se pot deosebi mai multe etape de construcţie a cetăţii,
foarte probabil avem de-a face cu un şantier aproape continuu, iar lucrările nu au
fost terminate nici la moartea lui Ioan de Hunedoara.
Din momentul obţinerii posesiunii Hunedoarei, în 1409, şi până la
începutul carierei politice a lui Ioan de Hunedoara nu cunoaştem etapele de lărgire
a domeniului familial. Nu este exclus ca Ioan de Hunedoara să fi moştenit doar
ceea ce primise tatăl său în 1409, iar extinderea sa să fi avut loc abia mai târziu.
Primele posesiuni dinafara Hunedoarei au fost obţinute de fraţii Ioan încă de la
regele Sigismund. Aceste proprietăţi, ca şi cele obţinute de la regele Albert, erau de
fapt deţinute ca zălog, prima danie regală obţinând-o de la Vladislav I în 1440. Mai
multe domenii şi districte obţinute de Ioan până la 1453 au devenit mai târziu parte
componentă a domeniului Hunedoarei. După un lung interregnum, regele Ladislau
al V-lea a fost adl!S în ţară în 1453, iar o serie de schimbări intervenite în perioada
precedentă, privitoare la domeniile nobilimii, au fost confirmate de rege. Ioan de
Hunedoara a fost printre primii care a obţinut asemenea confirmări, chiar dacă în
privinţa mai multor domenii aflate în mâna guvernatorului dreptul de proprietate
era îndoielnic. În 1453 au fost de fapt confirmate numai anumite cetăţi, şi anume
acelea care au fost donate de către Vladislav I - domnia căruia nu a fost
recunoscută de noul rege -, sau care au fost obţinute în perioada de interregnum

Ultima menţiune datează din oct. 1440, când capitlul din Cenad i-a pus pe cei doi fra\i în stăpânirea
districtului Bujor (vezi nota 62). Data de pe sarcofagul său din Alba Iulia este MCCCCXXVV
(corect MCCCCXXXX, adică 1440).
27
Lukcsics P., XV. szazadi papak oklevelei, II, Bp„ 1938, p. 208.
28
1482: DL 37652-37653.
26
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(Gurghiu, Deva, Stremţ, Şoimoş, Fejerko)29 . Cetatea de la Hunedoara nefiind
printre acestea, nu a fost necesară o nouă confirmare.
În preziua campaniei militare din 1456, Ioan de Hunedoara a recurs la
obţinerea unor noi confirmări, de această dată şi în privinţa altor domenii. În
spatele acestui gest - în condiţiile relaţiilor tensionate cu regele - era de fapt teama
lui Ioan de pierderea unei bune părţi dintre proprietăţile obţinute înainte de 1453, în
cazul morţii sale pe câmpul de luptă. După cum evenimentele ulterioare au şi
demonstrat, teama fostului guvernator era bine fondată. Printre domeniile nou
confirmate de către rege se afla de această dată şi cel al Hunedoarei 30 • Din păcate
nici acum nu au fost enumerate satele care aparţineau de domeni1:1, astfel că nu
cunoaştem cu exactitate extinderea lui în timpul vieţii lui Ioan.
4. Ladislau. După moartea guvernatorului, proprietăţile acumulate de el au
revenit lui Ladislau, fiul cel mare şi urmaşul de drept a lui Ioan, împreună cu titlul
de comite perpetuu al Bistriţei. Din acest moment, conflictul dintre Hunedoreni şi
rege s-a agravat şi mai mult, ambele părţi afirmându-şi de această dată nestingherit
acuzaţiile unul faţă de celălalt. Practic s-a ajuns la un conflict deschis, care a dus în
final la prinderea şi apoi decapitarea lui Ladislau ( 16 martie 1457).
5. Malia. După moartea lui Ladislau, capul familiei a devenit Matia, ţinut
şi el în captivitate de către rege. În .această perioadă, cea care se ocupa de
integritatea şi administrarea domeniilor familiale era Elisabeta Szilâgyi, soţia lui
Ioan de Hunedoara, ajutată de fratele său, Mihail Szilâgyi, căpitanul Ungariei. În
1457 s-a ajuns la un acord între rege şi Elisabeta, în urma căreia văduva lui Ioan
accepta să retrocedeze regelui fostele cetăţi regale din Transilvania (Deva,
Gurghiu, Haţeg), cetăţile aflate de-a lungul Dunării (Belgrad, Pescari, Pet,
Drenkova, Severin, Orşova, Gureni), respectiv cetăţile din comitatul Trencin.
Hunedoara, ca cetate ereditară, alături de alte câteva cetăţi, rămâneau în posesia
31
văduvei • Această situaţie a determinat mulţi istorici să afirme că Elisabeta, chiar
şi după alegerea lui Matia ca rege al Ungariei, era cea care administra domeniul
Hunedoarei. Însă, din anii 1450 regele Matia numea consecvent cetatea castrum
nostrum, iar în 1482 când a fost donată lui Ioan Corvin, era numită castrum
nostrum paternum et hereditarium Hwnyad. Cu aceeaşi ocazie au fost înşiraţi şi
proprietarii acesteia: Ioan de Hunedoara, Ladislau şi Matia32 • Elisabeta dispunea
"doar" de vastele domenii ale Debreţinului şi cetăţii Munkacevo, şi câteva
33
proprietăţi mai mici donate explicit de către rege mamei sale • Deci, văduva nu
dispunea de Hunedoara şi nici vreo etapă din construcţia cetăţii nu se poate lega de
numele ei 34 •
29

Pentru toate cetăţile enumerate: DL 37629. Separat pentru Gurghiu şi Deva: Teleki, op. cil„ X, p.
356.
Jo 1456: DL 37635.
31
E. Hurmuzaki (red.), Documente privitoare la istoria românilor, 11/2, Buc., 1891 p. 89 (în
continuare Hurmuzaki).
32
1482: DL 37652.
33
De exemplu o parte din domeniul cetăţii Şoimoş ( 1463: DL 15814).
34
Mai mulţi istorici de artă şi arhitecţi au legat o etapă din construcţia cetătii de Elisabeta Szilăgyi
preluând în principal observatiile făcute de Moller I., A vajda-hunyadi var epitesi korai, Bp., 1913.
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6. Ioan Corvin. Cetatea

şi

domeniul Hunedoarei au

rămas

pe mâna regelui

până în 1482. În acest an regele Matia le-a donat fiului său nelegitim, Ioan Corvin.
Prinţul

deja purta, la data respectivă, titlul de comite perpetuu al Hunedoarei. Nu se
exact când şi în ce circumstanţe 1-a primit, prima menţiune a titlului datând din
1479. Titulatura de comite perpetuu la momentul respectiv nu avea încă o tradiţie
foarte mare: Ioan de Hunedoara a fost primul beneficiar al ei, după ce, în 1453, a
fost numit comite perpetuu al Bistriţei. Gestul regelui Matia marca începutul unei
strădanii de a-1 promova pe fiul său la tronul Ungariei după moartea sa. Dania
regală avea de asemenea şi o valoare simbolică: fiind proprietarul cetăţii ereditare,
regele sugera că Ioan Corvin era considerat membru cu drepturi depline al familiei.
În anii următori, Ioan Corvin a primit o serie de domenii foarte extinse, într-o
măsură neîntâlnită până atunci. Strategia regelui însă s-a d<?vedit greşită: baronii
Ungariei - care nu mai primiseră donaţii de la rege - s-au întors împotriva fiului
nelegitim, iar după moartea regelui au adus un rege dintr-o dinastie străină.
Deşi prinţul era proprietarul domeniului, având în vedere vârsta sa fragedă,
cât timp regele a domnit, acesta era de fapt cel care se ocupa de administrarea
domeniului prin intermediul castelanilor săi 35 .
După moartea regelui Matia, cariera politică a lui Ioan Corvin a început cu
multe deziluzii. Nu numai că nu a fost ales rege, dar şi cei mai de încredere baroni
ai tatălui său s-au întors împotriva lui. Poziţia sa, în noul context politic, a fost
clarificată prin acordul de la Farkashida, semnată cu baronii Ungariei, în care s-a
făcut referire şi la cetatea Hunedoarei, care rămânea în proprietatea prinţului. Multe
dintre domeniile pri.mite de la tatăl său au fost obţinute de Matia pe căi îndoielnice,
iar imediat după moartea regelui presupuşii proprietari le-au reclamat prin judecată.
Cea mai gravă problemă o constituia lipsa unor surse financiare sigure în condiţiile
în care trebuia să întreţină din domeniile sale şi cetăţile din Bosnia şi Slavonia.
Prinţul a fost nevoit să zălogească multe dintre bunurile sale mobile şi imobile.
Astfel, chiar şi cetatea de la Hunedoara, cea mai veche proprietate a familiei, a fost
zălogită pe mai mulţi ani. La început, a cedat oraşul Hunedoara cu satele rom~neşti
şi minele de fier lui Barbarei, moştenitoarea lui Gheorghe de Rapolt (înainte de
august 1493)36 • În anul următor a zălogit cetatea pentru suma de IO.OOO de florini
lui Pavel Chinezul şi soţiei acestuia, Benigna37 • Aşa cum reiese din actele de mai
târziu, nici unul dintre aceştia n-au intrat în posesia bunurilor menţionate. Pavel
Chinezul de altfel a transferat dreptul său asupra cetăţii, pentru aceeaşi sumă,
asupra lui Toma Bak6c, pe atunci episcop de Eger. Procesele de judecată atât cu
Barbara cât şi cu episcopul Toma erau în curs şi la începutul secolului al XVI-iea,
ştie

Delimitarea etapei a fost făcută relativ corect însă atribuirea acestor constructii s-a dovedit a fi
De fapt este vorba despre constructiile iniJiate de regele Matia, administrate de functionarii
săi de curte. Vezi Buzăs G., A kesei Matyas-kor kiralyi epitkezesei es a kesog6tikus epiteszet
stilusaramlatai Magyarorszagon, în Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, coord. Kiss
Imola, Szocs Peter Levente, Satu Mare, 1999, p. 135-152.
35
În acest context sunt amintiţi de exemplu castelanii-Andrei de Hobita şi Dionisie de Gyor (1484:
DL 37660).
36
DL 29875.
37
DL 30934.'
greşită.
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fără ca aceştia să obţină vreun rezultat concret. Cel care a stăpânit cetatea efectiv a
fost Ioan Bikli, castelanul cetăţii din 1495. Prinţul Ioan i-a zălogit cetatea în 1498
pentru 1200 de florini 38 • A reuşit să înapoieze această sumă - mai precis o sumă
ceva mai mare fiind luate în calcul investiţiile făcute între timp de castelan - abia
în 150439 • Prinţul, proaspăt reintrat în posesia cetăţii nu s-a putut bucura prea mult
timp de ea. A murit Ia 12 octombrie 1504.
7. Cristofor. Fiul lui Ioan Corvin, a murit de copil Ia 17 martie 1505. Cu
moartea sa, practic s-a stins familia Hunedorenilor pe linie masculină. Domeniile
familiei au revenit coroanei, însă regele Vladislav al II-iea, a lăsat o bună parte din
proprietăţile Hunedorenilor pe mâna văduvei Beatrix de Frangepan şi fiicei ei
Elisabeta, având în vedere poziţia lor socială şi serviciile soţului ei. Astfel a putut
păstra Beatrix şi Hunedoara, alături de alte domenii mai semnificative.
8. Elisabeta. Fiica lui Ioan Corvin. A fost ultimul membru al familiei de
Hunedoara, moştenitoare de drept a unei părţi din posesiunile tatălui său.
Asemenea fratelui său, a murit devreme, la începutul anului 1508.
Evoluţia domeniului
A. Perioada lui Ioan de Hunedoara. Aşa cum am amintit, în jurul
Hunedoarei, înainte de 1409, exista un district, format probabil în prima jumătate a
secolului al XIV-iea. Nu cunoaştem nici extinderea districtului, nici toate părţile
sale componente. Cunoaştem doar câteva posesiuni care au făcut parte din el.
Printre acestea amintim Poeniţa Voinii (terra Polonycza), care mai târziu apare ca
40
şi parte componentă a domeniului Hunedoarei • Totia (Thoty) de asemenea a făcut
parte din district, iar mai apoi din domeniu. Acesta se afla Ia extremitatea estică a
districtului, satul vecin Jeledinţi fiind deja înafara lui 41 . Mai cunoaştem un singur
sat aflat în imediata vecinătate al Hunedoarei, Zlaşti, care în 1414 de asemenea
42
făcea parte din districtul regal al Hunedoarei • Hăşdat era tot un sat vecin cu
Hunedoara, Ia sud-est de acesta, care însă nu era parte componentă a districtului,
iar mai târziu, nici a domeniului 43 . Prin urmare, cunoaştem doar două posesiuni
care constituiau hotarul estic al districtului: Jeledinţi şi Hăşdat. Din aceste date
sumare însă nu reiese clar în ce măsură districtul Hunedoarei era un teritoriu
compact sau teritoriul său era divizat de către alte proprietăţi. Între Hunedoara şi
Totia, aflată la est de oraş, se intercalează mai multe proprietăţi despre care nu
avem dovezi că în secolul al XIV-iea ar fi aparţinut de district, iar în secolul al XVlea sigur nu au aparţinut. Deci, se pare că în a doua jumătate a secolului al XIV-iea
districtul nu mai era deja un teritoriu compact. Acesta a oferit probabil un cadru de
început în interiorul căruia s-a extins viitorul domeniu.

38

DL 37718.
DL 37770.
40
HTRTE. I (1882), p. 36.
41
Documenta Romaniae Historica. C, Transilvania, XIII, Buc., 1994, nr. 26 (în continuare DRH, C).
42
ZsO, IV, nr. 2208.
43
DRH. C, XIII, nr. 160.
39
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Problema donaţiei din 1409 a fost larg dezbătută şi sub aspectul mărimii
domeniului la momentul respectiv. Ea a fost privită ca una deosebită atât prin
mărimea domeniului, cât şi prin prezenţa în componenţa ei a unei cetăţi. Aşa cum
am arătat, dania s-a referit numai la Hunedoara unde, la momentul respectiv, nu
exista nici o cetate în funcţiune. Se pare că la acea dată Hunedoara nu era
considerată nici măcar oraş-târg (oppidum), ci o aşezare de rang inferior. Chiar şi
aşa, era printre cele mai importante din comitat. Poziţia sa, ca şi centru de district, a
servit însă ca un bun suport pentru pretenţiile familiei asupra întregului district.
Tendinţele expansioniste ale familiei îşi au originea încă în perioada lui Voicu, care
intrase pe această temă în conflict cu locuitorii Zlaştiului 44 •
Extinderea efectivă a domeniului a avut loc în timpul lui Ioan de
Hunedoara. Din păcate, nu cunoaştem etapele de formare a domeniului Hunedoarei
nici în această perioadă. Exceptând cetatea şi oraşul Hunedoara, practic nu ştim
nimic nici despre componenţa domeniului. Dispunem doar de indicii indirecte,
potrivit cărora, în perioada respectivă, avem de-a face deja cu un domeniu.
Singurele date de care dispunem sunt câteva achiziţii de proprietăţi din comitat,
despre care regele Matia afirmă mai târziu că tatăl său le anexase cetăţii. Această
lipsă a izvoarelor privind pertinenţele cetăţii contrasteză foarte mult cu relativa lor
bogăţie în epoca lui Ioan.
Centrul domeniului era cetatea, menţionată pentru prima dată în. 1443 45 •
Construcţia ei putea fi iniţiată nu numai de Ioan de Hunedoara, dar chiar şi de tatăl
său. Chiar dacă se pot delimita mai multe etape de construcţie, în anii 1440-50,
Hunedoara era de fapt un şantier continuu, fără ca lucrările la cetate să fi fost
terminate la moartea lui Ioan. Între timp şi aşezarea din vecinătatea cetăţii, care se
afla la confluenţa dintre pârâul Zlaşti şi Cerna, a devenit oraş-târg menţionat ca
atare din 1445 46 •
În 1453, Ioan de Hunedoara a cumpărat mai multe părţi de proprietăţi din
posesiunea vecină Buituri, de la Ştefan de Buituri şi Nicolae Bodor de Peştişu 47 •
Aceste părţi de proprietăţi făceau parte din domeniu şi în 1482. Era una ointre
posesiunile preferate ale familiei, unde Ioan de Hunedoara a fondat o mănăstire
pentru augustinieni, dar care în final, a fost dată în folosinţa franciscanilor48 •
Despre câteva pertinenţe ale cetăţii aflăm din actele de danii ale regelui
Matia. Astfel, în 1458, când jumătatea posesiunii Nădăştia a fost separată de
domeniul cetăţii Hunedoara şi a fost dată de rege, cu drept cnezia,I, lui Ioan Ungur
de Nădăştia, regele afirmă că ea fusese anexată Hunedoarei încă de către tatăl său49 •
Nădăştia figurează printre pertinenţele cetăţii şi în 1482. Conform afirmaţiilor lui
44

Actul din 1414 face referire la acest eveniment: ZsO, IV, nr. 2208.
Vezi nota 27.
46
1445: Pesty F., Krass6 varmegye tortenete, Bp., III, p. 389. Conform Csânki D., Magyarorszag
torteneti foldrajza a Hunyadiak koraban, V, Bp., 1913, p. 60, prima menţiune ar data din 1415, însă
data corectă a documentului este 1515 (DL 29950).
47
Teteki, op. cit., X, p. 393-394, 402-403.
48
Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, coord. A. A. Rusu, ClujNapoca, 2000, p. 149-150.
49
Azi Nădăştia de Jos. Teleki, op. cit., X, p. 588.
45
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Matia, tot Ioan de Hunedoara a anexat cetăţii şi cnezatul Coroieşti aflat în districtul
a fost deţinut anterior cu drept cnezial de către familia de Sălaşu
(Sărăcineştii). În 1463, ei au primit posesiunea respectivă în chip veşnic, fiind
astfel separată de Hunedoara50 , în 1482 Coroieştiul nemai fiind menţionat printre
pertinenţele Hunedoarei. A revenit domeniului abia în 1506. Cnezatele Ruşi şi
Cerbăl sunt menţionate tot ca şi pertinenţe ale Hunedoarei şi au fost date de rege cu
drept cnezial lui Opriş de Mănerău în 1470 (Ruşi), respectiv 1476 (Cerbăl) 51 • Deşi
în acest caz, regele nu specifică perioada când au devenit parte componentă a
domeniului, este vorba foarte probabil tot despre nişte achiziţii ale lui Ioan.
Alături de aceste moşii, care au rămas şi mai târziu în cadrul domeniului,
au existat altele care au făcut parte din domeniu doar o perioadă mai scurtă. Astfel
Ioan de Hunedoara a cumpărat în 1455, de la Andrei Lepes de Varaskeszi, printre
altele, şi posesiuni din comitalul Hunedoara: Alsowarasvyze (Orăştioara de Jos),
Ffelsewuarasuyze (Orăştioara de Sus), Bwthon (Bucium), Gozthos (Costeşti),
Pwthyne/, Lwdesth (Ludeştii de Jos)5 2• Şi despre acestea regele Matia afirmă, întrun act al său din 1463, că ele au fost anexate de tatăl său cetăţii Hunedoara53 . În
1482 nu mai apar ca şi pertinenţe ale cetăţii, ceea ce demonstreză foarte clar că
domeniul din timpul lui Ioan de Hunedoara era altul faţă de cel care ni se
înfăţişează în 1482.
În procesul de formare a domeniului din jurul cetăţii trebuie să avem în
vedere şi colonizări de populaţii. De exemplu Poieniţa Voinii numită în 1380 terra
vacua, în 1482 apare ca şi sat. În spatele acestor date probabil se află o colonizare
sau repopulare, fenomen de altfel foarte greu de surprins în documente.
În timpul lui Ioan de Hunedoara a existat o relaţie foarte strânsă între
domeniile cetăţilor Deva şi Haţeg, respectiv cel al Hunedoarei. Fără analiza
primelor două, practic nu se poate înţelege evoluţia domeniului Hunedoara, nici în
timpul lui Ioan, nici după.
Soarta cetăţii Haţegului la mijlocul secolului al XV-iea este foarte puţin
54
cunoscută . Înainte ca ea să ajungă în proprietatea lui Ioan, cetatea era centrul
districtului cu acelaşi nume (!urati kenezii de districtu castri Haachak). Abia după
moartea lui Ioan de Hunedoara aflăm că fusese în proprietatea sa, fiind menţionată
în acordul din 1457, dintre regele Ladislau al V-lea şi Elisabeta Szilagyi privind
retrocedarea unor cetăţi de către văduvă. Practic nu cunoaştem data la care Ioan de
Hunedoara a pus stăpânire pe cetate, avem la îndemână doar nişte indicii în acest
sens. În 1448 este menţionat castelanul de Haţeg, Ioan (Cândea) de Râu de Mori,
familiar a guvernatorului 55 . Din acest act însă nu reiese dacă la momentul respectiv
cetatea era în proprietatea lui Ioan sau nu. Indicii ar putea oferi posesiunile lui Ioan
Haţeg. Coroieştiul

Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-iea (1402-1473), sub red. A.
A. Rusu, I. A. Pop, I. Drăgan, Cluj-Napoca. 1989, p. 256.
51
1470: DL 29833, 1476: DL 17800.
52
1455: DL 102838.
53
Magyari K., Regesztdk Als6fehervdrmegye leveltdrdb61, în T. T. VIII ( 1907), p. 113.
54
A. A. Rusu, Cetatea Haţegului - monografie istorică şi arheologică, în Sargetia, XVI-XVII ( 19821983), p. 333-359.
55
Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului... , p. 165.
50

https://biblioteca-digitala.ro

18

Radu lupescu

în district care aparţineau de cetate. Astfel, mai multe posesiuni haţegane sunt
amintite în 1453 ca aflându-se în proprietatea fostului guvernator, prin intennediul
domeniului Deva. Dintre acestea, despre Ponor ştim precis că aparţinea de cetatea
56
Haţeg încă anterior anului 1453 • Probabil, alături de aceste moşii din Haţeg, Ioan
de Hunedoara deţinea la data respectivă şi cetatea.
Cetatea Deva a fost donată lui Ioan de către regele Vladislav I. Acest lucru
57
este amintit în actul capitlului Transilvaniei din 1447de punere în stăpânire • l'Îu se
ştie din ce motiv punerea în stăpânire la acea dată s-a amânat (eventual din cauza
pregătirilor de război), iar după moartea regelui în 1444, problema donaţiei regale a
trebuit reluată. Deoarece în perioada de interregnum donaţii mai mari de 32 de sesii
puteau fi făcute numai cu acordul dietei, aceasta a fost cea care a reînnoit dania
regală privind Deva, respectiv şi cetatea Gurghiu, în 1447. Despre Gurghiu ştim că
a fost donat lui Ioan în 1443, deci foarte probabil şi Deva a fost primită
aproximativ la aceeaşi dată. Ladislau al V-lea a emis în 1453 un nou act donaţional
asupra Devei, ocazie cu care în actul de punere în stăpânire emis de capitlul
Transilvaniei au fost enumerate şi pertinenţele cetăţii 58 .
Actul de punere în stăpânire a Devei din 1453 este de o importanţă
covârşitoare privind posesiunile lui Ioan de Hunedoara în comitatul Hunedoara
către sfârşitul carierei sale. Aici sunt menţionate majoritatea posesiunilor sale din
comitat, cu excepţia domeniului Hunedoarei, toate fiind trecute ca şi pertinenţele
cetăţii Deva. În documentul respectiv sunt amintite următoarele posesiuni care pot
fi grupate astfel (v. harta 1):
1. domeniul propriu-zis al Devei: castrum Dewa, Dewa (oraş),
Zenthandras (Sântandrei), Zanthohalom (Sântuhalm), Wamhel, Arky (Archia),
A/mas (Almaşu Sec), Kersecz (Cârjiţi), Kozyelye (Cozia), Tythews, Aranyas, Kawa
(Căoi),
Thersek (Bretelin), Lesnik (Leşnic), Dombrawycza (Dumbrăviţa),
Derczesty, Boya (Boia Bârzii);
2. Joffy (Dobra), cu pertinenţele sale. Acestea nu sunt enumerate separat;
3. districtul Şoimuş: So/mos (Şoimuş), Berekzo (Bârsău), Nyawalyas
(Lunca), Bwryanfalwa (Păuliş), Bolfa/ (Boholt), Karaczonfalwa, Keczkedag
(Chişcădaga), Fyzesd (Fizeş), Thoplycza (Topliţa Mureşului);
4. posesiuni din zona centrală a comitatului: Alsokalantelke (Călanu Mic),
Fewlsewkalantelke (Călan), Thothy (Totia), Zeczel (Strei Săcel), Zenthgywrgh
(Streisângeorgiu), Orozfalw (Ruşi), Strigfalwa (Strei), Alsonadasd (Nădăştia de
Jos), Felsewnadasd (Nădăştia de Sus);
5. posesiuni din districtul Haţeg59 : Bachalar (Băţălar), Jopathak (Vâlcele
Bune), Gonozpathak (Vâlcele), Berekthe (Bretea), Korod (în 1458 Kowrath,
56

Ibidem, p. 47.
Teleki, op. cit., X. p. 197.
58
Hurmuzaki, 11/2, p. 34-35.
59
Aşezările din document privitoare la Hateg au fost publicate în Izvoare privind evul mediu
românesc. Ţara Haţegului.... p. 183. Regestul însă conţine mai multe erori: Fyzesd şi Zeczel sunt
identificate greşii, ele ne făcând parte din district. iar Lenczyna nu este trecută printre aşezările din
57
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Covragiu), Lenczyna (Izvoarele), Chonokos (Cinciş), Waralya (Subcetate), Chopol
(Ciopeia), Zenthpether (Sânpetru), Waad (Vad), Nalaacz (Nălaţi), Reya (Reea),
Bodogazzonfalwa (Sântămăria-Orlea), Karwlyws (Coroieşti), Feyerwyz (Râu Alb),
Bayosd (Băieşti), Ohaba (Ohaba), ambele Lywad (Li vadea), Ponor (Ponor), Paros
60
(Paroş), Maczesd (Măţeşti, azi Zăvoi) • •
Din această grupare a posesiunilor se poate vedea că practic toate
proprietăţile lui Ioan de Hunedoara, fie ele în nordul sau sudul comitatului sau
făcând parte din diferite districte, au fost legate de cetatea Deva. Astfel ni se
înfăţişează un domeniu destul de straniu care nici anterior anului 1453, nici după
această dată, nu mai apare în această formă. Aveam de-a face nu numai cu o
situaţie neobişnuită, dar şi cu o contradicţie, deoarece regele Matia va afirma
despre unele dintre posesiuni că tatăl său le anexase cetăţii Hunedoara. Rămâne
deci de discutat de ce o serie de posesiuni din districtul Haţeg şi din zona centrală a
comitatului aflate mai aproape de Hunedoara, sunt enumerate în 1453 ca făcând
parte din domeniul Deva. Aşa cum am amintit, Ioan a primit Deva de la regele
Vladislav I, donaţie reînnoită de dieta Ungariei în 1447, respectiv de regele
Ladislau al V-lea în 1453. Spre deosebire de Deva, despre cetatea Haţegului nu
dispunem de nici o donaţie regală, şi nu este amintită nici printre actele de întărire
emise de Ladislau al V-lea în 1453, respectiv 1456, deşi în aceste două cazuri toate
domeniile pe care le obţinuse de la începutul carierei sale i-au fost întărite. Foarte
probabil, în cazul cetăţii Haţegului, nici nu a existat vreun act de danie, fiind vorba
despre o însuşire a cetăţii intr-o formă ilegală. Elisabeta Szilagyi a fost obligată de
altfel să retrocedeze cetatea în 1457. Ioan de Hunedoara neobţinând un act legal
asupra stăpânirii cetăţii Haţegului, a anexat posesiunile sale din acel district
domeniului cetăţii Deva, pentru care a primit act donaţional în 1453, an în care a şi
fost pus în stăpânirea acestora. Adică a recurs la o regrupare a proprietăţilor sale
din comitat pentru a asigura un caracter oficial asupra moşiilor pe care le obţinuse
în intervalul 1439-1453. Chiar dacă Ioan a făcut acest pas, posesiunile din centrul
comitatului şi Haţeg erau administrate foarte probabil de către castelanul de
Hunedoara. Aşa se explică de ce regele Matia afirma despre unele dintre acestea
(Nădăştia, Coroieşti) că tatăl său le anexaseră cetăţii Hunedoara. Adică de jure
făceau parte din domeniul Deva, însă de facto aparţineau cetăţii Hunedoara, fiind
administrate de către castelanul de acolo. Aceste date spun foate mult despre
maniera la care Ioan de Hunedoara a recurs în unele cazuri pentru a obţine unele
proprietăţi şi a le menţine în posesia sa.
Faţă de domeniul Hunedoarei, mult mai bine sunt documentate celelalte
domenii şi districte obţinute de către Ioan de Hunedoara, aflate în zone mai
limitrofe, care mai târziu vor apărea ca pertinenţe exterioare al cetăţii. În primul
60

Delimitarea părţilor constitutive ale domeniului a fost făcută şi de către: A. Răduţiu, Domeniul
Deva. localităţile. 1453-1673, în Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşan, sub
red. N. Edroiu, Cluj-Napoca, 1998, p. 67. Delimitarea autorului mentionat diferă, în parte, de cea
prezentă, grupând aşezările din centrul şi sudul comitatului, chiar şi cele din districtul Haţeg în
districtul Strei. Acest district, menţionat se pare o singură dată în 1377, nici nu mai există în secolul
al XV-iea.
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rând trebuie amintite districtele româneşti bănăţene care se pare şi din punct de
vedere cronologic au intrat în proprietatea lui Ioan de Hunedoara mai devreme.
Acestea se învecinau între ele şi respectiv cu domeniul Hunedoarei, formând astfel
unul dintre cele mai extinse domenii compacte ale familiei.
Primul dintre districtele obţinute a fost Jkws. Districtul, împreună cu târgul
61
Margina, a fost zălogită celor doi fraţi Ioan de către regele Albert în 1439 •
Districtul se afla la vest de Hunedoara, în imediata vecinătate al acesteia. Ioan de
Hunedoara 1-a obţinut cu drepturi depline cândva după această dată. În a doua
jumătate a secolului al XV-iea districtul a fost numit uneori Margina după numele
târgului din componenţa sa.
Districtul Bujor62 a fost donat celor doi de către regele Vladislav I, în
august 144063 • Aceasta a fost prima donaţie cu caracter ereditar de care s-a bucurat
familia Hunedorenilor după cea din 1409. În 1446 Ioan de Hunedoara a încercat să
i folosească ca şi proprietate de schimb pentru cetatea Şoimoş. În final, cetatea a
fost obţinută pe alte căi, iar districtul a rămas pe mâna guvernatorului, asupra
64
căruia a obţinut un nou act de donaţie în 1453, repetat în 1456 .
Data la care districtele Fârdea (Twrd) şi Swgdya au intrat în proprietatea lui
Ioan este deocamdată incertă. Alături de Bujor ambele districte au fost zălogite de
Sigismund, lui Ladislau Garai şi soţiei sale în 1427. Nu este exclus ca destinul lor
să fi fost identic în perioada următoare, şi astfel să fi fost obţinute şi acestea două
tot de la Vladislav I. Asemenea districtului Bujor, ele sunt confirmate în
proprietatea lui Ioan atât în 1453, cât şi în 1456. Cu această ocazie a fost
confirmată şi stăpânirea asupra districtului Mănăştiur despre care de asemenea nu
ştim când a intrat în posesia sa.
Începutul asupra stăpânirii districtului Jupani este de asemenea incert. El
apare alături de Bujor în 1446, fiind oferit de Ioan de Hunedoara în schimbul cetăţii
Şoimoş. Deci l-a obţinut cândva anterior acestei date şi este vorba foarte probabil
tot despre o donaţie a lui Vladislav I. Districtul a fost confirmat în stăpânirea lui
Ioan alături de celelalte districte în 1453 şi 1456.
Dintre aceste districte Fârdea a fost înstrăinat de regele Matia în 1464, iar
districtul Jupani a dispărut. Unele sate din componenţa acestuia au fost trecute la
districtul Bujor. Restul districtelor a rămas pe orbita cetăţii de la Hunedoara, fiind
mai târziu socotite pertinenţele exterioare ale acesteia.

B. Perioada regelui Matia. Retrocedarea unor cetăţi coroanei regale, de
Elisabeta Szilâgyi în 1457 a contribuit foarte mult la înlăturarea situaţiilor
confuze privind mai multe domenii obţinute sau transformate de către Ioan de
Hunedoara. În comitatul Hunedoara atât Deva, cât cetatea Haţeg au fost
retrocedate, astfel toate posesiunile din comitat ale familiei au fost anexate cetăţii

către

61

Hurmuzaki, 1/2, p. 657-658.
Azi Traian Vuia.
63
Teleki, op. cit.. X, p. 89.
64
Teleki, op. cit., X, p. 362. Valabil şi pentru districtele Swgdya, Mănăştiur. Jupani. Pentru 1456: DL
37629.
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de la Hunedoara. Regele Matia a dat unele dintre acestea cu titlu cnezial sau
nobiliar unor familii româneşti locale, cum este cazul posesiunilor Nădăştia,
Coroieşti, Ruşi şi Cerbăl, amintite mai sus (v. harta 2).
Tot acum a avut loc şi desfiinţarea completă a ceea ce odinioară fusese
centrul districtului Haţeg. În jurul cetăţii Haţegului gravitau de fapt trei aşezări:
oraşul Haţeg, Sântămăria-Orlea şi Subcetate. Toate cele trei, împreună cu cetatea,
s-au aflat până la mijlocul secolului al XV-iea în proprietate regală. Ioan de
Hunedoara a fost cel care a dezmembrat acest centru, acordând târgul Sântămăria
Orlea lui Ioan (Cândea) de Râu de Mori, respectiv familiei acestuia în 144765 . De la
această dată ea nu va mai fi menţionată ca şi târg, doar ca posesiune. Alături de
cetatea Haţeg, au intrat în posesia lui Ioan de Hunedoara Subcetate şi părţi din
Sântămăria-Orlea, fapt consemnat în 1453. În 1457 atât cetatea, cât probabil şi
oraşul Haţeg, cu Subcetate, au fost retrocedate lui Ladislau al V-lea. Mai târziu,
regele Matia l-a împărţit în două, o parte fiind dată Cândreştilor, iar cealaltă parte a
fost reţinută pentru el însuşi şi anexată domeniilor sale familiale din Hunedoara.
Astfel, în 1462 Ioan Cândreş şi fratele său Ladislau au primit posesiunea Subcetate
cu turnul de piatră de acolo - fosta cetate a Haţegului - şi vama strânsă în târgul
66
Haţeg • Târgul Haţeg, componenta cea mai valoroasă a posesiunii, a fost anexat
domeniului Hunedoara, cu alte câteva moşii haţegane, ce vor fi menţionate în 1482.
De la începutul secolului al XVI-iea la Haţeg este menţionat şi un castellum (curte
întă1Îtă}67. Nu se cunoaşte locul precis al acestuia: putea fi în perimetrul târgului
sau în imediata vecinătate a lui. Este vorba de o construcţie separată faţă de cetatea
anterioară, fiind legat direct de târg. Nu este exclus să fi fost continuarea acelei
domus regia menţionate în Haţeg în 1402, respectiv 141868 •
În urma acestei delimitări, singurul element care a rămas în suspensie a fost
vama din Haţeg, la care, se pare, Hunedorenii nu doreau să renunţe. Primul proces
pe marginea acestei probleme între Cândeştii din Râu de Mori şi Ioan Corvin a avut
loc în 149769, însă, aşa cum reiese din acte, însuşi Matia a fost cel care a reţinut
vama din Haţeg şi a dat-o fiului său în 1482. La aceste procese, de fiecare dată
Cândeştii au avut câştig de cauză, însă, se pare că de facto nu au reuşit să
dobândească vama.
Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului... , p. 142, 150.
ibidem, p. 254. Calificarea vechii cetăţi (castrum) a Haţegului drept turn (turris lapidea) ridică mai
multe semne de întrebare: este vorba doar de confirmarea unui nou calificativ cu caracter juridic
care eventual a implicai şi o modificare în structura cetăţii, sau - aşa cum afirmă A. A. Rusu cancelaria regală a fost "'înşelată'' şi în spatele termenului de turn folosit în document se afla cetatea
în vechea sa formă? (A. A. Rusu, Cetatea Haţegului ... , p. 344). Răspunsul este foarte dificil de dat
în condiţiile în care chiar şi izvoarele scrise de mai târziu nu sunt consecvente. Astfel. în 1496,
vicevoievodul Transilvaniei o numeşte cetate (DL 46331 ), iar în 1499 voievodul Transilvaniei
aminteşte de turn (DL 31157). Personal cred că ar fi vorba de primul caz, ce a implicat dezafectarea
incintei exterioare a cetăţii şi construcţia doar acelui zid mic de incintă care a apărat intrarea în
donjon. În ce priveşte diferenţele de termen probabil este vorba despre incoerenţele terminologice
des întâlnite în diferitele cancelarii.
67
Prima menţiune datează din 1504 (Csănki, op. cit., V, p. 45).
68
Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului... , p. 37, 71.
69
Pesty, op. cit., III, p. 473-474.
65
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La 8 aprilie 1482 cetatea Hunedoarei a fost dată de regele Matia fiului său
nelegitim, Ioan Corvin, iar punerea în stăpânire a avut loc în iunie70 • Acest act are o
importanţă deosebită în ce priveşte structura domeniului, el fiind de fapt prima
enumerare a pertinenţelor cetăţii. Mulţi istorici s-au folosit de ea pentru a defini
extinderea domeniului chiar la începuturile sale. Astfel s-au ajuns la cifre variind
între 25 şi 40 de sate privind mărimea domeniului în 1409. În document sunt
amintite următoarele posesiuni (v. harta 2/ 1:
a. cetatea şi târgul Hunedoarei, Thothy (Totia), Kalan (Călanu Mic),
Benehkyral (Zenthkyra/, Sâncrai), Rws (Ruşi), Nadasd (Nădăştia de Jos), Thelek
(Teii ucu), parte din Boythor (Buitur);
b. Charna (Cinciş-Cerna), Lwba, Thoplyka (Topliţa), Walya (Vălari),
Belch (Ghelari), Pa/astra, Rwda (Ruda), Poyanicha (Poieniţa-Voinii), Pestesel,
Monyaromenthe (Alun), Hohodol (Sohodol), Gozthaya, Nadabar, Rwnk (Runcu
Mare), Chereswr (Cerişor), Gawasdywar (Govăjdia), Chenber (Cerbăl), Zecheth
(Socet), Oynaz, Frazynath, Dobromer (Zlaşti), Ferech (Feregi), Poyamcha
(Poieniţa Tomii), Aranyas (Arănieş);
c. în districtul Haţeg: oraşul şi vama din Haţeg, Waralya (Subcetate),
Bayosd (Băieşti), Ponor (Ponor), respectiv părţi din Lyuad (Livadia), Barbathwyze
(Râu Bărbat), Poros (Paroş), Maczesd (Zăvoi);
d. districtele din comitatul Timiş: Hwkws, Mansa (Margina),
Wyzesmonostor (Mănăştiur), Swdya, Bosar (Bujor), Thwrd (Fârdea).
În ce priveşte districtele timişene, respectiv posesiunile din districtul
Haţeg, procesul de intrare a acestora pe orbita cetăţii Hunedoarei, aşa cum reiese
din datele prezentate mai sus, este relativ bine cunoscută. Mult mai problematică
este soarta aşezărilor din jurul Hunedoarei, aşa-numitele pertinenţe interioare.
Aceste aşezări pot fi grupate din punct de vedere geografic în două regiuni, care, se
pare, reprezintă în parte şi două istorii diferite. Prima regiune (grupul a), se află la
est de Cerna până spre cursul Streiului. Aşezările din această regiune nu formează
un teritoriu compact, ele fiind separate de o serie de moşii din proprietatea altor
familii. Conform actului de punere în stăpânirea domeniului Deva din 1453, aceste
posesiuni fuseseră obţinute încă de către Ioan de Hunedoara şi trecute atunci la
cetatea Deva. Mai târziu, conform actelor regelui Matia privitoare la posesiunea
Nădăştia şi cnezatul Ruşi, acest grup de aşezări a fost trecut la cetatea Hunedoara şi
tot aici le întâlnim şi în 1482. Numărul lor a scăzut între timp datorită donaţiilor
făcute de regele Matia. Cealaltă regiune - format din grupul b - se află la vest de
Cerna de-a lungul afluenţilor Zlaşti, Govăjdia, Valeriţa şi, spre deosebire de prima
regiune, este compactă. Această regiune reprezintă, de fapt, cea mai mare enigmă a
domeniului Hunedoara. Foarte probabil este vorba despre partea vestică a vechiului
district din jurul Hunedoarei. După toate aparenţele a constituit cea mai veche şi
constantă pertinenţă a cetăţii despre care practic nu ştim nimic. În ce priveşte
înglobarea acestei regiuni în domeniul Hunedoarei avem doar un singur indiciu: la
70
71

1482: DL 37652, 37653.
M. Valea, M. Homorodean, A. Nistor, Toponimie hunedoreană, în Sargetia, XXV (1992-1994), p.
447-503.
.
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1414 Zlaştiul încă făcea parte din districtul regal. În rest, nu cunoaştem mct
perioada, nici procesul prin care familia Hunedorenilor a pus stăpânire asupra zonei
respective. Posesiunile de aici nu au fost înstrăinate definitiv nici de regele Matia.
Unele dintre moşiile de pe teritoriul său erau cnezate, de exemplu Cerbăl, amintit
în 1476, când regele Matia l-a dăruit lui Opriş de Mănerău, însă doar cu titlu
cnezial 72 •
Posesiunile din districtul Haţeg au avut o soartă identică cu cele din
regiunea de est a domeniului Hunedoarei (grupul a). Ele au fost obţinute încă de
Ioan de Hunedoara, şi cele care au supravieţuit donaţiilor regelui Matia apar în
1482 anexate cetăţii Hunedoara. Singura excepţie este însăşi oraşul Haţeg, despre
care nu se poate stabili când a devenit proprietatea Hunedorenilor. Prima menţiune
a sa în această ipostază este în actul din 1482. Aici a fost construit ca şi centru
zonal un castellum, amintit pentru prima dată în 1504, care înlocuia funcţia cetăţii
73
de odinioară ce fusese dată de regele Matia Cândreştilor .
Districtele timişene au fost obţinute tot de Ioan de Hunedoara, de la regele
Vladislav I. Cu excepţia districtului Jupani, care a dispărut între timp, părţi din el
fiind anexate districtului Bujor, restul districtelor se regăsesc în actul din 1482. Pe
lângă faptul că teritoriul acestor districte s-a modificat într-o oarecare măsură,
trebuie să remarcăm şi schimbarea survenită în privinţa raportului dintre ele şi
cetatea Hunedoara: pe când în timpul lui Ioan de Hunedoara districtele erau entităţi
separate acum au fost subordonate cetăţii de la Hunedoara, fiind considerate
pertinenţe exterioare ale acestuia.
După moartea lui Ioan Corvin, iar apoi a fiului său, în anul următor, familia
Hunedorenilor s-a stins pe linie patemă. În 1506, dintre nenumăratele domenii ale
lui Ioan Corvin, regele Vladislav al Ii-lea a dăruit o parte văduvei acestuia, Beatrix
de Frangepan. Printre ele s-a aflat şi întregul domeniu Hunedoara. Cu această
ocazie au fost enumerate toate pertinenţele cetăţii, documentul în cauză reflectând
situaţia domeniului în momentul stingerii dinastiei Hunedorenilor. Diferenţele
rezultate prin comparaţia domeniului Hunedoara din 1506, cu cel din 1482,
demonstrează clar dinamica acestor proprietăţi (v. harta 4). Astfel, în 1506 nu mai
apare Cerişor printre pertinenţele interioare ale Hunedoarei, însă apar alte posesiuni
noi: Monyarosd (Mănerău), Brathyaza, Rekeche (Poiana-Răchiţelii) şi Lymperd
(contopită cu Govăjdia). Nu este exclus ca o parte dintre acestea să fie rezultatul
unor noi colonizări, de exemplu Poiana-Răchiţelii, în legătură cu exploatarea
lemnului, acesta fiind aşezarea cea mai vestică a pertinenţelor interioare, situată în
M-ţii Poiana Ruscăi. În districtul Haţeg avem de-a face cu aceeaşi dinamică a
satelor. Astfel, în 1506 au mai apărut alături de cele menţionate în 1482,
Sântămăria-Orlea, Coroieşti şi Ohaba. Acestea au fost obţinute încă de către Ioan
de Hunedoara, însă regele Matia le-a dăruit altor familii, prin urmare în 1482, nici
nu figurau printre pertinenţele Hunedoarei. Totuşi, apariţia lor în 1506 în acest
cadru se poate explica cel puţin prin stăpâniri parţiale din acele posesiuni.
72

1476: DL 17800.
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Csănki, op. cit., V, p. 45.
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Înainte de a părăsi acest subiect este necesară clarificarea unei probleme cu
care m-am confruntat deseori. Deşi ştim precis că mai multe posesiuni, în special
cele aflate în Haţeg, erau în posesia unor familii locale cu titlu nobiliar, totuşi ele
figurează de multe ori ca şi pertinenţe ale Hunedoarei, şi deci aflate în proprietatea
Hunedorenilor. De exemplu, Subcetate, în 1462 a fost dat de regele Malia,
Cândreştilor, care au rămas constant în posesia ei. Totuşi posesiunea respectivă
apare şi în documentele din 1482 şi 1506 ca şi proprietate a Hunedorenilor. Cu atât
mai confuz este acest lucru cu cât Subcetate nici nu este trecută printre posesiunile
stăpânite parţial, deşi în documentele respective există şi o asemenea categorie. Cu
toate că aceast fenomen se explică de obicei tot printr-o stăpânire parţială, cred că
ea este încă o problemă deschisă.
Cea mai importantă concluzie la acest capitol este constanta transfonnare a
domeniului. Acest lucru se reteră atât la pertinenţele exterioare, cât şi cele
interioare. În privinţa mişcărilor de posesii ale pertinenţele exterioare avem câteva
date mai sigure ele fiind implicate în diferite tranzacţii. Pentru pertinenţele
interioare, deşi nu dispunem de date directe, şi în cazul lor se poate observa o
dinamică, legată probabil şi de mişcări de populaţie. Acest fapt demonstrează
foarte clar cât de periculoasă este proiectarea unor date târzii pentru perioade mai
timpurii de existenţă a unor domenii.
Organizarea domeniului
În răstimpul de aproape un secol cât Hunedoara a fost în proprietatea
Hunedorenilor ( 1409-1506), simpla posesiune primită de Voicu a evoluat spre una
dintre cele mai complexe domenii ale Ungariei. Despre adevărata sa structură din
etapa finală aflăm nu atât din actele de până la începutul secolului al XVI-iea, cât
mai cu seamă din cele ale administraţiei din timpul lui Gheorghe de Brandenburg.
Acestea însă au constituit subiectul unui studiu amănunţit publicat de Iosif Pataki,
astfel că în cele ce unnează o să mă refer doar la izvoarele scrise din perioada
precedentă.

Fonnarea acestui domeniu a pornit de la o simplă posesiune a Hunedoarei.
Într-o primă etapă Hunedorenii au pus stăpânire asupra teritoriului aflat la vest de
Cerna care, împreună cu cetatea construită pe la mijlocul secolului al XV-iea, a
format un domeniu de cetate. Ioan de Hunedoara a obţinut mai multe posesiuni în
comitatul Hunedoara, însă datorită unei conjuncturi politice mai favorabile, acestea
au fost anexate cetăţii Deva. Tot el obţinuse şi districtele timişene care în timpul lui
au rămas unităţi separate, nesupuse nici unei cetăţi. După ce Elisabeta Szilâgyi a
fost nevoită să retrocedeze regelui, printre altele, cetăţile Deva şi Haţeg,
posesiunile hunedorene ale familiei au fost trecute la cetatea Hunedoara. Astfel
domeniul acestuia a început să se extindă semnificativ în special la est de Cerna şi
în districtul Haţeg. Regele Matia a extins şi mai mult domeniul Hunedoarei prin
subordonarea districtelor timişene moştenite de la tatăl său. Nu se ştie când a avut
loc acest eveniment, în 1482 ele figurează deja ca şi pertinenţe ale cetăţii. Prin
unnare, perioada stăpânirii regelui Matia a marcat un nou capitol în istoria
domeniului, fiind momentul trecerii de la un domeniu cu o structură mai simplă, la
https://biblioteca-digitala.ro
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unul mai complex structurat pe regiuni (districte). În perioada respectivă, forţa
al cetăţii s-a manifestat nu numai în cazul Hunedoarei, dar şi în cazul
multor altor cetăţi, de exemplu Şoimoş, care cuprindea opt districte şi regiuni.
Structura domeniului Hunedoara reiese cel mai bine din documentul de danie din
1506, dat în favoarea Beatricei de Frangepan. În anul respectiv era compus din
unnătoarele elemente:
- o cetate (Hunedoara): centrul întregului domeniu, reşedinţa castelanului
şi a unei părţi a administraţiei;
- trei curţi fortificate (castellum): erau centre regionale ale domeniului, cea
din Haţeg a pertinenţelor din acest district, Margina şi Mănăştiur a districtelor din
comitatul Timiş;
- cinci oraşe-târg: Hunedoara, Haţeg, Margina, Mănăştiur, Bujor;
- 144 de sate.
Din punct de vedere administrativ, domeniul se compunea din posesiunile
din comitatul Hunedoara, având centrul la Hunedoara şi Haţeg, respectiv patru
districte: Fârdea, Jkws, Swgdya, Bujor. Dintre ele Fârdea şi Jkws erau supuse curţii
din Margina, iar Swgdya şi Bujor, curţii din Mănăştiur.
Chiar şi numai din analiza elementelor componente ale domeniului reiese o
ierarhie bine definită în structura sa, axată în principal pe cetate şi curţile fortificate
ale domeniului. Această ierarhie se reflectă - în măsura în care se poate reconstitui
- şi în structura personalului administrativ asupra căreia o să revin mai jos.
În ce priveşte componentele cu caracter economic, ele constituiau foarte
probabil principala atracţie a domeniului. Alături de pădurile întinse, în special
înspre Munţii Poiana Ruscăi, domeniul se remarca prin minereurile aflate pe
teritoriul său: aur, argint şi fier. Nu se ştie când au obţinut Hunedorenii dreptul de a
exploata aceste minereuri, exploatarea celor neferoase fiind drepturi regale. Rolul
Hunedoarei a crescut şi mai mult prin faptul că a devenit loc de preschimbare a
aurului, menţionat pentru prima dată astfel în 1506. Însă conform unui document
din 1512, dreptul de preschimbare a fost obţinut de către Ioan Corvin încă de la
tatăl său. Avea drept de monopol asupra preschimbării aurului şi argintului găsit pe
un teritoriu mai mare decât cel al comitatului Hunedoara 74 •
Alături de veniturile din minerit şi preschimbarea metalelor, o altă sursă
importantă de venit o constituiau vămile. Pe domeniul Hunedoara existau patru
vămi, la Margina, Bujor, Mănăştiur şi Haţeg. Dintre toate, cea din Haţeg avea o
importanţă deosebită datorită poziţiei sale pe traseul ce lega Transilvania de Banat.
Aşa cum am arătat, regele Matia a dăruit printre altele şi vama Haţegului
Cândreştilor care însă de facto n-au apucat să intre în posesia ei, deşi au intentat
mai multe procese stăpânilor Hunedoarei. Vama a rămas în posesia Hunedorenilor
fiind percepută de către castelanul de Hunedoara.
centripetă
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Pataki. op. cit., p. 156.
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Castelanii. Personalul. Administraţia
Pe baza datelor publicate de Dezso Csanki şi întregite de Geza Entz75 , mai
mulţi castelani din secolul al XIV-iea au fost puşi în legătură cu cetatea de la
Hunedoara. Interpretarea lor, ca şi castelani ai Hunedoarei era un principal suport
pentru cei care acceptau existenţa unei cetăţi acolo anterior secolului al XV-iea.
Cum am amintit, Engel Pal a fost cel care a demonstrat incorectitudinea acestei
interpretări, acei castelani fiind de fapt încredinţaţi cu administrarea domeniului
Bologa, centrul căruia se afla la Huedin (Banffyhunyad, jud. Cluj). În urma
înlăturării acestei confuzii o singură informaţie poate eventual să dea loc la discuţii:
un document din 1398, conform pasajului publicat de Entz, aminteşte de castel/ani
in Haczak et in Huniad constituii. De fapt este vorba de ... universis et singulis
nobilibus... castellanis, vicecastellanis et presertim caste/Ianis in Haczak et in
Huniad constitutis... , adică Hunedoara servea numai ca loc de adunare 76 •
Primul castelan al cetăţii de la Hunedoara apare în 1446, într-un moment în
care domeniul atinsese probabil o extindere mai mare şi nu este exclus ca Ioan de
Hunedoara să-şi fi însuşit la momentul respectiv şi exploatarea metalelor preţioase.
Primul castelan numit a fost Francisc Paznadi, un om cu o oarecare educaţie, fiind
numit litteratus. Se afla în relaţii strânse - de rudenie? - cu Blaziu Keszi,
castellanul cetăţii Şoimoş, de asemenea un literat. Ambii erau proprietarii satelor
Chesinţ şi Sarzow, din comitatul Arad. Cei doi erau oameni de mare încredere ai
guvernatorului, iar prin numirea lor la conducerea celor două cetăţi s-a format o
axă de stăpânire puternică de-a lungul Mureşului. Francisc a rămas castelan şi după
moartea voievodului, ultima ştire despre el datând din 145877 •
Din timpul regelui Matia cunoaştem mai mulţi castelani. În acestă perioadă
cetatea a devenit cea mai importantă din comitat, devansând-o nu numai pe cea din
Haţeg, dar şi pe cea de la Deva, prin extinderea domeniului şi prin faptul că de
acum castelanii Hunedoarei îndeplineau şi funcţia de comite. Ca urmare a acestor
transformări, administrarea domeniului a devenit mai dificilă, fiind necesară
cooptarea mai multor castelani, secondaţi de vicecastelani. Primii vicecastelani pe
care îi cunoaştem sunt Ioan Belavari din 146278 şi Gheorghe Horvat din 146479 • În
1477 la conducerea domeniului sunt amintiţi doi castelani: Gheorghe de Laak şi
Ioan de Polyen 80 • Între anii 1479-1491, castelanul cetăţii a fost Vincenţiu de
81
Timişoara, alături de care, în 1479, se afla Andrei de Wayca , iar în 1483, Paulus
82
Magnus • Alături de Vincenţiu, ultimul castelan al cetăţii, până la moartea regelui
Csănki. op. cit., V, p. 46; Entz G., Die Baukunst Transsilvaniens im 11-13. Jahrhundert, în Acta
Historiae Artium, XIV (1968) fasc. 3-4, p. 173-174; idem, Erdely epiteszete a 14-16. szazadban,
Kolozsvăr, 1996, p. 499; Rusu, Castelani ... , p. 16-21; Engel. op. cit., p. 330.
76
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, III, sub red. Franz Zimmermann,
Carl Werner, Hermannstadt - Sibiu, p. 228-229.
77
Sz. XXI ( 1887), p. 48-49.
78
1462: DL 29514. Data de 1456 este greşită la Entz, Baukunst... , p. 174.
79
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, VI, p. 386.
80
T. T. VIII (1907), p. 96-97.
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HTRTE. V ( 1889), p. 97-98.
82
Ibidem, p. 98-99.
75

https://biblioteca-digitala.ro

Domeniul cetăţii Hunedoara în timpul Hunedorenilor

27

Matia a fost Andrei de Hobiţa (Wyzkez). Acesta era, de fapt, omul regelui, care se
ocupa de soarta Hunedoarei chiar şi după donarea cetăţii lui Ioan Corvin. În 1484,
alături de Andrei este amintit şi Dionisie de Gyor (Dionisius de laurinum) 83 • Între
timp a intervenit o schimbare majoră în statutul juridic a comitalului: Ioan Corvin,
pe lângă titlul de duce de Lipt6, a primit şi cel de comite perpetuu al Hunedoarei 84 •
Acest lucru însemna că funcţia de comite al Hunedoarei a devenit ereditară în
familie, comitalul fiind scos de sub autoritatea voievozilor. Prima menţiune a
titlului datează din 1479, deci îl purtase deja în momentul primirii cetăţii
Hunedoarei de la tatăl său, în 1482. În unna obţinerii şi a cetăţii s-a fonnat un
obicei ca stăpânii ei, prin intermediul castelanilor lor, să exercite şi funcţia de
comite, obicei întărit de Vladislav al Ii-lea în 1493 85 . Nu este vorba despre
împletirea a două funcţii (de castelan şi de comite), ci a statutului de proprietar al
cetăţii cu funcţia de comite. Asistăm de fapt la ultima fază a procesului de
impunere a cetăţii de la Hunedoara în regiune, care astfel practic a supus comitatul.
Chiar şi după crearea titulaturii de comite perpetuu, conducerea efectivă a
comitatului a rămas pe mâna castelanilor de Hunedoara care aveau în continuare
atribuţii de comiţi şi vicecomiţi de Hunedoara.
Castelanii lui Ioan Corvin au apărut abia după moartea tatălui său: Toma
Kis cu puţin înainte de 149286 , iar vicecastelanul Ioan, în 149287 • Cel mai important
dintre castelanii acestei perioade a fost Ioan Bikli, care apare în izvoare începând
cu 1495. Prezenţa sa în fruntea cetăţii marchează o perioadă de apogeu în ce
priveşte autoritatea castelanilor. Nu a fost doar un simplu funcţionar a stăpânului
castelului, ci a ajuns chiar să dispună de cetate. În 1498, Ioan Corvin aflându-se
într-o criză financiară continuă, i-a zălogit castelanului cetatea pentru 1200 de
tlorini 88 • Castelanul nu a devenit proprietarul cetăţii, însă Ioan Corvin se angaja că
nu-l va mişca din funcţie până nu-şi plăteşte datoria. Cetatea fusese zălogită şi altor
persoane mult mai ii:ifluente, însă nici unul nu a izbutit să intre efectiv în posesia ei.
Ioan Bikli a fost singurul care dispunea de cetate. El chiar a apucat să-i întregească
domeniul cu anumite părţi de care a fost privat de către Ştefan Batori, voievodul
Transilvaniei. Ulterior relaţia dintre castelan şi Ioan Corvin s-a înrăutăţit, cauza
probabilă fiind incapacitatea ducelui de a-şi plăti datoria. Abia în 1505 a izbutit
ducele să reintre în posesia cetăţii 89 •
Castelanii aveau în anturajul lor o serie de oameni care îi ajutau în
administrarea domeniului. În cazul Hunedoarei nu cunoaştem numărul lor şi nici
funcţiile pe care le îndeplineau, deţinem doar nişte infonnaţii răzleţe privind
existenţa acestora. Ioan Bikli de exemplu a primit salvus conductus şi pentru
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1484: DL 37660; 1488: DL 26442, 46091.
1479: DL 27714. Schonherr Gyula Hunyadi Corvin Janos. Bp .. 1894. p. 21.
85
Pataki, op. cit., p. 129.
86
1492: DL 29868.
87
1492: DL 29875.
88
1498: DL 37718.
89
Efortul lui Ioan Bikli de a întregi domeniul şi alte investitii ale sale: 1505: DL 21499: acordul
nupţial cu Margareta de Harina: DL 36405.
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oamenii săi să părăsească cetatea, care însă din păcate nu sunt enumeraţi 90 • În 1462
91
mai este amintit un portar al cetăţii ca reprezentant al castelanilor de acolo •

Concluzii
Studiul domeniului Hunedoarei arată foarte clar ceea ce a fost deja
semnalat în istoriografia mai nouă, privitor la raportul dintre cetate şi domeniu:
cetăţile erau în principal centre în jurul cărora se coagulau domenii şi de unde
acestea erau administrate 92 • După cum reiese şi din datele prezentate mai sus,
cetatea de la Hunedoara a devenit un asemenea centru, iar domeniul care s-a format
în jurul său a cunoscut mai multe etape de extindere. Într-o primă fază domeniul
cuprindea o parte din vechiul district al Hunedoarei, regiunea aflată la vest de râul
Cerna, fiind după toate aparenţele cea mai veche şi constantă parte a pertinenţelor
cetăţii. Ulterior, Ioan de Hunedoara a extins acest domeniu cu o serie de noi
posesiuni aflate în zona centrală a comitatului şi în districtul Haţeg. Deşi acestea
figureză în 1453 ca parte componentă a domeniului Deva, în realitate ele au fost
administrate de către castelanul de Hunedoara. Perioada regelui Matia a marcat o
nouă etapă în evoluţia domeniului. Acum au fost subordonate Hunedoarei
districtele timişene, marcând ultima fază de evoluţie a sa. Aceste tipuri de domenii
pe lângă aşa numitele pertinenţe interioare aflate în imediata vecinătate a cetăţii, se
compun din una sau mai multe districte (ţinuturi) cu centre proprii, care la rândul
lor sunt subordonate cetăţii-reşedinţă. Formarea acestor structuri a marcat ultima
fază în evoluţia domeniilor medievale.
Transformările petrecute în sistemul de proprietăţi din comitatul
Hunedoara în timpul lui Ioan de Hunedoara au influenţat în parte atât caracterul
comitatului, cât şi raporturile de forţe existente la nivel local. Trecerea cetăţii
Haţegului în proprietate privată, chiar dacă după 1457, pentru câţiva ani a revenit
coroanei regale, a marcat începutul ruperii relaţiei dintre cetate şi district. Acest
proces s-a împlinit treptat în a doua jumătate a secolului al XV-iea, când cetatea şi
oraşul au rămas definitiv în proprietate privată şi aceeaşi soartă au avut-o şi o serie
de cnezate haţegane. Ruperea relaţiei dintre cetate şi district se pare că nu a avut
consecinţe asupra societăţii româneşti locale, însă această problemă rămâne
deocamdată o temă de cercetare deschisă.
De numele lui Ioan se leagă nu numai începutul transformării districtului
regal într-un "district nobiliar", dar şi transformările petrecute în poziţia ocupată de
principalele cetăţi în cadrul comitatului. Până spre mijlocul secolului al XV-iea
locul de frunte în comitat l-a ocupat Deva, al cărui castelan purta şi funcţia de
comite. Alături de Deva, al doilea ca importanţă, era ocupat de cetatea Haţeg al
cărei castelan, în prima jumătate a secolului al XV-iea, apare tot ca şi comite. Însă
la mijlocul secolului situaţia s-a schimbat. Datorită personalităţii lui Ioan de
Hunedoara, cetatea construită de el a început să se impună ca şi centru de comitat,
90
91

92

1504: DL 37770.
1462: DL 29515.
Engel P., Var es hatalom. Az ura/om territorialis a/apjai a kozepkori Magyarorszagon, în
Vilagossag, XXV ( 1984), p. 288-295. 367-375.
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detronând practic celelalte două cetăţi, mai ales după ce ambele au intrat în posesia
sa. Francisc Pâznâdi a fost primul castelan al Hunedoarei, din 1446, care era
totodată şi comite, la început încă împreună cu castelanul Devei, Matia Râpolti, iar
din 1452, singur. În a doua jumătate a secolului al XV-iea cetatea Hunedoara s-a
impus definitiv în fruntea comitatului. Prin acordarea titlului de comite perpetuu al
Hunedoarei lui Ioan Corvin, iar apoi prin obţinerea de către acesta a cetăţii, statutul
de proprietar şi funcţia de comite s-a împletit, relaţie întărită şi de către regii de
după Matia. Astfel practic Hunedoara şi-a redobândit importanţa de odinioară când
dăduse numele comitatului ca centru al acestuia. Însă esenţa acestui centru evident
s-a schimbat foarte mult de atunci.

The Estate of Hunedoara Castle in the Age of the Hunyadis
(Abstract)
The presen/ ar/iele focuses on the evolution of the estate of Hunedoara castle. especially on
ils owners and how the estate was gradually enlarged. Although this is only one of the main castle
domains, of the medieval Hungarian kingdom. its owners. the Hunyadi family, conferred a special
importance on .ii, and ii became the subject for severa/ works of modern scholarly research and
interpretat ion. The land property of Hunedoara was granted to the Hunyadi family in 1409. Scholarly
interes/ concerning the estate star/ed in the mid-l<lh century. when the dona/ion charter was
published for the flrst time by Fejer Gyorgy and was interpreted by Teleki Jozsef in his great
monograph aboul the Hunyadi era. Since then severa/ misleading interpretations have emerged,
especially concerning the dimensions of the original land grant and how the estate evolved. ln
general. scholars madea.fundamental mistake by projecting theflrst record of the component parts of
the estate. dated 1482. back in time. Between 1409 and 1482 the estate underwent severa/ changes
and scholarly research has to follow another methodology to establish the diffqent periods of its
evolution. Wrillen sources are very scarce, bui there is some evidence that makes it possible to
determine al teas/ the main periods of domain enlargement. My investiga/ion was based especially on
these sources.
Concerning the antecedents. sometime between the J l'h and l J'h century a fortifica/ion
functioned al Hunedoara (identified noi far from the present-day costie). which was al teas/ for a
while the center of Hunedoara County. During that period the county took over the name of ils center.
Besides the fortifica/ion a large cemetery was revealed that suggests the existence of a sel//emenl in
the region. This supports the idea of a signiflcant sel//ement-complex that once was the centre of the
county. When Hunedoara is mentioned for the flrst time in 1278 the fortifica/ion was no longer
functioning. or al /easl was no /onger the center of the counly, its place having been laken over by the
castle of Deva. Although Hunedoara fost its former importance, a district emerged around ii that stil/
existed al the beginning ofthe l 5'h century.
Part of the Hunedoara district was granted as 'nova donatio' to the Hwiyadi family in
1409. Basically there are two questions to be answered concerning the royal grant: what was the
territorial ex lent ofthe donat ion. and was a castle pari of the donai ion? The question about the cast le
has already been answered by Pal Engel, who demonstra/ed that no castle was part ofthe dona/ion in
1409. The territorial extent ofthe royal grant was debated extensively in scholarly research, with the
suggested number of villages varying between 40 and 2-5 se///ements. ln this paper I try to
demonstrate /hat only Hunedoara and no other villriges were obtained by the Hunyadi family al that
time.
Hunedoara was the flrsl real estate of the family in Hungary. later they started to extend
this property, and the framework of this enlargement in the flrst stage was the district around
Hunedoara. This land refers mainly to a region situa/ed west of the Cerha River, which was the o/des/
and always part of the estate. John Hunyadi continued to enlarge the estate with severa/ new
https://biblioteca-digitala.ro
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properties situated in the central region of the county and in the district of Haţeg. Although these new
acquisitions were counted in 1453 as pari of the domain of Deva cast le, in reality they were managed
by the castel/an of Hunedoara, and only a special set of circumstances constrained Hunyadi to attach
them de jure to Deva.
The ownership of King Matthias marked a new period in the history of the estale. He mode
severa/ districts that had been acquired by John Hunyadi in Timiş County subjecl to the costie of
Hunedoara. This was the last stage of evolution of the estate. This new type of estate, beside the socalled inner appartenances, consisted of severa/ outer districts (regions) with own centers linked to
/he main costie, in this case Io that of Hunedoara. The emergence of such doma ins marked the final
period of their evolution in the Middle Ages.
The changes that took place in /he system ofprivate properlies of Hunedoara County in the
time ofJohn Hunyadi gradually changed the charac/er ofthe county. For example. when Haţeg castle
- the center of the royal Haţeg district. part of Hunedoara county - became the private property of
Hunyadi, this led to the final break up of the relat ion between lhe district and the costie. The resuit of
this process - by which many olher villages in the district became private property - was that the
district /ost its royal character and became a noble one. fi seems that these changes had no influence
on local Romanian society; however, this question is stil/ open for further research.
The above-mentioned change was noi the only one that occurred in the Hunyadi era in the
tije ofthe county. There was a/so a change in the role played by different castles of the county. Before
the mid-I 5'h century the main center of the county was Deva castle, where the comes had his
residence. Deva was followed in importance by the costie of Haţeg. Around the mid-15'h century this
hierarchy changed, basically owing to the authority of the Hunyadis. Their residence, the ' costie of
Hunedoara, star/ed to take over the place of Deva; the castel/an of Hunedoara was a/so the comes of
the county. ln the second half of the I 5'h century the costie of Hunedoara definitively became the
center of the county, a reia/ion strengthened by King Matthias, who granted the costie to his son,
Johannes Corvinus, and invested him with the perpetuai title of comes of Hunedoara county. ln this
way the castle regained its former status when ii gave its nome to the county in the early Middle Ages.
The essence ofthis centre, however, was fimdamentally different /rom the earlier one.
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Negustoresele din Cluj În prima jumătate a secolului al XVII-iea
Şaro/ta SOLCAN
Prezenţa

femeilor în viaţa economică medievală a fost deosebit de
de diversificată, de la activitatea casnică la truda pe ogoare, de la
munca în ateliere meşteşugăreşti la cea de comerciantă în pieţele oraşelor şi
târgurilor. Imaginea negustoresei ne este poate cel mai bine cunoscută, deoarece ea
a fost descrisă adeseori de călătorii care au trecut prin ţările române. Astfel, Evlia
Celebi referindu-se deopotrivă la spaţiul extracarpatic şi la cel intracarpatic,
sublinia cum "după obiceiul creştinilor din alte părţi, şi aici mărfurile le vând
femeile şi fetele" 1•
Despre femeia negustoreasă s-au păstrat o serie de documente precum
procesele, registrele de impozit şi cele vamale. Pe baza lor se poate încerca
reconstituirea portretului acestor femei, a locului lor în comerţ şi a problemelor pe
care le aveau de întâmpinat. Listele de contribuţie publică pentru războiul cu tătarii
din Clujul anilor 1658-1661 cuprind o serie de negustorese - ţărănci românce care au venit din satele din jur pentru a desface printre alte produse şi lâna, grâul,
2
ovăzul, caşul, slănina, brânza, untul, pâinile . În comerţ erau implicate deopotrivă
fete şi femei măritate, tinere şi vârstnice. Astfel în afara celor menţionate de Evlia
Celebi la Mediaş, Rupea, Râmnic, registrele clujene amintesc de românce bătrâne
venite cu marfă ori neveste de preoţi ca cea din Pata3• Ele în general şi-au desfăcut
mărfurile în târguri, dar aşa cum descria Frarn;:ois de Pavie la 1585, în timpul
călătoriei din Moldova, nu refuzau să-şi vândă produsele nici pe drumuri unde "noi
întâlneam adesea laolaltă douăzeci sau treizeci din acele trăsuri mici ... şi pe fiecare
din ele era câte o fată care se întorcea de la târgul din satele dimprejur, frumoase
<toate> peste măsură şi fără meşteşug, cu o cunună de flori pe cap pentru a arăta că
sunt încă în aşteptarea măritişului; noi cumpăram de la ele în trecere lapte, prepeliţe
(pe care le numesc în limba lor "perpelissa") şi ouă cu care mai multe din aceste
fete îşi umpluseră trăsurelele până sus şi le aşezaseră cu vârful în sus, pe care ele
4
călcau şi se sprijineau fără să le spargă" • În majoritatea lor aceste negustorese erau
implicate în comerţul local, mărfurile lor fiind alimente ori alte produse obţinute în
pregnantă şi

gospodărie.

1

Călători străini despre ţările române, VI, ed. de Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, M. A.

Mehmet, Buc., 1976, p.583. 604, 728.
V. Lechin\an, Achiziţii de produse agricole si meşteşugăreşti ale municipalitii/ii clujene de la ţăranii
români. Secolul al XVII-iea, în Acta Musei Poro/issensis, XVIII ( 1994). p. 271-320.
3
Ibidem, p. 284, 307.
4
Călători străini ... . III, ed. de Maria Hol ban. M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. P.
Cemovodeanu, Buc., 1971. p.184.
2

Medi~valia

Transilvanica, tom V-VI, 2001-2002, nr. 1-2.
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Registrele de tricesimă din Cluj în intervalul 1599-16375 au consemnate
numele unei categorii aparte de negustorese. Cele 150 de femei erau implicate în
comerţul cu oraşele şi satele din jurul Clujului şi chiar din Transilvania. Din
nefericire, lista este incompletă, deoarece registrele cuprind doar datele din
perioadele 1599, 1602 mai - decembrie, fragmente din 1603 şi din 11 iunie 1604,
161 O ian - 1619 iunie, 1621 decembrie - 1623 noiembrie, 1630 februarie - 1631
ianuarie, 1632 ianuarie - 1636 noiembrie, 27 octombrie - 29 noiembrie 1637. Prin
urmare, cele 150 de femei au participat la comerţul extern al Clujului practic timp
de trei decenii, lipsind valoroase infonnaţii din anii zbuciumaţi ai primului deceniu
şi din perioada limitaţiunilor şi a reformelor monetare impuse de principele Gabriel
Bethlen. Acest număr poate fi cifra femeilor implicate în acest comerţ, dar trebuie
să ţinem seama de faptul că mai multe nume se puteau referi la aceeaşi persoană.
Astfel, o femeie putea fi înregistrată o dată cu numele de fată, altă dată cu cel
căpătat în unna căsătoriei, cum au fost cazurile Anei Seres soţia lui Ioan Zilahi şi al
Ilonei Borgias soţia lui Petru Horvat. Apoi, unele negustorese văduve se puteau
recăsători şi schimba numele. Marea majoritate a acestor fem.ei erau negustorese
care duceau şi aduceau mărfuri; excepţie au făcut doar şaisprezece dintre ele.
Pentru şapte dintre ele (soţiile lui Ioan Rozsas, Ştefan Kassai, Matei Kecskemeti,
Ştefan Archwl şi Gaspar Deak, precum şi Borbala Bakos şi mama lui Ştefan
Rozsăs) mărfurile au fost transportate de fii lor. De asemenea soţia lui Nicolae
Tompe a fost trecută în registru fiind datoare magistraturii pentru tricesimă cu 46
florini şi 84 denari.
Dintre cele 150 de femei, 80 au fost menţionate o singură dată. Cealaltă
jumătate a trecut pe la vamă între două şi şaptezeci şi două de ori, aşa cum rezultă
din datele tabelului I. Grupul cel mai numeros, de 35, o fonnau cele ce trecuseră cu
mărfuri între două şi cinci ori. Au existat doar câteva femei care circulau frecvent
spre târgurile din jurul Clujului. Dintre ele, cea mai intensă activitate pare să fi avut
soţia lui Ioan Zilahi, Ana Seres.
Ana Seres şi soţia lui Ioan Zilahi s-ar putea să fi fost aceeaşi persoană. La
20 octombrie 161 7 vameşul consemna: "Zilah(y) Janosne Seres Anna vizen
Varadra" /soţia lui Ioan Zilahi, Ana Seres duce (marfă) la Oradeaf, ceea ce lasă de
înţeles că· era o femeie pentru care se menţiona atât numele de fată cât şi cel de
după căsătorie conform uzanţelor maghiare. Asemenea menţiuni au fost şi pentru:
"Horuat Peteme Borgias Ilona" /Ileana Borgias, soţia lui Petru Horvăt/ ( 4 mai
1630)7.
Ideea că ar fi aceeaşi persoană consemnată sub două nume este susţinută şi
de faptul că duceau acelaşi tip de marfă: şnurul aproape nu lipsea niciodată,
încălţări, pânză, nasturi, turtă dulce, caş. La întoarcere aduceau amândouă
pânzeturi, mărunţişuri. Ana Seres în 1616 a adus şi grâu, peşte, mei. Deşi mergeau
foarte frecvent cu marfă, cam îr. aceeaşi perioadă şi aveau şi trasee asemănătoare,
Kolozswiri harmincadjegyzekek (1599-1637) (Registrele de tricesimă din Cluj, 1599-1637), ed. de F.
Pap, Buc. - Cluj-Napoca, 2000.
6
Ibidem. p. 279.
7
Ibidem. p. 360.
5
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totuşi

nu au fost niciodată împreună: Ana Seres în 1611-1618, 1621-1622, 1630, iar
lui Ioan Zilahi în 1616 (21 septembrie), 1617 (20 octombrie), 1619 (23
februarie), 1622 (15 martie, 25 iulie), 1623 (9, 24 ianuarie, 14 iunie, 14 iulie, 5
septembrie, 18 octombrie), 1632 (27 ianuarie, 29 iunie, 23 august, 27 decembrie),
1633 (30 martie). De asemenea, de la Cluj se îndreptau amândouă spre Oradea,
Baia Mare, Ungaria sau undeva în afara principatului (magh. ki).
soţia

Tabelul 1.

Prezenţafemei/or

în refâstrele tricesimale din Cluj (1599-1637).
Perioada

Nr.
Înregistrări

Nr. Femei

I an

I
2
3
4
5

RO

RO

12
19

4
9
2
2

6
7
8
9

I
3
5
2
3
1
1
I
3
1
1
2
I
150

10
li
12
13
14
15
18
21
72
Total

6
8

2
ani

3
am

4
4
I
I

3
3
I
2
I

ani

5
ani

I

I

4

7

8

9

ani

ani

ani

IO
ani

peste IO
ani

1
I
1

1

I
I

6
ani

I

I

1
I
I
I

1

I
I
I
I

I
I

I
1

I
I

99

10

11

1

I

6

2

4

o

1

1

I
I
I
I
2
I
11

Faptul că ar fi vorba de aceeaşi persoană este pusă la îndoială de
din 21 septembrie 1616. Atunci pe de o parte vameşul nota că Martin
Debreczeni Deâk ducea pentru soţia lui Ioan Zilahi 24 viguri şnur8 , iar imediat
după aceea apărea Ana Seres care transporta în Ungaria 50 viguri şnur şi alte
mărfuri pentru care a plătit o vamă de 1 florin 73 denari.
Dacă se admite că este vorba de aceeaşi negustoreasă, pe care negustorul şi
tovarăşul ei de drum Martin Debreczeni Deak a indicat-o din respect, în mod firesc,
cu numele de femeie căsătorită, dar pe care dregătorul de la vamă o cunoştea mai
bine cu numele de fată şi a înregistrat-o aşa, atunci înseamnă că aceasta a trecut
prin tricesima clujeană de 72 de ori în anii 1611-1619, 1621-1623 şi 1630-1633,
fiind consemnată de 55 de ori cu numele de fată, Ana Seres, şi de 17 ori cu numele
dobândit după căsătorie, cel de soţia lui Ioan Zilahi. Folosirea ambelor nume nu
contravenea obiceiurilor din mediul maghiar.
Alte femei cu implicare intens& şi îndelungată în viaţa economică, dar fără
să fi fost la fel de active precum soţia lui Ioan Zilahi, Ana Seres, erau soţiile lui
Laurenţiu Schmelzer (14 drumuri între 1610-1634), Nicolae Kosa (21 de drumuri
înregistrările

8

I vig era de cca 28 m.
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în anii 1611-1622), Ioan lgyarto (2 l de drumuri în anii 1604-1619) şi Orsolya
Dancs (15 drumuri în anii 1619-1634).
Prezenţa acestor femei în viaţa comercială a Transilvaniei şi a zonelor
învecinate a variat şi din punctul de vedere al duratei participării lor la comerţ.
Lista celor 150 de nume feminine arată că activitatea majorităţii, nouăzeci şi nouă,
s-a încadrat într-un an. La acestea mai trebuie adăugate cele patru, soţiile lui Petru
Racz(dec. 1621-mart. 1622), Samuel Wagner(sept. 1634-mart. 1635), Benedek
Otvos (nov. 1635 - aug. 1636), şi Ioan Cseh (sept. 1636 - aug. 1636) care, deşi
figurau în registre pe doi ani consecutivi, ca număr de luni nu au depăşit un an.
Acest aspect prezintă o importanţă aparte deoarece ar putea fi legat de decesul
soţilor acestor femei, care astfel erau nevoite să încheie tranzacţiile iniţiate de
bărbaţii lor sau în alte cazuri ele îşi exercitau dreptul de a continua activitatea
soţului defunct pe o perioadă de un an. Probabil, cu astfel de situaţii se confruntau
soţia lui Petru Bacsi în 1636 al cărui soţ fusese menţionat în registru din 1617 până
în 1635, a lui Gaspar Igaz în 1632 după ce soţul ei fusese negustor în anii 16131630, a lui Grigore Szilagyi în 1636, după ce în acel an a dispărut şi soţul ei.
Asemenea cazuri au fost semnalate aproape în toţi anii, după cum se vede în tabelul
2, cu o medie de 6, 13 pe an în intervalul 1599, 1610-1623, 1630-1636.
Tabelul 2. Anii când au fost înre istrate neeustoresele cu o sinf[Ură menţiune.
Anul
Nr.
Ne2ustorese
Anul
Nr.
Neeustorese
Total: 99

1599

1602

1604

1610

1614

I

9

3

1616
4

1618

5

1615
4

1617

7

3

5

1622

1623

1630

1632

1633

1634

1635

1636

1637

7

3

14

5

4

3

10

11

I

Soarta văduvei lui Nicolae Tompe este un exemplu pentru greutăţile cu
care se confrunta o femeie. Soţul ei se pare că fusese un negustor destul de bogat,
dacă în 1599 a adus de la Viena marfă pentru care a plătit o tricesimă de 70 florini
9
şi 76 denari • Cu toate acestea ea era menţionată în registrul din iunie 1604 ca
datomică la tricesimă cu 46 de florini şi 84 de denari 10 •
nterval ul de timp m care erau mreR1strate neRUsloresel e.
T.bll3l
a eu
I
2
3
Nr. ani
12
99
9
Nr. femei
10
11
12
Nr.ani
I
Nr. femei
I
I
Total femei: 150; Ani/femeie: 3,07

4
3
13
I

5
5
14
5

6
7
16
2

7
4
20
I

8

9

o

I
25
I

23
I

Activitatea celorlalte cincizeci şi una de negustorese se întindea între doi şi
cinci de ani (tabelul 3), cu o medie de 3, 1 ani pentru fiecare dintre ele.
Cele mai multe, douăsprezece, au trecut cu mărfuri timp de trei ani. Din cele 55 de
douăzeci şi

9

Kolozsvari harmincadjegyzekek, p.114.
Ibidem, p.134.

10
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negustorese clujene, în târgurile din jurul principatului au putut fi zărite 21 timp de
doi-trei ani, 15 pe parcursul a patru-şapte âm şi alte 15 între nouă şi 25 de ani. Deci
dintre cele 150 de negustorese cuprinse în registru doar 10% erau figuri bine
cunoscute pe pieţele din jurul Transilvaniei. Marea majoritate a acestor negustorese
au avut o prezenţă ocazională, efemeră în comerţul exterior al principatului.
Din registrul de tricesimă întocmit la Cluj în anii 1599-1637 s-au păstrat
date referitoare la circulaţia negustorilor şi a mărfurilor din anii 1599, 1610-1618,
1622, 1632-1635 şi pentru anumite perioade din anii 1602 (iunie-decembrie), 1604
(iunie), 1621 (decembrie), 1623 (ianuarie-noiembrie), 1630 (februarie-decembrie),
1631 (ianuarie), 1636 (ianuarie-noiembrie) şi 1637 (octombrie-noiembrie). În
aceşti ani cele 149 de negustorese analizate au fost înregistrate la tricesimă de 568
de ori.

Tabelul 4. Transporturile anuale
transporturi·1or.

făcute

şi

de femei

ponderea în totalitatea

Anul
Lunile
Nr.
trsp.
femei

1599
1-12
16

1602
5-12
7

1610
1-12
36

1611
2-12
15

1612
1-12
28

1613
1-12
8

1614
1-12
17

1615
1-12
32

1616
1-12
33

1617
1-12
22

1618
1-12
23

1619
1-6
12

O/o

10,8

11,8

21

17,6

17,5

4,7

8,9

15

15,4

11,8

10

13

trsp.
Total
trso.

147

95

171

85

160

168

189

212

213

186

230

92

1621 1622 1623 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636
Anul
1
1-12 1-12 1-12 1-12 1-11
12
1-12 1-11 2-12
Lunile
1
42
38
31
37
35
23
72
4
33
Nr. trsp.
femei
12,8
10,7
22,2
14,3
14,6
14
12,5
10,9
10,9
10
% trsp.
385
348
511
241
369
327
Total trsp.
18
230
157
8
Total nr. trsp. femei: 568; Trsp. femeiffotal trsp.: 12,51°/o; Total trsp.: 4574
Trsp. femei/an: 30; Trsp. anual femeiffotal trsp. anual: 12,5%; Total trsp./an: 240

1637
10-11
3
9,3
32

Aşa cum indică datele tabelului 4, transporturile efectuate de ele au
reprezentat 12,5% din totalitatea transporturilor trecute prin tricesima de la Cluj, cu
o medie anuală de 30 de transporturi. Datele registrului arată impactul deosebit al
vieţii politice asupra activităţii comerciale. Frământările din primii ani ai secolului
al XVII-iea, conflictele militare, bandele de tâlhari despre care se vorbea la fiecare
întrunire a Dietei, au dus la diminuarea circulaţiei în principat şi în zonele
limitrofe. Deşi notele de tricesimă păstrate sunt foarte fragmentare pentru primii
ani ai secolului al XVII-iea, acest reflux se poate constata comparând anii 1599 şi
1602. În deceniul al doilea se remarcă impactul nefast al ultimilor ani de domnie ai
lui Gabriel Bathori, după 161 O numărul transporturilor care treceau prin Cluj
scăzând an de an. Sugestive sunt datele anului 1613, în care vara şi toamna s-au
desfăşurat luptele pentru domnie dintre Gabriel Bathori şi Gabriel Bethlen. În
primele trei luni sau efectuat în total 81 de transporturi prin tricesima de la Cluj,
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număr sensibil sporit faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când s-au
înregistrat 54 de transporturi. Din aprilie până în septembrie activitatea negustorilor
a fost tot mai scăzută, fiind făcute în total 57 de transporturi, dintre care doar două
erau din septembrie. În luna octombrie registrul nu conţinea nici un nume, iar în
noiembrie şi decembrie s-au consemnat doar 24 de transporturi. În 1612 în ultimele
două luni ale anului se făcuseră 51 de transporturi.
Circulaţia mărfurilor şi a negustorilor a cunoscut un reviriment puternic în
timpul noilor domni Gabriel Bethlen, dar mai ales Gheorghe Rak6czi I. Prezenţa
femeilor în comerţul din principat a fost puternic afectat de conflictele militare. În
anii 1599, 1611, 1613 au fost cele mai puţine tranzacţii făcute de femei. În i°6 I 3,
spre exemplu, din cele opt transporturi făcute de ele şapte au fost înregistrate în
ianuarie-aprilie şi una în decembrie. Toată vara şi toamna, când s-au desfăşurat
ostilităţile pentru domnie, nici uria nu s-a încumetat să părăsească Clujul.

Tabelul 5. Fluctuaţia anuală a transporturilor efectuate de negustorese prin
tricesima de la Cluj /1599-16)6).
Anul
Nr. trsp. neeustorese
% trsp. negustorese
din 1599-1636
Nr. trsp. neeustori
% trsp. negustori din

1599
16
2,95

1610
36
6,65

1611
15
2,77

1612
28
5,17

1613
8
1,47

1614
17
3,14

1615
32
5,91

1616
33
6,09

1617
22
4,06

131
3,45

135
3,56

70
1,84

132
3,48

160
4,22

172
4,54

180
4,75

180
4,75

164
4,32

147
3,39
1618
23
4,25

171
3,95
1622
33
6,09

85
. 1,96
.1623
23
4,25

160
3,69
1630
72
13,3

168
3,88
1632
42
7,76

189
4,36
1633
38
7,02

212
4,89
1634
31
5,73

213
4,92
1635
37
6,83

186
4,29
1636
35
6,46

207
5,46

197
5,2

134
3,53

439
11,6

343
9,05

310
8,18

210
5,54

332
8,76

292
7,7

230
5,31

230
5,31

157
3.62

511
11,8

385
8,89

348
8,03

241
5,56

369
8,52

327
7,55

1599-1636

Nr. total transporturi
% trso. din 1599-1636
Anul
Nr. trsp. neeustorese
% trsp. negustorese
din 1599-1636
Nr. trsp. neeustori
% trsp. negustori din
1599-1636

Nr. total transporturi
% trsp. din 1599-1636

Tia b eu
l l 6 N:umaru
- l med"1u anua l d e transpor un. (1610 - 1636)
Perioada
Nr. trsp. neeustorese
Nr/an trso. neirnstorese
0
/o trso. ne1rnstorese
Nr. trsp. nee:ustori
Nr/an trsp. neeustori
% trsp. neeustori
Nr. total transporturi
Nr/an total transporturi

1610-1613
87
21,8
14,9
497
124
85, I
584
146

1614-1623
183
26,1
12,9
1234
176
87,1
1417
202

1630-1636
255
42,5
11,7
1926
321
88,3
2181
364

1610-1636
525
30,9
· 12,6
3657
215
87,4
4182
246

În general activitatea lor a urmat traiectoria a comerţului din zonă. Analiza
anilor compleţi ori în mare parte compleţi arată cum numărul transporturilor făcute
de femei au avut aproximativ aceeaşi evoluţie ca şi cea a totalităţii transporturilor
în timpul celor trei principi ai perioadei; din totalul transporturilor cca. 15% s-au
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derulat în timpul lui Gabriel Bathori, cca. 33% în timpul lui Gabriel Bethlen şi cca.
în anii lui Gheorghe Rak6czi I (tabelul 5). Media anuală a numărului
transporturilor a sporit de la o domnie la alta (tabelul 6).
Trebuie subliniată ca o particularitate faptul că în a doua parte a anului
1613, cum s-a menţionat deja, activitatea negustoreselor aproape a încetat. Nu este
de mirare, din moment ce orăşeanul memorialist Francisc Nagy Szabo nota:
"Scursu-s-a acest al 1613-lea an, în primejdia asta mare printre mari şi multe
spaime" 11 • În ceea ce priveşte ponderea femeilor în comerţul ce se derula prin vama
de la Cluj se remarcă o diminuare continuă a procentului lor, de la 14,9% în anii
1610-1613, la 13% în 1614-1623 şi la 11,7% în anii 1630-1636.

jumătate

Tab eu
I I 7 1lransportun·1e Iunare a e nef!Uston·1or prm tnces1ma de Ia CIUJ..
Femei

Lunile
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
Aueust
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Nr.
25

55
52
28
68
68
36

JOI
38
20
56
20
567

•/o
4.41
9,70
9,17
4,94
11,99
11,99
6,35
17,81
6,70
3,53
9,88
3,53
100

Bilrbati
•/o
Nr.
229
5,92
343
8,86
8,21
318
8,27
320
10, 13
392
348
8,99
284
7,34
9,74
377
10,23
396
280
7,23
316
8,16
6,92
268
3871
100

Total
Nr.
254
398
370
348
460
416
320
478
434
300
372
288
4438

•/o
5,72
8,97
8,34
7,84
10,37
9,37
7,21
10,77
9,78
6,76
8,38
6,49
100

Datele din intervalul cercetat permit cunoaşterea activităţii negustorilor pe
parcursul unui an întreg. Aşa cum s-a demonstrat, evenimentele majore de ordin
politic, economic şi natural au impus anumite ritmuri generale tuturor
comercianţilor de-a lungul anilor şi deceniilor. Diferenţele dintre activitatea lunară
a negustoreselor şi a negustorilor arată cum pe timpul unui an munca acestor
oameni a fost influenţată diferit de viaţa cotidiană (tabelul 7). Femeile erau mai
implicate în activităţile casnice legate de sărbători, de lucrarea pământului. Aceste
lucruri le-au determinat să-şi concentreze 70,55% din activitatea negustorească în
lunile februarie, martie, mai, iunie, august şi noiembrie. În aceleaşi luni bărbaţii
derulau doar 54,09% din transporturile lor. Lunile cu cele mai multe transporturi
trecute prin tricesimă au fost august (17,81 %), în cazul femeilor şi septembrie
(10,23% ), pentru bărbaţi.
Dorinţa de a consacra o parte a anului gospodăriei a creat mari discrepanţe
între activităţile comerciale din diferite luni. Astfel, în august s-au făcut 17,81 %
din transporturile negustoreselor, iar în octombrie şi decembrie - lunile cu cele mai
puţine transporturi - doar câte 3,53%. Activitatea bărbaţilor a fost mai echilibrată,
extremele fiind de 10,23% septembrie şi 5,92% în ianuarie (grafic 1).
11

Memorialul lui Nagy Szab6 Ferencz din Tîrgu Mureş (1580-1658), ed. S. Găii Mihăilescu, Buc.,
1993, p.162.
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Grafic 1. Trans orturile lunare rin tricesima de la Clu · 1599-1637

Distributia transporturilor
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În comerţul negustoreselor preponderent era exportul; astfel, 127 de femei
s-au implicat în mod direct ducându-se de 456 de ori cu marfă. În acelaşi timp,
doar 41 au adus marfă cu 87 de transporturi. Pentru mărfurile cu care au plecat din
Cluj au plătit o tricesimă de 706 florini 22 denari. Raportat la totalitatea
exporturilor ce treceau prin vama clujeană, se impune sublinierea faptului că dintre
transporturi cele tăcute de femei reprezentau 19,82 %. În acelaşi timp, cei 706
florini 22 denari erau doar 2, I% din totalitatea taxei percepute pe exporturi, 33653
florini 60 denari, ceea ce arată valoarea mică a produselor comercializate de femei.
Cum arată registrul vamal, o mare parte a mărfurilor duse de negustorese
erau produse alimentare şi băuturi. Turta dulce a fost menţionată la 135 de
transporturi, caşul la 65, rachiul de 45 de ori şi miedul de 30 de ori. La acestea se
adăugau mierea, brânza de burduf, untul, sarea, heringii, vinul şi o serie de
condimente şi fructe orientale, ca piper, şofran, stafide, smochine. Pentru toate
produsele alimentare, fructele şi condimentele duse s-a plătit o taxă de 273 florini
23 denari, adică 38,68% din totalul tricesimei percepute de la ele. Alte produse
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duse în afara principatului erau pânzeturile, produse de îmbrăcăminte, de
pasmanterie, săpun. Acest ultim produs era foarte solicitat pe piaţa de la Baia Mare.
Au existat câteva negustorese care au dus doar săpun: soţiile lui Ioan Igyarto
(1604-19), Francisc Borbely ( 1610-1617), Anton Nylas ( 1610-18), Petru Csiszar
(1614-15), Ioan Găi (1615-19), Gheorghe Vicei (1616-18).
Comerţul practicat de femei era un comerţ mic, cu produse ieftine, de
necesitate cotidiană şi care erau duse în târgurile din apropierea Clujului, aşa cum
rezultă din datele registrului. Baia Mare a fost destinaţia pentru 133 de transporturi
din totalul de 267, Oradea pentru 49 din 180, Carei şi Sălaj pentru câte 16 din 108
respectiv 38, Satu Mare pentru unul din cele două transporturi, iar la Tăşnad doar o
negustoreasă a fost în aceste decenii. Spre Ungaria negustoresele s-au îndreptat de
117 ori, totalitatea exporturilor încolo însumând 780 de transporturi. Din păcate,
doar în şapte cazuri ştim destinaţia exactă a femeilor: şase la Preşov şi .unul la
Debreţin. În rest, vameşul a notat doar că mergeau în Ungaria. În Polonia, din cele
38 de transporturi, doar unul a fost făcut de o negustoreasă. Pentru alte 42 de
transporturi, în locul destinaţiei se notase doar că mergeau "afară" (ki). Este
imposibil de ştiut locul unde urmau să ajungă din moment ce astfel era desemnat
tot ce era e.xterior Transilvaniei propriu-zise. De exemplu, şi pentru Sălaj s-a folosit
de două ori, la 30 iunie 1636, expresia "afară în Sălaj" (viszen ki Szilagiban) 12 •
Pentru un transport femeile au plătit în medie 1 florin 55 denari, asta în condiţiile în
care vama de 3% achitată în medie pentru un export din totalul de 2301, a fost de
14 florini 63 denari. Valoarea produselor duse varia şi în acest cadru. Astfel,
negustoresele care au mers la Carei au plătit în medie o vamă de 74 denari, la Baia
Mare şi Sălaj 91 denari, la Oradea 1 florin 97 denari, în Ungaria 1 florin 89 denari.
În afară de femeile care şi-au transportat personal marfa au existat şase care au
trimis-o prin alţi negustori sau prin fiii lor. Era un obicei ce rareori putea fi întâlnit
şi la negustorese cu experienţă ca Ana Seres, care o dată, pe 21 septembrie 1616 a
recurs la această metodă.
Deşi importul de mărfuri ocupa un loc secundar (tabelul 8) în preocupările
negustoreselor, analiza registrului tricesimal arată că 51 de femei erau implicate
direct ori indirect în acest tip de comerţ. Dintre ele 41 aduceau personal marfă, iar
pentru 10 se aducea marfa. Marfa era transportată de fiii lor pentru cinci dintre ele,
de alţi negustori pentru trei, iar pentru două, soţiile (văduvele) lui Ştefan Csăki şi a
lui Toma Vicei, de către slugi. Celor zece femei ei au tăcut 19 transporturi în
perioada 1610-1636. Tricesima plătită pentru mărfurile aduse a fost de 354 florini
35 denari. Produsele erau extrem de variate, de la condimente (piper, ghimbir),
zahăr, peşte - pentru care s-au plătit doar 43 florini 75 denari - la stofe, pânză,
îmbrăcăminte, încălţăminte, obiecte de pasmanterie. Aceste lucruri, ·aşa cum se
vede din cele treisprezece precizări ale provenienţei, erau aduse uneori de la mari
depărtări: şase transporturi de la Viena, câte două de la Cracovia, Jaroslaw, Preşov
şi unul de la Carei.

12

Kolozsw:iri harmincadjegyzekek, p.519.
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Tabelul 8. Importuri
Anul
Direct

şi exporturi.făcute

1599

I

3
6
2
2

2
2

I
I

I
I

Total

de negustorese (1599-1637).

Imoorturi
Prin intermediar

1602
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1621
1622
1623
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637

2
4
I

I

15
4

I

10

I

li

I

8
6
9

3
3
2

I

I

87

19

Solcan

Direct

15
4
27
10
25
6
15
30
27
19
22
12
4
15
19
61

Exnorturi
Prin intermediar

I

2
I
I

I

I

30
27
22
26
33
3
453

6

Cele 41 de negustorese care îşi aduceau singure marfa în anii 1599- I 636 au
87 de transporturi. Ele puteau fi întâlnite aproape în toţi anii, dar perioadele în
- care s-au preocupat mai mult de importuri au fost 1622, cu cincisprezece
transporturi, 1630-1635, cu patruzeci şi patru transporturi. Tricesima plătită pentru
produsele aduse a fost de 470 florini 8 denari. ln majoritate, au intrat în Cluj
pânzeturi, îmbrăcăminte, obiecte de metal, vase, cuie şi email de litargă (de oxid de
plumb). Doar opt transporturi au avut şi marfă orientală, piper, tămâie, ghimbir şi
diverse obiecte. Pentru aceste condimente s-au plătit doar 21 de florini. Printre
produsele alimentare aduse în Cluj au fost grâul (1616, 1632), mei (kcisa), peşte şi
castane. Pentru acestea s-au plătit 2 florini şi 7 denari, ceea ce denotă cât de puţine
produse alimentare au fost importate de negustoresele clujene.
Tricesima percepută în totalitate pentru mărfurile aduse de femei ori pentru
ele abia a depăşit 800 de florini. Valoarea produselor aduse direct ori indirect de
femei nu era mare dacă ne gândim că în aceeaşi perioadă totalitatea tricesimei
percepută la Cluj pentru mărfurile importate era de peste 38415 florini 32 denari.
Prin unnare cei 4 70 florini 1O denari, taxa plătită de negustorese, reprezenta 1,22%,
iar cei 354 florini 35 denari, taxa mărfurilor aduse pentru femei, erau 0,92% din
totalitatea tricesimei percepute.
Valoarea mărfurilor aduse direct ori indirect de femei a reprezentat doar
2, 14 % din totalitatea importurilor trecute pe la tricesima de la Cluj, un procent mic
şi care, împreună cu analiza conţinutului transporturilor, subliniază faptul că.
femeile nu se implicau în comerţul mare al Transilvaniei.
făcut
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Din cele 87 de transporturi, pentru 60 se cunoaşte provenienţa. Dintre ele,
27 veneau din Oradea, Carei, Baia Mare şi Satu Mare, tot 27 din Ungaria (13 de la
Preşov, 2 de la Satoraljaujhely, 1 din Debreţin şi 11 din Ungaria fără să se fi
specificat localitatea). Acestea erau orientate pe drumurile comerciale ce duceau în
Polonia. Însă doar două transporturi veneau de la Jaroslaw din Polonia, dintre ele
unul fusese adus chiar de soţia lui Lorinc Schmelzer, ea însăşi comerciantă, celălalt
i-a fost adus de un alt negustor. De asemenea şi cele două transporturi din Turcia
au fost aduse de oamenii unei negustorese. La aceste date se mai adaugă două
transporturi de la Viena.
Obiceiurile negustoreselor ne sunt foarte puţin cunoscute. Despre şase care
au apărut mai frecvent în registrele de tricesimă putem afirma că aveau tendinţa de
a respecta traseele cunoscute. Ambele transporturi din Turcia aveau acelaşi
destinatar ca şi ambele transporturi de la Jaroslaw. O. Dancs şi soţia lui Mihai
Lutsch din şase transporturi aduse, patru, respectiv cinci, erau de la Preşov şi câte
unul din Ungaria, adică putea fi tot din Preşov. Dintr-o arie mai largă, dar fără a
depăşi zona Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Carei, şi-a. adus lucrurile Ana Seres,
negustoreasă prezentă din 16 l l până la sfârşitul perioadei.
O mare parte a negustoreselor, cel puţin când părăseau Clujul, erau în
grupuri. În total am putut identifica 84 de grupuri, fiecare având în medie 3, 1
femei. Aceste grupuri, care aveau între 2 şi 8 negustorese, au fost prezente în tot
intervalul analizat. Cele mai frecvente au fost grupurile mici de 2-4 femei aşa cum
arată tabelul 9. Aceste grupuri de negustorese doar în mod excepţional plecau
singure. Au fost douăsprezece asemenea cazuri, zece din câte două şi două din câte
trei femei. Ele nu au mers foarte departe; cele nouă grupuri cu câte două femei, ale
căror destinaţii s-au consemnat, s-au îndreptat spre Baia Mare (4), Oradea (1),
Carei (1), Ungaria (2). Grupuri doar cu câte trei femei s-au oprit de asemenea la
Baia Mare şi Oradea. În general, negustoresele erau însoţite cel puţin de un
negustor. Se pare că era vorba de o persoană bine cunoscută şi de încredere. Astfel
se explică cum ani de-a rândul aceste grupuri de femei întreprinzătoare au fost
însoţite de aceiaşi bărbaţi. Cel care s-a remarcat prin anii îndelungaţi în care a fost
alături de grupele de negustorese şi prin numărul mare de drumuri făcute a fost
Ioan Tolcseres. Între 1612 şi 1619 a făcut 15 drumuri alături de grupuri de
negustorese ce variau între 2 şi 8. În aceeaşi perioadă şi Ştefan Fojt (1610-1616) a
călătorit de cinci ori în împrejurări similare. După 1623 mai des întâlniţi împreună
cu grupele de negustorese au fost Martin Bred (1623-1636) şi Ştefan Ujhely (16321636) care au fost prezenţi de şase respectiv de opt ori împreună cu grupuri de 2-6
femei. Alţi negustori cu care plecau negustorese la drum erau: Aaam Tolcseres (de
patru ori în 1610- l l ), Andrei Tolcseres (de patru ori în I 610-16), Paul Torok (de
patru ori în 16 l O- I 2), Mihai Kantor Kis (de cinci ori în 1630-36). În general,
aceştia erau mici comercianţi care duceau în târgurile din preajmă cantităţi mici de
săpun, sticlă, caş, turtă dulce, miere, pânzeturi şi pasmanterie. Excepţie au făcut
Paul Torok (Turcul), care ducea printre altele şi marfă turcească de la pânză la
şofran, şi Andrei Tolcseres care avea marfa mai variată şi mai multă.
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Tabelul 9 G rupun e cu nef!Ustorese.
Total
neeustori
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
Total

Numărul

2
10
7
7
7
4

2

3

4

de ne •ustorese
6
7
5

8

2

7
5
2
I
I
I

5
2
I
3

2
3
I

I
I
I
I

3
I
I

I

Total
erupe
10
9
7
19
13
6
5
5
2
4
2
I

o
o
37

I
20

14

8

3

I

I

I
84

Femeile unui grup, în general, aveau acelaşi traseu, de cele mai multe ori
chiar în acelaşi loc, aşa cum arată situaţia celor 73 de grupuri
cu destinaţie cunoscută. Dintre cele 234 de înregistrări, în 187 (80%) se
consemnase că merg în aceeaşi aşezare. În celelalte cazuri• aveau probabil drum
comun pe o porţiune din traseu, de exemplu plecau în aceeaşi zi grupurile care
voiau să ajungă la Carei, Oradea, Baia Mare cu cele care mergeau în Ungaria.
Chiar şi când existau asemenea situaţii, fiecare grup avea în componenţă măcar un
bărbat. Aceasta era o necesitate, dacă ne gândim la nesiguranţa drumurilor bântuite
de soldaţi fără slujbă şi de tâlhari, aşa cum se sublinia adesea în Dietă. Dacă
femeile plecau singure şi li se întâmpla ceva tot ele erau considerate vinovate
deoarece se considera un gest iresponsabil să pornească singure la drum pe acele
timpuri. Astfel la Alba Iulia s-a judecat în 1604 cazul soţiei lui Mihai Szasz.
Aceasta după ce şi-a vândut marfa la Prejmer împreună cu alte femei au pornit
înapoi spre Alba Iulia. Pe drum au fost atacate, negustoreasa menţionată a fost
bătută crunt, rănită la cap cu sabia şi jefuită. Deoarece pe lângă vinul ei a dus şi un
butoi de vin al unei cunoştinţe, Andrei Szabo, acesta acum solicita suma încasată
pe vinul lui, considerând că cea vinovată pentru pierderi era negustoreasa care a
pornit, doar cu alte femei, fără să fi aşteptat şi bărbaţii cu care plecaseră din Alba
Iulia. Acuzatorul sublinia: "te-au prădat pentru că nu era bărbat cu voi. ... Dacă
aşteptai grupul ... ai fi venit cu pace ca şi ei, nici eu nici tu pagubă nu am fi avut,
astfel tu ai dat ocazia păgubirii." 13
Problema circulaţiei în grupuri a fost foarte importantă, fiind un fenomen
prezent în toată perioada şi a cuprins circa două treimi dintre toate femeile
implicate în comerţul exterior ce se derula prin Cluj. Astfel, în spatele celor 263 de
înregistrări pentru cele 84 de grupuri, erau în realitate 97 de negustorese. Acestea
au efectuat în anii cercetaţi 482 de transporturi în afara Clujului. Mai mult de
urmărind să ajungă

13

Gyulafeherwir varos jegyz6konyvei (Registrele oraşului Alba Julia), ed. de A. Kovăcs, ClujNapoca, 1998, p. 66-67.
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din aceste drumuri (263 adică 54,77%) au fost făcute de ele în grupuri,
foarte frecvent mergând împreună. Dintre cele 97 de femei, aproape jumătate, 47
adică 48,45%, şi-au dus mărfurile doar în acest cadru. A fost un procent
semnificativ deoarece, în fapt, reprezenta o treime din totalitatea negustoreselor
analizate.
Destinaţia grupurilor de negustorese erau târgurile de la Baia Mare, acolo
unde s-au oprit 36 de grupuri cu 103 comerciante, Oradea unde au mers 12 grupuri
cu 24 de femei, Carei şi Sălaj, spre care au plecat câte 3 grupuri cu 9 respectiv 7
persoane. Spre cele din târgurile din Ungaria au plecat 16 grupuri cu 39 de
negustorese. La acestea se adăugau 15 comerciante care, deşi au plecat în aceeaşi zi
cu unele grupuri de negustorese nu au avut acelaşi traseu cu ele.
Pentru mărfurile care au fost duse de negustoresele care au efectuat cele
263 de transporturi s-au plătit 377 florini 28 denari, o medie de 1 florin 43 denari
pe transport. Aproape jumătate din taxă, 159 florini 63 denari (42,31%) a fost
achitată pentru produse alimentare ca turtă dulce, caş, miere, mied, rachiu, miere şi
fructe şi condimente orientale (stafide, şofran etc.). Celelalte produse care au trecut
vama erau pânzeturi, pasmanterie, încălţări, obiecte de îmbrăcăminte şi rar lucruri
orientale.
Călătoria în grup, după cum arată toate datele referitoare la ea, deşi avea o
importanţă deosebită pentru negustorese, ea nu se justifica nici prin distanţele mari
parcurse nici prin valoarea deosebită transportată, ci doar ca o măsură de protecţie
a vieţii şi a puţinelor venituri pe care le procurau astfel. Pericolele multe şi mari
existente în evul mediu au făcut ca negustorii în general să se deplaseze în grupuri.
Durata unei călătorii cu scopuri comerciale este greu de cunoscut. Totuşi,
pot schiţate anumite ipoteze, pornind de la 43 de cazuri în care registrul a
consemnat data plecării şi cea a revenirii. Aceste drumuri au fost făcute de 21
negustorese. Fireşte, în ambele momente ele aveau mărfuri. De la plecare până la
revenire au trecut 27,4 zile, cu o variaţie între 7 şi 94 de zile. Analiza celor
şaptesprezece cazuri în care destinaţia mărfurilor duse coincide cu locul de origine
al produselor aduse (Carei 5, Baia Mare 3, Oradea 1 şi Ungaria 8) arată că pentru
a-şi desface produsele în târgurile din apropiere, Carei, Baia Mare, Oradea, şi
pentru a reveni cu alte mărfuri de acolo erau necesare 17-20 de zile (tabelul I O).
Un drum cu aceleaşi scopuri în Ungaria se făcea în medie în 35-40 de zile.
Pentru alte şaisprezece transporturi dus-întors datele sunt incomplete ori indică
faptul că locul de destinaţie al m4rfurilor duse nu era acelaşi cu locul de
aprovizionare. Astfel, femeile ori nu ajungeau unde şi-au propus ori se opreau pe
drum pentru a achiziţiona produsele cu care reveneau. Numărul mediu de zile
însumat în aceste drumuri (tabelul 11) arată că cel puţin cele care au declarat că
merg în Ungaria cu marfa au ajuns acolo, dar pentru Cluj s-au aprovizionat la
întoarcere din oraşele mai apropiate: Baia Mare, Carei. Altele deşi şi-au propus să
ajungă la Oradea ori Tăşnad, din motive nouă necunoscute, au ajuns în Ungaria.
Drumul acestor zece negustorese a durat în medie 35,4 zile. Celelalte şase, care
probabil au rămas în târgurile din apropiere, s-au întors în 21,8 zile în medie. Cele
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zece negustorese, pentru care nu se cunoaşte unde au fost cu
medie 19,3 zile, cu limite între 8-34 de zile.

Tabelul JO. Durata unei călătorii dus-întors în cazu l

mărfurile,

cunoaşterii

Numele
Kokenvesdi
Adam
Tee.las
Pap
Tordai Meszaros
Turi
Kanla
Nyilas
Enyedi Szabo

Data olecilri
17-V-1632
16-V-1632
12-V-1635
12-V-1635
31-Vlll-1635
24-V-1633
24-V-1633
5-Xl-1611
13-Vl-1632

Data revenirii
31-V-1632
31-V-1632
28-V-1635
29-V-1635
19-IX-1635
11-Vl-1633
11-Vl-1633
25-Xl-1611
1-Vll-1632

Numilr
zile
15
16
17
18
20
19
19
21
19

I. Bore.vas
A. Seres
Lutsch
Lutsch
Lulsch
O. Dancs
O. Dancs
O. Dancs

29-Vl-1630
5-V-1616
25-Vll-1634
28-lll-1634
16-V-1634
28-1-1633
20-IV-1632
10-Xl-1633

18-Vll-1630
28-V-1616
24-Vlll-1634
29-lV-1634
20-Vl-1634
I 4-lll-1633
IO-Vl-1632
11-11-1634

20
24
31
33
36
46
52
94

au

făcut

în

destinaţiei.

Directia
Carei
Carei
Carei
Carei
Carei
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Oradea
Une.aria
Une.aria
Une.aria
Une.aria
Ungaria
Une.aria
Une.aria
Une.aria

Nr. mediu de
zile

18,22

42

Tabelul 11. Durata unei călătorii dus-întors
co incid ori sunt parţial cunoscute).
Numele
Ceb
Kosa
Gal

Data Plecilri
21-V-1622
30-Xll-1621
14-Vl-1615

Data
revenirii
2-Vl-1622
25-1-1622
20-Vl-1615

Numilr zile
13
27
7

O.Dancs
Lukacs
A. Seres
O. Dancs
A. Seres
A. Seres
Kosa
A. Seres
Lukacs
A. Seres

20-IV-1633
16-Vl-1612
5-V-1630
26-Vlll-1630
20-11-1617
30-Xll-1621
29-Xll-1615
9-1-1623
10-11-1612
11-V-1622

3-Vl-1633
1-Vlll-1612
26-V-1630
11-Xl-1630
4-111-1617
.25-1-1622
11-11-1616
24-1-1623
2-IV-1612
18-Vl-1622

A. Seres
I. Bonzvas
Ceb

20-1-1615
6-lX-1622
25-Vll-1622

28-11-1615
19-IX-1622
24-Vlll-1622
Total nr. mediu

(destinaţia şi

locul de plecare nu

Directia de
plecare
Baia Mare
Oradea

De unde
veneau

"afară"

Baia Mare

45
47
22
78
13
27
45
16
22
39

Oradea
Valea Morii
Une.aria
Une.aria
Une.aria
Une.aria

Ungaria
Ungaria
Carei
Carei
Baia Mare

·'afară"

Une.aria
Ungaria
Ungaria
Ungaria

39
14
31

"afară"

"afară"

Nr. mediu de
zile

15.67

35,4
"afară"
"afară"

zile/călătorie

30,31

Indubitabil, factorul principal care a influenţat durata unui drum al
negustorilor a fost distanţa la care se afla punctul de destinaţie. Dintre cele 21 de
negustorese care au plecat şi apoi au revenit cu marfă, opt au făcut între 2 şi 8 astfel
de drumuri. Urmărind datele referitoare la ele putem observa cum intervalul dintre
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plecare şi revenire a variat şi de la persoană la persoană. Astfel I. Borgyas, în cele
trei călătorii ale ei, nu a fost plecată mai mult de 20 de zile nici când a fost în
Ungaria. Pentru soţia lui M. Lutsch, cele trei înregistrări arată, că un drum în
Ungaria la Preşov necesita 31-36 zile. Nici A. Seres în cele opt drumuri dus-întors
nu a tăcut decât 26 de zile în medie cu limite între 13-39 de zile. În acelaşi timp, O.
Dancs revenea din Ungaria după 45-94 de zile în cele cinci drumuri ale ei (tabelele
10-11 ).
Tabelul 12. Valoarea
Anul
1622
1622
1621
1622
1635
1615
1635
1610
1615
1633
1610
1632
1610
1623
1635
1610
1632
1622
1634
1632
1622
1617
1612
1616
1630
1622
1623
1630
1632
1634
1634
1633
1633
1633
1622
1633
1630
1621
1611
1612
1622
1615
1622

mărfurilor

exportate şi a celor importate de

Data transPOrtului
dus
întors
25-Vll
24-Vlll
5-IX
15-IX
30-Xll-1621 25-1-1622
15-111
12-IV
12-V
29-V
20-1
28-11
12-V
28-V
8-111
22-111
29-Xll-1615 11-11-1616
24-V
li-VI
8-Vl
15-VI
13-VI
I-VII
25-IX
23-Vlll
9-1
24-1
31-Vlll
19-IX
2-VI
8-V
16-V
31-V
18-V
3-V
29-IV
28-111
17-V
31-V
6-Vlll
17-Vlll
20-11
4-111
2-IV
10-11
5-V
28-V
5-V
26-V
6-IX
19-IX
3-IX
18-IX
29-VI
18-Vll
20-IV
10-VI
25-Vll
24-Vlll
16-V
20-VI
28-1
14-111
10-Xl-1633 11-11-1634
20-IV
3-VI
21-V
2-VI
li-VI
24-V
26-V111
11-XI
30-Xll-1621 25-1-1622
5-XI
25-XI
16-VI
I-VIII
11-V
18-VI
14-VI
20-VI
25-1
22-11
Total

„

dus
3,05
0,45
0,95
1,37
0,685
0,6
0,72
0,87
0,48
4,625
1,87
2,475
0,895
1,12
0,855
1,17
1,195
1.7
3,475
1.2
1.21
1,455
1,5
1,415
1,87
2,73
3,09
4,73
9,56
11,85
11,54
1,22
1,095
4,545
0,36
4,5
0,45
0,95
0.2
0,35
1,245
0,2
1,09
96,91

ne~ustorese.

Val. tricesimei
întors
diferenta
0,01
3,04
0,42
0,03
0,81
0,14
0,14
1,23
0,45
0,235
0,24
0,36
0,45
0,27
0,56
0,31
0,1
0,38
4,2
0,425
1,4
0.47
0,525
1.95
0,535
0,36
0,54
0,58
0,585
0,27
0,54
0,63
0,4
0,795
0,9.
0,8
2,52
0,955
0,24
0,96
I
0.21
0,38
1,075
0,36
1,14
0,25
1,165
0,12
1,75
1,92
0,81
0,42
2,67
0,48
4,25
2,55
7,01
-15,39
27,24
19,78
-8,24
-4,78
6
-3,405
4,5
7,5
-2,955
1,47
-1,11
-1,08
5,58
1,32
-0,87
1,45
-0,5
-0,3
0,5
0,54
-0,19
1,395
-0,15
0,32
-0,12
1,17
-0,08
105,09
-8,18
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Destinaţia

De unde
veneau

"afară"

Ungaria
Carei

Carei

"afară"

"afară"

Carei

Carei

"afară"

Baia Mare

Ungaria
Baia Mare

Oradea

Oradea

Carei

Ungaria
Carei

Carei

Carei

Ungaria
Carei

Ungaria
Carei

Ungaria

Baia Mare
Ungaria
Ungaria
Carei

Ungaria
Ungaria
"afară"

Ungaria
Ungaria
Presov
Presov
Ungaria
Ungaria
Oradea
Baia Mare
Baia Mare
Ungaria
Oradea
Baia Mare
Tasnad
"afară"

Ungaria
Presov
Presov
Presov
Ungaria
Presov
Presov
Baia Mare
Carei
Baia Mare
Ungaria
Ungaria
Baia Mare
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Raportul dintre valoarea produselor duse şi a celor aduse, din perspectiva
tricesimei, era uşor favorabil importurilor. Astfel pentru mărfurile scoase din
principat negustoresele au plătit 96 florini 91 denari, iar pentru cele aduse I 05
florini 9 denari (tabelul 12). La prima vedere piaţa Clujului era mai favorabilă
micului comerţ practicat de femei. Analiza transporturilor denotă o altă situaţie. În
29 dintre cele 43 de transporturi dus-întors raportul a fost invers: vama pentru
mărfurile duse a fost de 57 florini 32 denari iar pentru cele aduse de 26 florini 32
denari. Doar la o treime dintre transporturi valoarea produselor aduse a fost mai
mare decât al celor duse: tricesima mărfurilor cu care au plecat era de 39 florini 60
denari, iar al celor cu care veneau de 78 florini 77 denari. Prin urmare, două treimi
dintre negustorese considerau piaţa din jur aducătoare de venituri şi nu cea din
oraş. Încrederea în piaţa clujană a variat şi în timp, atingând probabil cota maximă,
din perioada cercetată, în timpul lui Gheorghe Rakoczi I. Astfel, în cazul
transporturilor în care importurile au fost mai valoroase, în anii 1611-1622,
tricesima pentru mărfurile intrate a fost mai mare decât cea pentru produsele ieşite
cu 2 florini 45 denari, iar în 1630-34 cu 36 florini 72 denari.
Pentru negustoresele care căutau sursa de câştig în afara oraşului lor se
pare că punctele de atracţie erau târgurile din jur. Cunoscând destinaţia a 16 din
cele 29 de transporturi vedem cum nouă s-au oprit la Carei (6), Baia Mare (2),
Oradea ( 1) şi doar şapte au ajuns în Ungaria. În ceea ce priveşte cele 11 cazuri,
dintre cele 14, în care importurile prevalau în valoare, punctele de aprovizionare
erau Ungaria pentru şapte, în special Preşov, Baia Mare pentru trei şi Carei pentru
unul.
Tab eu
I I 13 Z"/
~ tamanu
~
· ·· m
• care porneau Ia drum nef!ustoreseI e.
1 eIe sap
Destinatia
Baia Mare
Carei
Oradea
Săi ai
Satu Mare

Luni
37
7
16
6

Marti
27
4
3

Miercuri
12
I
5
I

Joi
13

JO
3

Vineri
6
2
3
I
I

Sâmblită

Duminică

21
3
7

17
3
4
2

Tăsnad

Polonia
Ungaria
Debretin
Presov
Necunoscută

I

24

24
114
Total
%
24.89
Total dest. cunoscută 90
26,95
%

9
2
21
66
14,41
45
13,47

13
I
2
13
48
10.48
35
10.48

22

15

17
65
14,19
48
14.37

I
13
42
9,17
29
8,68

Urmărind

16

16

64
13.97
48
14,37

I
li
I
20
59
12,88
39
11,68

Total
133
16
49
16
I
I
I
110
I
6
124
458
100
334
100

datele registrului constatăm că negustoresele porneau la drum cu
lor în orice zi a săptămânii (tabelul 13). Pentru a pleca spre târguri cu
cele 458 de transporturi consemnate zilele erau preferate în următoarea ordine:
luni (24,89%), marţi (14,41%), joi (14,19%), sâmbătă (13,97%), duminică
(12,88%), miercuri (10,48%), vineri (9,17%). Acest fenomen arată că femeile nu
mărfurile
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participau doar la târgurile mari, prilejuite de anumite sărbători, ele făceau parte
din peisajul comercial cotidian. Târguri se desfăşurau în fiecare zi, aşa cum descria
Evlia Celebi situaţia din Oradea, unde chiar şi după cucerirea otomană continuau să
vină negustoresele cu mărfuri: "În cele patru părţi ale cetăţii se găsesc şapte
suburbii mai frumoase decât grădinile raiului, iar în fiecare din ele, adunându-se
mulţimi mari de oameni, ca marea, se făceau târguri. Şi acum se obişnuieşte ca,
zilnic, să aibă loc bazare în locul deschis din faţa cetăţii, unde toate raialele şi
beraialele, precum şi femei şi fete drăgălaşe, aduc pe ascuns îmbrăcăminte şi
vând" 14 •

Grafic 2.

Plecările ne~toreselor. Distribuţia

pe zilele săptămânii.

Distributia pe zile a activitatilor
Plecarile negustoreselor
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Au existat oarecare diferenţe în alegerea zilelor de pornire în funcţie de
cum rezultă din analiza celor 334 de cazuri în care se cunoaşte
destinaţia. Astfel pentru târgurile din jurul principatului se pleca luni şi marţi în
proporţie de 46,3%, iar pentru Ungaria 38,9% porneau luni şi joi (grafic 2). Zilele
cu cele mai puţine înregistrări au fost miercurea (8,8%) şi vinerea (6%) în grupul
celor ce rămâneau în târgurile din jur, şi duminica (10,3%) şi marţi (9,4%) pentru
cei ce plecau spre Ungaria ..
distanţă, aşa

14

Călători străini ... , VI, p.662.
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Privite individual negustoresele nu aveau preferinţe când să înceapă o
A existat o singură excepţie, soţia lui Toma Veres, care purcedea la drum
de fiecare dată joi: 24 iunie 1632 şi 23 august 1635 spre Oradea, 28 decembrie
1634 spre Ungaria 15 •
Momentul sosirii în Cluj a negustoreselor putea fi, de asemenea, în orice zi
a săptămânii (tabelul 14). Dintre cele 87 de transporturi aduse de femei şi cele 19
destinate lor, deci în total 106, cele mai multe au venit luni şi joi (câte 19,8%), apoi
ierarhia zilelor după procentul sosirilor era: miercuri (16,1%), sâmbătă (15,1%),
vineri (11,3%), duminica (10,4%) şi marţi (7,6%).
călătorie.

Tabelul 14. Zilele în care soseau ne~ustoresele ori marfă pentru ele în Clui.
Neeustorese
Marfll pt.
neeustorese
Total
Ofo

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Total

19

8

12

18

9

13

8

87

2
21
19.81

8
7,55

5
17
16,04

3
21
19,81

3
12
11.32

3
16
15,09

3
11
10,38

19
106
100

Negustoresele, aşa cum arată registrele tricesimale şi multe alte
documente, făceau parte din peisajul cotidian. Aprovizionau piaţa cu produse de
primă necesitate precum alimente, băuturi, săpun, haine şi pânzeturi ieftine. Nimic,
în afară de război, nu le putea împiedica activitatea, ele fiind prezente în toţi anii, în
toate anotimpurile şi în fiecare zi. Pentru majoritatea dintre ele mărfurile vândute în
târgurile din jur erau sursa de venituri. Probabil cele mai multe erau destul de
tinere, dar au fost şi femei care decenii de-a rândul puteau fi întâlnite în târguri.
Altele erau văduve de negustori, care continuau munca soţilor lor.
Activitatea acestor femei întreprinzătoare se limita doar la regiunile din
apropiere, ele neimplicându-se în marele comerţ exterior al Transilvaniei, cum se
poate vedea în tabelul 15. În acest tabel s-a comparat numărul transporturilor făcute
de femei şi valoarea tricesimei plătite de ele cu situaţia totală de pe direcţiile
indicate de negustorese. Cu acest prilej se reconfinnă ponderea mică a comerţului
practicat de femei atât din perspectiva numărului de transporturi făcute ( 18,58%),
dar mai ales din cel al valorii (1,89%). Pentru negustorese sursele de venituri erau
târgurile din jur, accentul fiind pus pe exportul de mărfuri. Pieţele favorite ale
femeilor erau Oradea, Sălaj, Baia Mare unde transporturile lor reprezentau între 4048% dintre transporturile clujene. La Satu Mare, Carei ca şi spre Ungaria ajungeau
12-14%. Dincolo de aceste limite, în Polonia, Imperiul otoman, la Viena ajungeau
doar câtre 1-2 negustorese arareori. În general, valoarea mărfurilor duse a depăşit
valoarea celor aduse, excepţie făcând femeile care-şi aduceau marfa din Preşov şi
bineînţeles de la Viena şi din Imperiul Otoman de unde cunoaştem doar cu ce
produse au venit, deşi ar fi fost interesant să vedem şi ce produse transilvănene ar fi
trezit interesul cumpărătorilor de acolo.

15

Documente privind istoria României. L Introducere. Buc., 1956. p.547-622.
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Tabelul 15. Ponderea activităţii negustorese/or pe traseele declarate de ele la
tr·1ces1ma c Iu1ana~ (1599 -1637)
Destinatia declaratli
Baia Mare

Carei

Oradea

Silai

Satu Mare

Tişnad

Polonia

Presov

Un2aria

Viena

total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese
%
total
negustorese

%
Turcia

total
negustorese
%
Total
Ne2ustorese
%

Nr. total
309
145
46,93
223
27
12.11
189
92
48,68
39
16
41,03
7
I
14,29
I
I
100
186,00
I
0,54
337
19
5,64
826
121
14.65
850
2
0.24
31
2
6.45
2298
427
18,58

Transporturi
Aduse
42
12
28,57
121
li
9,09
9
3
33,33
I
0,00
5
I
20,00

148,00

35
13
37.14
109
li
10,09
662
2
0,30
31
2
6,45
1163
55
4,73

Duse
267
133
49,81
102
16
15,69
180
89
49,44
38
16
42,11
2
0,00
I
1
100
38,00
I
2,63
332
6
1,81
717
110
15.34
188

1865
372
19,95
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Total
313.89
140,6
44,79
447,55
18.41
4,11
573.51
100.06
17,45
33,92
16,46
48,53
28,34
0.29
1,02
0,35
0,35
100
2087,33
3
0,14
3268,44
217,48
6,65
4865.89
210,3
4,32
29251,8
35,73
0,12
596.56
39,26
6,58
41467,6
781,94
1,89

Taxe tricesimale
Pt. aduse
PI. duse
69,72
244.17
20,11
120.49
28,84
49,35
200,86
246,69
6,64
11,77
4,77
3.31
11.78
561,73
2,79
97.27
23.68
17.32
0,35
33.57
16,46
49.03
14,76
13.58
0,29
1,96
0.00
0,35
0,35
100
1747,04
340,29
3
0,88
3022,06
246,38
44,11
173.37
5.74
17.90
300.92
4564.07
190,79
19.51
4,18
6.48
21125,83
8125,94
35.73
0,17
596,56
39,26
6.58
27089,88
14376,8
484,24
297.7
1,10
3,37
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Woman Merchants of Cluj in the First Halfofthe 17•h Century
(Abstract)

The paper starts from the records ofthe Custom Office of Cluj in Transylvania ( 1599-1637)
and analyzes the activity of women merchants /rom Cluj. The research tracked the fac/ors that
injluenced /rade and the habits of women merchants, who participated in the commercial exchanges
with towns around Cluj. They a/so tradt!d, to a /esser degree, with neighbour states of Transylvania.
The ave rage number per year of women merchants who passed through the custom office
was 30. The absolute number in ayear varied between I and 72 (see Table/). Almost half ofthe total
number of women participa/ed in the /rade for on(v one year. 8111 among the others there were women
merchants who were active for decades. The average number ofyears for the commercial activity of
women was 3.1 (see Table 2-3).
The part ofwomen act ivit ies was 12.5 percent of the total commercial exchanges recorded
by the custom office. Unfortunately. the sum paid by women was only 2 percent ofthe payments to the
custom office. This as well as the /ist of the products they brought on the market showed that theirs
was a small commerce. They traded food, trimmings, soap, cheap textiles. Their products were
inexpensive and for daily use. Women took these products to fares around Cluj or in Hungary. They
rare/y traveled to Poland, Vienna or the 01/oman Empire.
The businesswomen were mainly involved in export. Thus, while 127 women took 456 limes
merchandise outside Cluj, only 41 came with wares and this happened only 87 limes. In mos/ of the
cases the value of exported goods was higher than the value of imported goods (see Table 12), despite
the impression al ajirst look that imported goods had a higher value.
The woman merchant was a familiar figure infares. Their activily was however diminished
by wars and the household-related business during feasts or the periods of intensive work in the
fields. Therefore, during normal times, 71 percent of their lrading took place in six months
(February, March. May, August, November).
There are few data concerning the habits of these women. We may observe however that
they were /rom al/ the age cohorts. They traveled with a group of wagons with al least one tradesman
among them. Usually, this was a trustworthy man who had a lot of experience. Some traveled during
many years together with women merchants.
The length of time for commercial travels was between 17 and 40 days. This depended of
course on distance and the period of the year. In Februmy they traveledfor 10-11 days.
The development of Transylvania during the investiga/ed period crea/ed conditions for a
noticeable involvement of women in commerce. However, despite an increase. women share in the
total commercial activities diminished /rom 15 percent (1610-1613) to 12 percent (1630-1636).
according to Table 6.
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Egy kozepkori roman eredetfi nemesi csalad a Felvideken
id. FRIVALDSZKY Janos

E csalâd a Frivaldszky-csalâd, amelynek leveltarânak elso darabja az az
oklevel, amely szerint a csalâd megalapit6ja, Walach Mihâly Frivald kozseg
solteszjogat megszerzi. 1 Frivald a mai szlovâkiai Frivaldnâdas (Rajeckâ Lesna)
kozseggel azonos (Okres Zilina), amely a delrol eszakra foly6 Rajcsânka patak
egyik mellekvolgyeben fekszik, Zsolnât61 kb. 30, Rajectol pedig, 5 km delre. E
patak menten huz6dott a kora-kozepkori, legkorâbban 1241-ben emlitett magna
via, amely a Baltikumb61 es Szileziâb61 indulva Odera - Kiszuca - Rajcsânka Nyitra utvonalon az Adriaig vezetett. Frivald Rajec "vârosi kozerdejebe"
(Freiwald) 2 telepi.ilt, tâvol a "Tanâcs erdejetol", a rajeci uradalom reszet kepezve.
A helynev megadja a telepiiles korât is. A Freiwald-tipusu helyneveket ugyanis
kizâr61ag 12. sz. mâsodik felet61 letrejott, nemet telepes kozsegek viselik, es
csaknem mind az Odera menten helyezkednek el. 3
Az 1380-as evekben a rajeci uradalmat pusztulâs eri, ami Zsigmond (1387tol kiraly) unokatestverenek, Jodok 6rgr6fnak 1385. evi benyomulâsâhoz kotheto.
Zsigmond ugyanis neki es egy masik unokatestverenek adja egy idore Pozsony,
Trencsen, Nyitra megyek teri.iletet. Jodok 1385-ben Nyitra varosât megszallva
tartja, Magyarorszâgr61 csak nehany ev mulva vonul ki. 4 1387-ben a
(vâg)besztercei ispansag - s igy Rajec is - a Rât6t nembeli llsvai Leustak kezebe
keri.il. 5 1388-ban a "csehektol" elpusztitott Podhorie kozseget, amely a Rajeccel
eszakr61 szomszedos lietavai uradalomban, Lietava vâra mellett fekszik, Melchior
fia Vladislav, lietavai castellanus ujratelepiti. 6 A 1390 tâjân a rajeci uradalomban
levo Jesenow es lzben (Zbynov) falvak villicatusa es judicatusa is reszben
elhagyott, ezert a Rât6t nembeli Leustakt61, Lampert rajeci bir6 fia es Jeszenov-i
Mikl6s fia, Andrâs kapja meg 25, egyenkent 106 denârt ero mârkaert. 7 A szinten
Rât6t nembeli Kaplai Dezso comes, aki 1390 6ta a rajeci Nagysuja honorbirtokosa,
Rajec es Lietava uradalmât a kiralyt61 1392-ben zâlogba veszi, 1393-ban pedig
megveszi Lietavât a Rajectol hozzâcsatolt Sujâval es Gyurcsinaval egyi.itt. E ket
falu is uj solteszokat kap Hennes fia Peter es 'Hanko fia Janos szemelyeben 1394
1

Hârtyăn, a szllveg alatt papirfelzetes pecsettel. Eredeti: Stâtny Oblastny Archiv, Bytea: Rodne
archivy (L.I.): Rod Frivaldsky Rajeckâ Lesnâ, (tovâbbiakban: Frivaldszky-leveltâr) no. I.;
Mikrofilmen: Magyar Orszâgos Leveltâr, Budapest (a tovâbbiakban: OL). C. 885. doboz.

Kivonatos kiadâsa: Zsigmondlwri Okleveltar. IV. Bp„ 1994. 1215 sz.
Magyar Eszter: A feuda/izmuskori erdogazdalkodas az a/so magyarorszagi bdnyavarosokban (12551747). Bp„ 1983. 61.
3
Ritters: Geographisches-statistikes lexikon. I. Leipzig, 19IO. 743-744., 754.
4
Mâlyusz Elemer: Zsigmond kiraly ura/ma Magyarorszagon. Bp„ 1984. 16„ 153.
5
Engel Păi: Kira(vi hatalom es arisztokracia viszonya a Zsigmond-korban. Bp„ 1977. 187.
6
Kavuljak, Andrej: lietava. Turciansky Sv. Martin, 1948. 82.
7
Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. X/4. Szerk. Fejer Gyllrgy. Buda. 1842. 642.
1407-re keltezve. Lehet, hogy ekkor irtâk ât. A ZsO nem emliti.
2
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tâjân, 1O aranyert. A Rât6tiakt61 Zsigmond kirâly 1397-ben e birtokokat azonban
Vâg-volgyi hadjâratâban visszaveszi. 8
Ezzel a Jodok âltal elpusztitott videk ujraelesztese egy idore leali, sot le is
mondanak folytatâsâr61, abb61 itelve, hogy a meg igy is keves es szegeny faluval
rendelkezo - es ugy lâtszik alaposan megseriilt - rajeci vărat vegill is leromboljâk.
Egy 1298. evi dekretum ugyanis igy rendelkezik elegtelenill ellâtott vârak
eseteben.9 Rajecet es uradalmât vegill Lietavâhoz csatoljâk. Kesobb Stibor erdelyi
vajda kezere keriil az uradalom, aki 1413. okt6ber 22-en Frivaldot eladja Michael
Walachnak, akinek leszârmazottjaib61 lesznek a Frivaldszkyak 1805-ig.
Frivald, mint lâttuk, 12. sz. vegi, de inkâbb 13. szâzad eleji alapitâs. A falu,
formavilâga szerint 15. szâzadi, temploma alatt 1992-ben feltârtâk a korâbbi
templom alapozâsât, valamint az ehhez tartoz6 sirokat. 10 Az âsatâsnâl talâlt hârom
csontvâz kozill a 2. szâmunak a felso teste hiânyzik, espedig azert, mert a kesobb
epitett templom diadalive helyere esett, ezert ennek epitesekor eltâvolitottâk. A sir
a 15. sz.-i templomnâl tehât regebbi. E regebbi, kisebb templom szentelye egyenes
zâr6dâsu volt.
Ezen Frivald kozsegre vonatkozik Stibor adomânyozâsa. A donatio targya
villicatum et iudicium, azaz solteszseg, habar a falu nem soltesz-alapftâs volt, mivel
a soltesz-alapitâsok korânâl j6val korâbbi. Walach Mihâly ettol kezdve solteszi
jogâllâsu lett. A soltesz jogai az oklevelben csak igen âltalânosan megfogalmazva
szerepelnek: "cum curia seu fundo, universis cu01 fructibus, proventibus,
utilitatibus, taxis et impositionibus, agris, agriculturis". Az oklevel keszitoje nem
tudott arr61, hogy a kuria csupân eszmeileg letezhetett, hiszen mega falu temploma
is romokban âllt. A szânt6foldekrol sem derill ki, hogy a solteszi fold csupân a falu
foldjeinek mintegy harmadât tette ki. Ami pedig az âltalânossâgban megjelolt
jovedelmeket, hasznokat es ad6jovedelmeket illeti, nem deriil ki ezek forrâsa,
pedig ez a solteszlevelekben tetelesen szerepelni szokott. Mint a kesobbi
jogvitâkb61 kiderill, a soltesz joga volt serfOzot, malmot, fUreszmalmot tartani, s
ove volt a halâszati jog is. 11 ltt mindezekrol egy sz6 sem esik, ezek a szokâsjog
alapjân kerilltek az uj soltesz birtokâba.
Annâl feltunobbek azonban a kovetkezok, amelyek - ellentetben az eddigi
elnagyolt reszekkel
igen reszletesen foglalkoznak az âllattenyesztes
lehetosegevel: "cum ... pratis, fenetis, montibus, promontoriis aut aliis quibusvis
locis pascere boves, vaccas, scrophas, oves seu alia animalia debeat". Ebbol
egyfelol az derill ki, hogy a vevot elsosorban az âllattenyesztes erdekelte, ezert
igenyelte ezek jogânak reszletes korillirâsât. Nagy a val6szinusege mâsfelol pedig
annak, hogy az oklevelet Walach Mihâly sajât kfvânsâga szerint szovegeztek meg,
ZSO. IV. 2214. sz.: Mălyusz: i.m., 38.: Engel Păi: Magyarorszag vilagi archontologiaja 1301-1447.
I. Bp .• 1996. 399.
9
Fiigedi Erik: Var es tarsadalom a 13-1./. szazadban. Bp., 1977. 43.
10
Hanuliak. Văclav: Nalezova sprava z archeolgickeho v.vskumu zaniknuteho kostola Panny Marie u
Rajeckej lesnej. Slovensky Pamiatkovy Ustav, Bratislava - Banska Byrica 1997. IX. tabla.; iii. id.
Frivaldszky Janos: Egy felvideki kăzseg es solteszcsal<idja. ln: Turul ( 1998) 3-4. sz .. 91.
11
Frivaldszky: i.m .• 92 .. 96.: Frivaldszky. Janos: Osemsto rokov Friwaldu. ln: Historia a sucasnost'
obce Rajeckd Lesna (Friwa/d) Zilina. Szerk. Bohuslav Pekny, 2002.

8
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Stiborral csak elfogadtatta: s ezert nem tudta azt a fontos korOlmenyt, hogy a
solteszseg gazdatlan. fgy maradt ilresen az elad6 neve szamara kihagyott hely.
Az oklevel kibocsat6ja, Stibor (1348-1414) els6 birtokat - Beck6t es
mellette Vaguj helyet - 1388-ban kapja, amely ett61 kezdve szekhelye lesz. Bar
idegen, 1389-ben mar tisztseget is kap, a pozsonyi ispansagot, amely ekkor meg
morva uralom alatt volt. 1388-1394 kozt egy egesz sor uradalmat a Pozsony,
Nyitra, Trencsen megyekben, aminek reven a "Vag foly6 uranak" kezdi nevezni
magat. Zsigmond legbefolyasosabb embere lesz, szinte kezeben tartja.
Gatlâstalanul szorftja ki a hatalomb61 a tosgyokeres magyar f6urakat. 12 1395-140 I
kozt erdelyi vajdai tisztseget visei, de csak az 1396-1399 e'tekben tart6zkodik
Erdelyben (Kolozsvarott es 1398-ban Hatszegen). 13 1410-1414 kozt ismet erdelyi
vajda, 1412 juniust61 van tenylegesen Erdelyben, meglatogatja Szeben, Torda,
Beszterce, Brass6, Deva, varosokat, vegiil 1412. szeptember 27-en Hatszegen
tOrvenynapot tart. 14 Ezutan 1413-ban azonban mar Budan, majd - mint lattuk Trencsenben talaljuk, hosszu tavollet utan visszavonul6ban Vag-volgyi
torzsbirtokara, hogy azt rendbe tegye. Itt, miutan felmerte a videk helyzetet,
folytatja, amit elodei elkezdtek, s a meg elpusztultan all6 - Beck6hoz viszonylag
kozeli - Frivaldba solteszt helyez: egy roman nemest. Harom h6nappal kesobb
azonban meghal.
Michael - aki reszere az oklevelet kiadtak - megkillonboztet6 neve
Walach. Miutan Felvidekr61 van sz6, az els6 gondolat nyilvan az lehet, hogy az
illet6 hatha az ott is letez6 valach etnikumhoz tartozott. Ez azonban azert kizart,
mert ebben az idoben a Felvidek nyugati felen meg egyaltalan nem eltek valachok.
Sot azert is, mert amikor szăz evvel kesobb megjelentek, tarsadalmi allasuk erdei
pâsztor, illeţve ezekb61 rekruta16dott landzsas volt. Mihaly tarsadalmi allâsa
viszont vir nobilis, ugyanaz, mint aze a Lipt6i Laszloe, akinek gondjaira bizza, s
aki feltehetoen nem mas, mint a lietavai vamagy, s talan azonos az 1388-ban
emlitett Melchior fia Vladislav lietavai castellanussal is. 15 Az emlitett curia pedig
nemesi kuria, mert az oklevel megtiltja a vamagyoknak, hogy biraskodjanak
Walach Mihăly felett, vagy ad6t szedjenek tole. Nagy Lajos 1376. evi oklevele
szerint ugyanis solteszt csak vamagy itelhetett meg, nemest mar 6 sem. 16 Walach
Mihaly tehăt olyan roman nemes, aki Stibor erdelyi vajdahoz ottani tart6zkodasa
alkalmaval csatlakozott servitori minoseg~en.
Mit mutat a walach nobilis vir kitetel? Azt, hogy Mihaly a romansag
elitjenek azon reszehez tartozott, amelyet nemcsak szukebb kornyezete
(falukozossege) ismert el, hanem ezen, sot Erdelyen kiviil, orszagos viszonylatban
is, az orszagos uralkod6 kivaltsagos elithez soroltak, koztilk Stibor is, a kiraly
egyik legf6bb embere. Ennek mas oka pedig nem lehetett, mint csaladi szarmazasa.
12

Mălyusz: i.m., 20., 29., 38.
ZSO. li. 4411., 4553., 4621., 5344., 5539., 5545. sz.
14
ZSO. III. 2289., 2412., 2424., 2428 .. 2443., 2452-54., 2480., 2485., 2542., 2602-04., 2636 .. 2681..
2687., 2699., 2733-34., 2738. sz.
15
A szomszed uradalom birtokosa, Baliczky Andrăs rangja măr nobi/is dominus.
16
Filgedi: i.m., 73-74.
13
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Ha erre a tarsadalmi helyzetre nem csaladi, hanem valamely szemelyes erdeme
tette volna melt6va, az erre vonatkoz6 oklevelet a Frivaldszky-leveltar bizonyara
megorizte volna.
Mihaly erdemet az oklevel fidelis jelzoje adja meg. Tehat nem valamely
egyszeri, Stibort lekotelezo tett, hanem sokeves kitart6, megbizhat6 szolgalat, amit
Stibor - eroit gyongillni erezve - meg akart halalni. A "hala" azonban nem volt
valami nagy, ha arra gondolunk, hogy Mihaly a birtokot lenyegeben penzen vette
meg, s nem mast61, mint magat61 Stibort61, hiszen a solteszseg evtizedek 6ta
gazdatlan volt 17 - ezert nincs beirva elad6i nev az elore elkeszitett oklevelben.
Stibor masodik vajdasaga idejen korillbelill negy h6napot tart6zkodik Erdelyben, ra
egy evre keszill el az oklevel. Ennyi ido alatt senki nem tud "husegesnek"
bizonyulni. Walach Mihaly tehăt mar Stibor elso erdelyi vajdasaga, az 1396-1399es evek 6ta van Stibor mellett. Stibor a ket vajdasaga kozt nem jart Erdelyben,
Walach Mihalynak pedig ott volt lehetosege a hozzacsatlakozăshoz.
Walach Mihaly annyi ideje volt Stiborral. hogy korabbi szillofoldjetol es
csaladjat61 is elszakadt. Az oklevel sem apjat, sem kozelebbi szărmazasi helyet
nem is emliti. Kozvetett bizonyitekok vannak meg arra is, hogy egyiltt voltak mar
1410-ben, a balszerencses 6szandeci kalandban is, amikor Ărpadhazi Kinga
kegyhelyet veletlenill felgyujtottak. Stibort ez a tett annyira megrenditette, hogy
tobb hadi vallalkozăsba mar nem fogott, s az addig gătlastalan zsamok jambor
bekekozvetito lett Tannnenbergben es Pragaban. Ezutăn egyhazi es szocialis
alapităsokba is kezd: Szakolcan es Beck6n egy-egy ispotalyt es păios rendhazat,
Vagujhelyen Ăgoston-rendi prepostsagot hoz letre "bunei bocsanatara es Szuz
Maria tiszteletere" 18 • A Walach Mihaly-epitette frivaldi templom viszont egy
killonleges, igen ritka patrociniumot kap, ami Maria, az Angyalok Kiralynâje,
bucsunapja pedig - latsz6lag teljesen logikatlanul - Szentharomsag-vasarnap.
Mindez csak ugy valik erthetove, ha tudjuk, hogy Oszandec felgyujtott templomat
Ărpădhazi Kinga a Szentharomsag tiszteletere szentelte. Ărpădhazi Kingar61 pedig
az a legenda maradt fenn, hogy ujszillottkent Mariat, az Angyalok Kiralynojet
dicsoitette 19• 6szandec spiritualitasăt is ez a legenda definialta20 • Az engeszteles
pedig annyira eredmenyes volt, hogy a frivaldi templom is kegyhely lett, es ma is
az.
Az uj bir6nak tehat elso dolga Frivaldon katolikus kotemplomot epiteni
sajăt telken, egy korabbi templom helyen. A romanok ugyan donto tobbsegilkben
ortodox vallasuak voltak, de peldaul Hatszegen 1280-ban mar katolikus Mariakegyhely letezett, 1382-ben pedig ferences kolostor. Ha pedig korabban nem is lett
volna katolikus, Stibor szolgalataban biztos azza lett. A templom epitesenek korat
17

1553-ban Frivaldot a ·•tekintetes, dicso emlcku Jakob Pudlman·· bir6săgănak nevezik (Frivaldszkyno. 2.). Ez lehetett 1385-ig, a morva betoresig a birtokon belill levo bir6 neve.
18
Reszletesebben: id. Frivaldszky Janos: Neluiny vonas Stibor vajda portrejahoz. ln: Turn/. (1999) 12 sz., 33-35.
19
Dlugosz: Vita Sanctae Kyngae Ducissae C'racoviensis. ln: Monumenla Poloniae Historica. IV.
Lw6w. 1884. 662-731.
10
id. Frivaldszky Jănos: Ârptid-hdzi Kinga es lelki ărăksege. ln: Tavlatok. (1.999) 2 sz., 226-233.
leveltăr,
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az epiteszettortenet 15. szazad elejere teszi°.2 1 A szentely âsatâsakor elokeriilt
feltucatnyi t6bb liter urtartalmu agyagedeny is 14-15. szâzadi jellegu, aminei a
templom regebbi nem lehet. 22 A kerâmia-leletek feltehetoen az epitkezes kozben
hasznâlt vizhord6 edenyek cserepei.
A szentely felkorives zâr6dâsu, bordăsan boltozva, ma is ăl!. A hat koiv a
felkor kozpontjâban kis zâr6koben talâlkozik es negy ablakot, valamint a
sekrestye-ajt6t fogja kozre. Hărom ablak csucsives, kobelletes, a kozepso kerek. A
szentely hossza es szelessege egyarănt 6,20 m. A szentely es a haj6 kozti g6tikus
diadaliv folott kis torony, "huszârtorony" volt, kis haranggal. A szentely bal
oldalân g6tikus monolit pasztof6rium, mellette ajt6 az egykori sekrestyebe, amely
boltozott volt, vasracsos ablakkal. A szentelyben ajobb oldalon lăthat6 a keresztelo
medence helye. Maga a - ma măr lebontott - haj6 nem volt boltozott, hanem
fafodemes, hârom-hărom szuk ablakăn vasrăccsal. A regi haj6t es a 19. sz. ko;zepen
- amikor uj templomot epitettek - lebontottăk, az egykori g6tikus kokaput pedig,
ăthelyeztek a diadaliv ală, a nyilăs t6bbi reszet befalazva. 23
Ami Walach Mihăly kuriăjât illeti, odaerkezesekor val6szinuleg a regi
soltesz elhagyott hăzăt ăllitotta helyre. Ha a templom szinvonalât vessziik alapul ezt a hâzat igazi kuriâvâ epithette ât. Ha a 250 magyar mărka lefizetese utân meg
templomot es kuriăt tudott epfteni, tehetos ember lehetett. Vagyonânak egy reszet
nyilvân Stibor szolgâlatâban szerezhette, măsik resze csalâdi orokreszenek
megvâltâsâb61 eredhetett. Az, hogy egy, a falub61 kivândorolt testver penzben
kapta ki a reszet, Frivaldon kesobb tobbszor is megtortent Mihâly ut6dainâl.
Wallach Mihâly - akinek ettol kezdve felvideki szokăs szerint a csalădneve
Frivaldszky - Frivaldon ott addig szokatlan gazdâlkodăsi hagyomânyt teremtett.
Meghonositotta az erdei juhăszkodăst, amely Frivald felvirăgzâsâhoz vezetett.
Mindezt azonban csak riehany magâval hozott erdelyi roman segftsegevel
val6sfthatta 1neg. A 35 kozsegbol all6 lietavai uradalom juhainak egynegyede meg
a 17. szâzadban is Frivaldon volt24 . Mint emlitettiik, a felvideki valachok csak a·
15. sz vegen ertek el a Kârpâtok vonulatain at eszakr61, Arvân keresztOI Trencsen
megyebe. A lietavai uradalomban azonban nem telepedtek meg, nem keletkeztek
hegyi păsztor valach telepiilesek, holott a Frivalddal deli irânyban szomszedos
Facsk6 - amely măs uradalomhoz tartozott - valach pâsztorfaluvă Jett es kozel
hozzâ Valaszka Bela is. Boven alakultak valach falvak a Lietavât nyugatr61 es
eszakr61 komyezo lednici, biccsei, budatini, sztrecseni uradalmakban is. Ugy
latszik, a nomad hegyi pasztor vlachok azert nem telepednek meg a lietavai
uradalomban, mert itt a vlach jellegu hegyipăsztor-gazdasâgot a Frivaldszkyak mar

Dvofakovă, Vlasa - Krasa, Jo:lef - Stejskal, Karel: Stfedovikti nastenna malba na Slovensku. Praha
- Bratislava, 1978. 134.
22
Hanuliak: i.m„ JO. Az 1993. evi ăsatăsokr61 csak 1997-ben kiadott jelentes az ăsatăson kivilli szakirodalmi - adataiban es kOvetkezteteseiben egyebkent igen felilletes.
23
Archivum Privatum Episcopi Nitriensis, Nitra: Visitationes Canonicae 1674; Obecny Uradny
Archiv, Alojzia Ko~i~ovă: Zo starSi dejin Frivaldu. Kezirat, 1972. 38-39.
24
Uo. 28.
21
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korabban bevezettek. Lietavaban csak az uradalom alta! fizetett valach pasztorokat
talalunk. 25
Walach Mihaly es leszârmazottjai Erdelybol hoztak magukkal azt a
hagyomanyt, hogy a Frivaldszky csaladnak az a tagja, aki a solteszjogot
gyakorolta, vojvoda cimre tartott igenyt. Ez egeszen 1805-ig tartott, ameddig ez a
csalâd adta solteszjogon Frivaldon a falusi bir6kat. Ez az Erdelyben mar reg nem
letezo cim mint "elo kovillet" maradt fenn az idegen komyezetben, a solteszbir6
vojvoda cime ugyanis a Felvideken teljesen szokatlan megjeloles. Az iratokban a
lietavai uradalom solteszaitfoyt, richtar, judex, scultetus neven nevezik, a vojvoda
nev sohasem fordul elo. 26 Egyediil Thurz6ne Czobor Erzsebet hasznalja ezt a cimet
1603 es 1618 kozott, o azonban minden solteszt kovetkezetesen vajvodanak hiv. 27
Ennek viszont az a magyarâzata, hogy Lietava varanak - aho! Thurz6ne alland6
jelleggel lakott - akkor egy Frivaldszky volt az udvarbir6ja. A tavolr61 ferjhez jott,
es a helyi megnevezesekben jaratlan, magyar anyanyelvu urno az o sz6hasznalatat
vette at, de olym6don, hogy o viszont minden solteszt - nemcsak a frivaldit kovetkezetesen vajvodanak nevez, a ket elnevezest siinonimnak tekintve.
Az egyik kesobbi frivaldi vajda, Frivaldszky Andrâs (1656k-1751) vagy
otven even at, 1700?-1751 kozt soltesz. Az uradalom, a falusi plebanos ot judexnek, scultetus-nak nevezi 28 • Amikor azonban o maga intezkedik: pi. elintez egy
vitat a faluban, esetleg egy rokona nemesseget igazolja, vagy a szomszedos
kisvârosban, Rajecen fellep, a neve: vojvoda. 29 A csalad feje a kozosseg felol
tekintve falun beliili minosegeben, a csaladdal es a falujaval va16 kapcsolataban
vajda volt, egyuttal a csaladtagok mint egyenlok altal megvâlasztott primus inter
pares. E csalâdon beliili funkci6 erdektelen a kozjog szâmâra, a magyar kozjog
felol a hat6sagokkal val6 kapcsolataban viszont soltesz.
Az adatok arra vallanak ugyanis, hogy Frivaldon a vajdai tisztseg
valamifele valasztâssal oroklodott, ugyanis semmifele mas altalanos szabaly
ezekbol az adatokb61 nem szurheto Ie, csak az, hogy a tisztseg elethossziglani volt.
Az egyik vajda hataia utân, 1526-ban negy fia orokolte kozosen a cimet, amig a
mâsodik fiu 1553-ban magara nem tudta valtani az egesz solteszbirtokot. Ennek
legidosebb fia cimeres levelet szerez, es mar apja eleteben magahoz valtja a
birtokot, ket occset kielegitve. Ennek halalakor, 1606-ban nyolc fia kozill ezt
azonban mar egyik sem tudja megtenni, (sot, ettol kezdve egyik Frivaldszky sem )
Kavuljak: i.m„ 133., 152.; Chaloupecky, Văclav: Valasi na Slovensku. Praha, 1947. 19-23„ 59-60„
67; Macurek, Jozef: Valasi v zapadnich Karpatech. Ostrava, 1959. 220-225„ I. terkep.
26
OL, Pl34 I (llleshăzy-csalăd) 69.r. 9.fasc. 17.sz. Urbar Lethavsky ( 1633); 70.r. 10.fasc. 96.sz. Ratio
victualium ( 1608); Ku~ik, M.: Urbare feudalnych panstiev, Bratislava, 1959 ( 1626).
27
Radvănszky Bela: Magyar csatadelet es htiztartiis. 111. Bp. 1879. 6-18.
28
Scultetus 1706: Stătny Oblastny Archiv, Byt~a, Oravsky Kompossessorat, fasc.176. 18-31.; 1748:
OL, P 1770 (Balassa csalăd, Văgbesztercei uradalom) 3.cs. 20T; 1750: OL, P 108 (Esterhăzy
leveltăr, Repositorium) 14068.tek. 96„ 106„ 107.; judex 1733: Stătny Oblastny Archiv, Byt~a,
Frivald anyakonyve I. 253.
29
Vajvoda 1719: Stătny Oblastny Archiv, Byt~a, Tren~ianska Zupa, Possessiones, Frivald 2.; 1726:
Zilina, Okresny Archiv, Meste~ko Rajec, 8. Mestska kniha(l515-1798). 171. foi.; 1732: u.o„ 4 foi.;
1737: Stătny Oblastny Archiv, Byt~a, Tren~ianska Zupa, Familiae, rod Frivaldsky I. resz, 30. foi.
25
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ezert evente valtjak egymast; pontosabban csak a negy protestansnak keresztelt, a
katolikusok nem. Mikor a legutols6 fiu is meghal, ennek egyetlen fia lesz a vajda
1653-ban. Ennek halalakor„ 1700? csak lanya maradt, aki a Frivaldszky-csalâd egy
masik tagjanal volt ferjnel. Ez ut6bbi szeretett volna lenni a vajda, de a legidosebb
ag tagjai ellenalltak, es alispani hatarozattal ezek legidosebbje lett a vajda, halalaig,
1751-ig. Ekkor ujra eloall az 1700? evi eset, hogy a vajda veje - aki szinten
Frivaldszky - lesz az ut6d, pontosabban ennek a fia. Amikor a solteszi jogot
igenyli mar senki nem all neki ellen. Tole 1766-ban occse veszi at, holott volt elo
nagykoru fia is. Mikor ez az ocs 1769-ben ut6d nelkiil halt meg, a legidosebb ag
elsoszulottje lesz az orokos 1805-ig, amikor a solteszbir6sag Frivaldon megszunik.
Frivaldon az orokles tehat a roman szokâsjogot kovette, ellentetben a
magyar nemesi orokles szabalyaival meg azutan îs, hogy a csalad egyik tagja,
Frivaldszky Janos 1583-ban cimeres levelet szerez. Ami magat a kuriat illeti, a
csalad meghatarozott tagjai kozosen orokoltek addig, amig 1805-ben, a solteszi
intezmeny megszunesekor a csalâd egyik tagja magara nem valtotta. Ettol kezdve
mindig a legkisebb fiue lett. A csaladi, specialis, roman jellegu oroklesi szabalyt
tehat csak ekkor valtotta fel a nemesi orokles altalanos tOrvenye.
A vajda, vojvoda sz6 eredeti kozepkori jelentese: 'fejedelem, vezer'
Erdelyben es a roman nyelvteriileten. Ez a sz6 a tOrtenelem folyaman azonban
nagy jelentes-valtozâson ment at, egeszen a 'ciganyvajda', 'munkacsoport vezeto',
'bandagazda' jelentesig. 30 A kozepkori Erdelyben kiilonbozo helyeken es
idopontokban eltero ertelemben hasznaltak, ennek osszefiiggesei meg nincsenek
kellokeppen tisztâ.zva. A Frivaldszky-csalad eseteben mindenesetre a megjelolest
olyan ertelmunek kell feltetelezniink, amely Walach Mihaly tarsadalmi statusanak
felelt meg 1412-ben, am ikor ura val egyutt vegleg elhagyta Erdelyt. Ez egyfelol
csaladjanak a statusat mutatja, masfelol azt a statust, amire Stibor mellett tett szert
azon romanok ertekftelete szerint, akik ot Erdelybol a Felvidekre kovettek.
Talan nem tevediink, ha feltetelezzuk, hogy Walach Mihaly tudott Stibor
azon terverol, hogy Erdelybol Vag-volgyi birtokara tart, kiilonben nem gyujtOtt
volna maga melle olyan embereket, akikkel uj hazâjaban az ott ismeretlen a
pasztorgazdasagot meg tudta honositani. Sot, az is va16szf nu, hogy ekkor, 1412-ben
nosult meg, s hozott magaval nemcsak roman haznepet, de feleseget is. Feleseggel
es pâsztor-hazneppel ugyanis nem tudta volna Stiborral egyiitt vegighaboruzni,
utazni, vandorolni fel Kozep-Eur6pat.
Stibor elso alkalommal 1395-ben lesz erdelyi vajda, nyilvan a tOrok ellen
keszulo habaru miatt. Az ezevi kis-nikapolyi gyozelem bizonyara az o erdeme. Ezt
kovetoen tOrtenhetett meg, hogy a gyozelem mamoraban erdelyi vajdai teendoivel
mit sem tOrodve, egy even ât Oli duhajkodva lanya lakodalmat3 1, feltehetoen
Kolozsvarott. Itt van 1396 majus 28-an is. 32 Ekkor hadat gyujt a tOrok ellen.
30

Magyar Tortenelmi Fogalomtar. II. Szerk. Băn Peter. Bp., 1989. 229.; A magyar nyelv torteneti
etimo/6giai sz6tcira. III. Bp., 1976. I 070.
31
Erdelyi Aradi Viktor: M6cok foldjen. Bukarest. 1974. 44-45. Wenzel Geza: Stibor vajda. In:
Ertekezesek a torteneti tudomanyok k6reb0l. IV. 2.sz.
32
ZSO. I. 4411. sz.
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Hadnepei kozt lehetnek erdelyi romanok is, de csakis a hatszegi kerilletbol, 33 mert
Maramaros es Bansag nem tartozik az erdelyi vajdasaghoz. Fogaras ugyan
odatartozik, de Nagy Lajos 6ta a havasalfdldi vajdak birtokoljak. Mi tabb, az
akkori vajda, Vlad a magyar kiralyt61 elpartolva eppen a tarok oldalan all.
Stibomak ezert elso dolga az, hogy ot fegyverrel megh6doltassa, majd Nikapoly
ala megy, ahol hiaba lesz o ennek a csatanak a hose, az egyesott kereszteny hadak
vegill is vereseget szenvednek. A csata utan (1396. szeptember 28.) Havasalfdldon
keresztill ter haza Erdelybe, miutan a veresegen felbatorodott Vladot ismet legyozi.
Curtea de Argeştol az Olt volgyeben ter haza. Alighogy Erdelybe er, a szaszfdldi
Szelindeken (Stolzenburgban, november 13-an, hat hettel a csata utan) oklevelet ad
ki Drag maramarosi vajda es mas nemesek keresere uj adomanyr61 harom Szilvasi
testvemek, Denesnek, Lasz16nak es Mihalynak, Ivan fiainak es unokatestverilknek
erdemeikert. 34 Ennek az adomanynak aligha lehet mas oka, mint hogy a nikapolyi
csataban kitilntettek magukat, es Stibor megjutalmazza oket erte, meg mielott a
romanok Stibort61 elvalva a Maros volgyeben Hatszeg fele hazatemenek. 35
Stibor ezutan Kolozsvarott tart6zkodik, ott van 1397 jan. 31-en, sot 1398
jun. 2-an is. Ezutan Hatszegre megy, hogy oda egy rokonat, a feltetlenill
megbizhat6 Stiborkat vamaggya tegye. 36 Latva a torokhoz huz6 Vlad esetet, a
Erdelyt Stibor a hatszegi romanok tekinteteben akarja biztositani. Ez lehetett a celja
a Szilvasiak iranti gesztusaval is. A harom Szilvasi-testver mar nagykoru, hiszen
adomanyt kapnak, de nem idosek, hiszen apjuk meg nem nehai. Ăm nem mind a
harom ter haza, 37 a legkisebb, Mihaly, ugy latszik, meg notlen, mert Stibor
szolgalataba lep, "szerencset pr6balni". Az tortenik ugyanis, hogy Mihaly a
kiralyt61 is megerositest kap birtokara. Zsigmondnak Szilvasi Mihaly Stiborral
egyiltt akkor tehetett szolgalatot, amikor 1401-ben a kiralyt a bar6k elfogjak. Stibor
Csehorszagb61 ker segitseget, majd eladja a kiraly reszere a lengyelorszagi
Neumarkot (Nowy Targ)3 8.
Szilvasi Mihaly elobb elmondott tortenete a kovetkezo adatokb61 alt ossze:
Amikor Stibor 1404-ben nem katonai, hanem diplomaciai feladatokkal van
elfoglalva, 1404. januar 13-an az 1403 6ta hivatalban levo Tamasi Janos es Szant6i
Jakab erdelyi vajdakkal îs megerositteti a Szilvasi-birtokot, (amit a csalad a Stibort
felvalt6 Marcali Mik16s es Csaki Mikl6s vajdakkal mar megtett) majd az oklevelet
Stiborr61 nincs egyetlen olyan adat sem. amely azt mutatnă, hogy Hâlszegen kivtil mâs român
terilleten egyâltalăn megfordult volna.
34
I. 4553. sz.
35
Hătszeg-videk tiz kenezsegool âllt, mindcgyik egy-egy patak volgyeben, amelyek a Sztrigybe
omlenek. Mindegyik kenezseghez tobb falu tartozott. (Popa, Radu: La începlurile evului mediu
Românesc. Ţara Haţegului. Buc., 1988. 185. Terkep) A Szilvâsiak a Hâtszegi Kertilet oklevelekben
legkorâbban megjeleno csalădja. Dragunt es Kodocsot 1263-ban emlftik a kirâlyi ·'dar6cok'' azaz
vadâszok (1241-ben?) elhagyott ffildjen levo Szilvâson (Gyorffy Gyorgy: Az Ârptidkori
Magyarorszag lărleneli foldrajza. III. Bp., 1987. 282., 297.) A hărom Szilvâsi-testver apja. lvăn
măr 1367-68-ban kapott adomănyujitâst.
36
Ugyanide helyezi mâsodik erdelyi vajdasâga idejen, 1412-ben familiârisât, kazai Kakas Gyulăt.
Engel: Kiralyi hala/om ... 77., 115. Erre felhivja a figyelmet mâr Mălyusz is: i.m., 137.
37
Csak a ket idosebb fiunak maradtak csak fent Szilvâson leszârmazottjai, Mihălynak nem.
38
Engel: Kirtilyi hala/om ... 41.; Mâlyusz: i.m., 83.
33
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ezutan Nagyszombatba viszi, ahol Zsigmond 1404. augusztus 25-en megerosfti 39 •
Ezen az aktuson jelen lehetett tamogatolag Stibor is, tekintve, hogy 1404.
augusztus I 2-en meg Morvaorszagban van, Eger fele tartva, ahol 1405 januar 1340
an mar szo van rola . Az oklevelet Mihaly visszaviszi Erdelybe, ahol az erdelyi
kaptalannal, kifejezetten Szilvasi fvlihaly reszere 1405. aprilis 14-en atirjak 41 •
Engedtessek meg az a tObb mint valoszinu felteves, hogy Szilvasi Mihaly
azonos a frivaldi Walach Mihallyal, aki tehat ez utobbi oklevelet maganal tartja,
amfg I 4 I 2-ben a sors ismet haza nem veti. Ekkor ott megnosi.il, jarandosagat
penzben kapja meg testvereitol, jogbiztosito oklevelet âtadva nekik. Birtokresze,
amelynek nagysaga tObb mint egy falunyi, valamint az oklevel Denes bâtyjae, a
Nopcsak osee lesz42 • Laszlo batyja a Szilvasi csalad ose lesz, amely kesobb
szâmtalan "szilvâsi" elonevu csaladra oszlik. Mihaly pedig a Frivaldszky csaladnak
lett az ose, miutan oroksegebol es szerzett vagyonabol 1413-ban megveszi
Frivaldot. Ogyeinek intezese hosszabb idobe telik, mert csak ez ev oszen eri utol
Stibort Trencsenben.
Valoszfnu, hogy Stibornak tervei voltak Mihallyal, a Vag-volgyeben, pi. a
Frivaldhoz viszonylag kozel fekvo Vagbeszterce varna~yanak szanhatta, de korai
halala miatt e tervbol valoszint'.ileg nem lett semmi. Erdekes karrier szakadt itt
felbe. lgen hasonlo a tOrtenete Walach Mihaly egy foldijenek, a nala mintegy 15
evvel idosebb Vajknak, aki Hunyadi Janos apja, Hunyadi Laszlo es Matyas kiraly
nagyapja lett. Mindezt azonban szâmon tartottak Frivaldon is. Walach Mihaly
dedunokajanak es solteszsegben utodjanak negy fia volt, akik kozi.il az elso harom
neve: Laszlo, Matyas es Janos. Micsoda veletlen!

Melleklet
1413. okt6ber 22.
Stibor vajda oklevele Walach Miluily reszere 43 •
Nos Stiborius woiuoda Transsilvanus, Trenczinii, llistricie ..:t Solnok comitatuum comes ac lluvii
Wag dominus perpetuus etc. tcnore presentium significamus universis prcsentcm nostram litteram
inspecturis: quia nobilis vir Michael Walach servitor noster fidelis dilectus nostro cum consensu el
voluntate nostra in possessione Friwald nuncupata a / .............!'4 ibidem in Friwald villicatum et
iudicium cum curia seu fundo, universis cum fru..:tibus. proventibus. utilitatibus. taxis el
impositionibus, agris, agricuhuris, pratis, montibus, pascuis, silvis, rubetis ac cetcris quocumque
nomine vocitentur ad eandem ab antiquo curiam pertinentibus et spectantibus, nil omnino
postponendo pro se, suis heredibus et heredum successoribus perpetue et irrcvocabilitcr pro ducentis
et quinquaginta marcis Hungaricalis pagamenti numerando vera et iusta pecunia cum parata emit ct
totaliter comparavit possidendum, regendum, gubernandum, alienandum, vendendum, permutandum
et obligandum cum pleno dominio atque iure perfecto suo pro beneplacito comitendum 45 , nostram
omnimodam concessimus, dedimus donavumusque tenore prcsentium facultatem. nostra notrorumquc
39

zso.

11.2926., 3363-64. sz.
ZSO. II: 3346., 3607-08. sz.
41
li. 3789. sz.
42
T. i. az ok levei az 6 leveltărukban maradl fcnt.
43
Engel Păi (E. P.) olvasatăban es megjegyzeseivel.
44
Az elad6 neve itt hiănyzik. Ultraibolya ătvilăgităssal sem fedezhcto fel ut61agos vakarăs.
45
igy az eredetiben, commitendum helyclt. (E. P.)
40
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successorum presentium et futurorum impedimenta proculmoto46 , quiete, libere et solute absque omni
datione, exactione quavis non obstante; ipse Michael suis cum heredibus unacum heredum
successoribus valeat, queat atque temporibus eviternis 47 possit permanere habitando. ltem quicumque
presentem nostram litteram ipsius Michaelis suorumque successorum quorumque habuerit bona cum
voluntate, eidem ius competit omnium premissorum. lgitur universis et singulis castellanis,
vicecastellanis, ceteris officialibus presentes quibus ostendentur nostris firmissimis damus in
mandatis, precipue vero nobili viro, Ladislao de Lyptouia, quatenus cum premisso Michaele aut suis
cum successoribus nil agere, facere, taxare, exigere, facto vei verbo attemptare nostra in libertate uti
superius expressatur, et bonis iniversis mobilibus el immobilibus audeatis modo aliquali, sed si opus
fuerit, contra quospiam impetitores nostra potestate mediante protegere et gubernare debeatis.
Ceterum volumus quod n111lus omnino ipsum Michaelem suosque successores iudicare aut alias
quovismodo attemptare dv4a 1t, scd si quispiam versus Michaelem aut ipsius hcredes quid actionis se
sperat habere, is nostri in pn.:sentia et non alibi exequatur. Item mandamus universis seriose, quatenus
ipsius Michaelis pretacti nullus presumat in bonis, agriculturis, pratis, fenetis, montibus, promontoriis
aut aliis quibusvis locis pascere boves, vaccas, scrophas, oves seu alia animalia debeat. lgitur nobilem
dominum Andream de Balicz48 requirimus, ut eundem Michaelem ab omnibus molestantibus et
perturbantibus, tam suis quam aliis gubernet et d~fendfil nostri ob respectu. Presentes per litteram 49
reddi facimus presentanti. ln cuius donationis et pignus (?) nostre voluntatis sigillum nostrum nostro
cum scitu est appensum testimonio litterarum uberiorem sui iuris ad cautelam. Datum Trenczinii,
dominico post undecim milia virginum, anno domini millessimo quadringentessimo decimotertio.
Eine Adelfamilie mit Rumiinischer Abstammung in dem mittelalterlichen llngarischen
Oberland
(Zusammenfassung)
Frivald, ein Dorfchen (heute: RajeckiJ Lesna) in Slovakei, 30 km nach S von Sil/ein (Zsolna.
Zi/ina). war gegen 1200 von Deutschen Siedlern gegriindet. Dieses ganzes Gebiet - auch mit der
Dorfkirche von Frivald - war gegen I 385 von der Măhren unter Leitung von Markgraf Jodok
venviistet, sptiter von Konig Siegmund von Luxemburg Stibor (Ctibor) gegeben. Frivald war in Jahre
I 413 von Stibor. aus Polnische Familie erstammten Ungarischen Baron, Michael Walach verkauji.
Aus Diplom und Lebensdaten von Stibor wir erfahren, dass Michael Walach, nobi/is vir, war servitor
von Stibor seit I 396-1399, aus eine Rumănische Familie aus dem Siebenbiirgischen Distrikt Haţeg
(Htitszeg).
Michael hat in Frivald eine neue Kirche gebaut. Aus patrocinium der Kirche wir konnen
erfahren, dass Michael hat in Jahre 14 JO in Stibors Armee teilgenommen, die in Jahre 141 O in Polen
Stary Sqcz, Wallfahrtsort von Ungarischer Kănigstochter HI. Kunigunda, unabsichtlich aufgebrannt
hat. Von Michael Walach stammt die ungarische Adelfamilie Frivaldszky, die im Frivald eine, auch in
I 7. Jh. bliihende Schtiferei gegriindet hat. Die Familie Frivaldsz/..y war auch die hereditare
Richterfamilie (scultetus) zu Frivald. Der scultetus war hier immer voii Familienmitgliedern gewăhlt
und vajvoda genannt; die curia ungeteilt geerbt, gegen dem Ungarischen Adelrecht, aber nach dem
Rumanischen Gewohnheitsrecht. Michael Walach war wahrscheinlich identisch mit Michael de
Si/vaşu (Szi/vas), Bruder von Urvater von Familie Nopcsa.

46

igy az eredetiben, proculmota helyett. (E. P.)
igy az eredetiben, eternis iii. sempiternis helyett. (E. P.)
48
Val6sziniileg Baliczki Andrâs tur6ci ispăn ( 1410-1420), Stibor veje es a Frivald<lal, Tur6c megye
felol hatăros, szklabinyai uradalom birtokosa.(E. P.)
49
igy az eredetiben, a szokâsos presentes autem litteras helyett. (E. P.)
47
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Le culte de la croix au creur de l'ensernble peint a Sântărnărie Orlea
Marie LIONNET
Retin~e dans !'extreme sud de la Transylvanie, enclave latine dans un
milieu orthodoxe, l'eglise de Sântămărie Orlea (Oraljaboldogfalva, dep.
Hunedoara), dediee â la Vierge, contient dans la nef un ensemble de peintures
murales presque integralement conserve du debut du 14• siecle, qui est gouverne
par une serie de liens signifiants et atteste l'intervention d'une forte personnalite.
Temoin de l'existence d'un culte particulier â la Croix, illustre par une image
exceptionnellement developpee de la Decouverte de la Vraie Croix dont
l'interpretation n'a jamais ete precisement envisagee, Ies peintures de )'edifice
eclairent Ies mouvements artistiques - style, traditions iconographiques - et
religieux - changements de confession - qui ont anime le sud de la Transylvanie
aux 14e et 15e siecles. En effet, l'evolution de l'architecture et de la decoration de
)'edifice est indissociablement liee â l'histoire du comitat de Haţeg (Hatszeg).
Edifice de dimensions modestes ( dimensions interieures: 14,20 x 8,50 m) construit
dans Ies annees 1280, l'eglise de Sântămărie Orlea, d'apres l'analyse d'A. Rusu,
etait tres vraisemblablement destinee â un groupe de colons qui vivaient dans la
dependance du château royal de Haţeg', et, dans cet espace majoritairement
orthodoxe, plusieurs elements attestent que l'eglise etait de rite latin au moment de
sa construction 2• Ce contexte meme invite â considerer avec une attention
particuliere le decor interieur de cet edifice. Les invasions ottomanes du debut du
15• siecle ont entraîne des transformations decisives dans I'organisation
administrative de la region de Haţeg. La region est totalement devastee â la suite de
la defaite des forces armees transylvaines au pied du château de Haţeg â l'automne
1420, episode qui marque !'abandon definitif du château par la cour hongroise.
Parallelement, l'histoire de l'eglise se poursuit lorsque, le 15 avril 1447, Jean
1

2

Le château ne se trouvait pas â Hateg meme, mais legerement â I' est. â Subcetate (Văralya), c'est-âdire â un peu moins de 5 km de Sântărnărie Orlea. En l'absence de documents contempornins, on
connaît mal !'origine des colons peuplant celte commune. lls composaient l'un des nombreux
groupes appeles par Ies rois hongrois pour peupler et stabiliser le pays et contribuaient au bon
fonctionnement du château royal de Hateg, place-forte essentielle dans la defense des marches
meridionales du royaume. Les colons de Sântărnărie Orlea vivaient selon leurs coutumes et
traditions parrni d'autres populations roumaines orthodoxes. A. A. Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara
Haţegului până la 1700 (Fondateurs et eglises dans la region de Haţegjusqu'en 1700), Satu Mare,
1997, p. 33. Dans l'histoire du comital de Hunedoara (Hunyad}, Gy. Gyorffy mentionne la tenue
d'un marche a Sântămărie Orlea apres la periode arpadienne: Az Ârpad-kori Magyarorszag tărteneti
foldrajza (Topographie historique de la Hongrie a l'epoque arpadienne}, III, Bp., 1987, p. 277-288,
290-291. D'aprcs Ies dimensions de l'eglise, R. Popa evalue la taille de la communaute villageoise
entre 25 et 30 familles environ: la începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului (Le debut
du Moyen Age roumain. Le territoire de Haţeg), Bucarest, 1988, p. 134, 232-234. Pour l'analyse
architecturale de l'eglise: Entz G., Erdely epiteszete a 11-13. szazadban (Architecture transylvaine
des 11°-13° siecles), Kolozsvăr, 1994, p. 41.
A. A. Rusu. op. cit.. p. 309-315, part. p. 311 (type de construction, inscription latine, histoire locale).
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Hunyadi, qui est charge d'administrer Ies biens royaux dans la region, donne la
bourgade de Sântămărie Orlea, ainsi que Ies terres y afferant, â l'un de ses fideles,
Jean Cîndea (Kendeffy), de Rîu de Mori. Le changement de proprietaire se
manifeste dans des transfonnations de la structure interieure de l'eglise avec l'ajout
d'une tribune occidentale. De la meme epoque, Ies inscriptions en cyrillique qui
accompagnent Ies apotres representes dans le chceur de l'edifice indiquent que
l'eglise est devenue orthodoxe3 • Les peintures de cette eglise ont tres tot retenu
l'attention des chercheurs qui ont longuement debattu des questions de datation et
de style. Nous proposons dans cet article de rappeler brievement leurs conclusions
dans ces domaines, que nous etofferons de plusieurs remarques, et d'envisager plus
precisement la question de l 'iconographie et de la signification de l 'ensemble peint
dans la nef.
Datation des peintures. Plusieurs campagnes de peintures, clarifiees des
4
Ies premieres analyses de l'ensemble peint , ont contribue â donner son aspect
actuel a !'edifice. Les caracteres stylistiques et iconographiques permettent de
distinguer clairement Ies campagnes successives. Tres peu de temps apres la
representation des croix de consecration, encore visibles en plusieurs endroits, Ies
murs de la nef ont ete recouverts de peintures, campagne datee avec certitude de
1311 par une inscription situee sur le mur sud de l'edifice, â câte de la porte
5
d'entree • Trois des peintures situees sous la tribune occidentale, serie d'images
isolees illustrant la mort de saint Paul ermite, et, selon A. Bratu, deux episodes de
la vie de sainte Elisabeth, fonnent un meme ensemble, realise â la fin du I 4e
6
siecle • Le dernier panneau du narthex, dans lequel on reconnaît generalement deux
7
donatrices agenouillees avec la main de Dieu qui descend , ainsi que Ia rangee
3

4

5

6

7

Pour toutes Ies indications concernant le contexte historique et Ies etapes de la construction de
I' edifice, se reporter a A. A. Rusu. op. cit.
Entz G., A kăzepkori Magyarorszagfalfesteszetenek bizanci kapcsolatair61 (Les relations byzantines
des peintures murales de la 1-Iongrie medievale), in Miiveszellărteneti Ertesito, XVI ( 1967) nr. 4. p.
241-250: V. Drăguţ. Pictura murală din Transilvania (La Peinture murale de Transylvanie), Buc.,
1970, p. 11-17; idem, Picturile bisericii din Sântămărie Or/ea - cel mai vechi ansamblu mural din
ţara noastră (Les Peintures de l'eglise de Sântărnărie Orlea - le plus ancien ensemble mural de
Roumanie). in Buletinul Monumentelor Istorice, XL (1971) nr. 3. p. 61-74; M. Porumb. Pictura
românească din Transilvania. I. sec. XIV-XVII. Die rumănische Ma/erei in Siebenbiirgen (/. 14-17
Jahrhundert), Buc., 1981, p. 99-100; idem, Sântămărie Or/ea, in Dicţionar de pictură veche
românească din Transilvania, sec. XIII-XVIII. Buc., 1998, p. 360-362: Anca Bratu, Biserica
reformată Sf Fecioară din Corn. Sântămărie-Orlea Oud. Hunedoara) (L'eglisc reformee de la
Sainte-Vierge de la commune de Sântămărie Orlea. dep. Hunedoara), in Repertoriul picturilor
murale medievale din România (sec. XIV-1450), Pagini de veche artă româneascâ. V/1. Buc.,
1985, p. 199-232 (contient toute la bibliographie anterieure).
H[l]S[T]A ECL[ESIA EST D]EDICAT[A} I PRO [HONORE/ BE(A)TE G[ENITRICIS} AN(N}O
D(OMl)NI I M° C[CC 0} VND(E)C[IM]O. Transcription donnee par G. Entz, op. cil., 1967, p. 247.
li s'agit de la charite de sainte Elisabeth envers Ies lepreux et des adicux de la sainte a son epoux.
Anca Bratu a demontre Ies rapprochements entre ces panneaux, aux nivcaux tant stylistiquc que
technique, dans l'analyse de la preparation et de la composition de la peinture (Ibidem. p. 209-210).
A. Rusu met en doute, sans la rejeter, l'identification de cette scene inhabituelle, a cause de
l'emplacement choisi (sous la tribune occidentale) et du foit qu'il s"agit de deux temmcs. S'il s"agit
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d'apotres du chceur, peintures dues ă deux peintres differents, l'un de formation
byzantine, et l'autre probablement d'origine locale8 ont ete realises dans la
deuxieme moitie du 15e siecle, apres la donatio!1 du village â la familie Cîndea.
Des liens manifestes avec la Serbie. L'analyse stylistique et
iconographique rapproche l'ensemble peint â Sântămărie Orlea des peintures de la
region serbe, mais trahit egalement quelques contacts avec la peinture du Duecento
italien et de l'Istrie. Les affinites stylistiques de ces peintures avec Ies realisations
serbes ont ete soulignees par plusieurs auteurs. De maniere convaincante, V.
Drăguţ etablit des rapprochements avec Ies peintures de Sopocani (v. 1265),
positionnant Ies peintures de Sântămărie Orlea dans une phase stylistique
transitoire legerement plus tardive (elements de pathos et attention â Ia nature
nouveaux)9. La plasticite des visages aux traits appuyes ainsi que la massivite de
certaines silhouettes se retrouvent dans Ies peintures des eglises fondees par le roi
Miloutine (l 282-1321 ) 10 , tandis que le traitement encore tres graphique des drapes,
Ies nombreux motifs decorant Ies elements d'architectures legerement rehausses de
blanc pour l'indication du relief (Nativite de la Vierge, Benediction des pretres),
renvoient â des principes picturaux legerement plus anciens et, ainsi que l'a
propose V. Drăguţ, provenant de la peinture monumentale du Duecento italien 11 •
De la synthese de ces elements, le meme auteur deduit que Ies peintres seraient
originaires du sud de la Dalmatie, region de contacts artistiques entre !'art des
Balkans et l'art italien 12 • Cette analyse est completee par Ies observations d'Anca
Bratu, qui signale aussi des indices de liens ponctuels avec la peinture gothique,
notamment dans le costume d'eveque de saint Nicolas 13 • Ces etudes soulignent la
variete des sources stylistiques des peintres ayant ceuvre â Sântămărie Orlea, tout
en insistant sur Ies liens avec la Serbie.
Ces liens avec la peinture serbe peuvent etre precises par I'analyse de la
formulation iconographique de plusieurs themes, tant dans des ensembles
reellement des commanditaires, l'iconographie nouvelle de ce panneau aurait pu etre favorisee par
l'absence de regles strictes dans la definition artistique de ce territoire (Op. cit., p. 313).
8
Un graffiti dans le panneau des donateurs foumit la date de 1484 comme terminus ante quem pour
l'execution de cet ensemble (calque d'Ott6 Sztehlo, 1873, Budapest, KOH tervtăr, MOB leltsz.
96/1873). Sur la caracterisation des deux peintres, cf. Anca Bratu, op. cit., p. 210-212.
9
Drăgut, Pictura murală...
'
10
Tania Velmans, V. Korac, Marica Suput, Rayonnement de Byzance, Paris, 1999, p. 251 ss.
11
Drăgut, op. cit., p. 15-17. Hiatus dans la demonstration de cel auteur, ii ne cite cependant aucun
exemple precis de peinture dalmate, origine supposee des peintres de l'eglise. Ses hypotheses sont
reprises par M. Porumb (1981 et 1998), qui suppose l'activite d'un maître anonyme forrne dans la
sphere serbo-~almate.
12
Ibidem. Ces analyses confirment par ailleurs le synchronisme de l'inscription (1311) et de
l'execution des peintures.
13
II s'agit du costume des soldats dans la scene de la Decouverte de la Vraie Croix, ainsi que de
quelques pieces des vetements liturgiques. Anca Bratu, op. cit., p. 204-205. Elements d'analyse
repris par Măria Prokopp qui relie precisement certaines peintures, notarnment celles du cycle de
l'Enfance de la Vierge, a_la peinture byzantine des Paleologues, et indique Ies elements empruntes a
la peinture italienne (garnme chromatique, contours appuyes en rouge) et gothique (in Marosi E.,
Magyarorszdgi miiveszet 1300-1470 kăriil (L'art de Hongrie, 1300-v. 1470), Bp., 1987, p. 349).
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anterieurs que dans d'autres plus contemporains, dans Ies eglises fondees par le roi
Miloutin 14 • Ainsi, la scene de l'Entree â Jerusalem renvoie â la peinture anterieure
(1230-1240) de l'eglise de la Mere de Dieu de Studenica (representation du cheval
et position du Christ, disposition des apâtres, equilibre assure par le motif
architecture, maniere dont le personnage etend son manteau â l'arrivee du Christ) 15 •
Plus proche dans le temps, le cycle de I' Enfance de la Vierge adopte des
dispositions similaires au cycle represente dans l'eglise de Saint-Clement d'Ohrid
( 1295) : dans la structuration de I'episode de la rencontre d' Anne et Joachim, par
l'utilisation d'un portique massif dans l'arriere-plan; dans la scene de la Nativite,
par la presence conjointe du du berceau de la Vierge et de la fileuse â son chevet,
excluant le theme du bain de l'Enfant, ainsi que par la representation identique du
berceau 16• L'episode de la Koi"mesis, composition reduite en raison de l'etroitesse
de la surface qui lui est laissee, pourrait s'inspirer d'une peinture d'icâne 17 plus que
d'une composition monumentale, meme si elle emprunte quelques traits â ce
support: de peintures contemporaines, proviennent la disposition du Christ â
l'interieur de la mandorle, et la maniere dont ii se toume legerement vers sa mere
(Arilje, 1296; Zica, 1309-1316), et de compositions monumentales anterieures, la
platitude du corps de la Vierge, la representation du lit et des anges qui descendent
de part et d'autre du Christ (Sainte-Sophie d'Ohrid, milieu 11 e s.; Kurbinovo,
1191). Les vetements richement brodes des trois pretres, de sainte Helene, de ses
suivantes, des deux saintes en buste sous la fenetre, renvoient aux habitudes
omementales byzantines.
Si l'on peut reconnaître avec Anca Bratu, et en ce qui concerne la
fonnation des peintres, l'expression d'une synthese locale, phenomene de
conjonction de plusieurs courants d'influence caracteristique de cette region 18, leur
repertoire iconographique et leur vocabulaire s'inscrivent dans la tradition
balkanique, et plus particulierement serbe. On ne peut guere trouver d'elements de
comparaison dans Ies peintures murales de la meme region, etant donnee la
14

Les rapprochements proposes par Anca Bratu (op. cit.) avec Ies peintures plus tardives de Defani
(1335-1350) et de Pec (1338-1346) sont moins probants. E. I. Kouri, Die Milutinschu/e der
Byzantinischen Wandmalerei in Serbien. Makedonien, Kosovo-Metohien und Montenegro
(1294195-1321), Helsinki, 1982; G. Subotic, l 'art medieval du Kosovo. Paris, 1997.
15
D'apres Ies etudes de Tania Velmans, Ies peintures de cette eglise annoncent deja le courant
nouveau de l'epoque des Paleologues. Tania Velmans. V. Korac, Marica Suput. op. cit., p. 182-185.
16
Ces elements apparaissent dans la peinture macedonienne ă. la fin du 13e siecle, et se trouvent ă.
Ohrid dans une disposition proche de celle de Sântărnărie Orlea Sur l'iconographie des episodes de
l'Enfance de la Vierge, se reporter a Jacqueline Lafontaine-Dosogne, lconographie de / 'enfance de
la Vierge dans I 'Empire byzantin et en Occident, în: Memoires de la classe des Beaux-Arts. 2" serie,
XI, fasc. 3 et 3 bis, Bruxelles, 1964, 2e cd. anastatique avec complements, 1992, part. I, p. 112.
17
Comme la scene appartenant a une icone en mosaîque representant des episodes de la vie du Christ
et de la Vierge (2e quart 14e s., Florence, Opera del Duomo). W. F. Volbach, Jacqueline LafontaineDosogne, Propylăen Kunstgeschichte, 3. Byzanz und der christlichen Osten, Berlin, 1968, iii. 47, p.
181.
18
Anca Bratu, op. cit. souligne Ies importants emprunts byzantins, et identifie Ies elements provenant
de la peinture romane et gothique et certains caracteres italiens dans la realisation; elle caracterise
plutot cet ensemble comme un archetype de synthese locale resultant de la conjonction de
differentes intluences, synthese specifique au milieu transylvain.
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datation particulierement haute des peintures de la nef de Sântămărie Orlea, au
debut du 14e siecle, tandis que Ies ensembles alentour qui presentent aussi des
caracteres byzantins, <latent essentiellement du 15e siecle 19•
Le probleme de la signification de l'ensemble n'a jamais ete reellement
envisage, alors que Ies images, en depit d'un desordre apparent, semblent bien
repondre â un projet detennine20 . L'histoire de !'edifice pennet de considerer Ies
peintures de la nef comme constituant un ensemble coherent, realise par un seul
atelier sur l'initiative d'un ou plusieurs commanditaires au debut du 14e siecle. Cet
ensemble fonne donc une entite homogene, sur laquelle Ies peintures plus ţardives
se greffent et dont elles modifient l'orientation de lecture (apotres du chreur). Sur la
base des peintures conservees, est-ii possible de fonnuler des hypotheses
concernant le message que l'ensemble peint dans la nef transmettait de l'histoire du
Salut ? Quels indices fournit-il sur son inscription dans un courant spirituel ? Dans
quelle mesure ces indications nous pennettent-elles d'apprehender Ies mentalites
des commanditaires ou donneurs d'ordres?
Disposition du decor. Au-dessus d'un registre de draperies feintes,
l'ensemble peint dans la nef s'organise autour des recits de la vie de la Vierge et de
la vie du Christ, se ciot par le Jugement demier et est complete par plusieurs
images isolees. A ]'origine, la composition narrative etait disposee sur trois
registres sur Ies murs gouttereaux, dont deux seulement sont conserves dans leur
totalite. Les scenes qui entourent ]'arc triomphal, bien que fortement degradees
dans le registre superieur, sont encore idcntifiables. Quelques fragments subsistent
aux registres superieurs des deux murs, ou l'on distingue uniquement la Majestas
Domini au centre du mur sud 21 • La disparition deces scenes entrave l'appreciation
d'un programme unifie mais n'empeche cependant pas de deceler, â partir de
l'observation des autres registres, l'existence d'un reseau de relations qui assurait
la cohesion de l'ensemble et qui revele l'intervention d'une forte personnalite.
Le recit de I' Enfance de la Viergc se deroule sur le registre inferieur du
mur nord dans un mouvement d'ouest en est progressant vers le chreur. li debute

19

Les peintures de l'eglise orthodoxe de Strei (Zeykfalva) remontent certes aux annees 1313-1314
mais leur execution ne presente aucun point commun avec Ies peintures de Sântămărie Orlea,
puisqu'elles signalent un processus contraire de penetration d'elements italiens dans cette region.
Cet ensemble precis est en cours d'etude par Elena Dana Prioteasa (Cf. Western lnjluences on /he
Jconography of Medieval Orthodox Painling in Transylvania. Murals in the Sancluaries, MA
dactyl.. CEU, Bp., juin 2002, p. 14 et ss.).
20
Anca Bratu indique rapidement Ies trois grandes thematiques qui structurent Ies peintures: la mise
en valeur de l'essence divine du Christ (cycle christologique du mur nord), la saintete de la Mere de
Dieu (cycle mariologique du mur nord et Kormesis du mur sud), ces deux themes accentuant I' idee
de l'Incarnation, condition essentielle de la Crucifixion, representee dans l'axe de l'edifice, theme
qui s'acheve dans une ambiance eschatologique (Jugement demier du mur sud).
21
Du registre superieur du mur nord restent uniquement quelques fragments de silhouettes. Sur le mur
sud, le dessin d'ensemble execute en 1873 par Otto Sztehlo garde la trace de fragments a peine plus
etendus que ceux qui sont encore aujourd"hui visibles (Budapest, KOH, tervtăr, FM455/a).
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probablement par Ies episodes des Annonces â Joachim et â Anne 22 , et se poursuit
par la rencontre d' Anne et de Joachim, puis de la Nativite de la Vierge et de la
Benediction par Ies trois pretres. Une composition developpee de la Decouverte de
la Vraie Croix interrompt le deroulement du cycle narratif des Ecritures et ciot le
registre â la limite avec le mur de l'arc triomphal. L'Enfance du Christ est illustree
en deux scenes synthetiques de part et d'autre de l'arc triomphal: l'Annonciation â
gauche, et Ia Nativite avec Ie bain de l 'Enfant â droite, scene completee par
I' Annonce aux bergers, et la procession des trois mages, qui arrivent du registre
inferieur du mur sud. Derniere scene du cycle de l'Enfance, la Presentation au
temple entraîne le fidele â nouveau sur le mur nord, â l'extremite ouest du registre
median. En un enchaînement qui ecarte Ies episodes principaux de la vie publique
du Christ, Ies scenes de I' Ascension et de la Transfiguration suivent la
Presentation, auxquelles succede un cycle reduit de la Passion du Christ: l'Entree â
Jerusalem, puis, au-dessus de !'arc triomphal, le Portement de Croix, la Crucifixion
et la Descente de Croix. Sur le mur sud enfin, la Koimesis surmonte la procession
des mages, et une composition monumentale d'u Jugement dernier occupe Ies deux
tiers restants. Le Jugement est divise en deux sequences verticales: au centre du
mur sud, le Juge domine Ies figurations de l'Hetimasie et du Paradis, tandis que
toute la partie droite, epilogue de l'ensemble peint dans la nef, est reservee au
domaine infernal, la description des supplices surmontant le cortege des damnes.
Plusieurs images isolees meublent l'espace sous Ies fenetres des deux murs: le Vir
dolorum et deux saintes martyres en buste sur le mur nord, respectivement audessus de l'annonce â Anne et de la decouverte de la Vraie Croix; sur le mur sud,
un eveque en pied, sans d~ute saint Nicolas 23 , marque la cesure entre Ies mages et
le registre inferieur du Jugement dernier.
Signification de l'ensemble peint. L'ensemble de Sântămărie Orlea
combine des scenes empruntees au repertoire byzantin habituel illustrant Ies
differentes retes liturgiques, meme s'il manque dans cette serie plusieurs des scenes
Ies plus couramment representees24 , et des cycles narratifs qui appartiennent â la
meme tradition iconographique. Neanmoins, avant d'entreprendre une analyse plus
approfondie de l'ensemble, considerons la disposition de !'edifice. Campase d'une
nef unique charpentee terminee par un chevet carre tres court â fond plat, la
structure de l'espace interieur differe totalement de celle des eglises byzantines,
22

La structure generale des deux scenes est connue par un autre dessin d'Ott6 Sztehlo (1873;
Budapest, KOH, tervtăr, n°575). Si Ies deux scenes sont a peine lisibles aujourd'hui, la presence
d'un ange dans le coin superieur droit du deuxieme panneau confirme l'identification avec une
scene d'annonce.
23
Aucun attribut particulier ne permet de le distinguer d'un autre eveque. Le culte de saint Nicolas
etait fort repandu dans cette region ainsi que dans l'espace byzantin, ce qui incite a le reconnaître
ici.
24
Si l'absence de certaines scenes pourrait surprendre, comme le Bapteme du Christ, on ne peut
affirmer que ces episodes manquaient reellement dans le programme origine(, qui auraient tout
aussi bien pu prendre place au registre superieur du mur sud, dont Ies fragments sont aujourd'hui
illisibles. Cf. supra.
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dont celles de Serbie, â plan centre et voutees de coupoles. L'organisation des
programmes byzantins, con\:US pour un espace compartimente, est necessairement
modifiee dans Ies eglises â plan basilical qui offraient aux peintres de grandes
surfaces libres reclamant plutot le deploiement d'un decor narratif. Mais l'on ne
peut guere raisonner en comparaison avec un systeme de programme etabli, en
raison de la date d'execution de cet ens.::mble, qui le situe apres la periode
'classique' des mises en ceuvre des grands programmes decoratifs, ainsi que de la
situation de l'edifice aux marges des provinces de l'empire byzantin25 • La
succession des differentes scenes dans l'eglise de Sântămărie Orlea ne suit pas un
ordre chronologique mais obeit â d'autres preoccupations qui visent manifestement
â transmettre un message precis et dont nous proposons de decouvrir Ies ressorts.
Comme dans nombre d'edifices de petites dimensions, Ies episodes
majeurs de l'existence du Christ et du deroulement du Salut sont reunis autour de
l'arc triomphal, au centre de 1'edifice26 • Les evenements de l'Incamation occupent
le registre inferieur: l'Annonciation avec l'envoi de l'Esprit Saint, fixe la premiere
etape dans l'accomplissement du mystere de Dieu fait homme; la Nativite
manifeste l'lncamation au grand jour; par Ies episodes de I' Adoration des bergers
et des mages, la signification de la Nativite est augmentee de la reconnaissance de
la divinite de Jesus enfant par Ies nations et de l'universalite du message delivre par
le Christ. Au-dessus, le processus de Redemption s'accomplit â travers le recit du
sacrifice du Christ sur la Croix: le chemin du calvaire mene â la Crucifixion, point
culminant du decor au-dessus de la pointe de l'arc triomphal, qui s'acheve avec la
Descente de Croix, Marie recevant le corps mort de son Fils. Incamation et Passion
du Christ se trouvent tres etroitement associees sur ce mur, forme de condense
theologique unifie autour de l'ouverture du chceur, ou est celebre le sacrement de
l'Eucharistie, commemoration du sacrifice du Christ sur la Croix, source du salut.
Deux autres thematiques occupent une place majeure dans l'ensemble des
peintures: la Mere du Sauveur est omnipresente dans le deploiement du decor sur
25

Le programme 'type' defini par O. Demus, et articule autour des grandes retes qui rythment l'annee
liturgique (Dâdekaorton), s'applique en effet essentiellement a des edifices datant des 9•.12• siecles
(Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantium, Londres. 1948). Le
processus d'adaptation du programme iconographiquc byzantin 'type' a un espace longitudinal
unitie, indique par le meme auteur, a ete aussi souligne pour certaines eglises grecques par Karin
M. Skawran (The development ofmidd/e Byzantinefresco painting in Greece, Pretoria, 1982, part.
p. 54-56). Proposant une autre interpretation du systeme decoratif byzantin, J.-M. Spieser suggere
que Ies scenes representees renvoient au deroulement de chaque liturgie plus qu'elles n'illustrcnt
precisement Ies grandes retes (Liturgie et programmes iconographiques, in Travaux el memoires,
11, 1991, Paris, , p. 575-590). Notons par ailleurs que l'existence d'un programmc conccptucl
byzantin general defini par O. Demus a etc conteste par Natalia Teteriatnikov, qui lui oppose la
diversite des mises en reuvre des programmcs, proposant l'cxemple des decors organises en vue du
salut individuel (Private Salva/ion Programs and their Effect on Byzantine Church Decoration, in
Arte medievale, Ser. li, VII (1993) nr. 2, p. 47-57).
26
Celte concentration de la decoration sur Ies moments de l'lncarnation et de la Passion souticnt
l'hypothese d'un decor articule en fonction du deroulement de chaque celebration liturgique et non
de la succession annuelle des retes liturgiques. J.-M. Spieser, op. cit„ p. 585.
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Ies trois murs; la thematique de la Croix, dominant le decor par sa position axiale
dans l'edifice, est a nouveau evoquee par la decouverte de la Vraie Croix par sainte
Helene.
Precedent necessaire de l'lncamation magnifiee autour de l'arc triomphal,
le recit de l'Enfance de Marie introduit le contexte exceptionnel qui prepare
l'avenement du Christ, enon~ant deja la double vocation de Marie, en meme temps
vierge et mere. Marie etablit ainsi un pont entre Ies deux realites terrestres et
divines, dans la superposition des scenes de la Nativite de la Vierge et de
I' Ascensi~n. De la meme maniere que le motif de I' Arbre de Jesse, Ies trois
generations - Anne, la Vierge et le Christ - sont placees sur un meme axe, dont la
verticalite est accentuee par Ies positions frontales de Marie et du Christ. La
position recroquevillee de sainte Anne, souche humaine de la genealogie du Christ,
s'oppose a celle du Christ qui s'en retoume vers Ies Cieux, lieu de son essence
divine. Un autre lien place le Christ a cheval de l'Entree a Jerusalem sur le meme
axe vertical que la Croix decouverte par sainte Helene, rappelant ainsi la lente et
ineluctable marche vers son Sacrifice qui est precisement commemore dans
l'espace du chreur. Mais ii s'agit aussi d'une anticipation sur la resurrection du
Christ, sur sa victoire sur la Croix.
Simultanement sur le meme mur, dans la succession horizontale du registre
median, Ies scenes de la vie du Christ associent des theophanies et des evenements
de sa vie terrestre qui sont autant de manifestations de sa aivinite, disposition qui
exclut Ies episodes plus narratifs de sa vie publique. La Presentation au temple
illustre la reconnaissance du Nouveau Testament par I' Ancien, et leur succession.
Associee au Vir dolorum represente sous la fenetre, la Presentation est aussi
premiere annonce de la Passion, premiere etape sur le chemin de la Croix, et
manifeste la destinee du Christ. L' Ascension et la Transfiguration, theophanies
glorieuses du Fils de Dieu reservees aux apotres, leur succedent: la premiere exalte
l'institution ecclesiale, reunion des douze apotres autour de la Vierge en orante,
tandis que la "Cieuxieme illustre la revelation de la nature divine du Fils de Dieu a
trois des apotres, en meme temps annonce de la resurrection et de la gloire du
Christ â venir. L'Entree a Jerusalem debute la marche vers la Pâques ultime, qui
culmine au-dessus de l'arc triomphal. La signification de la Transfiguration, vision
du Christ en gloire, annonce la gloire du Christ ressuscite au matin de Pâques, et
anticipe sur la conclusion du recit de la Passion qui lui succede. Ce procede
explique vraisemblablement l'inversion inhabituelle dans l'ordre chronologique
des scenes de I' Ascension et d~ la Transfiguration. Sur le mur nord de la nef, au
rappel de la nature humaine du Christ, au registre inferieur, se superposent Ies
manifestations de sa divinite, qui appartiennent aussi au temps de sa vie terrestre,
exaltant ainsi sa double nature de Fils de Dieu. Double nature qui fonde le mystere
de l'Eucharistie, evoque par le Vir dolorum 27 • Ces episodes annoncent aussi

27

Le decor origine( du chceur, espace essentiel ou se deroule le moment central de la liturgie, et
aujourd'hui remplace par Ies ap(îtres de la deuxieme moitie du 15° siecle, completai!
vraisemblablement l'ensemble peint dans celte signification eucharistique.
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l'ultime theophanie, celle de la Parousie, du Jugement final, qui se deploie en face,
sur Ies deux tiers du mur sud.
Cette structuration essentielle du decor par l'histoire de la redemption est
completee par une serie de correspondances entre Ies deux murs lateraux, de
chaque cote de la manifestation centrale de la Croix, autour de l'arc triomphal.
Mise en parallele des recits de la vie du Christ et de la vie de la Vierge, ainsi que de
l'implication du croyant, le mur nord explicite la vocatioţ1 terrestre des fideles,
tandis que le mur sud Ies projette dans la perspective eschatologique de )'au-dela,
avec pour pivot axial le nreud de l'histoire du Salut, evocation du signe de la Croix,
qui donne sens a la vie de tout croyant. Le mur nord est dedie au developpement
terrestre de la vie du Christ elle aussi basee sur la progression parallele entre Ies
deux registres du mur nord et s'achevant sur le mur sud. Au registre inferieur du
mur nord, Ies parents de Marie, Ies premiers a avoir accepte la realisation du Salut,
figurent comme Ies premiers croyants, tandis que la superposition des episodes de
la vie dii Christ donne son sens au deroulement de la vie terrestre de tout fidele.
Les deux annonces a Anne et Joachim explicitent, comme celle du Christ dans la
Presentation au temple et le Vir dolorum, la vocation de tout croyant : accepter le
Christ pas se par la reconnaissance de sa Passion, et de I' Eucharistie. La Conception
(Rencontre d'Anne et Joachim) et la Nativite de la Vierge associees a l'Ascension,
deux representations de l'election - celle de la Vierge des avant sa naissance, celle
de l'Eglise symbolisee par la Vierge - indiquent au fidele ·que sa foi, acte
communautaire, doit etre vecue en Eglise, elue par le Christ lui-meme pol,lr etre le
corps rassembleur des fideles autour de I' Eucharistie. Les scenes de la Benediction
des pretres et de la Transfiguration associent deux annonces de glorification, celle
du Christ et celle de la Vierge, qui trouvent leur accomplissement en regard, sur le
mur sud: glorification de la Vierge au moment de sa mort, par son rachat, et
glorification du Christ au moment de la Seconde Venue. Enfin, la Decouverte de la
Vraie Croix est aussi liee aux deux figures de saintes, qui tiennent la palme de leur
martyre: invitation pour Ies fideles a reconnaître la Croix glorieuse et mettre leurs
pas dans ceux du Christ jusqu'au bout, jusqu'a la Passion. Leur couronne signale
leur glorification dans Ies ·Cieux, juste recompense de leur sacrifice:
La sc~ne finale du registre inferieur fonctionne aussi en echo avec l'image
. peinte du cote sud: a la suite des mages et de ceux qui decouvrent la Croix, le fidele
s'avance ensuite vers le mystere central de l'Eucharistie, qui est au creur de la vie
terrestre des fideles. La representation du Jugement fait finalement entrer la
destinee des croyants dans une perspective eschatologique et celeste: illustration de
la Seconde Venue du Christ a la fin des temps, glorification du Christ et de la
Vierge, le Jugement rassemble tous Ies croyants, en meme temps qu'il Ies ,
responsabilise d'un choix opere individuellement, qui peut conduire vers le paradis
ou vers Ies tourments de l'enfer. L'emplacement du Jugement, deploye au-dessus
de la porte d'acces du mur sud, renforce aussi sa valeur preventive puisque Ies
fideles se trouvaient confrontes a l'execution de la sentence divine, a la realite du
p~rtage, au sortir de l'edifice. Cette finalite justifie Ies developpements du mur
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nord et la vocation terrestre axee autour de la veneration de la Croix et de
l'Eucharistie, de la redemption apportee par la Crucifixion. Accomplissement de la
promesse et consequence de son role dans l'Incarnation, la Yierge, passee du
domaine terrestre (au registre inferieur du mur nord) a l'espace celeste (au registre
superieur du mur sud), se pose comme modele, en tant que premiere a etre
totalement rachetee, et manifeste par la meme a chaque croyant la voie qui se
propose a lui. La signification de l'ensemble trace une progression assez claire et
reguliere pour supposer que Ies peintures du registre superieur du mur sud,
aujourd'hui detruites, ne contrariaient pas l'interpretation proposee. On peut
suggerer que Ies scenes representees completaient et enrichissaient la signification
des autres registres, ajoutant sans doute une dimension sacramentelle a la
realisation de la vie terrestre du croyant, registre qui aurait alors pu contenir Ies
scenes du Bapteme, de la Cene et de la Pentecote.
Dans la progression du decor, Marie, Mere du Sauveur, apparaît comme
guide des fideles, tra~ant un chemin dans le deroulement du decor, chemin qui peut
etre compris aussi dans le sens d'une evolution spirituelle. Nreud dans la transition
entre Ies deux testaments, elle suit son Fils dans tous Ies evenements de sa vie
terrestre. Figure eSsentielle et indispensable a . la reatisation du mystere de
l'Incarnation, Marie offre son Fils a l'humanite pour qu'elle soit sauvee. Mere
aimante et dechiree au pied de la Croix; elle accompagne le Christ dans Ies derniers
instants de sa vie terrestre, et recueille son corps mort dans ses bras. Pour toutes ces
raisons, la mort de la Mere de Dieu ne peut ressembler a celle des autres humains:
hommage ultime, le Christ se charge lui-meme de l'âme de sa Mere, qu'il vient
chercher a !'instant de sa mort. Glorification de la Yierge qui annonce sa fonction
et sa position exceptionnelles dans Ies Cieux. Intercesseur pour l'humanite
pecheresse, Marie intervient encore, en tant que premiere de l'humanite a avoir ete
entierement rachetee et sauvee, aupres de son Fils au moment du Jugement. Tous
ces evenements se succedent dans la nef depuis l'extremite occidentale du mur
nord vers le chreur, s'en retournant sur le mur sud. Gradation dans l'implication de
la Yierge dans le processus du Salut, cette progression est aussi celle que tout
fidele doit eprouver a travers sa foi. Le cheminement experimente par la Vierge
exemplarise celui que tout fidele doit vivre. Apres une periode d'apprentissage de
la foi et de reconnaissance de l'Incarnati,on du Christ - enfance de la Yierge,
Annonciation, enfance du Christ (le fidele s'associant aux Mages dans la
reconnaissance de la nature divine du Fils de Dieu)- Marie invite le fidele a mettre
ses pas dans ceux du Christ, a faire l'experience de la Passion et a se tenir au pied
de la Croix, sacrifice ultime pour la remission de ses peches. Cependant, cette
Croix, comme celle que sainte Helene a su trouver, est glorieuse et exprime la
victoire sur la mort par la Resurrection. Yient ensuite le Jugement demier, le retour
du Christ ressuscite dans sa gloire, croyance aussi dans sa Seconde Venue et dans
une vie eternelle. Tout au long de ce cheminement, la Yierge guide et assiste le
fidele; elle lui rend plus accessibles ces mysteres et se presente comme la voie qui
mene au Fils, en tant que Mere, mais aussi en tant que symbole de l'Eglise:
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d'ailleurs elle figure au centre des apâtres au moment de I' Ascension. C'est parce
que le fidele est membre de l'Eglise, nee au pied de la Croix, qu'il peut suivre cette
voie et qu'il peut lui aussi acceder au 'Salut. Et, precisement avant le Jugement
final, la gosition eminente de l'Eglise est reaffirmee par la figure monumentale de
l'eveque 8 qui, revetu de somptueux habits liturgiques, s'eleve sur deux registres
sous l'ouverture de la fenetre. Le râle principal de Marie dans cet ensemble
s'accomplit finalemeni au Jugement demier: mediatrice entre Dieu et Ies hommes,
participant de leur nature humaine mais jouissant totalement du statut de femme
rachetee, elle intervient une ultime fois en faveur du fidele, pour lui obtenir la
misericorde divine, et le faire entrer â sa suite dans le processus de Redemption. Au
Jang de toute cette evolution, Marie, Mere de Dieu, Mere du Sauveur, figure de.
l'Eglise, est aussi intercesseur, mediatrice et Mere des hommes qu'elle guide vers
son Fils. Grâce â cette multiplicite de râles, Marie conduit Ies fideles sur le chemin
de la Redemption, dans une lecture· qui unit Ies trois murs de la nef de I' eglise de
Sântămărie Orlea.
L'insistance sur la figure mariale ne doit pas etonner en raison du lien
essentiel qu'elle assure entre Dieu et Ies hommes, et de la grande ferveur de son
culte dans Ies spheres tant occidentales que byzantines, et qui s'explique d'autani
plus par la dedicace â la Vierge de l'eglise de Sântămărie Orlea. Le motif de la
Croix occupe lui aussi une ·place de choix dans cet edifice, d'autant plus
remarquable qu'il s'agit de l'unique representation de l'evertement precisement
resituee dans son contexte qui se trouve dans Ies peintures murales de Hongrie â la
fin du Moyen Age29, et qu'il reste peu de monuments qui narrent la legende de la
decouverte de la Vraie Croix dans la peinture byzantine30, meme si le culte de la
Croix etait particulierement developpe en Orient3 1•
28

Rappelant Ies incertitudes quant a l'identification de cette figure, notons qu'a ce niveau
d'interpretation, ii importe peu qu'il s'agisse de saint Nicola.~ ou d'un autre saint eveque, l'essentiel
etant la signitication que la tigure de l'eveque, plus haute fonction dans l'institution ecclesiale,
ajoute a l'ensemble peint, notamment en ce qui concerne la tradition apostolique des sacrements.
29
Les representations de sainte Helene decouvrant la Vraie Croix dans Ies peintures murales de
Hongrie se reduisent a la figuration de la sainte aidee d'un ou plusieurs petits ouvriers qui s'activent
a deterrer la Croix, sans compter Ies nombreuses autres occurrences de la sainte en pied, dotee
d'une croix de taille variable.
3
Ch. Walter indique que, si le deroulement de la fete de la veneration de la Croix est souvent illustre
dans Ies manuscrits liturgiques, l'episode de la decouverte elle-meme est rarement figure: Ari and
Ritual of the Byzantine Church, Londres, 1982, p. 148-149, 154-157. Les representations de
I' imperatrice en pied, souvent en compagnie de l'empereur Constantin, dans Ies decors
monumentaux byzantins, sont quant a elles tres nombreuses; Ic deroulement de la Decouverte de la
Vraie Croix est pluto! reserve aux cycles de la legende de la Vraie Croix, dont Ies illustrations sont
conservees essentiellement dans la peinture monumentale occidentale et italienne. H. W. Van Os G. Jăszai, Kreuzlegende, in Lexikon der christlichen Jkonographie, II, col. 642-648.
31
H. Leclercq, Croix (Jnvention el Exalta/ion de la Vraie), in Dictionnaire d'archeologie chretienne
el de li/urgie, III/2, Paris, 1914, col. 3131-3139. Dans le numero 75 de La Maison-Dieu (1963)
consacre a La Sainte Croix, voir Ies· articles de P. Jounel. Le culte de la Croix dans la liturgie
romaine, p. 68-91. et de R. Bornert, La cetebration de la Sainte Croix dans le rile byzantin, p. 92I08.
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Evocation de la Croix qui s'ajoute a la representation de la Crucifixion qui
surmonte l'ouverture .de l'arc triomphal, la mise en scene de l'episode de la
decouverte de la Vraie Croix est particulierement developpee. Elle rassemble un
grand nombre de participants: sur la gauche, sainte Helene est accompagnee d'une
suite de femmes et d'une veritable armee ·de soldats et, symetriquement sur la
droite mais avec une importance moindre, plusieurs Juifs, reconnaissables a leur
chapeau pointu, et moines sortent de Jerusalem a la suite d'un saint personnage. II
ne s'agit ici ni de Constantin, ni de l'eveque Macaire32 , puisque, en depit de
l'indication de sa saintete, le personnage porte un simple vetement de moine,
similaire a celui de ceux qui le suivent. L'une des versions de la legende de
l'Invention de.la Croix attribue le privilege de la decouverte a Judas-Cyriaque, l'un
de.s savants juifs mandes par sainte Helene; apres avoir reconnu le Salut apporte
par le Christ, Judas s'active lui-meme a deterrer la Croix33 • C'est a ce meme Judas
que K.A. Wiegel propose d'identifier ce saint, et ii inclut par ailleurs la scene de
Sântămărie Orlea parmi Ies representants du troisieme type d'images de sa
classification, c'est-a-dire celles qui s'inspirent du type byzantin symetrique de la
Croix soutenue par Helene et Constantin34 • Sous le signe de la main benissant de
Dieu qui apparaît au niveau de la bordure superieure de l 'image en direction de
sainte Helene, Ies deux protagonistes soutiennent la Croix en cours de
deterrement3 5 • Plus que l'identification precise de Judas, c'est sa presence en tant
que representant des Juifs qui importe dans cette scene. Les deux groupes en
presence, illustrations des pouvoirs laîque et ecclesiastique, se distinguent par leur
mode de representation: Ies richesses abondantes et la representation tres detaillee
des vetements des personnages accompagnant l'imperatrice contrastent avec la
veture austere des personnages de droite qui, isoles par une sorte de sphere
rougeâtre sur laquelle ils se detachent, sont contraints dans l'espace separant la
Croi" de l'entree de la viile. Dans cette mise en scene de la Decouverte de la Vraie
Croix, et malgre la surface plus importante reservee au deploiement de la suite de
sainte Helene, le role principal revient en realite a Judas qui lui fait face 36 , a travers
32

C'est d'ailleurs ainsi qu'il a toujours ete identifie par Ies historiens de l'art qui ont etudie Ies
peintures de cette eglise.
33
Les difîerentes vari8.f\les de la legende ont ete analysees par J. W. Drijvers, Helena Augusta. The
Mother of Constantine _Ilie Greai and the Legend of her Finding of the True Cross, Leiden, 1992.
Voir aussi le recit de Jaeques de Voragine: L '/nvention de la Sainte Croix, in La Legende dorite,
trad. fr., J.-B. M. Roze, Paris, 1967, p. 341-350.
34
Die Darstellung der Kreuzauffindung bis zu Piero delia Francesca, PhD., Cologne, 1973, p. 155
ss., et p. 240-243 pour Sântămărie Orlea. Cependant, l'auteur associe l'image de Sântămărie Orlea
avec des representations qu'ils caracterisent comme centre-europeen, tout en suggerant qu'elle
pourrait temoigner d'evolutions iconographiques proches dans Ies regions plus orientales. En raison
des orientations stylistiques et iconographiques signalees plus haut, Ies liens iconographiques de la
Decouverte de la Vraie Croix de Sântămărie Orlea avec des images plus occidentales paraissent
assez peu probables.
3
s Au fond du trou creuse autour de l'axe vertical de la Croix, un homme en degage la base, tandis
qu'un deuxieme, debout sur le bord du talus, l'extirpe vers l'exterieur.
36
Des episodes peu nombreux, empruntes tant a I' art occidental qu'a I' art byzantin incluent l'eveque
dans le moment de la Decouverte, mais ii paraît generalement comme une figure secondaire, dans la
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le rappel des differents episodes qui accompagnent la decouverte, empruntes aux
Jegendes Iiees â Macaire ou â Judas. C'est lui en effet qui designe la Vraie Croix,
l'identifiant comme etant celle du Christ, ainsi que le montrent le geste de son
index et la presence du cartouche fixe au sommet de la hampe de la Croix. Les
miracles operes par la Croix du Christ (et qui ont permis l'identification de la Vraie
Croix parmi Ies trois decouvertes) sont aussi rappeles: sur l'extremite droite de la
composition se tiennent deux personnages - l'un debout et l'autre accroupi - qui,
gueris au contact de la Vraie Croix, paraissent se relever du cercueil place au
premier plan, â nouveau du cote des Juifs. L'identification de la Vraie Croix fait
fuir le diable, petite silhouette qui s'echappe et s'envole juste derriere le saint
moine. Par cette mise en scene des deux corteges convergents des Gentils et des
Juifs, ces derniers participent eux aussi â la decouverte de la Croix, â la suite de
Judas qui a lui-meme reconnu la gloire du Christ, et sont ainsi pleinement integres
au processus de Redemption 37 •
Cette scene associe etroitement l'exaltation de la Croix, Croix du sacrifice,
mais surtout Croix glorieuse qui a vaincu la mort, et la notion de Redemption. Lieu
ou est commemore I'avenement de Ia Redemption, Ies representations de l'Entree â
Jerusalem - entree dans le recit de la Passion -, de la Transfiguration - annonce de
la Resurrection au matin de Pâques - et des deux martyres - persecutees en raison
de leur attachement â la Croix, mais finalement glorifiees - se concentrent autour
de l'image nodale de la Decouverte de la Vraie Croix qu'elles commentent. Situee
sous la scene de l'Entree â Jerusalem et directement contre le mur de )'arc
triomphal, la Decouverte de la Vraie Croix est etroitement associee â la Crucifixion
qui domine l'espace dans l'axe de )'edifice, au-dessus de l'ouverture du chreur, lieu
de la commemoration du sacrifice du Christ sur la Croix. Placee â hauteur du
regard des fideles, et maintenue des deux cotes par l'imperatrice et Judas, la Croix
est genereusement offerte â la veneration de tous, dans une maniere· qui s'inspire
peut-etre du deroulement de processions pour l'adoration de la Croix38 . Hypothese

suite de sainte Helene, et est de plus clairement identifiable cn sa qualite d'eveque. Dans l'image de
Sântămărie Orlea, et manifestement aussi en lien avec un culte particulier, ii occupe une place
presque similaire a celle de sainte Helene, et assume un role bien superieur. S. Kimpel, Makarius
von Jerusalem, in Lexikon der christ/ichen lkonographie. VII, fribourg, 1974, col. 477-478.
37
Cette disposition s'eloigne des interpretations antisemites Ies plus courantes de la version de la
legende avec Judas-Cyriaque, insistant plutot sur !'idee de la conversion du peuple Juif, aussi
contenue dans cette version. J. W. Drijvers, op. cit.• p. 165-177.
38
P. Jounel et R. Bomert (Op. cit.) iridiquent tous deux des processions similaires de clercs et de
fideles qui venerent la Croix au cours de plusieurs celebrations, la t"ete de l'Exaltation de la Sainte
Croix (14 septembre) etant la plus ancienne (attestee des le 4° s.) et la plus importante dans le
monde byzantin, tandis que Ies t"etes de l'lnvention et de l"Exaltation de la Croix se sont repandues
dans l'Eglise latine a pai;tir du 7° s. seulement. La structure de l'image de Sântămărie Orlea
s'inspire de certaines images qui representent le deroulement de processions autour d'une icone de
la Vierge â l'Enfant, qui disposent deux groupes difterents de part et d'autre de l'icone centrale. Si
Ies exemples analyses par Nancy P. Sev~enko proviennent essentiellement d'epoques plus tardives
(illustrations de la strophe 24 de l'hymne Acathiste), celui de la fresque de Sopocani (v. 1265)
fournit un exemple ahterieur de compositions de ce type (/cons in the Liturgy, in Dumbarton Oaks
Papers, XLV ( 1991 ), p. 45-57).
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cependant inverifiable en l'absence de tout document concernant la vie liturgique
dans l'eglise de Sântămărie Orlea, du moins cette image servait elle tres
vraisemblablement de support a l'expression de la piete des fideles. L'universalite
evoquee dans Ies deux corteges se dirigeant vers la Croix, de la meme maniere que
celle des deux groupes d'hommes venant adorer l'Enfant de l'autre cote de
!'edifice, rappelle l'universalite du Salut apporte par la Crucifixion et invite chaque
fidele a prendre sa place dans la longue file de ceux qui ont reconnu la Croix. Et
reconnaissant la Croix, dans un acte de piete individuelle ou s'associant a une
manifestation communautaire, ils reconnaissent auss1 le Christ dans
l'accomplissement de sa destinee humaine.
La figure de la Vierge domine largement dans cet ensemble, mais la place
reservee a la Croix, a proximite immediate du chreur, suggere aussi l'existence
d'un culte particulier dans cette eglise. Le culte de la Croix s'est repandu en
Hongrie des Ies debuts de la christianisation du royaume, lorsque, en I O18,
l'empereur byzantin a offert au roi Etienne Ier des reliques de la Vraie Croix.
Plusieurs eglises paroissiales possedaient une relique de la Croix au Moyen Age
39
(Răbakeresztur, Bakonybel) , et, au cours du 13" siecle, Ies guerres contre Ies
serbes ont egalement pu etre un vecteur de transmission des reliques. D'autre part,
indiquons que le rattachement a l'Eglise latine opere par saint Etienne a permis a
nouveau l'utilisation de la voie terrestre pour Ies pelerins et croises se rendant a
Jerusalem, route moins dangereuse que la voie maritime ; plusieurs croisades ont
d'ailleurs traverse le royaume de Hongrie40, mouvements de population qui ont ete
autant d'occasions de contacts et d'echanges. L'eglise de Sântămărie Orlea, situee
au sud-est de la Transylvanie, non loin de la frontiere avec la Valachie et la Serbie,
a pu, sans forcement y prendre part, etre intluencee par ces mouvements. Plusieurs
hypotheses pourraient expliquer l'importance accordee a la scene de la Decouverte
de la Vraie Croix a Sântămărie Orlea, sans que, en I'absence de documents, nous
puissions verifier la validite d'aucune. La premiere, et la plus vraisemblable,
concerne l'histoire de l'eglise elle-meme: si l'hypothese d'une dedicace anterieure
de !'edifice a la Croix paraît peu probable, la representation de sainte Helene
pourrait conserver le souvenir de la presence d'une relique de la Vraie Croix dans
!'edifice. Avec Ies mouvements des croisades, une relique aurait ainsi pu etre
directement rapportee par l'un des colons, ou bien etre transmise par plusieurs
intennediaires successifs, relique qui aurait nourri un culte particulier dans cet
edifice et qui justifierait la place d'honneur reservee a la Decouverte de la Vraie
Croix puisque, rappelons-le, la representation interrompt le cycle des Ecritures.
Une autre hypothese se rapporte au commanditaire de l'ensemble des fresques,
La plus importante est une croix reliquaire rapportee par Michel Dob6czy Csăk en 1278. A. Mez6,
A templomcim a magyar helysegnevekben (/ 1-15. szâzad) (Les noms d'eglise dans la toponymie
hongroise (11°-15° siecles)), Bp„ 1996, p. 119.
40
Bama G„ Tavolsâgi zarândoklatok es bUcsujâr6 he/yek az Ârpâd-kori Magyarorszâgon
(Pelerinages lointains et lieux de pelerinages dans la Hongrie de l'epoque arpadienne), in
Ethnographia, CVll ( 1996), p. 65-71.
39
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dont l'image pourrait refleter une devotion particuliere41 , qui pourrait elle aussi etre
liee â !'ideologie de la croisade.
Ajoutons â cela l'emplacement etonnant choisi pour la Crucifixion, dans
l'axe de l'edifice au-dessus de l'arc triomphal. Etant donnes Ies dimensions
reduites de l'edifice et son plan basilical, c'est l'image de la Crucifixion qui joue
ici le role de dominante signifiante dans l'ensemble peint, fonction assumee par
l'image de la voute d'abside ou de la coupole centrale dans Ies edifices byzantins.
Si â l'epoque paleochretienne deja et pendant Ies siecles de l'iconoclasme, la Croix
a ete l'un des sujets privilegies des decors d'absides 42 , la representation de la
Crucifixion dans l'axe de l'edifice, c'est-â-dire comme thematique dominante du
decor, est plutot caracteristique de l'epoque gothique dans l'art d'Occident43 • La
peinture byzantine a certes toujours accorde une place particuliere â la Crucifixion
dans Ies decors monumentaux, mais la peinture d'Occident a veritablement
structure Ies ensembles decoratifs autour de cette thematique et place la Crucifixion
au centre de l'edifice. Dans Ies edifices du debut de l'epoque gothique, une
representation de la Crucifixion peut se trouver soit dans Ies verrieres d'axe du
44
chreur , soit dans une disposition de plusieurs figures sculptees sur une poutre plus tard associee au jube - marquant la limite entre la nef et le chreur; sans
compter aussi Ies nombreux retables d'autels qui se developpent â partir du 13e
siecle et contiennent souvent une representation de la Crucifixion comme panneau
41

L'absence de documents precis empeche de connaître le ou Ies commanditaire(s). Un pretre
denomme Jean est cite dans un document comme ayant en charge la paroisse en 1315. II
representait alors aussi le chapitre d' Alba Iulia (Gyulafehervăr) dans un atfaire de proprietes. S'il
est encore mentionne en 1332 (comme l'atteste le registre de dîme papale), aucun autre element ne
permet de determiner s'il s'occupait deja de la paroisse vingt ans auparavant, au moment de
l'execution des peintures murales dans la nef. Cf. R. Popa, op. cil„ p. 122-123.
42
Christin!l lhm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten bis zur Mitte des achten
Jahrhunderts. Forschungen zur Kunstgeschichte und christliche Archăologie, 4. Wiesbaden, 1960.
La Croix a ete supplantee dans la peinture byzantine par des images de la vision du Christ tronant
en gloire ou de la Mere de Dieu a partir de la fin de l'iconoclasme, et dans !a peinture occidentale
par la Majestas domini entouree du tetramorphe.
43
Les exemples precedant l'epoque gothique sont rares. La peinture romaine propose ainsi deux
exemples : le premier, datant du tout debut du 8° s., dans une vaste composition ordonnee sur l'arc
triomphal de Santa Maria Antiqua (connue par une copie executee au debut du 20• s„ MarieChristine Sepiere, l 'image d 'un Di eu soziffrant. Aux origines du Crucifix, Paris, 1994, iii. 19, p.
107), et le second, v. 1120, dans la mosai'que absidale de Saint-Clement Helene Toubert, le
renouveau pa/tfochretien a Rome au debut du XIf siec/e, in Cahiers archeo/ogiques, XX ( 1970), p.
99-154). Au milieu du 10° s., !'abside de la Nouvelle eglise de Tokah a GClreme (Cappadoce)
accueille une Crucifixion tres developpee qui remplit tout l'espace de !'abside centrale.
44
Entre autres exemples, citons Ies cathedrales de Reims (1240-1250), de Châlons-sur-Marne (12301240). d'~uxerre (1230-1235), de Troyes (1240-1250), Ies eglises Saint-Urbain de Troyes (v.
1270), Saint-Ouen de Rouen ( 1325-1328), Saint-Maurice de Mutzig (v. 13 IO). L. Grodecki,
Catherine. Brisac, le vi/rai/ gothique au Xllf siec/e, Fribourg, 1984. La place centrale de la
Crucifixion dans !'edifice au cours du Moyen Age occidental a ete presentee comme un heritage
des ceuvres carolingiennes par Marie-Christine Sepiere, op. cit„ p. 225-226. Voir aussi E. Mâle,
l 'arl religieux du Xlf siec/e en France. Etude sur Ies origines de / 'iconographie du Moyen Age, 8°
ed. augmentee, Paris, 1998, p. 82-84; idem, l 'art religieux du Xllf siec/e en France. Etude sur
/ 'iconographie du Moyen Age et sur ses sources d'inspiratioo, 8° ed., Paris, 1948, p. 362-370.
0
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central45 • Demier element renvoyant aussi â la spiritualite occidentale, la presence
des Franciscains dans cette region du royaume des le debut du 14e siecle, non
seulement ordre dont la spiritualite etait fortement impregnee de la devotion â la
Croix du Sauveur46 , mais aussi ordre actif dans la mission de conversion et gui
entretenait des relations suivies avec l'Orient47 , a pu encourager le developpement
d'un culte naissant ou deja present â cet.endroit, d'autant gue certains ensembles
48
peints franciscains placent aussi la Croix au centre de leurs decors • L'activite
d'un couvent en terre saxonne, non Join de Sântămărie Orlea, â Orăştie
49
(Szăszvaros ), est attestee avant 1302 • Si I' on ne connaît guere Ies colo ns gui
assuraient le fonctionnement du château royal de Haţeg, ils ont pu etre en contact
avec Ies Franciscains et etre ainsi influences par Jeur spiritualite.
Decor complexe gui articule plusieurs axes de lecture et un culte
particulier, cet ensemble peint, malgre son caractere incomplet, tisse un reseau de
liens, tant significatifs gue formels, entre Ies differentes scenes du decor. Ce type
de disposition, gui utilise des modes assez traditionnels d'associations verticales et
horizontales, et gui emploie des symboles largement repandus dans l'iconographie
chretienne, revele des elements d'une reflexion theologique gui a gouveme la
realisation du decor dans la nef de Sântămărie Orlea, sans gue l'on puisse
veritablement parler en terme de programme. La disposition du decor dans l'eglise
de Sântămărie Orlea adopte des habitudes byzantines en matiere de structuration de
I' espace ou d' association de di fferentes thematigues sous forme de
correspondances sur un meme mur et d'echos entre murs paralleles. Ainsi, Ies
modalites de l'intervention de la Vierge dans )'edifice, la representation conjointe
des episodes de l'Enfance de la Vierge et de la Koîmesis dans un meme ensemble
45

La disposition de plusieurs sculptures sur une poutre se developpe des le debut du 13° siecle, citons
Ies poutres de Halberstadt (1220) et de Naumburg ( 1250-1260). Gertrud Schiller, lkonographie der
christ/ichen Kunst. 2: Die Passion Jesu Christi, Giitersloh. 1968, p. 110-111, 158-159, iii. 478, 480.
46
Cette spiritualite a d'ailleurs fortement impregne l'evolution de la litterature hymnique a partir du
milieu du 13° siecle. J. Sztiverffy, Hymns of the Holy Cross. An annotated edit ion with introduction
(Medieval classics: texts and studies. 7), Leyden. 1976, p. 73-79.
47
Au sujet de l'influence des rapports des Franciscains avcc !'Orient sur l'evolution de l'iconographie
de la Passion, voir Anne Derbes, Picturing the Passion in the Late Medieval ltaly. Narrative
Painting, Franciscan /deologies, and the Levant. Cambridge, 1996. Sur Ies differentes fonctions de
l'iconographie mariale, sur le role des ordres mendiants dans son evolution, voir D. Russo, Les
representations mariales dans /'art d'Occident. Essai sur la forma/ion d'une tradition
iconographique, în Marie. Le culte de la Vierge dans la societe medievale, ed. D. logna-Prat, E.
Palazzo, D. Russo, Paris, 1996, p. 173-291.
48
Le decor original de I' abside de l'eglise Sania Croce a Florence n'est malheureusement pas connu,
mais la dedicace a la Croix est certaine. D. Blume. Wandmalerei als Ordenspropaganda.
Bildprogramme im Chorbereich franziskanischer Konvent /taliens bis zur Mitte des 14.
Jahrhunderts, Wonns, 1983, part. p. 90-91.
49
Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania. Banat, Crişana şi Maramureş (Dictionnaire des
monastere de Transylvanie, Banat, Crisana et Maramures), A. A. Rusu dir. Cluj-Napoca, 2000, p.
198-199; Romhănyi Beatrix F., Kolostorok es t<irsask<.iptalanok a kozepkori Magyarorsz<igon.
Katal6gus (Monasteres et chapitres collegiaux dans la Hongrie medievale. Catalogue), Bp. 2000, p.
59.
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iconographique, sans qu'ils se succedent pour autant, reprend une formule assez
50
repandue dans Ies edifices byzantins . Le message synthetique donne par
l'association etroite des evenements essentiels de l'Incarnation et de la Passion
caracterise nombre d'edifices de petites dimensions des regions peripheriques de
l'empire byzantin51 • L'insistance sur l'iconographie et le culte de la Croix, evident
par la place accordee â la representation de l'Invention, oriente vers une certaine
fainiliarite avec la spiritualite byzantine. Neanmoins, l'organisation du decor de la
nef autour du theme de la Croix, avec la Crucifixion peinte dans l'axe de !'edifice,
image focale figuree au-dessus de I' arc triomphal, etroite association de la
representation du sacrifice sur la Croix et de l'espace de l'autel ou l'evenement est
commemore, releve au contraire de la sensibilite latine et occidentale. Dans
l'ensemble peint qui, tant dans Ies orientations stylistiques que dans Ies choix
iconographiques, renvoie majoritairement â la tradition byzantine, la place
d'honneur reservee â la Crucifixion fournit le seul indice veritable de
l'appartenance de !'edifice â la chretiente latine. Cet ensemble, empreint des
traditions iconographiques et stylistiques byzantines pour servir un rite latin
52
suggere que son organisation a ete ordonnee par un clerc , qui a pense un reseau
d'associations reliant Ies differents episodes selon des directions variees,
permettant aussi des lectures et comprehensions multiples d'un message unique,
celui du Salut apporte par la Croix. La mise en scene de la Yraie Croix, qui integre
I'humanite entiere dans le processus de .Redemption, signale probablement la prise
en compte d'un contexte local specifique dans J'elaboration du decor. Dans cette
zone frontaliere, espace de contacts entre differentes ethnies, le brassage important
des differentes cultures dans ce lieu precis est effectivement prouve par la tenue, au
14e siecle, d'un marche important â Sântămărie Orlea53 . Cette raison, ajoutee â la
situation enclavee de Sântămărie Orlea dans une region orthodoxe, suffit sans
doute â expliquer !'exemple tres singulier fourni par le decor de l'eglise comme
point de contact entre Ies traditions occidentales et byzantines. De plus, pour la
realisation du decor, le commanditaire a sciemment fait appel â des peintres ayant
reuvre en Serbie, acte qui temoigne d'une certaine acculturation des colons dans
l'ambiance culturelle locale, et de phenomenes plus profonds d'echanges entre Ies
deux cultures dans cette partie sud-est de la Transylvanie54 , . ou resultant
uniquement de contacts avec des marchands provenant des regions balkaniques?
so Cette forme d'association proviendrait d'une source textuelle syrienne. Jacqueline Lafontainc-

Dosogne, op. cil„ I, p. 202-203.
J.-M. Spieser, op. cit.; Catherine Jolivet-Levy, La Cappadoce medievale. lmages el spiritua/ite, LaPierre-qui-Vire, 2001.
52
Qui pourrait etre identique avec le cure mentionnc en 1315. Cf. note 37.
53
• Si le marche n'est atteste qu'apres la mise en place du decor, du moins Ic choix de celte bourgade
dans Ies annees 1330 indique qu'elle etait deja un lieu de passage important. Gy<lrffy Gy„ op. cit..
p. 287. Sur l'existence dans la deuxieme moitie du 14° siccle, d'une route des produits orientaux
traversant la Transylvanie depuis la Valachie et la Moldavie, voir Pach Zs. P„ A Lenvantekereskedelem erdelyi utvonala /. Lajos es Zsigmond koraban (La route transylvaine du commerce
avec le Levant a l'epoque de Louis Ier et de Sigismond), în Sz. CIX ( 1975). p. 3-31.
54
Rappelons que plusieurs eglises orthodoxes, dont l'une contemporaine de Sântămărie Orlea,
presente un cas inverse d'influence de l'iconographie occidentale sur le decor. Cf. Elena Dana
51
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Liste des scenes:
Mur nord, registre inferieur: Annonce a Joachim; Annonce a Anne; Rencontre d' Anne et Joachim;
Nativite de Marie; Benediction des pretres; Decouverte de la Vraie Croix;
Arc triompha/, registre inferieur: Annonciation; Nativite, avec bain de l'enfant et annonce aux
bergers;
Mur nord, registre median: Presentation de Jesus au temple; Vir do/orum (sous la fenetre);
Ascension; Transfiguration; Deux saintes martyres (sous la fenetre); Entree a Jerusalem;
Arc triomphal, registre superieur: Portement de Croix; Crucifixion; Descente de Croix;
Mur sud, registre inferieur: Procession de l'adoration des mages; Saint Nicolas; Paradis et cortege
des elus; Gueule d'Enfer et cortege des darnnes;
Mur sud, registre median: Kormesis; Hetimasie; Châtiments de l'enfer;
Mur sud, registre superieur: Deisis
Cultul Sfintei Cruci în pictura ansamblului mural de la Sântlmllrie Orlea
(Rezumat)
Enclavă catolică într-o ambianţă ortodoxă, biserica de la Sântămărie Or/ea (jud.
Hunedoara) prezintă un exemplu foarte interesant de organizare a spaţiului pictural interior.
Picturile navei, ansamblu omogen datat în I 3 I I şi foarte puternic influenţat de pictura monumentală
din Serbia (ctitoriile lui Ştefan Milutin), sunt dispuse pe mai multe registre. Pentru această relaţie
sunt invocate aici argumente suplimentare. Picturile combină cicluri narative (Viaţa Sfintei Fecioare,
Copilărie şi Kol'mesis, Viaţa lui Hristos - Copilăria, teofania vieţii pământeşti, Patimile şi Judecata
de Apoi) cu imagini izolate (Descoperirea Sfintei Cruci, Vir Do/orum, sfinţi martiri, Sfântul Nicolae).
Două elemente reţin atenţia: importanţa acordată episodului Descoperirii Sfintei Cruci şi
reprezentarea Răstignirii, pe axa edificiului. Dacă astăzi lipseşte o parte a decorului, totuşi
ansamblul conservat aduce indiciile asupra reflexiei teologice care a determinat organizarea
dispunerii imaginilor. Descrierea şi interpretarea scenelor este reluată aici sistematic. O reţea de
asociaţii verticale şi orizontale, ţes linii semnificative între diferitele scene, oferind mai multe axe de
lectură pentru ansamblul pictat.
Într-o viziune de ansamblu, care dă sens vieţii tuturor credincioşilor, decorul celor doi
pereţi lungi face o legătură dintre scenele aparţinătoare sferei pământeşti (peretele de nord), cu
altele ale cerului (peretele de sud), prin articularea celor două părţi în jurul jertfei mântuitoare a lui
Iisus pe cruce aflat în deschiderea corului, asociat cu celebrarea Euharistiei. Pe de altă parte,
Fecioara, figură centrală în desfăşurarea Mântuirii, este relevată prin multiplele ei atribute (Mamă a
Mântuitorului, Jntercesoare şi mediatoare pentru umanitate, simbol al Bisericii) şi propune o a doua
lectură a ansamblului: ca mamă care îşi secondează Fiul în toate etapele vieţii sale, apoi ca primă
fiinţă umană în întregime convertită, ea trasează un drum model de credinţă pentru creştini, pe care
tot ea îi conduce apoi pe cale mântuirii. În sfârşit. reprezentarea neobişnuită a Descoperirii Sfintei
Cruci conferă o amploare suplimentară decorului: ea reuneşte într-o mişcare convergentă de
recunoaştere a Crucii, şi de Mântuire adusă de Răstignire, cortegiile păgânilor şi evreilor, ilustrând
universalitatea Bisericii. Această imagine, care mărturiseşte existenţa unui cult particular destinat
Adevăratei Cruci în această biserică - cult întreţinut probabil şi de prezenţa unei relicve - slujeau în
mod cert drept suport pentru practicile devoţiunii. Ansamblul amestecă o iconografie şi un vocabular
bizantin cu interpretări latine care focalizează decorul pe episodul Răstignirii. Situaţia locală
complexă (teritoriu de graniţă, insu/aritatea în mediul ortodox, loc de circulaţie important) explică
probabil acest exemplu surprinzător dintre tradiţiile bizantine şi occidentale propuse de către decorul
navei de la Sântămărie Or/ea.
Prioteasa, op. cit. Sur l'histoire religieuse assez mouvementee de celte region du royaume hongrois,
voir O. Bârlea, Die Konzile des 13.-15. Jahrhunderts und die 6kumenische Frage. Schriften zur
Geistesgeschichte des llstlichen Europa, Bd. 18, Wiesbaden, 1989.
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1. Două documente emise la Roma la 17 martie 1421 1 se referă la
convertirea la catolicism a românilor din zona Beiuşului. Primul document este o
cerere din partea locuitorilor din Beiuş adresată papei Martîn V, iar cel de-al doilea
scrisoarea de răspuns a acestuia. Documentele privesc biserica parohială cu hramul
Sfânta Agatha din târgul Beiuş, din dieceza de Oradea, pentru care, la cererea
poporenilor, papa acordă indulgenţe celor care o vor vizita. După cum arată primul
document, construcţia bisericii începuse de puţină vreme şi pentru terminarea
lucrărilor milosteniile erau binevenite. Cererea este înaintată papei de către
cardinalul Lauden 2, în numele lui Iacob, Francisc, Matia, Grigore, Ioan, Emeric,
Toma, Marcu, Gheorghe şi Ladisfau, cu toţii locuitori ai Beiuşului, care s-au
înfăţişat în acest scop la Scaunul Apostolic. Se cere ca tuturor celor care vor vizita
această biserică în ziua sărbătorii Corpw; Christi a fiecărui an să li se acorde
indulgenţe de opt ani şi de tot atâtea ori câte patruzeci <de zile>. Papa acceptă
cererea şi acordă indulgenţe de doi ani şi de tot atâtea ori câte patruzeci <de zile>.
În cerere se s'June despre locuitorii târgului Beiuş că "au ajuns de puţină
vreme la cunoaştert.:a dreptei credinţe" (paucis retroactis . temporibus, ad
cognitionem orthodoxae fidei devenere). Este meţionată, de asemenea, situarea
Beiuşului în mijlocul românilor "păgâni" (în realitate "schismatici" sau ortodocşi notă VA.): "inter eos sunt octuaginta tres villae de paganis sive Valachis".
Milosteniile de care va beneficia biserica urmau să fie folosite pentru terminarea
lucrărilor de construcţie, dar şi "pentru ca acei păgâni să fie convertiţi mai repede
la credinţa catolică" (ut praedicti pagani eo citius convertantur ad fidem

catholicam ).
2. Documentele de care ne ocupăm sunt de tip obişnuit. În epoca
medievală, la cererea unui catolic sau a unei comunităţi, papa acorda frecvent
indulgenţe celor care vizitau o anumită biserică. Lăcaşurile respective deveneau
astfel un fel de locuri de pelerinaj. Erau vizitate de credincioşi tocmai pentru
absolvirea de păcate pe care o puteau obţine. Fenomenul a fost de mare amploare
în lumea catolică3 • Adeseori era vorba de biserici în construcţie sau în reparaţie,
Acta Martini P.P. V (1417-1431), ed. A. L. Tăutu, Roma, 1980, nr. 181, p. 446; nr. 181a, p. 447.
Documentele mi-au fost semnalate de prof. dr. Şerban Papacostea.
2
''Cardinalis Lauden. vulgariter nuncupatus''. În legătură cu acest personaj. editorul precizează (nota
4 de la doc. nr. 181 ): ·'Angelus de Anna de Summaripa, diac. Card. S. Luciae in Septizonio, 1396
presb. Card. S. Pudentianae, 1412 Card. eps Prenestin., vulgariter «Lauden.» vocatus, ţ 21 iul.
1426. Eubel, I, p. 23 (XXVII, 43)."
3
Pentru indulgente în epoca medievală, vezi. între altele. E. Magnin. lnd11/gences, în Dictionnaire de
theologie catholique conlenant I 'expose des doctrines de la theologie catholique. leurs preuve el
Jeur histoire, VII. Paris, 1922, col. 1594-1636; N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter. 1111, Paderborn, 1922-1923.
1

MecJicevalia Transilvanica, tom V-VI, 2001-2002, nr. 1-2.
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care, indirect, erau ajutate pe calea indulgenţelor. A fost şi cazul bisericii din Beiuş
la 1421.
3. Documentele din 1421 se referă la târgul Beiuş 4 din comitatul Bihor.
Cum este firesc în cazul unor scrieri care privesc chestiuni bisericeşti, este notată
apartenenţa la dieceza de Oradea, iar nu la comitat. Bei uşui este atestat începând cu
ultimul deceniu al secolului al Xiii-lea. El figurează în socotelile de dijme ale
episcopiei catolice de Oradea din <1291-1294> (Benenus)5. De atunci şi până azi
este aşezarea cea mai importantă din bazinul superior al Crişului Negru. Această
întinsă zonă s-a aflat în proprietatea episcopiei amintite şi constituia domeniul
Beiuşului. Beiuşul a fost centrul domeniului. Aşezarea se afla în proprietatea
episcopului şi locuitorii de aici aveau obligaţii faţă acesta. Feudalul-episcop era
reprezentat printr-un castelan, care rezida în cetatea ridicată la Finiş, lângă Beiu{
Beiuşul apare în documente ca târg; uneori ca târg episcopal (oppidum
episcopale). Prin diploma dată la 28 noiembrie 1451 7, episcopul de Oradea, Ioan
Vitez de Zredna, declară Beiuşul oraş liber (libera civitas) şi îl scoate de sub
autoritatea castelanului cetăţii Finiş şi a dregătorilor domeniului. Diploma
precizează şi organizarea oraşului. Datele privind realităţile interne ale aşezării în
secolul al XV-iea sunt totuşi puţine. Ştim, între altele, cine era judele târgului în
141 O şi cunoştem o judecată la care participă acesta împreună cu juraţii de aici 8.
Locuitorii Beiuşului erau de etnie maghiară. Numele cu care ei sunt
consemnaţi în documentele medievale sunt un indiciu clar. O arată şi numele
persoanelor înşirate în primul document de care ne ocupăm, nume luate din
calendarul catolic. În urbariul domeniului Beiuş din anul 1600 în lista locuitorilor
târgului Beiuş apar doar nume maghiare9 •
Comunitatea catolică din Beiuş 10 este atestată prima dată în socotelile de
dijme ale episcopiei de Oradea din <1291-1294> 11 şi apoi în registrul dijmelor

Un istoric al Beiuşului în evul mediu la C. Pavel, Şcoalele din Beiuş. 1828-1928. Cu o privire
asupra trecutului românilor din Bihor, Beiuş, 1928, p. 69-85.
5
Magyar nyelv, XXII ( 1926), p. 358; Documente privind istoria României. C, Transilvania, veacul
XIII, II, Buc., 1952, nr. 381, p. 343 (trad. rom.; în continuare: DIR). Pentru primele atestări ale
Beiuşului, vezi Gyorffy Gy., Az Ârpdd-kori Magyarorszag torteneti foldrajza, l, Bp., 1963, p. 599.
6
Date despre cetatea de la Finiş în Al. Avram, Fortificaţii medievale din Crişana. în Biharea, (1973),
p. 207-21 O. După acest autor (p. 209), castelanul îşi avea reşedinţa permanentă în Beiuş,
retrăgându-se în fortificaţie numai în caz de pericol.
7
Ibidem, p. 315-321, Anexa IV (transumpt în diploma de reconfirmare dată de episcopul Valentin
Farkas la 28 octombrie 1491).
8
"'Nos Paulus Csapo, Judex Juratique Cives de Oppido Belenes'". Transilvania, V ( 1872), p. 200; E.
Hurmuzaki (red.), Documente privitoare la istoria românilor, V2, Buc., 1890. nr. 387, p. 469 (în
continuare: Hurmuzaki).
9
Situaţia târgului Beiuş în urbariul domeniului din 1600 la D. Prodan, Domeniul Beiuşului la 1600, în
Ali Cluj, V (1962), p. 55-60.
10
Un istoric al parohiei catolice din Beiuş (şi al oraşului) până la anul 1566. la Bunyitay V., A varadi
puspokseg tortenete, III, Nagyvărad, 1884, p. 348-360.
11
Vezi nota 5.
4
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papale din 1332-1337 12 • Parohia ţinea, împreună cu câteva sate din vecinătate, de
arhidiaconatul de Homorod. În anii 1332-1337 a plătit dijma într-un cuantum
obişnuit pentru târguri 13 •
Biserica din localitate este amintită în anul 1413, când episcopul de
Oradea, Andrei (Andrea dei Scolari), confinnă privilegiul mai vechi al scoaterii
preoţilor bisericii din Beiuş de sub jurisdicţia arhidiaconului de Homorod: "[ ... ]
Ecclesiam Sacratissime Yirginis Agathae in ciuitate Ecclesiae nostrae Belenyes
constructam per Yenerabiles Patres, praedecessores nostros a tempore, cuius
memoria non existit, ab omni iure A[rchi] Diaconali, exceptis homicidiis, fuisse
exemptam, penitus et intactam et immunem redditam" 14 • Este biserica cu hramul
Sfânta Agatha, despre care se vorbeşte şi în documentele emise la Roma în 1421.
Aici se precizează şi faptul că e biserică parohială, deservind deci comunitatea
oraşului. În documentele noastre biserica este prezentată ca fiind în construcţie. În
realitate, având de-a face cu o biserică mai veche, nu putea fi vorba decât de
reparaţii sau de o refacere.
La Beiuş a existat, ce e drept, în acea epocă, o biserică nou construită, dar
aceasta nu a fost biserica menţionată în 1421. Episcopul Andrei a construit în anul
1417, pe o colină de la marginea oraşului, o biserică cu două turle, ridicată pe locul
unei biserici mai vechi 15 • Ruinele acestei biserici se mai vedeau în unnă cu
aproximativ un secol în cimitirul catolic din Beiuş 16 •
4. În documentul din 1421 românii sunt menţionaţi explicit când e vorba de
satele din împrejurimile Beiuşului. Beneficiile pe care unna să le obţină biserica cu
hramul Sfânta Agatha urmau să fie folosite şi pentru mai rapida convertire la
catolicism a acestor schismatici. Credem însă că şi menţionarea în prima parte a
documentului a convertirii recente la catolicism a locuitorilor Beiuşului se referă
tot la români, chiar dacă ei nu sunt menţionaţi cu numele lor etnic. Nu avem nici un
indiciu al prezenţei vreunei erezii la Beiuş, caz în care am putea accepta o
reîntoarcere la catolicism în 1421 sau ceva mai devreme. Dacă a fost vorba de
români, atunci infonnaţia din document nu priveşte Beiuşul. Românii a căror
convertire la catolicism o doreau petiţionarii erau din regiunea înconjurătoare.
Cele 83 de sate româneşti amintite erau, cu siguranţă, satele domeniului
Beiuş. Domeniul a aparţinut episcopiei catolice de Oradea probabil din anul 1247,
când regele Bela IV a donat episcopiei întreagă această zonă de pe Crişul Negru,
considerată ca un domeniu unitar 17 • La secularizarea averilor episcopiei, în 1556,
12

Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. I: Rationes collectorum pontificiorum
in Hungaria. I 281-1375, Bp .. I 887, nr. III, p. 4 I, 59, 68, 74, 87; DIR. C, veac XIV, 111, nr. 56, p. 41,
68, 83, 94, I 16.
13
Cf Gyorffy Gy., loc. cit.
14
Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, ed. Fejer Gy .. X/5, Buda, 1842, nr. 196,
439-441 (în continuare: Fejer). Vezi şi Bunyitay V., op. cit.• III, p. 349-350 cu n. 2.
15
Cf. C. Pavel. op. cit., p. 48, care trimite la I. A. Kercszturi. Descriptio fimdationis ac vicissitudinum
Episcopatus et Capituli M. Varadiensis, I, M.-Varadini, 1806. p. 200-202.
16
Descrierea ruinelor bisericii din Beiuş la Bunyitay V., op. cit .• III, p. 350-352. Vezi şi C. Pavel, op.
cit., p. 76-77.
17
R. Popa, Ţara Beiuşului. în Magazin istoric, XIX ( 1985) nr. 7. p. 20.
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domeniul a trecut în patrimoniul principilor Transilvaniei. Timp de câteva secole
episcopul de Oradea a fost stăpânul feudal al oamenilor din satele domeniului. A
fost un domeniu feudal foarte întins. Economia şi raporturile feudale din cuprinsul
18
acestuia Ie cunoaştem bine datorită mai cu seamă urbariului din anul 1600 • Satele
de aici sunt menţionate în 141 O ca pertinenţe ale Beiuşului (de pertinentiis ejusdem
Belenes) 19 • În 1442 domeniul este menţionat ca "provincia" (provincia) Beiuş 20 , iar
în 1444 apare ca district (in districtu de Belenyes)21 •
Nu cunoaştem din altă sursă de secol XV numărul aşezărilor care formau
domeniul Beiuşului. Ştim însă că în 1595 acesta avea 89 de aşezări (târgul Beiuş cu
3
88 de sate)22 , iar în 1600 - 65 de localităţi (târgul Beiuş şi 64 de sate}2 • Nu ştim
cărui fapt se datorează diferenţa în ce priveşte numărul de sate în statisticile din
1595 şi 1600. Aşadar, credem că putem accepta pentru momentul 1421 cifra de 83
de sate româneşti care apare în documentul emis la Roma, mai cu seamă că ea
provine de la oamenii din zonă.
Caracterul românesc al satelor de pe domeniul Beiuş este atestat de
numeroase surse. În urbariul din anul 1600, din cele 65 de localităţi ale domeniului,
caracter unguresc aveau doar Beiuşul, Tărcaia şi Şoimuşul, iar Băiţa era
amestecată. Toate celelalte sate, în număr de 61, erau româneşti 24 • După un calcul
al istoricului Gyorffy Istvan, care a urmărit etnia celor 12.650 capi de familie
înregistraţi în acel an în aşezările domeniului, populaţia românească reprezenta
84%, iar cea maghiară 16%25 • În 1422, când episcopul de Oradea, Andrei, a acordat
nişte scutiri iobagilor unguri de aici, numărul localităţilor cu populaţie maghiară a
fost ceva mai mare, anume zece: "iobagiones nostri Hungaricales in possessionibus
Belenes, Tharcan, Negerfalva, Fenes, Ianosfalva, Sonkolos, Uylok, Al-Solmos,
Fel-Solmos et Remete" 26 • Aceleaşi sunt aşezările ungureşti cărora în 1478
episcopul Pruis le donează teren pentru vie şi cărora le confirmă şi lărgeşte
privilegiile27 • Restul satelor din district erau româneşti. Deducem că în 1421-1422
existau pe domeniul Beiuş ului 1O sate ungureşti şi 83 de sate româneşti. După
registrul de dijme din 1582 de Beiuş ţineau 67 de sate româneşti 28 •
Vezi D. Prodan, op. cil., p. 35-110; idem, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-iea, li, Buc.,
1968, p. 827-859.
19
În documentul amintit din anul 1410 (vezi nota 8) se vorbeşte de "Universi Kenezii, et Jurati de
pertinentiis ejusdem Belenes··.
2
°Cf. Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, IV, Cltţj-Napoca, 1989, p. 64-65.
21
Bunyitay V., op. cil., II, p. 300-303.
22
Gylirfîy I., Del-Bihar nepesedesi es nemzelisegi viszonyai negyed felszasz ev oia, Bp., 1915, p. 32,
şi tabelul de la sfârşit.
23
Vezi paragraful următor.
24
D. Prodan, Domeniul Beiuşului „., îndeosebi p. 35. Vezi şi idem, Iobăgia „., II, p. 827-828.
25
Gylirfîy I., op. cit, p. 32; vezi şi tabelul final.
26
C. Pavel, op. cit., p. 27 cu n. 41 (care face trimitere la un document păstrat atunci în arhivele
18

oraşului Beiuş).
27

28

Ibidem, p. 324-325, Anexa VI.
Cf. D. Prodan, Iobăgia „., li, p. 828. În urbariul sumar şi incomplet din 1589 apar târgul Beiuş şi
15 sate. Din acestea opt sunt înscrise sub titlul pertinenlia Valachalis, celelalte sate fiind socotite
ungureşti sau de caracter unguresc. Ibidem, p. 827.
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a fost una masiv românească. Românii de a1c1 erau
de unguri, în actul din 23 mai 1294 care consemnează ultimatumul
pe care Roland Borsa, voievodul Transilvaniei, l-a dat apărătorilor cetăţii Finiş, în
frunte cu castelanul, magistrul Iacob. Roland Borsa garantează retragerea celor
asediaţi, obligându-se să-i apere timp de 15 zile împotriva atacurilor din partea
ungurilor şi românilor: "ab omnibus, sive Ungarys sive Olacys, sive nostris sive
ecclesie sive infra indagines Solumus sive extra constitutis"29 • E vorba aici atât de
românii de pe domeniul episcopiei cât şi cei de pe domeniul familiei Borsa.
De când apar în documente şi până în zorii epocii modeme românii din
zona Beiuşului aveau rânduielile lor sociale, judiciare şi de altă natură proprii 30 .
Elita românească era fonnată din cnezi, voievozi şi crainici, care stăteau în fruntea
satelor şi care aveau rolul principal în administrarea şi judecarea lor, ca şi în
reglementarea raporturilor cu stăpânul feudal (episcopul de Oradea). Voievozii sunt
amintiţi pentru prima dată pe domeniul (ulterior districtul) Beiuş dacă nu la 134531 ,
atunci la 134932 • În 1363 este menţionat, într-o problemă de partaj patrimonial,
Ioan, voievodul din Beiuş (Ivan, voyvoda de Bulenus)3 3• Justiţia funcţiona pe baza
dreptului românesc. Scaunul de judecată era fonnat din 12 juzi (cnezi) şi era
condus de un voievod sau vicevoievod. În anii 1442 şi 1444 episcopul de Oradea,
Ioan Dominis; a emis două diplome care reglementau obligaţiile şi drepturile
românilor din districtul Beiuş 34 . A fost, cum se şi spun~ în diploma din 1444, o
reconfinnare a unor libertăţi mai vechi. Aceste acte, îndeosebi ultimul, deosebit de
cuprinzător, pennit o bună cunoaştere a situaţiei românilor din acest ţinut şi a
autonomiei de care se bucurau.
Zona

Beiuşului

amintiţi, alături

29

G. Wenzel. Codex diplomaticus Ârpadianus continuatus, X, Bp., 1873, nr. 99, p. 153-154;
Hurmuzaki, 1/1, nr. 427, p. 524; DIR. C, veacul XIII, li, nr. 452, p. 404-405 (trad. rom.), p. 513.
30
Despre realităţile sociale şi politice româneşti de pe domeniul Beiuş: C. Pavel, op. cit„ p. 54-68; L.
Moldovan, Documente privitoare la istoria cnejilor din districtul Beiuşului în a doua jumătate a
secolului al XVI-iea, în Revista arhivelor, III (1960) nr. 2, p. 248-261; D. Prodan, Domeniul
Beiuşului ... ; S. Dragomir - S. Belu, Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii Apuseni şi din
regiunea Bihorului în evul mediu, în Acta Musei Napocensis, III (1966), p. 173-181; L. Borcea,
Obştea sătească din Bihor, voievozii şi cnezii ei în secolele Xlll-XV/J, în Crisia, XII ( 1982), p. 146151; Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, p. 460-461, 474-475, 528-529, 530: I. A. Pop,
Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) în secolele XIV-XVJ, Cluj·
Napoca, 1991, p. 167-178. Vezi şi R. Popa, Ţara Beiuşului, p. 20-21.
31
Vezi nota 38.
32
Actul dat de episcopul de Oradea la 17 iulie 1349; vezi nota 52.
33
Fejer, Vll/3, nr. 41, p. 48-49 (sub 1263); IX/3, nr. 191, p. 364-~66; G. D. Teutsch - F. Firnhaber,
Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbiirgens, Wien, 1857, nr. 74, p. 75 (sub 1263); Hurmuzaki,
1/1, nr. 219, p. 304 (sub 1263); 1/2, nr. 56, p. 75; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbiirgen, I, ed. Fr. Zimmerrnann, C. Werner. Herrnannstadt, 1892, nr. 100. p. 88 (fragm.);
Documenta hisloriam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Chrislum, ed.
E. Lukinich. L. Gâldi, A. Fekete Nagy, L. Makkai, Bp„ 1941, nr. 122. p. 163 (regest; în continuare:
Doc. Val.); Documenta Romaniae Hislorica. C, Transilvania, XII, Buc„ 1985, nr. 145, p. 122-123
(cu trad: rom.; în continuare: DRH). Acest personaj era voievod al domeniului Beiuşului, nu
voievod al oraşului Beiuş.
34
Bunyitay V„ op. cil„ li, p. 300-303. Vezi şi idem, Bihdrvarmegye otahjai sa val/as-unio, Bp„
1892, p. 13-14; Ioan A. Pop, op. cit„ p. 170-172.
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5. Documentul emis la Roma în 1421 lasă să se înţeleagă că atunci (în acel
an sau cu puţin timp înainte) a avut loc o convertire (de oarecare amploare) la
catolicism a românilor din zona Beiuşului. Nu se spune explicit, dar acest lucru
rezultă din subtext. Beneficiile de care urma să aibă parte biserica trebuia să fie
folosite pentru misiunea în rândul românilor, pentru ca aceştia "să fie convertiţi
mai repede (citius) la credinţa catolică".
Ne întrebăm dacă, într-adevăr, a avut loc atunci la Beiuş şi în regiunea
înconjurătoare un eveniment de acest fel. Mai întâi, referirea la convertirea la
catolicism a locuitorilor din Beiuş nu poate fi adevărată, odată ce populaţia oraşului
era exclusiv maghiară şi catolică. Dacă a avut loc un astfel de eveniment, el a privit
satele din regiune.
Pentru a putea înţelege mai bine documentul, vom căuta să vedem care a
fost situaţia confesională a românilor de pe domeniul Beiuşului în jurul anului
142 l. În legătură cu istoria confesională a românilor de aici nu avem prea multe
date. Este însă sigură apartenţa lor la ortodoxie. Presiuni în direcţia catolicismului
s-au făcut, desigur, mereu, lară însă ca izvoarele epocii să fie prea generoase cu
informaţii de această natură.
În zona Beiuşului a fost localizată de către unii istorici români 35 acea
episcopie ortodoxă de pe terra filiorum Beleknese, de care vorbeşte scrisoarea
papei Inocenţiu III către arhiepiscopul de Calocea (Kalocsa), din 3 mai 1205 36 •
Localizarea e greşită, cel mai probabil episcopia fiind situată la hotarele sudice al
regatului ungar, în regiunea Sirmium 37 •
Unele dintre personajele cărora papa Clement VI li s-a adresat în cunoscuta
scrisoare din 17 octombrie 1345 38, ce consemnează succesele catolicismului în
rândul românilor (Olachi Romani), au fost localizate în regiunea Beiuşului 39 • Este
vorba de voievozii Seneslau din Syprach (aşezare identificată cu Suplac), Vladislau
din Bivinis (Beiuş), Nicolae de Remecha (Remetea) şi Aprozie din Zopus (Topa).
35

T. Cipariu, Acte si fragmente latine romanesci pentru istori 'a beserecei romane, mai alesu unite,
Blaj, 1855, p. XII; C. Auner, Câteva momente din începuturile Bisericei române, Bla,j, 1902, p. 9596; R. Popa, Les recherches archeo/ogiques dans le probleme de la format ion des Etats medievaux
roumains, în RRH, XII ( 1973) nr. I, p. 56. n. 34; idem, Zur kirch/ichen Organisation der Rumănen
in Nordsiebenburgen im Lichte des patriarchalischen Privilegiums von 1391, în Ostkirchliche
Studien. XXIV ( 1975) nr. 4, p. 317; idem, Ţara Beiuşu/ui. p. 20. Localizare undeva în Bihor: Şt.
Pascu, Contribuţiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII şi XIV. Sibiu. 1944. p. 8-9; idem,
Voievodatul Transilvaniei, l, ed. II, p. 164.
36
Fejer, li, p. 459-460; A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam
illustrantia, I, Roma, 1863, nr. 62, p. 40; Acta lnnocentii PP. III (1198-1216), ed. Th.
Halu~~ynskyj, Roma, 1954, nr. 78, p. 300-30 I; DIR. C. veacul XI, XII şi XIII, I, nr. 47, p. 29 (trad.
rom.). Pentru acest document, vezi şi Acta lnnocentii PP. III, p. 99-100; Ş. Papacostea, Românii în
secolul al XIII-iea. Între Cruciată şi Imperiul mongol. Buc„ 1993, p. 59, 74-75.
37
Această localizare şi la A. Bunea, Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria. Bla,j, 1904. p. 192193; idem, Încercare de istoria românilor până la 1382, Buc., 1912, p. 197.
38
A. Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, I. Roma, 1859, nr. I 045,
p. 691; Hurmuzaki, 1/1, nr. 551, p. 697-698; DIR. C, veac XIV. IV, nr. 372, p. 266-267 (trad. rom.),
p. 643; Acta C/ementis PP. VI (1342-1352), ed. Al. L. Tăutu, Roma, 1960, nr. 60, p. 100-102; DRH.
D, Relaţii între Ţările Române, l, nr. 32, p. 60-61 (cu trad. rom.).
39
Vezi demonstraţia la C. Pavel, op. cil., p. 42-53.
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Apropierile fonetice şi faptul că scrisoarea e adresată şi episcopului de Oradea ar
putea pleda pentru această ipoteză, dar, în ce ne priveşte, optăm pentru o arie mai
largă, în care intră şi alte ţinuturi româneşti 40 .
Cunoaştem şi alte nume de români localnici care au îmbrăţişat
catolicismul. Unul e consemnat într-un act provenit de la papa Martin V. La 4
octombrie 1423 papa îi acordă indulgenţă plenară lui Balk Boch, ~oievodul din
Beiuş (dilectusfilius Balk Boch, wayvoda de Billinis, /aicus Waradien. dioecesis)41.
Nu ştim cine era acest personaj. Probabil era descendent al familiei voievodului
atestat în 1363 42 , în cadrul căreia erau prezente numele pe care le poartă voievodul
din 1423. Sigure faptul că Balk Boch nu era originar din târgul Beiuş, întrucât aici
nu locuiau români, ci dintr-unul din satele din zonă. El va fi îndeplinit în acel
moment funcţia de voievod la nivelul domeniului (districtului), ales din rândul
cnezilor şi subordonat stăpânului feudal care era episcopul de Oradea. Nu ni se
spune nimic în legătură cu convertirea personajului, nici data când aceasta a avut
loc. Apartenenţa lui la biserica catolică este însă clară.
Dacă e să judecăm după raritatea unor astfel de atestări, înseamnă că
trecerile la catolicism au fost rare în rândul românilor din districtul Beiuş. În
privinţa păstrării confesiunii răsăritene, regiunea a fost deosebit de conservatoare,
dacă o comparăm cu Banatul, Haţegul sau alte zone unde, datorită unui complex de
factori, s-a ajuns ca elita românească, parţial sau chiar în totalitate, să îmbrăţişeze
catoi icismul 43 .
Împrejurările de istorie socială pot explica de ce în zona Beiuşului nu s-a
produs o catolicizare câtuşi de cât însemnată. Dată fiind relaţia specială a satelor şi
oamenilor de aici cu episcopia de Oradea, elita românească locală nu a parcurs
etapele de afirmare socială pe care le-au cunoscut românii din alte regiuni ale
regatului medieval ungar. În secolele al XIV-iea şi al XV-iea voievozii şi cnezii
români din zona Beiuşului nu au urcat pe treapta nobiliară, prin dobândirea de
diplome regale. Episcopii au dat uneori diplome unor voievozi, unde se
consemnează acordarea sau recunoaşterea unor privilegii, chiar stăpânirea unor
sate. "Înnobilările" - cum impropriu au fost numite aceste gesturi 44 - nu au
însemnat însă dobândirea de către donatari a titlului nobiliar. Convertirea la

° Contraargument la localizarea în

Bihor a personajelor mentionate ar fi faptul că pentru mijlocul
secolului al XIV-iea nu avem ştiri despre vreo actiune desfăşurată aici de călugării franciscani, pe
seama cărora sunt puse respectivele succese. De aceea am preferat localizarea lui Ladislau de
Bivinis la Biniş, în Banat: V. Achim, Voievozii în districtele româneşti din Banat, în idem, Banatul
in evul mediu. Studii, Buc .. 2000, p. I 02-105. Această localizare a fost făcută mai devreme de către
P. Binder, Localizarea districtului român bănăţean Cuieşti, o veche organizaţie a populaţiei
băştinaşe, în Al/ Cluj, VII ( 1964), p. 323-324.
41
Acta Martini P.P. V, nr. 255, p. 669.
42
Vezi nota 33. Documentul din 1363 îi are ca protagonişti pe Ioan, voievodul de Beiuş, şi fratii săi
Boch şi Bale, pe de o parte, şi Nicolae, fiul lui Cândea de Zlatna şi fratii săi, pe de altă parte.
43
Situatia catolicismului la românii din aceste zone îndeosebi la V. Achim, Catolicismu/ la românii
din Banat în evul mediu, în idem, Banatul în evul mediu, p. 145-160; Adrian A. Rusu, Ctitori şi
biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare, 1997, p. 20-62; idem, Ioan de Hunedoara şi
românii din vremea sa. Studii, Cluj-Napoca, 1999, p. 77-127.
44
C. Pavel, op. cil„ p. 66-68; Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, p. 460-461.
4
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catolicism a (unei părţi a) elitei româneşti din regatul ungar s-a făcut în principal
sub imperiul cutumei regatului - devenită chiar lege sub Ludovic I - care
45
condiţiona recunoaşterea statutului nobiliar de apartenenţa la catolicism . În
districtul Beiuş evoluţia socială nu a mers în direcţia creării unei nobilimi propriuzise. Nu a existat această categorie socio-juridică. În consecinţă, stimulul de natură
socială, care în alte părţi a avut un rol în îmbrăţişarea catolicismului, aici a fost
absent. Convertirea a rămas mai mult o opţiune individuală, fără condiţionări
politice sau de altă natură. Audienţa redusă a catolicismului în rândul românilor din
districtul Beiuş se explică, credem, în primul rând în acest fel.
Faptul că domeniul (ulterior districtul) Beiuş era proprietatea episcopiei
catolice de Oradea, episcopul fiind stăpânul feudal al satelor, nu s-a dovedit a fi un
factor suplimentar de presiune în direcţia catolicizării. Românii nu erau supuşi nici
la plata dijmei bisericeşti - obligaţie pe care ştim că o aveau românii ortodocşi de
pe domeniul episcopiei catolice de Alba lulia46 . Statutul juridic al românilor din
districtul Beiuş faţă de episcopia de Oradea era identic cu cel al românilor de pe
pământurile episcopiei Transilvaniei. Dar nu şi în ceea ce priveşte dijma
bisericească. Românii de pe domeniul Beiuşului plăteau quinquagesima, obligaţie
47
menţionată în Statutele capitlului din Oradea din 1374 •
Lipsa unor mărturii scrise ne pennite să afinnăm că episcopii nu au
transfonnat domeniul Beiuşului în teren de misiune. Se pare că episcopul Dimitrie
Meszesi (I 345-1372), amintit în scrisoarea papală din 1345 în legătură cu succesele
catolicismului printre români, s-a străduit să câştige de partea confesiunii romane
elita românească a zonei. Convertirea voievozilor menţionaţi în scrisoarea papală a
fost, se spune, opera misionarilor franciscani. Putem presupune că episcopul de
Oradea va fi avut un rol în această operă, odată ce papa i se adresează şi lui. Acesta
pare să fi fost singurul moment de acest fel. Nu cunoaştem alte situaţii care să
conducă la concluzia existenţei unor iniţiative şi a unui efort al episcopilor de
Oradea în direcţia convertirii românilor de pe domeniul episcopiei. Nu pare să fi
existat o presiune deosebită în direcţia catolicizării. S-a afinnat că în zona
Beiuşului au existat mănăstiri catolice: una Ia Sânnicolau de Beiuş (deci în afara
domeniului Beiuşului) - o mănăstire de familie ridicată la mijlocul secolului al XIIlea de familia Borsa şi care ar fi dăinuit până Ia mijlocul secolului unnător48 - şi o
alta Ia Şoimi, în cuprinsul domeniului; aici a fost localizată mănăstirea paulină de
la Buzgow din 1327, distrusă în 1424. Credem că în sprijinul acestei localizări
trebuie aduse noi argumente49 • Sigur e faptul că ordinul franciscan, care a acordat
prioritate convertirii românilor şi care la un moment dat (la mijlocul secolului al
45

Vezi V. Achim, Catolicismul la românii din Banal, p. 149-151.
Românii de pe domeniile episcopiei Transilvaniei plăteau decima cel puţin din vremea lui
Sigismund de Luxemburg. Vezi V. Achim, Românii din regatul medieval ungar şi decimele
bisericeşti. Pe marginea unui document din «Acta Romanorum Pontificum», în idem, Banatul în
evul mediu, p. 136 cu n. 36, p. 141.
47
A vâradi kâptalan legregibb statumai, ed. Bunyitay V„ Nagyvârad, 1886, p. 44-45 şi 86.
48
Cf. Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, coord. A. A. Rusu,
Cluj-Napoca, 2000, p. 230, cu bibliografia.
49
Ibidem, p. 257, cu bibliografia.
46
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XV-iea) avea două convente la Oradea, nu a deschis nici un convent sau casă în
regiunea Beiuşului; aceasta spre deosebire de alte zone masiv româneşti, unde
franciscanii au fost prezenţi 50 •
Zona Beiuştdui a cunoscut, în mare, cam aceleaşi evoluţii în plan
confesional ca şi celelalte ţinuturi româneşti din cuprinsul regatului medieval
ungar, cu succese de mai mică sau mai mare amploare ale catolicismului, îndeosebi
în rândul elitei româneşti, şi cu rămânerea marii majorităţi a populaţiei în credinţa
răsăriteană. În mod cert, aici nu s-a înregistrat prigoana antiortodoxă pe care o
întâlnim în Banat în deceniul al şaptelea al secolului al XIV-iea şi apoi - de această
dată împreună şi cu Haţegul vecin - la mijlocul secolului următor.
Organizarea bisericii ortodoxe din ţinutul Beiuşului 51 a rămas neatinsă.
Vedem astfel că în 134952 episcopul catolic de Oradea (acelaşi Dimitrie Meszesi)
conferă lui Petru, fiul lui Sanislau, voievodul din Vintere, la cerere, dreptul de a
avea pentru satul său un preot român (presbiterum olachalem) şi pe acesta din
urmă îl scuteşte de orice fel de obligaţii faţă de stăpân (episcopie). Jn deceniul al
optulea al secolului al XV-iea este menţionat în izvoare protopopiatul românesc
(ortodox) din regiunea Beiuşului, pus sub jurisdicţia episcopiei de Oradea53 •
Probabil că a fost vorba doar de o oficializare a protopopiatului, el fiind mai vechi.
În orice caz, subordonarea faţă de episcopia catolică era posibilă în condiţiile lipsei
unui episcopat ortodox şi în atmosfera favorizantă a unirii bisericeşti 54 • În 1503
Gheorghe Szatmari/Szatmari Gyorgy, episcop de Oradea, comite suprem d.:! Bihor
şi cancelar regal, a reînnoit unele privilegii ale preoţimii româneşti din districtul
Beiuş în chestiuni de ordin disciplinar. Confirmarea era făcută la cererea lui Dan,
preotul din Şeghişte şi protopop al ţinutului (Dan, Presbyter Valachalis de
Segesfava, Archidiaconus Presbyterorum nostrum Valachalium de pertinentiis
Belenyes)55 • Concluzia unui bun cunoscător al istoriei regiunii (Constantin Pavel)
este că "până la calvinism, aici în Bihor, n-avem urme de vreo perturbare a
românilor în vechile lor aşezăminte bisericeşti, ceea ce ne invederează situaţia mai
56
favorabilă, atât a iobăgimei, cât şi a preoţimei române din aceste părţi" •
Că şi în zona Beiuşului s-a manifestat în rândul elitei româneşti tendinţa de
apropiere de catolicism - aşa cum relevă scrisoarea papală din 1345 -, ni se pare
firesc. Un argument a fost adus din domeniul istori~i artei. S-a remarcat că în
biserica (acum) reformată din Remetea57 aspectul arhitecturii este "o simbioză a
so Vezi V. Achim, Ordinu/franciscan în ţările române in secolele XIV-XV. Aspectele teritoriale, în R.
Ist., VII ( 1996) nr. 5-6, îndeosebi p. 396-397.
.
51
Câteva date la Bunyitay V., Bihdrwirmegye o/ahjai s a va/lds-uni6, p. 11-15.
52
Bunyitay V., A vâradi puspăkseg tărtenete, I. nr. I, p. 192; Doc. Val., nr. 81, p. 114 (regest); DIR.
C. veac. XIV, III, nr. 711, p. 491 (trad. rom.).
53
Bunyitay V., Bihdrvdrmegye oldhjai sa vallcis-uni6, p. 14. Vezi şi A. A. Rusu, Ioan de Hunedoara,
. p. 115.
54
A. A. Rusu, op. cit, p. 115.
ss Bunyitay V„ A vdradi puspăkseg tărtenete, I, p. 349-350, n. 1.
56
C. Pavel, op. cit, p. 64-65.
57
Despre acest monument: V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, Arta in perioada de
dezvoltare a feudalismului, Buc., 1959. p. 761-762; M. Porumb, Pictura românească din
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elementelor stilistice gotice cu cele bizantine, de nuanţă românească" , iar o parte
din pictura din altar prezintă un caracter bizantin. Pictura a fost realizată de un
meşter autohton, care prin arta sa a ilustrat "tendinţele de unire ortodoxe-catolice,
59
sprijinite de nobilimea română pe cale de trecere la catolicism" . Cronologia
monumentului şi a picturii nu e clară. Virgil Vătăşianu considera că pictura nu e
mai timpurie de sfărşitul secolului al XV-iea, iar Marius Porumb o atribuie, cu
probabilitate, primei jumătăţi a acelui secol. Considerăm că pentru moment nu
putem atribui biserica din Remetea voievodului din 1345 - aşa cum s-a făcut.
Rămâne a fi demonstrat caracterul iniţial românesc al Remetei, despre care am
văzut că la 1422 şi 1478 era sat unguresc. O biserică ortodoxă de piatră, cu picturi,
a fost în epoca medievală la Şeghişte 60 •
Se pare că momentul 1421 nu a fost unul excepţional în istoria
confesională a românilor din regiunea Beiuşului. Nu avem nici un fel de date care
să ne permită să afirmăm că s-a produs atunci o acţiune catolică viguroasă.
Episcop de Oradea era atunci italianul Andrea dei Scolari. El a fost investit
episcop de Oradea la 11 august 141 O. A murit în 1426, înainte de 22 aprilie, când
papa Martin V a investit un nou episcop, Ioan 61 • Se cunosc date despre activitatea
episcopului Andrei în dieceza de Oradea62 • El s-a numărat între participanţii la
conciliul de la Konstanz ( 1414). Se pare însă că nu s-a remarcat în privinţa
convertirii ortodocşilor. În ce priveşte Beiuşul, episcopul Andrei a fost cel care a
ridicat aici, în 1417, o nouă biserică, pe locul uneia mai vechi. Aceasta trebuie să fi
servit comunitatea catolică a oraşului. A fost, foarte probabil, o expresie a
dezvoltării aşezării. Despre convertiri în zona Beiuşului şi în general în aria de
jurisdicţie a episcopului de Oradea nu se vorbeşte însă nicăieri, în afară de
documentele emise la Roma în 1421.
Informaţia din aceste documente, care lasă să se înţeleagă că în zona
Beiuşului s-ar fi înregistrat atunci sau erau în curs de a se înregistra oarecari
succese ale catolicismului în rândul românilor "păgâni", nu· e confirmată de alte
surse şi credem că e puţin probabil ca respectivele succese să fi fost reale. Din
deceniul al cincilea cunoaştem relativ bine realităţile interne ale domeniului
(districtului) Beiuş. Este clar rezultatul extrem de modest pe care l-a avut acţiunea
catolică în rândul românilor de aici.
6. Menţionarea situării bisericii din Beiuş între schismatici şi sugestia că
aceasta urma să joace un rol în convertirea românilor din satele învecinate au fost
foarte probabil un pretext. Era o justificare menită să-l sensibilizeze pe pontif. În
epocă, dar şi mai înainte, de fiecare dată când se punea problema acordării de
58

Transilvania, I (sec. XIV-XVII), Cluj-Napoca, 1981, p. 29-30; Gabriela Crişan, Un monument de
biserica din Reme/ea, în Biharea, ( 1973), p. 227-239.
58
M. Porumb, op. cil., p. 29.
59
V. Vătăşianu, op. cil., p. 761.
60
Vezi M. Porumb, op. cil., p. 29-30.
61
Cf. C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontiftcum, S. R. E. cardinalium,
ecclesiarum anlislilum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta, Monasterii, 1898, p.
545.
62
Vezi pentru aceasta Bunyitay V., A varadi piispokseg tortenete, I, p. 232-243.
artă medievală:
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drepturi speciale unor biserici situate în Transilvania (în sensul larg al termenului)
sau în teritoriile sârbeşti, era amintită prezenţa în regiune a schismaticilor şi nevoia
sprijinirii acţiunii de convertire a acestora la catolicism. Uneori era menţionată
situarea respectivei biserici în vecinătatea Ţării Româneşti şi a Moldovei, ţări
ortodoxe. Este un laitmotiv în această categorie de documente pontificale. Există
un şir de acte similare acordate de acelaşi papă Martin V. Pentru ilustrare, dăm
câteva exemple, luate din regiunile aflate în vecinătatea Beiuşului:
La câteva zile după emiterea documentelor privitoare la Beiuş, papa Martin
V acordă la 19 martie 1421 indulgenţe celor care vor vizita biserica parohială
Sfântul Rege Ştefan din oraşul Lipova, dieceza de Cenad. Se spune despre această
biserică: "quia in confinibus regnorum Hungariae, Valachiae et Moldaviae sit
situata plurimumque per paganos schismaticos ac alios infideles Christi bona ipsius
ecclesiae sint dissipata et omnino destructa ac annihilata, ita ut rector dictae
ecclesiae pro tempore constitutus cum servitoribus ad Deum orantibus in eodem
loco existentibus non habent unde se sustenere"6 J. La fel, într-un act din vceeaşi zi,
despre spitalul Sfânta Elisabeta din Lipova, pentru care papa acordă indulgenţe
celor care vor ajuta la refacere, după stricăciunile pricinuite de schismatici: "in
confinibus regnorum Ungariae et Valachiae situm, per paganos et schismaticos
plurimum sit destructum" 64 • În 1433, într-un act de la papa Eugeniu IV, unde e
vorba de un spital aflat pe moşia Aiud (în Transilvania), se spune că moşia e situată
în mijlocul schismaticilor şi lângă hotarele turcilor65 .
Papalitatea cunoştea foarte bine tabloul confesional al părţilor răsăritene
ale regatului Ungariei şi al ţărilor vecine. Uneori în acelaşi document papa vorbeşte
de românii atât din regatul ungar, cât şi din Ţara Românească şi Moldova.
Acordarea de indulgenţe căpăta o justificare deplină în cazul în care lăcaşul catolic
era susceptibil de a juca un rol în efortul de catolicizare a ortodocşilor.
7. După această trecere în revistă a întregii informaţii şi a problematicii
ridicate de documentele emise la Roma la 17 martie 1421 privind Beiuşul şi satele
româneşti din jur credem că se poate afirma că în fapt nu a existat atunci o acţiune
puternică de convertire la catolicism a românilor din regiune. Menţionarea
românilor convertiţi, dacă a fost vorba de un fapt real, se referă cu siguranţă la
câteva succese individuale, persoane reprezentative din rândul românilor din
regiune (voievozi şi cnezi). Menţionarea convertirilor ţine mai degrabă de
atmosfera de optimism care exista în epocă în legătură cu catolicizarea românilor.
Convertirea românilor preocupa atunci biserica catolică, la nivelul diecezei ca şi la
cel al Sfântului Scaun. Documentele analizate ilustrează foarte bine poziţia pe care
românii din regatul medieval ungar o aveau faţă de biserica catolică în prima
jumătate a secolului al XV-iea: calitatea lor de obiect de misiune.

63

Acta Martini P.P. V, nr. 182, p. 448; nr. 182a, p. 449-450.
Ibidem, nr. I 82b, p. 450-451 (19 martie 1421 ); nr. I 82c, p. 450 (25 martie 1421 ).
65
Acta Eugenii Papae IV (1431-1447), ed. G. Fedalto, Roma, 1990, nr. 206, p. 127.
64
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ANEXE
I.
17 mai 1421, Roma.
Cererea înaintată papei Martin V în numele locuitori/or din Beiuş. dieceza de Oradea. de acordare
de indulgenţe celor care vor vizita biserica cu hramul Sfânta Agatha din localitate în ziua sărbătorii
Corpus Christi a fiecărui an. Este precizată situarea Beiuşului în mijlocul a 83 de sate româneşti.
Apud: Acta Martini P.P. V (1417-1431), cd. Aloysius L. Tăutu. Roma, 1980, nr. 181, p.
446.
Beatissime pater, Cum parochialis ecclesia in honore et sub vocabulo Beatae Agathae in
opido Beleneschen., Waradien. dioecesis, cuius habitatores el incolae, paucis retroactis temporibus,
ad cognitionem orthodoxae fidei devenerc, opere non modicum sumptuoso construi per habitatores
etc eiusdem sit incepta, ad cuius complementum christifidelium eleemosinae plurimum oportuna fore
noscantur et ad hoc inter eos sunt octuaginta tres villae de paganis sive Valachis, supplicat Sanctitati
Yestrae humiliter devota creatura Vestra An(gelus) Cardinalis Lauden. vulgariter nuncupatus, in
personam dilectorum suorum Jacobi, Francisci, Mathiae, Gregorii, Johannis, Emerici, Thomae, Marei,
Georgii et Ladislai opidanorum dicti opidi. apud Sedem Apostolicam constitutorum, quatenus
omnibus vere poenitentibus el confessis, qui praedictam ccclesiam in festo Corporis Domini annuatim
devote visitaverint et pro complemento ecclesiae sive opcris eorundem ac ut praedicti pagani eo citius
convertantur ad fidem catholicam, manus porrexerint adiutrices, octo annos et totidem quadragenas de
iniunctis eis poenitentiis, qui tractu temporis non expirat, misericorditer relaxare dignemini. Cum
clausulis oportunis. - Fiat in forma. O.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sextodecimo kalendas aprilis, anno quarto.

li.
17 mai 1421, Roma.
Papa Martin V acordă indulgenţe tuturor celor care vor vizita în ziua sărbătorii Corpus Christi a
fiecărui an sau vor contribui cu milostenii la repararea bisericii parohiale cu hramul Sfânta Agatha
din Beiuş, dieceza de Oradea.
Apud: Acta Martini P.P. V (1417-1431), ed. Aloysius L. Tăutu, Roma, 1980, nr. 181 a, p.
447.
Martinus etc. - Universis christifidelibus <praesentes litteras lecturis> salutem <et
apostolicam benedictionem>.
Licet is etc. - Cum itaque, sicut accepimus, parochialis ecclesia Sanctae Agathae oppidi
Beleneschen„ Waradien. dioecesis, a dilectis filiis parochianis ipsius ecclesiae necnon incolis et
habitatoribus dicti oppidi, nuper christianam fidem professis, miro opere incepta, sed nondum
perfecta existat, ad cuius quidem perfectionem ipsorum parochianorum, incolarum et habitatorum
propriae non suppetunt facultates sintque ad ipsius operis perfectionem christifidelium suffragia
plurimum oportuna, Nos, cupientes ut ecclesia ipsa congruis honoribus frequentetur et etiam
perficietur et ut fideles ipsi libentius causa devotionis confluant ad eamdem et ad eius conservationem
seu perfectionem manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono caelestis gratiae
uberius conspexerint se refectos, de Omnipotentis Oei misericordia et Beatorum Petri et Pauli
Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui in festo Corporis
Domini nostri Jesu Christi ecclesiam ipsam devote visitaverint annuatim et ad ipsius
consummationem seu perfectionem manus porrexerint adiutrices, ut praefertur, duos annos et totidem
quadragenas de iniunctis eis poenitentiis misericorditcr relaxamus.
Yolumus autem, quod si alias dictam ecclesiam visitantibus vei ad eius conservationem seu
fabricam aut reparationem manus porrigentibus adiutrices ad alias inibi pias eleemosinas erogantibus
vei aliqua alia indulgentia in perpetuum vei ad ccrtum tempus nondum elapsum duratura per Nos
concessa fuerit, huiusmodi praesentes litterae nullius cxistant roboris vei momenti.
Datum Romae, apud Sanctumpetrum, sextodecimo kalendas aprilis, anno quarto. Franciscus - XX - Deagello.
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The Conversion to Catholicism ofthe Romanians ofBeiuş-Region in Two Charters from 1421
(Abstract)

On Jl'h of March, 1421. Pape Martin V granted indulgences to those who would visit the
parish church dedica/ed to St. Agatha /rom Beiuş, the diocese of Oradea on the feast of Corpus
Christi, or would contribuie with charity to the repairs of this church. By this decision, the Pape
fu/fi/led the requesl of severa/ inhabitants of Beiuş, presen/ in Rome, recorded in another document
bearing the same date. ln their request. the petitioners showed that their town is in the mickile of the
"pagan" (in faci "schisma/ies" Orthodoxs) Romanians. and the charities the church might beneflt
/rom, would be used "so that those pagans be converted more quickly to the Catholic faith ".
Starling with the two documents, the paper deals with the ethnic and confessional situa/ion
of the Beiuş region in the flrst half of the flfleenth century, referring to a longer period, startingfrom
the thirteenth century and /asting to the end of the sixteenth century. The region was inhabited by a
massive Romanianpop11/ation. ln 1421-1422, there were 83 Romanianand JO Hungarian villages, to
which the town of Beiuş. with a Hungarian popula/ion is added. Until the Reformation, the who/e
region was held by the Catholic bishopric of Oradea, being a single unitary domain (the domain of
Beiuş), cal/ed a/so /rom the middle of the flfteenth century as the district (districtus) of Beiuş.
Despite the faci that the domain of Beiuş (district) belonged to the bishopric of Oradea, no
special pressure was exerted there to convert the Orthodox Romanians. The situa/ion is quite
different /rom other regions of the medieval Hungarian Kingdom, inhabited by Romanians, where
confessional persecutions were frequent throughout this period. This faci would explain the
extremely modest results ofthe Catholic action among the Romanians of the Beiuş region. preserving
their Orthodoxfaith. Documents dating in thefourteenth andfifteenth centuries are mentioning cases
in which members of the Romanian local elite (voivodes) passed to Catholicism, but such situations
were rather rare occurrences.
The paper conc/udes that around 1421 there was no major ac/ion targeting the conversion
of the Romanians /rom the Beiuş region. Mentioning the converted Romanians in the document of
1511' of March. 1421 is rather allributable to the optimist ic spirit of the time. The convers ion of the
Romanians, without any respect where they lived, was then a strong preoccupation of the Catholic
Church, both at the levei of the dioceses and of the Holy Seat.
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XVI
Ileana BURNICHIOIU
Datorită precarităţii

izvoarelor, universul religios al comanităţilor rurale
are prea puţine repere spre a fi cunoscut. Adeseori, doar manifestările
pioase ale elitelor sau lăcaşul de cult, prin vechime şi înzestrări, mai pot face
dovada că într-un oarecare sat medieval, au existat şi forme superioare de practică
religioasă. Ne interesează aici o discuţie asupra acestor două repere, aplicată la
cazul bisericii din Bârsău Uud. Hunedoara). Vom vedea care îi sunt sursele
documentare şi în ce măsură acestea pot susţine o dată de întemeiere sau tezele
legate de implicaţiile ctitoriceşti ale unor membri din elita socială sau politică,
intraţi în stăpânirea localităţii pe parcursul celor două secole; totodată, cum apare şi
se justifică, în plan social sau ~eligios, actul ctitoririi.
Obiectivul nostru este deja un loc comun pentru literatura de specialitate,
îndeosebi datorită studiilor şi sintezelor de istoria artei sau arhitecturii medievale,
care îl citează drept un bun exemplu de "arhitectură românească", de secol XV,
influenţat de gotic sau drept lăcaş de cult ce a beneficiat de atenţia unor ctitori de
renume în secolul al XVl-lea 1•
La o privire mai atentă asupra literaturii acumulate se poate observa că au
fost colportate de la o referinţă la alta o serie de interpretări insuficient de nuanţate
sau lipsite de temei documentar. Situaţia este în bună măsură datorată condiţiilor la
care au fost supuse cele câteva surse primare de care dispune.
Până în perioada modernă, din documentele scrise nu avem nici o
informaţie directă despre existenţa unei construcţii medievale de cult sau despre
vreun preot care s-o fi slujit. Abia din secolul al XVIII-iea, de la Bârsău a fost
cunoscută o inscripţie funerară, iar din următorul şi biserica satului, locul din care
provenenea2• Lui Torma Kâroly îi datorăm prima cercetare de teren mai
amănunţită3 , ca şi prima descriere publicată - e drept, pe alocuri defectuoasă, a tot
ce a fost considerat valoros în zonă: biserica, aflată într-o avansată stare de
transilvănene

Spre exemplu V. Vătăşianu, Vechile biserici de piatră româneşti din judeţul Hunedoara, în Anuarul
Comisiunii Monumente/or Istorice. Secţia pentru Transilvania, 1930, p. 11-12; R. Popa, Vechile
biserici de zid din eparhia Aradului şi pictura lor, în Eparhia Aradului. Istorie. Viaţa culturală.
Monumente de artă, 1989; Eugenia Greceanu, Influenţa gotică în arhitectura bisericilor româneşti
de zid din Transilvania, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică, 18, nr. I, p. 41;
M. Porumb, Dicţionaru/ de pictură veche românească din Transilvania. Sec. XIII-XVIII, Buc.,
1998, p. 36; C. Moisescu, Arhitectura românească veche, I. Buc., 200 I, p. 181-182. Alte titluri vor
fi citate pe parcursul lucrării, în funcţie de problematica abordată.
2
S. Dragomir, Ctitorii bisericii din Bârsău în judeţul Hunedoara, în Anuarul Comisiunii
Monumente/or Istorice. Secţia pentru Transilvania. 1930-1931, 1932, p. 141.
3
Torrna K., A Bereksz6i regi templom Hunyadmegyeben, în Archaeo/6giai Koz/emenyek, XIII, 1879,
p. 50-61.
1

Medicevalia Transi/vanica, tom V-VI, 2001-2002, nr. 1-2.
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degradare, fresca interioară cu un tablou votiv şi câteva resturi ale unor monumente
funerare cu inscripţii. La numai câţiva ani distanţă de vizita lui Tonna, starea
bisericii, ameninţată cu demolarea, a atras şi atenţia celor interesaţi atunci de soarta
monumentelor, astfel că cei trimişi teren - Horvath Mik16s şi Szinte Gabor -, ne-au
lăsat, din anii 1882, 1883 şi I 886, mai multe relevee planimetrice şi iconografice,
atât pentru pictura găsită la interior, cât şi pentru o serie de ornamente cioplite în
4

piatră .
După anul 1886, biserica a cunoscut o perioadă de reparaţii, care au constat
în refacerea părţii vestice a navei cu turnul, lărgirea ferestrelor şi tencuirea
5
integrală , iar desenele din anii I 882-1886, au fost trimise la Arhiva Comisiei
Monumentelor din Budapesta. Cu toate că au fost semnalate de mai multe ori în
literatură6 , principalele surse care documentau despre relaţia dintre biserică şi unii
ctitori au rămas inaccesibile cercetării.
La publicare, Tonna şi-a însoţit materialul şi de o serie de supoziţii, printre
care şi aceea că acolo a fost ctitoria a două doamne nobile (presupuse a fi Mara şi
Catarina) din familia nobilului sârb Nicolae Cherepovici şi că pictura aparţine
secolului al XVI-iea. Articolul a fost cunoscut de o parte din cei care au discutat
despre arhitectura medievală hunedoreană sau despre ctitorii de la Bârsău, dar
pentru că a redat un plan şi dimensiuni eronate pentru biserică, aceasta a fost
considerată multă vreme dispărută. În aceste condiţii, toate teoriile construite pe
parcursul secolului XX despre acest subiect, au rămas să facă trimitere la articolul
lui Tonna, la fragmentele epigrafelor pe care le Citise şi la foarte puţinele izvoare
scrise ce aminteau de membri ai familiei Cherepovici.
Corecţia privind existenţa vechii biserici a fost făcută numai după alte
cercetări de teren, din anii I 966 şi I 969. S-a observat atunci că după planimetrie şi
caracteristicile bolţii altarului, construcţia este medievală şi ar putea data din
secolul XV-lea7 . Devenită monument, a intrat apoi şi în atenţia specialiştilor în
conservare şi restaurare, atât pentru arhitectură, cât şi pentru pictură8 , dar nici una
dintre aceste cercetări nu a fost încheiată, rezultatele publicate însemnând câteva

Din cele 21 de copii, 19 pot fi consultate la Kulturalis Oroksegvede/mi Hivatal. Tervtar (iniţial
Muemlekek Orszagos Bizottsaga, MOB), Bp., K. 4800-02, 13519 (cu vechile numere ale MOB:
5216-5219), FM 41-51 (MOB. 545-555), 54-58 (MOB. 558-562) (în continuare, KO/I. Tervtar), iar
două la Neprajzi Mllzeum. Ada/Iar, Bp. (MOB. 556-557).
5
Lucrări identificate în elevaţie de către Eugenia Greceanu, op. cit., p. 41 şi la nivelul fundaţiilor de
către Luminiţa Dumitriu, ''Sfântul Nicolae" Churchfrom Bârsău, Hunedoara County, în Cercetări
Arheologice, XI (2000), p. 189-196. Anterior, bolta navei fusese acoperită cu var:Torma K., op. cit.,
p. 54, fapt ce explică şi absenta copiilor pentru pictura din această zonă.
6
Szinte G., Kolczvar, în HTRTE. VII (1891), p. 29, 70-74; Gerecze P., A Miiemlekek Orszagos
Bizollsaga rajztaranak jegyzeke, în Magyarorszag Muemlekei, I, Bp., 1905, p. 267-269; S.
Dragomir, op. cit., p. 143; C. Petranu, L 'art Roumain de Transylvanie, Buc., 1938, p. 36; Radocsay
D., A kozepkori Magyarorszag falkepei, Bp., 1954, p. 117; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în
Ţările Române, Buc., 1959, p. 758 (cu una dintre schiţele lui Szinte la fig. 723).
7
Eugenia Grcceanu, op. cit, p. 41; ulterior, autoarea a revenit cu o datare mai restrânsă, în a doua
jumătate a secolului eadem, Spread of byzantine tradition in medieval architecture of Romanian
masonry churches in Transylvania, în Etudes byzantines el postbyzantines, I ( 1979), p. 202.
8
S-a studiat paramentul exterior şi a fost sondat interiorul pentru a se verifica dacă mai există fr~scă.
4
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observaţii legate de caracteristicile arhitecturale şi de încadrarea lor tipologică.
Într-o situaţie similară se află şi cercetarea arheologică iniţiată în anul 1976, care a
adus importante informaţii cu privire la configuraţia medievală a edificiului şi la
funcţia dublă de spaţiu liturgic şi funerar, dar nu a reuşit să fumizeze elemente
certe pentru o întemeiere mai timpurie de secolul al XVI-lea9 •
Aşadar, fiind o datare relativă, dar care s-a validat în literatură, secolul al
XV-iea va fi punctul de plecare pentru o analiză privind vechimea bisericii şi
posibilii săi fondatori sau patroni laici 10• Despre o elită socială sau despre o
colectivitate sătească 11 , beneficiare ale unui spaţiu de cult în acest segment
temporal nu există surse directe, astfel că, datorită relaţiei care a funcţionat în
perioada medievală între dreptul de patronat şi cel de proprietate, nu ne rămâne
decât să vedem cu cine este asociat numele aşezării.
Până la data primei atestări - 1440 - Bârsăul fusese posesiune regală; în
acel an era scos de către regele Vladislav I de sub atârnarea voievodului şi donat,
împreună cu Şoimuşul şi alte posesiuni, celor doi Ioani, fiii lui Voicu, bani de
Severin 12• Hunedorenii au avut Bârsăul în stăpânire, dar rolul lor în întemeierea
bisericii nu poate fi susţinut cu fermitate. Există în istoriografie o asemenea
supoziţie 13 , dar care a fost formulată datorită donaţiei mai sus-invocate şi unei
eronate filiaţii planimetrice care ar exista între bist'.ricj\ satului şi capela castelului
din Hunedoara 14 • La aceste presupuse indicii ar fi de adăugat ,un altul, cel mai
pertinent, dar în acelaşi timp insuficient în cazul unei ctitoriri. '.în 1447, pe baza
unui act anterior, Ioan de Hunedoara urma să fie introdus în stăpânirea domeniului
cetăţii Deva.. Faptul s-a petrecut efectiv în 1453, an în care sunt înregistrate toate
15
aşezările aparţinătoare domeniului, inclusiv Bârsăul • Ca şi în alte cazuri,
introducerea în stăpânire a lui Ioan de Hunedoara s-a făcut cu specificarea dreptului

9

Luminiţa Dumitriu, op. cit., PI.I.I, p. 191, care datând prima etapă de constructie la mijlocul

secolului al XV-iea, a adoptat cronologia relativă sustinută de încadrarea stilistică trăsăturilor
arhitecturale.
10
Despre dreptul de patronat în spaţiul nostru şi despre diferenţa între cele două calităti, mai recent:
A. A. Rusu, Ctitori şi biserici în Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare, 1997, p. 55-56; Maria
Crăciun, Semnificaţiile cliloririi în Moldova medievală. O istorie socială a religiei, în Naţional şi
universal în istoria românilor, Buc., 1998, p. 138-140; I. Drăgan, Nobilimea românească din
Transilvania între anii 1440-1514, Buc., 2000, p.185-187.
11
Cunoscută ca românească şi ortodoxă încă din perioada medievală; o trimitere documentară în acest
sens regăsim pentru a doua jumătate a secolului al XVI-iea: in pago Valachico propre Devam
(Torma K., op. cit., p. 58).
12
Documenta Romaniae Historica. D, Relaţii între Ţările Române. I, Buc., 1977, nr. 259.
13
"The erection of the Bârsău church probably supported by Iancu de Hunedoara, since he and his
brother John had been granted the Bârsău estate in 1440, as a reward for this deeds of valour in the
fights against the Turks". Eugenia Greceanu.,, Spread of Byzantine tradition ... , p. 203.
14
Discutată cu alt prilej: Ileana Burnichioiu, Despre tipo/ogizare în arhitectură: bisericile gotice din
Transilvania cu închiderile de altar în ax, în Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, I,
coord. Kiss Imola, Szocs P. L., Satu Mare, 1999, p. 107-120.
15
Este de presupus că şi înainte de 1440, Bârsăul a fost tot al cetătii. A. Rădutiu, Domeniul cetăţii
Deva. Localităţile: 1453-1673, în Studii Istorice. Omagiu Profesorului Camil Mureşanu, red. N.
Edroiu, Cluj-Napoca, 1998, p. 65, 67.
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de patronat asupra bisericilor, dar la modul general, fără ca acestea să fie numite •
Aşadar, mai mult decât că existau deja biserici pe domeniul primit, ajunse astfel
sub patronajul său, documentul nu ne transmite.
După anul 1456, nu avem decât menţiuni despre treceri ale aşezării de la
un posesor la altul, posesori care în ger.erai şi-au avut reşedinţele în cu totul alte
locuri decât în comitatul Hunedoarei. Deşi nu pot fi creionate cu prea multă
fidelitate, aceste schimbări par să se constituie în condiţii prea puţin favorabile
fondării unui lăcaş de cult. Domeniul Devei rămâne Elisabetei Szilagyi, după care
ajunge la viitorul rege Matia 17 • La 1491, când avem din nou lista aşezărilor,
18
Şoimuşul cu pertinenţele sale nu mai apare , pentru că fusese donat sau zălogit de
mai multe ori, separat. Din acest răstimp, am reţinut două situaţii. În anul 1459,
când este zălogit, la instalarea lui Ştefan de Hidrifaia şi Mihail Zekel, pentru
Bârsău au existat obiecţii, dar fără să se ştie cine le-a formulat. Informaţia poate fi
corelată cu alta din 1465, când Matia a donat Şoimuşul lui Ioan Ungur de Nădăştia
19
şi când printre moşii era inclusă doar o jumătate a Bârsăului • Am fi tentaţi să
credem că cei care s-au împotrivit au fost cnezi sau nobili locali, dar nici despre
existenţa lor nu sunt date. Istoriografia ne fumizează numele unui personaj cu titlu
nobiliar de Berekzow, dar faptul nu-i certifică originea hunedoreană. Este vorba
despre unul dintre familiarii lui Ioan de Hunedoara, Petru, fiul lui Iacob de
Berekzow, recompensat la 1448 cu o diploma armalis2°, cunoscut şi ca avocat al
conventului din Cluj-Mănăştur (1458) ori ca sigillator al cămării de sare din Turda
(1472)2 1• Particula de nobilitate, ca şi numele celor mai apropiate rude ale diacului
Petru, din care sunt semnalaţi, Iacob (tatăl), Ursula (soţia) şi Toma (fiul), fac mai
degrabă trimitere la o localitate eponimă din Banat şi la nobilii ei 22 •
Donaţia din anul 1465 a fost confirmată şi în 1479, la acordarea unor
posesiuni din comitatul Hunedoarei prin care regele Matia şi-a acoperit o datorie de
12000 de florini faţă de magnatul Ioan Ungur23 • Bârsăul rămâne în acelaşi
patrimoniu, fiind ulterior moştenit de fiul său, Ioan li Ungur24, care-l păstrează
până la moarte. Situaţia se complică după 1506 datorită pretenţiilor de moştenire
manifestate în lipsa urmaşilor pe linie masculină de către Ioan Arca din Densuş,
Mihail de Zob - cu care cel dintâi Ioan Ungur încheiase un act de înfrăţire încă din
1473, reînnoit şi de fiul său - şi soţia cu fiica celui decedar 5• Pentru un scurt timp anul 1506 - Ioan Arca din Densuş a reuşit să intre în stăpânirea unora dintre
16

I. Drăgan, op. cit., p. 186.
Csănki D., Magyarorszag tortenelmifoldrajza a Hunyadiak koraban, V, Bp., 1913, p. 64-66.
18
A. Răduţiu, op. cit., p. 67.
19
Csănki D., op. cit., p. 65.
20
A. A. Rusu, Documente inedite privitoare la comitatu/Hunedoara în secolul al XV-iea, în Sargetia,
XV (1981 ), p. 92-99; I. Drăgan, op. cil.. p. 286.
16

17

21

Ibidem.

Borovszky S., Temes varmegye, Bp., f. a., p. 228-229; C. Suciu. Dicţionar istoric al localităţilor
din Transilvania, I, Buc., 1967, p. 72.
23
I. Drăgan, op. cit., p. 149, 396.
24
În 1502 apare tot alături de Şoimuş: Jak6 Zs., A kolozsmonostori konventjegyziJkonyvei, II (1485-

22

25

1556), Bp., 1990, nr. 3364.
Csanki D., op. cit., p. 64-65; I. Drăgan, op. cil., p. 396.
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moşiile lui Ioan Ungur, dar procesul care a urmat (1507) a fost favorabil lui Mihail
26
de Zob • Şoimuşul a ajuns ulterior printre bunurile lui Gaşpar Horvăth de Vingard,
iar din 1530 - printr-un act al lui Ioan Zapolya, în posesia Miliţei Bradach,
Antoniei şi lui Ioan, fiul lui Mihail Sărăcin27 •
Cu astfel de informaţii din documentele scrise este dificil de stabilit chiar şi
numai o relaţie de patroni:ţt cu biserica, mai ales că din perspectiva surselor citate,
pentru cei care au deţinut moşia timp mai îndelungat (parţial sau integral)- Ioan de
Hunedoara şi Ioan Ungur de Nădăştia, cu familiile lor - ea a fost doar una dintr-un
număr mare de posesiuni.
Revenind la construcţie, putem sesiza că cele mai clare indicii despre
vechime sunt conţinute totuşi de elevaţia ei. La cercetarea anterioară asupra
arhitecturii deja s-a remarcat că traseul bolţii altarului este din piatră Şi are
trăsăturile unei travei cu încrucişare de ogive, iar muchiile sunt lăţite ca şi când aF
fi posedat nervuri de ogivă28 • Nu se poate spune însă, că bolta altarului este
exclusiv încadrabilă în secolul al XV-iea, aşa cum nici planimetria închisă în ax nu
poate fi. În rest, nu ne-a rămas nici un alt element de stil gotic provenit de la
biserică. Ferestrele şi intrările au fost modificate, rămânând, dacă le-au avut, fără
profilaturi care să le personalizeze stilistic. Doar două indicii minore ar mai exista,
într-o vedere generală schiţată de Horvăth29 , care a reprezentat două fer.estre Ia
altar, una pe sud, scundă şi cu închidere aproximativ semicirculară (ca şi cea de
astăzi), iar alta, spre răsărit, îngustă şi mai înaltă. Forma simplă, dar de factură
gotică a celei dinspre răsărit, ar avea bune analogii la biserica Sf Nicolae din
Hunedoara. Este posibil ca în secolul al XVI-iea, bolta din piatră a altarului să fi
suferit o adaptare, în felul acesta obţinându-se mai mult spaţiu pentru frescă,
dimensiunile altarului fiind destul de modeste (3,70 x 3,40 m). Faptul este
confirmat şi de aspectul paramentului exterior al acestui compartiment, la care s-a
observat încă din anul 1976, între linia ferestrelor şi ultima cornişă, la aproximativ
4,35 m înălţime, o etapă de intervenţie 30 . În secolul al XVI-iea, o refacere ar fi şi
suferit şi nava, în urma căreia a apărut bolta semicilindrică şi cu penetraţii; acesta a
fost executată din cărămidă, spre deosebire de materialul predominant al
31
construcţiei - piatra • Observaţiilor asupra structurii asociem şi informaţia lui
32
Torma - verificabilă acum, despre un decor pictat în zona intrării sudice în navă,
sub suportul picturii din secolul al XVI-iea. Este vorba de o linie de ocru roşu din
zona distrusă a tabloului votiv, ca şi de un fragment al unui registru de draperii pe
ambrazura dreaptă a intrării sudice în navă, realizate al secco. După ·cum sunt

Csanki D., op. cit., p. 65-66. Din 1504, în mod oficial Ioan Arca şi-a pierdut toate moşiile, dar
a intrat în practică abia după moartea sa, în 1511: I. Drăgan, op. cil., p. 285, 335.
27
Kemeny J., op. cit., D IO, p. 72; I. A. Pop, op. cit., p. 217.
28
Eugenia Greceanu, Influenţa gotică ... , p. 41, nota 43.
29
KOH. Tervtcir, K. 4800 (MOB 5217).
30
Luminiţa Dumitriu, op. cit., p. 190, nota 4.
31
Eugenia Greceanu, Influenţa gotică ... , p. 41; V. Drăguţ, Arta creştină în România. 5. Secolul XVI,
Buc., 1989, p. 268; Luminiţa Dumitriu, op. cit., p. 190.
32
Torma, op. cit., p. 55.
26
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dispuse liniile de pe ambrazura intrării, avem de-a face poate, cu un desen
provizoriu - dar nu pregătitor, pentru pictura secolului al XVl-lea 33 .
Pare astfel verosimil ca în veacul al XVI-iea, până să fie pictată, biserica să
fi avut nevoie de reparaţii, iar unul din motivele care le-ar fi dictat poate fi
vechimea. Tot în sprijinul vechimii ar mai fi de adăugat şi că cea mai indicată
analogie a monumentului din Bârsău, apropiată geografic şi cu aceleaşi
caracteristici arhitectonice, este deja-menţionata biserică Sf Nicolae din Hunedoara
(în prima etapă). Cea din urmă beneficiază de o datare anterioară secolului al XV34
lea, asigurată de rezultatele cercetării arheologice .
În ultimele decenii, la biserica din Bârsău s-a produs îndepărtarea unei
mari părţi din tencuielile secolului al XIX-iea care acopereau pictura, iar în anii din
urmă a fost posibil şi accesul la copiile realizate de Horvath şi Szinte35 . Tabloul
votiv a fost regăsit pe latura de sud a navei, acolo unde-l plasează sursele mai
vechi, înfăţişând două femei, în picioare, în timp ce închină macheta bisericii
Sfântului Nicolae, sfânt redat în planul superior, cu braţele deschise. Deasupra
capetelor celor două femei se văd aproape în întregime inscripţiile pictate în limba
slavonă. Lizibilitatea inscripţiilor este afectată de urmele stratului de tencuială sub
care s-au aflat, încă necurăţat. Pe de altă parte, capătul uneia dintre inscripţii a fost
tăiat la momentul la care a intervenit o lărgire a ferestrei din vecinătatea căreia se
afla. În urma confruntării textelor originale cu cele ale copiilor din secolul al XIXlea36, s-a descifrat în stânga: I'OCfl/(JKA KATAPiHA /('bll(i flOKO'b/HOI'A
I'OCflO/(APA HHKOJIE I.(PEflOBHL/A I EHBil)A TOYPKOY BAJIHNTOBA
I'OCflO/(JKA, iar în dreapta: I'OCfl/(JKA MAPA OBL/APOBW!A flETPA
/(AlllEPb I EHBlllA flOKO'b/HOI'A I'OCflO/(APA MHKOJIE I.(PEflOBW!A I
I'OCflO)f(/(A.
Fresca a suferit ca urmare a vechimii, intervenţiilor localnicilor - care au
însemnat şi decapări mecanice 37 , dar şi a unei repictari, culoare peste culoare, din
anul 1770. Data a fost surprinsă de către Szinte în schiţa pentru bolta altarului, iar
operaţia pare să fi cuprins tot interiorul bisericii 38 . Probabil această repictare, care
ne permite să vedem doar pe alocuri o pictură de secolul XVI de calitate deosebită
(după cum o arată, spre exemplu, chipul lui Isus sau cel al apostolului Ioan din
scena Coborârii de pe cruce, pe latura sudică a navei), a fost executată de către
Stan Zugravul, menţionat în acelaşi an la Bârsău 39 •
O analiză mai amănunţită a acestor aspecte se vor putea face doar în urma unei cercetări de
parament.
34
Z. K. Pinter - M. I. Ţiplic, Cercetările arheologice de la biserica Sf Nicolae din Hunedoara, în
Buletinul Comisiei Monumente/or Istorice, X ( 1999) nr. 1-4, p. 62.
35
Doar o acuarelă în cazul celui dintâi, cu arhanghelul Gavriil de pe pe ambrazura intrării sudice şi
schiţe grafice în cazul lui Szinte. Inscripţiile copiate de ultimul - cele din tabloul votiv şi cea cu
numele arhanghelului - au fost de traduse în limba maghiară de către Rethy Lăszl6.
36
KOH. Tervtar, FM 57 (MOB 561), 58 (MOB 562).
37
Decapări stimulate de sondajele parietale întreprinse de un pictor restaurator (Dan Căceu?), în
pregătirea lucrărilor de conservare - restaurare proiectate de fosta Direc~ie Monumentelor Istorice.
38
KOH. Tervtar, FM 42 (MOB 546).
39
Unde se ştie deja că a lucrat icoane şi uşi împărăteşti: M. Porumb, op.cit, p. 36-37.
33
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Ansamblul îşi mai aşteaptă încă specialiştii în conservare şi restaurare.
de curăţire, dacă va mai fi posibilă, va pune în evidenţă pentru un lăcaş
ortodox, în primul rând o frescă din secolul al XVI-lea40 pentru care nu mai avem
un exemplu transilvănean comparabil. Pictura acestei perioade a fost găsită în navă
până în dreptul uşii sudice, ca şi în altar; .este de presupus că se continua şi în partea
de vest a navei, înlocuită în secolul al XIX-iea, deşi din cercetarea arheologică nu
sunt semnalate asemenea urme. În plus, textul lui Torma, imposibil de verificat la
acest punct, dă informaţii şi despre câteva urme de frescă în exterior, la stânga şi la
dreapta uneia dintre uşile pronaosului 41 • Starea de conservare a picturii nu permite
42
deocamdată o analiză a programul iconografic , deşi ar putea să conţină sugestii
43
legate şi de problemele pe care le tratăm .
În general, imaginea votivă constituie o sursă cu multe valenţe. În cazul
nostru, pentru descifrarea conţinutului tabloului votiv dispunem doar de o parte din
44
jumătatea superioară şi de copia lui Szinte • Dincolo de nominalizările fără dubii
ale ctitorelor, este semnificativ contextul şi postura în care sunt redate cele două
personaje. Sfântul Nicolae, cu cartea sfântă deschisă la piept, binecuvântând cu
ambele mâini, domină registrul de deasupra tabloului. Cele două femei nu au
atitudine de rugă, ci doar închină macheta bisericii sfântului ales spre a le fi
intercesorul actului de pietate, ambele mâini fiindu-le îndreptate în aceeaşi direcţie.
Inscripţiile păstrate nu sunt evocatoare de sfinţi, ci se limitează la a reda datele
Intervenţia

°Cu totul nouă şi nu una de secol XV, restaurată, aşa cum s-a considerat multă vreme: V. Vătăşianu,

4

Istoria artei feudale, p. 758; V. Drăguţ, Pictura murală din Transilvania, Buc., 1970, p. 65, 68; M.
Porumb, Pictura românească din Transilvania, I, Cluj-Napoca, 1982, p. 35, 40. Ar mai fi de studiat
şi o serie de grafite, vizibile acum în câteva locuri, de pe peretele sudic al navei şi din altar. Între ele
se află, într-o zonă liberă din partea superioară a tabloului votiv, deasupra modelului bisericii, şi
unul din secolul al XVIII-iea: Hic.fuit Ladislaus Varadi. Prezenta lui se poate corela cu informaţiile
despre unele refaceri din acelaşi secol, depistate prin cercetarea arheologică: Luminiţa Dumitriu,
op. cit„ PI.I, p. 193.
41
Torma K„ op. cit., p. 54.
42
Sursele mai vechi care au semnalat pictura au nominalizat şi câteva scene, unele considerate certe şi
asimilate ca atare de literatura de specialitate: Fecioara cu Pruncul tronând, flancată de îngeri,
Împărtăşania apostolilor şi teoria Sf Ierarhi din altar, ca şi medalioanele cu prooroci de pe
intradosul arcului de triumf: V. Vătăşianu, Istoria artei feudale, p. 758; M. Porumb, Pictura
românească ... , p. 40; idem, Dicţionaru/ ... , p. 36. La descifrarea altor scene sau la stabilirea
ordonanţei iconografice ar putea contribui şi schiţele lui Szinte, cu toate că nu cuprind integral
pictura şi nu sunt realizate cu foarte multă fidelitate. Între.aga problematică va trebui reluată de o
cercetare specială, astfel că nu vom insista asupra analogiilor stilistice deja căutate la alte fresce din
Moldova, Ţara Românească sau chiar Transilvania sau asupra presupunerilor privind formaţia
pictorilor. Din concluziile formulate anterior, reţinem doar catalogarea acestei picturi drept parte a
spiritului de conservare al tradiţiilor ortodoxe, alături de iniţiativa ctitoricească a Zamfirei, fiica lui
Moise-Vodă, la Prislop, şi de fenomenul înmulţirii icoanelor. idem, Pictura rumânească .. „ p. 68.
43
Ne referim în primul rând la imaginea dominantă a bolţii navei, cu care probabil a fost relaţionat
tabloul votiv, la un sfânt de pe peretele vestic al altarului, redat în timp ce binecuvântează cu
ambele mâini, îndreptat spre răsărit şi totodată. spre Fecioara cu Pruncul şi chiar la sfânta cu
machetă de biserică indicată de V. Vătăşianu, Istoria artei feudale, p. 758.
44
KOH. Tervtar, FM 56 (MOB 560).
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esenţiale spre a fi recunoscute

• Vestimentaţia ctitorelor vorbeşte. de un mod de
reprezentare al elitei din care fac parte. Costumul Catarinei, elegant, dar sobru prin
ţinută, trimite la analogii occidentale din secolul al XVI-iea. Este o piesă
excepţională pentru spaţiul transilvănean, dar prezenţa îi confirmată de statutul
social pe care care îl avea ca soţie a lui Valentin Torok. Roba, redată într-o
alternanţă de dungi din ocru roşu şi galben, este închisă în faţă şi are mânecile
strâmte până la fantele din zona umerilor. La gât se observa un guler alb încreţit,
iar desenul lui Szinte redă şi manşetele, tot albe. Şiruri de perle, însoţite de o tuşă
neagră, decorează liniile verticale ale rochiei. Talia este subliniată de un brâu cu
dungi oblice care, în schiţa lui Szinte, se continuă'În faţă, până la poale46 • Din copia
comparată cu imaginea actuală, reiese că părul îi era prfos într-o reţea de perle care
dădea feţei forma de inimă. Cu totul diferită este vestimentaţia Marei, a cărei
sobrietate este în primul rând cromatică, distonând cu cel al Catarinei. Un veşmânt
gri a fost combinat cu o cămaşă la care se văd mânecile şi gulerul albe; un şorţ
încreţit la brâu şi un văl de cap cu capetele lăsate liber, tot albe, completează
costumul47 • În ambele cazuri, în primul rând datorită repictării, nu se mai distinge
nici o trăsătură facială.
Modelul de biserică pe care ctitorele îl susţin ne confirmă aspectul general
al construcţiei, cu turn vestic şi altar poligonal, corespunzător în linii mari siluetei
actuafe, păstrat chiar şi după refacerea părţii apusene48 • În privinţa detaliilor însă,
sunt câteva neconcordanţe chiar şi faţă de sursele secolului al XIX-iea. Ferestrele
au fost redate cu închideri semicirculare şi, probabil spre a fi văzute, au fost plasate
împreună cu intrarea rectangulară, pe latura nordică, chiar dacă se aflau pe sud.
Acoperişul a fost indicat cu o nuanţă gri-albastră şi tuşe albe.
Înafara tabloului votiv, nume din familia Cherepovici mai sunt menţionate
şi de epigrafele unor pietre sculptate, unele descrise încă din secolele XVIII şi
XIX 49 • Deoarece a fost.descoperite în poziţii secundare şi în stare fragmentară, nu
se pot face decât reconstituiri minore, cu toate că ornamentele renascentist târzii şi
tipurile de piatră se aseamănă între ele. O parte din cele descifrate în secolul al
XIX-iea au dispărut între timp, astfel că în aceste cazuri, redăm inscripţiile şi
45

Pentru semnificatia religioasă a acestei categorii de imagini, o analiză aplicată Moldovei, la Maria
Orthodox Piety and the Rejection of Protestant ldeas in 16th century Moldavia, în
Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe. ed. Maria Crăciun, O. Ghitta, Cluj-Napoca,
1995, p. 70-92.
46
Deşi se mai păstrează destul de putin din imaginea Catarinei (partea superioară a corpului, cu mâna
dreaptă, ca şi două mici suprafete în care se mai vede brâul), comparând, se pc;ate deduce ca Szinte
a făcut reîntregiri grafice acolo unde fresca era prea deteriorată.
47
Pentru analogii ale detaliilor celor două costume, specifice secolului al XVI-iea şi găsite în
Transilvania, cu precădere în izvoarele scrise (şorturi şi brâie, scufii de mărgăritare, testemele), vez;i
Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în Ţările Române. Secolele XIV-XVJJJ, Buc., 1970, p.
165, 170, 175-17.
48
Ridicată cu aproximativ un 1 m mai la vest fată de cea initială: Luminita Dumitriu, op. cit., p. 193.
49
Torma K., op. cit., p. 55-57.
45
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descrierile ornamentelor după Torma, cu întregirile lui, confruntate însă şi
completate cu cele de astăzi, cu documente scrise sau cu schiţele lui Horvath50 •
Unul din fragmentele înregistrate de Torma a avut inscripţie bilingvă. Un
text slavon se afla în partea superioară, între braţele unei cruci duble, iar un altul,
latin, în partea de jos, cu rândurile dispuse pe orizontală. Torma îl redă numai pe
cel latin: EPITAPHIVM I OLCZARA.VIT MOERENS ... I MARGARETAE
SEPULCHRUM ... I NATAE, NOMEN CV/ C ... I SUAE, ISTA VJRUM C ... I
AMORE, DEUMQ[UE]. .. I GENUS, IIAN[C]. .. [NOBI]/ LITATQUE ... 51 • Astăzi o
piatră din zona bisericii mai păstrează o mică parte din aceeaşi ornamentaţie, ca şi
din inscripţie: ... PH. .. I OLCZAR ... I AfARGARE ... I SUAE ... ISTAV... I
AMORE ... , ceea ce ne face să credem că Torma a copiat-o corect. Marginile i-au
fost decorate de o kyma recta cu decor vegetal şi un şir de ove despărţite de
lancete. Acelaşi ornament îl găsim pe alt fragment, cu un braţ de cruce (18 cm) şi
care mai are la dreapta, jos, câteva litere în limba slavonă; din vechea descriere
deducem că sunt două părţi ale aceleaşi lespezi, atribuită mormântului Catarinei 52 •
Alte două pietre, pentru care nu dispunem decât de prezentările lui Torma,
au purtat se pare doar inscripţii în limba latină. Una a avut în câmpul superior o
cunună împletită cu un coif, încadrată de o inscripţie marginală care începea din
stânga: [M]AGNIFICI · D[OMJNI] I VLADIMIR[/]. .. , iar în partea de jos:
MOSCOVITHA[E]... I ANN[O] D[OMINI] MD ·LXX ... I XVI ANNO
AET[ATIS] ...13. Conform textului, personajul căruia i-a comandată piesa a fost
Vladimir Moscovitul. Cea de-a doua avea caracteristici asemănătoare, cu text
marginal, în limba latină, începând tot din stânga: HIC SEPULTUS JACET
SASVAR[IENSJS] NICOLAUS C[HEREPOVIT] ... , ca şi blazon inclus într-o
cunună. În jumătatea superioară, inscripţia se completa cu MAGNIFI[CUS]
[DOMINUS] [NI] I COLAUS ... I [CHEREPO]VIT· CAP[ITANEUS] I
ALFELDIEN[SJS] [SERENISSIMI] [/OA]/ NNJS · ELEC[TI REGIS] I
CONSJLl[ARIUS] [ANNO DOMINI] I 156[2] ... f 4 • Monumentul de la care
provenea a fost destinat lui Nicolae Cherepovici 55 •
Din aceeaşi categorie de pietre tombale, recent a fost redescoperită şi o altă
piesă, care constituie partea dreaptă a unei lespezi cu inscripţie marginală, în latină,
blazon cu elemente de feronerie, încadrat de o cunună ovală şi inscripţie de şapte
rânduri în slavonă, în partea de jos. Cununa a fost încadrată la colţuri de o decoraţie

° KOH.

Tervttir, K 4801 (MOB 5219), K 4802 (MOB 5218). Din păcate desenele lui Horvăth nu sunt
la scară şi omit inscripţiile, acesta fiind interesat doar de ornamentele sculptate; cu o singură
excepţie - redată în ultimul desen, reprezentând jumătate dintr-o cunună ce decorează şi acum bolta
navei, toate sunt de pe fragmente tombale.
51
Tonna K., op. cit., p. 55-56.
52
Budai F., Magyarorszag polgari historiajara va/6 /exikon a XVI. szazad vegeig, III, p. 454; Tonna
K., op. cil., p. 59; S. Dragomir, op. cit., p. 147.
53
Tonna K., op. cit., p. 55.
54
Ibidem, p. 56.
55
Anul decesului este cunoscut din documentele scrise: E. Hunnuzaki, N. Iorga (red.), Documente
privitoare la istoria românilor, XI (1517-1612), Buc., 1900, p. XII-XIII, 875 (în continuare
Hunnuzaki).
5
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din frunze de stejar, perechi, prinse cu butoni sau cu ornamente în fonnă de ghindă,
ca în unul din desenele lui Horvâth 56 • Pe marginea păstrată se poate vedea cu litere
antiqua: ... O FIL/IS DULCISSJMIS .. „ iar în cuprinsul inscripţiei slavone, o dată 4 ianuarie 1589 şi un nume - I'OCfl,a;KA MAPA.
În zona bisericii mai există şi alte resturi de ale unor pietre sculptate, dar
fără inscripţii. Două sunt fragmente din marginea aceleiaşi lespezi (gresie, în total
cu 66 x 23 x 13 cm), cu partea superioară exfoliată, care ar corespunde unui desen
executat de Horvâth. Decorul păstrat este alcătuit dintr-o astragală cu semiove
depărţite de lancete şi o kyma recta cu frunze, încadrată de listele. La capătul din
dreapta, în partea inferioară, are o gaură de prindere. Ornamente asemănătoare, dar
cu frunzele mai simple, găsim şi pe marginea altui fragment (gresie, cu 29 x 28 x
17 cm). O ultimă piatră păstrată (calcar cu 37 x 30 x 14,5 cm), cu profilatura
alcătuită dintr-o kyma recta simplă şi listele, pare să poarte pe suprafaţa plană unne
ale unui desen pregătitor pentru inscripţionare.
Înafara celor menţionate deja, la Horvâth mai întâlnim desenele unor pietre
despre care putem presupune că au fost părţi ale unor cutii de sarcofage scunde.
Primul redă o ornamentaţie alcătuită dintr-o alternanţă de bucranii cu aripi perechi ce susţin potire, încadrată de un şir de baghete orizontale legate de mici
motive rotunde (perle). Ornamentaţia de pe soclul sarcofagului este cu motive
vegetale, probabil cu aceeaşi dispunere ca la fragmentele păstrate. Al doilea pare să
fie schiţa unei pietre de proporţii şi mai reduse decât restul (monnânt de copil?) şi
are în partea superioară reprodusă o scotie, două listele ce încadrează un şir de
frunze dispuse pe o kyma recta (elemente întâlnite anterior); dedesubt, un vrej
vegetal uneşte rozete cu opt petale, de potire inversate, ale căror cupe au luat fonna
frunzelor. Câmpul ultimei este delimitat de mici baghete unite prin perle şi rozete
sau jumătăţi de rozete înscrise în cerc la extremităţi; panoul central are decoraţie
din vrejuri şi cupe de flori afrontate, unite de rozete. Deasupra, pe marginea de
capac, se repetă aceleaşi motive vegetale, ca şi în cazul majorităţii pieselor descrise
mai sus.
Două aspecte ies în primul rând în evidenţă la toate aceste fragmente
lapidare: motivele sculptate, cu precădere nonfigurative şi bilingvismul celor pe
care le presupunem că provin de la monumentele închinate Catarinei şi Marei,
personajele tabloului votiv. Monumente funerare cu inscripţii duble, latine şi
slavone, mai pot fi întâlnite în cel puţin două cazuri în Transilvania secolului al
XVI-iea: pe piatra funerară a lui Mihnea-Vodă la Sibiu57 şi la mormântul Zamfirei,
fiica lui Moise-Vodă, de la Prislop58 .
Existenţa unor piese arhitectonice înrudite stilistic cu ornamentele pietrelor
funerare prezentate anterior este confinnată de cercetarea de parament, de cea
56

KOH. Tervtar, K 4802 (MOB 5218).
V. Vătăşianu, Istoria artei feudale, fig.705, cu textul în limba latină dispus pe margine, iar cu cel
slavon, de o parte şi de alta a unei cruci.
58
A. Kovacs, Date privind viaţa Zamfirei, fiica lui Moise Vodă, în Al/A Cluj, XXVII ( 1985-1986), p.
365; ar fi avut în componenţă o lespede cu întreaga inscripţie în limba latină, cea slavonă aflându-se
pe altă piatră suport.
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arheologică sau sursele grafice şi iconografice. Două dintre acestea, care au
constituit lintelul unui portal renascentist (modelat cu talon şi o succesiune de
listele)59, au fost încastrate la restaurarea din secolul XX pe colţurile de .vest ale
navei. Probabil sunt din cele văzute de Torma, înainte de reparaţiile secolului al
XIX-iea, parte în componenţa uşii pronaosului, parte secundar, în pronaos60 . Linte!
cu formă asemănătoare indică în plan şi Szinte, pentru uşa sudică a navei 61 , dar şi
Horvath, la uşa pridvorului 62 ; de asemenea, intrarea figurată în macheta bisericii
are tot cadru rectangular. Încadrarea lor stilistică vine să confirme intervenţiile
constructive din secolul al XVI-iea, la care s-a mai făcut referire şi care au mai
cuprins înălţarea unui pridvor din piatră în dreptul intrării sudice63 , a unui zid de
64
protecţie pentru cimitir, surprins arheologic pe latura nordică , şi nu în ultimul
65
rând, amenajarea a unei cripte în interiorul navei • Cercetarea arheologică n-a avut
însă amploarea necesară şi pentru a verifica dacă în apropierea bisericii, ctitorii din
secolul al XVI-iea au dispus şi de un spaţiu de locuit, iar documentele
contemporane lor nu ne transmit date despre vreo curie la Bârsău. O asemenea
construcţie ar fi de căutat, la sud de biserică, unde Tonna semnalează resturi ale
unei construcţii despre care presupune că provin de la o casă parohială sau de la o
mănăstire şi eventual, pe moşia din secolul al XIX-iea, a lui Ăkos Batemay, pentru
care tradiţia locală mai păstra informaţia că ar fi cuprins ruina unui castel, ridicat
de stăpânii bisericii 66 •
În general, există destul de puţine izvoare primare pentru istoria familiei
Cherepovici, iar genealogia întocmită de Alexa Ivic - singura găsită - este foarte
restrânsă67 • Nicolae, cel dintâi membru cunoscut cu acest nume în secolul al XVIlea, s-a căsătorit la o dată nepreciată cu Mara68, fiica lui Petru Ovcarovici cu care a
avut două fiice, Catarina şi Elena. Provenienţa lui Cherepovici este trădată de
particula Alfeldiensis, care îi apare şi pe piatra tombală. La început, un simplu
căpitan sârb, Nicolae Cherepovici, şi-a creat treptat, prin merite militare şi prin

Deschiderea pe care o dă alăturarea lor este de I, 15 m.
Tonna K., op. cit., p. 53-54. Care după unul din releveele lui Szinte, unde a fost marcat un lintel de
uşă, trebuie să fi fost cea dinspre sud, în funcţiune şi în anul 1886 (KOH. Tervtar, FM 41, MOB
545).
61
KOH. Tervtar, K 4800, MOB 1517.
62
KOH. Tervtar, FM 41, MOB 545.
63
Horvăth, la KOH. Tervtar, K. 4800 (MOB 5217) şi Luminiţa Dumitriu, op. cit„ PI. I.
64
Ibidem; despre zid de incintă şi la Tonna K„ op. cit„ p. 55.
65
Boltită, din cărămidă, cu două compartimente şi care a cunoscut o refacere după secolul al XVI-iea;
a funcţionat până în secolul al XVIII-iea, când a fost dezafectată: Luminita Dumitriu, op. cit„ p.
190-191.
66
Ibidem, p. 61. Traditia locală însă se putea referi şi la posesori mai târzii; spre exemplu, la
conscripţia din 1699, ~zarea figurează la Fodor Gyorg;y şi Tiszta Lăszl6: Kun R., Okleve/ek es
kivonatok az Orszagos leveltarb6/ (1526-1786), în HTRTE. X (1899), p. 97.
67
lvic A„ lstorija Srba u Ugarskoj pada Smedereva do serbe pad Carnojevicem (1459-1690), 1914,
p. 173; idem, Rodoslavie tablice, Novi Sad, 1928, tab. 13.
68
Şi nu cu Ursula de Gârlişte, cum apare în mod greşit în unele surse: N. Iorga, Elena Cherepovici,
Doamna lui Petru-Vodă Mircea al Ţerii Româneşti, în R. Ist., XVI (1930) nr. 7-9, p. 156; A.
Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. II. Acte şi scrisori
(1573-1584), II, 1930, p. 79, nota 2.
59
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diplomaţie, o poziţie socială notabilă în rândul nobilimii principatului. Atitudinea
sa - una obişnuită în epocă, a oscilat în funcţie de evoluţia evenimentelor între cele
două partide aflate în conflict - a împăratului Ferdinand şi a familiei Zapolya. În
1542 se adresa împăratului din postura unui căpitan aflat în serviciul lui 69, iar în
1545, primea titlul nobiliar de Sasvar70 de la lzabella Zapolya71 . În 1551 refuza să
sprijine trupele lui Ferdinand la asediul cetăţii Becicherec72 , pentru ca în 1553 73 şi
155474 să se afle din nou în relaţii cordiale cu împăratul. Nu ştim să fie pedepsit
pentru vreo infidelitate, dimpotrivă, după întoarcerea Jzabellei şi a lui Ioan
Sigismund, ajungând membru al consiliului princiar (1556-1558) 75 , al Dietei
(1558)76 şi ban al Caransebeşului (1559)7 7 •
Aşa cum şi inscripţia votivă o prezintă, Catarina, cea dintâi fiică, a fost
78
căsătorită cu Valentin Torok de Enning, comitele suprem al Hunedoarei • Elena
79
însă, a avut două căsătorii, mai întâi cu Petru cel Tânăr al Ţării Româneşti , iar cea
de-a doua cu Vladimir Moscovitul, un egregius cunoscut doar cu numele80 . Din
81
Ţara Românească, Elena s-ar fi întors în 1566, împreună cu o fiică, Tudoriţa •
Bunele relaţii avute cu Petru Petrovici, Jzabella şi Sigismund Zapolya se
deduc din participările la conflictele militare în favoarea lor, din funcţii atribuite,
dar şi din alianţa matrimonială care se încheie cu familia domnitoare din Ţara
Românească.

La scurt timp după ce a negociat primul aranjament matrimonial al Elenei,
în 1562, Nicolae Cherepovici a decedat82 • Pe Mara - sau Margareta, cum o numesc
textele în limba latină - o întâlnim multă vreme după moartea soţului, fiind
pomenită şi de un document de la 1581 83 . Catarina dispare şi ea în 1572, Valentin
Torok recăsătorindu-se apoi cu Margareta Orbai 84 • Anul dispariţiei lui Vladimir
69

Alături de alţii, vestre serenissime maiestati fideles capitanei Rascianorum. A. Ivie, /storija Srba

.. „ p. 148.
Localizată între Remetea Mare şi lanova: C. Suciu, op. cit., li, 1968, p. 399.
Torrna K., op. cit., p. 60, titlu confirmat de inscripţia funerară, dar şi de un act târziu care o
menţionează pe Mara (1581). Kemeny J., Diplomatarii Transsilvanici. Appendix. D12, f. 102.
72
Sipos lbolya, Rolul banului de Caransebeş-Lugoj în cadrul luptelor interne din Transilvania de la
mijlocul secolului al XVI-iea, în Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie - Istorie, V (1997), p.
224.
73
Care i se adresa cu egregio fideli nobis dilecto Nicolao Cherepovith (1553): Veress E., Deva es
kornyeke Casta/do idejeben, în HTRTE. IX ( 18%-1898), p. 65.
74
Rupp J., Magyarorszag helyrajzi tortenete, li, Bp .• 1876, p. 230-231.
75
Tr6csănyi Zs., Erdely kăzponti kormanyzata 1540-1690, Bp., 1980, p. 26.
76
S. Dragomir, op. cit., p. 144.
77
Pesty F., A szărenyi bdnsag es Szăreny varmegye tărtenete, III, 1878, doc. 210, p. 278-279.
78
Nagy I., Magyarorszag nemes csaladai, XI. Pest, 1865, p. 293-294, greşit numită Ana. în tabelul
genealogic.
79
Şi nu cu Petru Schiopul, a.şa cum eronat s-a transmis din secolul al XIX-iea o informaţie care mai
este încă în uz.
80
Documentat în 1572, când apare ca soţ al magnificei Elenei: S. Dragomir, op. cit.. p. 10, nota 2, cf.
A. Ivie, lstorija Srba ... , p. 183, şi 1576: Kemeny J., op. cit., D 12, f. 19.
81
Hurrnuzaki, XI, p. XIII-XIV.
82
Ibidem, p. XII-XIII.
83
J. Kemeny, op. cit., D 12. f. 102.
84
Nagy I., op. cit., XI, p. 294.
70
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Moscovitul, pomenit ultima oară de documentele scrise în 1576, este de presupus
epigrafele care îi redau mai numele, că a fost 1586 sau 1596. Pentru Elena şi
Tudoriţa, pe care le mai întâlnim doar în 157285 , nu avem indicii în acest sens.
Modul în care s-a făcut identificarea personajelor tabloului votiv comportă
o discuţie aparte. Inscripţiile nominalizează pe Mara, fiica lui Petru Ovcarovici,
soţia răposatului Nicolae Cherepovici şi pe fiica sa Catarina, soţia lui Valentin
Torok. Din această perspectivă, cele două femei au fost cel puţin ctitorele
învelişului de frescă. Prezenţa Marei Cherepovici a fost de la început una dintre
certitudinile celor care au tratat despre Bârsău - exceptând pe Nicolae Iorga86, dar
nu aceeaşi situaţie se poate constata pentru personajul care o însoteşte. Ceea ce s-a
formulat în legătură cu acest subiect, în lipsa inscripţiilor, este simptomatic din
perspectivă istoriografică. O anumită tendinţă, excesivă uneori, de a lega, în lipsa
unor date certe, nume din elita socială, dar mai ales politică, de ctitoririle de tot
felul s-a manifestat şi în acest caz. De la presupunerile lui Torma87 şi de la rezerva
exprimată de Silviu Dragomir88 s-a ajuns la certitudinea, că alături de Mara ar fi
fost reprezentată cea de-a doua fiică, Elena, personaj unanim cunoscut ca fiind
soţia domnitorului Petru cel Tânăr, fiul lui Mircea Ciobanul şi al Chiajnei. Fostă
soîie de domnitor, chiar şi pentru scurt timp, Elena a părut mai potrivită pentru
postura de ctitoră a picturii de Ia Bârsău89 •
Sursele invocate pentru evoluţia socială a lui Cherepovici îi ~ociază
numele şi cu câteva posesiuni. Lista este una foarte redusă, dar pare să demonstreze
că în timp, şi-a căutat locuri mai sigure de rezidenţă, din comitatele Hunedoara şi
Alba. Aceeaşi intenţie poate exprima şi căsătoria cu Mara Ovcarovici. În ceea ce
priveşte Sasvar-ul, cu care a fost înnobilat sau alte posesiuni din comitatul Timiş,
alături de care această aşezare se constituise anterior într-un gruJ> (lermata, lanova
şi Orţişoara), aflat la acelaşi stăpân - Ştefan sau Miliţa Bradach - nu este sigur iau intrat cu adevărat în stăpânire. Nici despre Brănişca (comitatul Hunedoara),
91
zălogită de împăratul Ferdinand în 1553 , nu sunt informaţii că ar fi deţinut-o
efectiv. Tot împăratul i-a aprobat, în schimbul unor sume de bani, preluarea
temporară a patru posesiuni din comitatul Alba care fuseseră ale episcopului din
Cenad: Ţapu, Şoroştin, Cenade şi Mănărade92 • Moşiile n-au mai putut fi
răscumpărate de episcop, iar familia Cherepovici a rămas în stăpânirea lor. După
după

85

S. Dragomir, op. cit., p. 10.
Care considera că au fost ctitore Elena şi Tudorita: N. Iorga, op. cit., p. 154-157.
87
Tonna K., op. cit., p. 57, în legătură cu Mara şi Catarina, ale căror nume le-a găsit printre epigrafe.
88
Care s-a mulţumit să pronunţe doar numele Marei, deoarece doar inscripţia ei îi era cunoscută dintro sursă mai veche S. Dragomir, op. cit, p. 143.
89
V. Drăguţ:, Pictura murală ... , p. 68; idem, Arta creştină, p. 268; M. Porumb, Pictura românească
... , p. 68; idem,.Dicţionarol ... , p. 36; C. Moisescu, op. cit., 182 etc.
90
Văduva lui Nicolae Kendeffy: I. A. Pop, Din documentele Arhivei Naţionale Slovace de la
Bratislava, despre Ţara Haţegului la începutul secolului al XVI-iea, în Sargetia, XVIII-XIX (19841985), p. 217, devenită soţia lui Petru Ovcarovici. De la Tonna este cunoscut ca pentru donarea
acestor posesiuni lui Cherepovici se opune, în 1545, Ioan Kendeffy, ruda Miliţei: Tonna K. op. cit.,
p. 60.
91
În 1553, după Veress E., Deva es kornyeke, p. 65.
92
La care era părtaş şi vicarul din Alba Iulia, Megyesi Ferenc: Rupp J., op. cit., li, p. 230.
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moartea lui Nicolae însă, a fost nevoie de un act, care să le confirme urmaşelor
93
proprietatea asupra lor şi acesta a fost emis de Ştefan Bathory în 1572 .
Dintre toate moşiile, pentru Mănărade avem date certe că a fost rezidenţă a
familiei, chiar dacă numai una vremelnică, fiind locul de unde era peţită Elena, în
1562. La întoarcerea din Ţara Românească (1566), Ioan Sigismund solicita pentru
ea găzduirea provizorie în cetatea Devei, până la recuperarea propriilor bunuri
aflate în mâini străine94 • Evenimentul coincide cu contestările pe care
moştenitoarele lui Cherepovici le aveau pentru posesiunile din comitatul Albei,
între care se afla şi Mănărade. Este posibil ca datorită lor, Mara să se fi orientat
spre alt loc de rezidenţă, cel în care va rectitori lăcaşul de cult.
Pentru Bârsău nu există un act de proprietate, dar acesta poate fi dedus, în
parte, din manifestarea dreptului de patronat asupra bisericii - exprimat prin
rectitorire, parte dintr-un act ulterior decesului lui Cherepovici. Pentru modalitatea
prin care moşia cu biserica i-a intrat în stăpânire sunt posibile două variante. Una
este legată de relaţia directă de rudenie între familia Cherepovici şi cei în
posesiunea cărora se afla la un moment dat târgul Şoimuş. Din 1542 aflăm că tatăl
Marei, căpitanul sârb Petru Ovcarovici a purtat titulatura nobiliară de Şoimuş95 •
Cum Bârsăul fusese înainte pertinenţa acestui district el putea să reprezinte sfertul
de fiică cuvenit din posesiunile părinteşti. O altă cale ar fi fost cea directă, printr-o
danie către Cherepovici, domeniul fiind disponibil în jurul lui 1550. O asemenea
donaţie a mai făcut şi împăratul Ferdinand pentru Ioan Kendeffy, în 1551 96 • În
acest caz, intrarea în stăpânire a lui Cherepovici ar fi fost posibilă după această
dată. Dar, indiferent de modalitatea sau de momentul în care s-a produs preluarea
moşiei, relevant este că pe văduva lui Cherepovici o regăsim într-un document din
1581, alături de toţi cei care îşi afirmă drepturi de proprietate la Şoimuş 97 •
Despre alte averi ale familiei sunt la fel de puţine informaţii: sume de bani
la schimb cu deja menţionatele posesiuni 98 sau obiecte date zălog, probabil din
perioada în care se executau lucrări la Bârsău 99 .
Aşadar, în momentul în care cei din familia Cherepovici au intrat în
posesia moşiei au găsit acolo o modestă construcţie de cult, cu nava simplă şi un
altar decroşat şi turn clopotniţă, ridicată într-o etapă anterioară. Lucrările, nu de
foarte mare anvergură, comandate de noii proprietari au fost menite să
îmbunătăţească starea în care se afla, pentru a putea funcţiona ca şi spaţiu liturgic,
dar şi să-i reamenajeze interiorul pentru un alt rol cu care a fost investită, acela de
93

S. Dragomir, op. cit., p. 10. nota 2, cf. A. Ivie, lstorija Srba ... , p. 183.
Hunnuzaki, XI, p. XIII, XIV, 875; S. Dragomir, op. cit„ p. 10-11.
95
1. Kemeny, op. cit., DIO, f. 72. Este vorba despre târgul din comitalul Hunedoarei şi nu despre
cetatea Şoimoş: S. Dragomir, op. cit., p. 144.
% Cu cele 9 pertinenţe, între care şi Bârsăul: Veress E. Hunyadvarmegye Janos kiraly es Isabella
kiralyne koraban. în HTRTI:. XIV (1904). p. 71.
97
Kemeny J., op. cit„ DIO. f. 102.
98
Ibidem, p. 146, 160; Rupp J., op. cit., li, p. 230-231; Veress E., Deva es kornyeke, p. 65.
99
În inven;arul Zamfirei, fiica lui Moise Vodă, la 1575, între bunurile zălogite se găsesc şi două
lanţuri de aur ale so\iei lui Nicolae Cherepovici: A. Veress, Documente privitoare „. li, Acte şi
scrisori. li. nr. 72.
94
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spaţiu funerar privat 100. Nu avem indicii despre hramul iniţial, dar cel de după
rectitorire a devenit Sfântul Nicolae, patronul spiritual al lui Cherepovici.
Toate acestea se pot atribui unei perioade din timpul celor două personaje
ale imaginii votive. Absenţa lui Cherepovici din rândul lor, opţiunea de a închina
ctitoria sfântului care îi era patron şi inscripţiile lapidare care îi pomenesc numele,
asociate cu textul inscripţiei pictate, care o prezintă pe Catarina drept soţie a lui
Valentin Torok, dau ca răstimp de realizare a picturii intervalul 1562-1572 101 .
Nominalizarea târzie a Marei în documentele scrise, mai târzie decât a celorlalţi
membri ai familiei, invocarea testamentului ei într-o sursă din secolul al XVIllea102, apariţia numelui său şi pe lespedea care poartă anul 1589 argumentează, nu
doar că ea a fost în proprietatea moşiei, ci şi că a fost persoana care şi-a asumat
responsabilitatea îngrijirii sufletelor celor apropiaţi.
New Remarks on a Topic with Few Sources: the Church ofBirsliu în the 15111 and 161b
Centuries
(Abstract)

The aulhor investigates the case of the medieval church of Bârsău. a Romanian villages
situa/ed in the former Hunedoara County. The vil/age was noi mentioned in the medieval written
sources. The first investiga/ion on the church belongs to Karoly Torma, who published a study in
I 879. This artic/e conta ins a greai deal of useful data, but in the same time mistakes too. Torma
discovered frescoes in the church: a votive picture disp/aying two ladies /rom the family of Nicolas
Cherepovici, a Serbian nob/eman. Slavonic inscriplions accompany the image, and in the church are
severa/fragmenlary inscriptions onfunerary stones, too.
Due to a wrong assumplion- that the medieval church was demolished - until 1966 the
scholars believed thal the present bui/ding was a reconstruction made in the nineteenlh century.
Therefore, no special atlention was granted to the building, assuming that it is not worth for
historical research. Jn /act, the church was extensively repaired and under the cement plaster, the
original frescoes were preserved. Between 1882 and 1886, ,Gabor Szinte and Mik./os Horvath made
sketches on the ground-p/an of the church, on the frescoes and on the funera/ stones. Unfortunatelly,
these sketches were noi available to the Romanian scholars before 1989.
During the last decades both the frescoes and their copies are accesible to the scho/arly
research. On the basis of these iconographic sources, combined with the written, and archaeo/ogical
ones, the autor identified the persons of the female founders and the patron-saint of the church
represented on the frescoes. The ladies are the wife and the daughter of Nicolas Cherepovici: Mara
or Margareta and Catarina.
The author analyses the condilions of obtaining the domain of Bârsău by the Cherepovici
family, and the reasons why they repaired and re-painted the church. The Cherepovici family
received the vil/age of Bârsău by inheritance /rom Mara 's father (Peter Ovcarovici), as ii is
menlioned in a source reffering to the domain of Şoimuş (Hunedoara County) or by a dona/ion /rom
lzabel/a Zilpolya. The first variant is supported by the faci thal in severa/ documents from the I 5'h
Mentinut şi în secolul al XVII-iea, probabil de cei care au preluat posesiunea cu biserica, după care
înmonnântările îşi pierd caracterul exclusiv. În acelaşi secol este datată şi o reamenajare a criptei

100

care a functionat până în secolul al XVIII-iea: Luminta Dumitriu, op. cit., p. 191.
Pănă acum datată înainte de 1563: M. Porumb, Pictura românească .. „ p. 68, sau în jurul lui 1570:
V. Drăgut, Pictura murală ... , p. 68, în functie de prezenta Elenei în Transilvania
102
După moartea Marei, rămasă ~ă unnaşi directi, posesiunea a fost revendicată de Sigismund
Balintici: S. Dragomir, op. cit.. p. 147, cu care se înrudea prin sora ei Elena, căsătorită cu un
antecesor -Ştefan Balintici: KOvări L., Erdely nevezetesebb csa/ddai, Kolozsvăr, 1854, p. 18.
101
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century, Bârsău is part of Şoimuş domain, and the noble-title of Mara 's father is given by this
settlement. The re mains offuneral stones belonging to the members of the/amily, with inscriptions,
and the crypt - discovered in the center of the nave, and dated in the 16' century - show that the
church of Bârsău became a funeral place. The pious act ion of rebuilding and re-painting the church
is explained by this intention: to transform the church info funeral place. This transformation
probably happened after 1562, the year ofNicolas Cherepovici 's death.
The investigat ion on the painting obtained more precise results on the date of the paintings,
the extent of others additional rebuilding-works and their types. The paintings were made between
1562 and I 572, and before realizing them, the nave and the vaults of the altar was renewed. ln the
some time, a crypt was made in the nave, a porch was added to the southern entrance, and a circular
wall was made around the church.
These architectural transformations made in the I 6'h century, and comparing the
architectural features of the church wilh analogies, the author argues that - despite of the previous
thesis of historical litera ture - the foundation of the church of Bârsău could took place before the
beginning of the I 5'h century.
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Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin faţă de români:.
confirmările în funcţiile ecleziastice şi programul de reformare a
Bisericii Ortodoxe din Transilvania
Ana DUMITRAN
Introducere.
Ultimele decenii ale secolului al XVI-iea şi cele de început ale secolului
unnător se caracterizează, în istoria europeană, prin evoluţia spre o bipolaritate a
sistemului politic, internaţionalismul Contrarefonnei bazat pe sprijinul
Habsburgilor ajungând să fie contracarat de un internaţionalism protestant având ca
centru de greutate statele ce adoptaseră calvinismul. În Europa Centrală şi de Est
efectele acestei polarizări detenninate de apartenenţa la unul sau altul dintre cele
două sisteme confesionale au început să se resimtă imediat după debutul secolului
al XVII-iea, pe fondul consecinţelor aşa-numitului "război de 15 ani", în esenţa sa
un război antiotoman, dar pe care Contrarefonna a încercat să-l transfonne într-o
ocazie favorabilă pentru recuperarea terenului pierdut în faţa protestantismului în
Silezia, Moravia, Boemia şi Ungaria Superioară. Chemarea la rezistenţă împotriva
avansurilor catolicismului a fost lansată la 1604 de principele transilvănean Ştefan
Bocskai, programul său politic corelând calvinismul cu mişcarea de eliberare
statală îndreptată împotriva Habsburgilor 1• La 1606, prin tratatul de la Viena, se
obţinea o incontestabilă victorie, subminată însă curând de slăbiciunea
protestantismului central-european. Asociind credinţa cu posibilitatea de a-şi
extinde influenţa asupra monarhiei sau chiar de a-i detennina decăderea, nobilimea
protestantă s-a dovedit deosebit de vulnerabilă în faţa anumitor propuneri pacifiste
înaintate de puterea regală aliată cu resurgenţa catolică, forţa acestora dovedindu-se
în continuă creştere 2 •
În aceste condiţii regresul protestantismului a devenit din ce în ce mai
vizibil după 1620, în contextul războiului de 30 de ani, în timp ce Transilvania a
căpătat din ce în ce mai mult statutul unui adevărat bastion al Refonnei protestante,
preluând stindardul luptei pentru drepturile protestanţilor din Europa Orientală,
predicatorii din zonă portretizându-i adeseori pe principii ardeleni şi pe unii
membri ai familiilor lor după tiparele idealului regal al calvinismului, ridicând la
rang de profeţie misiunea de a proteja şi propaga religia refonnată şi identificându-i
pe maghiari cu "poporul ales". Efortul lor de a-i convinge pe conducătorii
Principatului să se implice cât mai activ în apărarea cauzei protestantismului
internaţional a avut consecinţe importante în plan confesional şi politic, contribuind
la conturarea unei ideologii în care teoria monarhiei moderate, "constituţionale", se
împletea cu un confesionalism calvin rigid, un amestec de idei ţintind în egală
1

Pentru detalii vezi J. Bahlcke, Calvinism and estate libera/ion movements in Bohemia and Hungary
(1570-1620), în The Reforma/ion in Eastern and Central Europe, red. Karin Maag, Aldershot,
1997: p. 74-89.
2
A. Penegree - Karin Maag, The Reforma/ion in Eastern and Central Europe, în loc. cit., p. 17.
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Evoluţia raporturilor religioase în Transilvania s-a aflat în dependenţă de
acest ambient confesional-politic deosebit de complex, astfel încât fiecare încercare
de dezechilibrare a balanţei interconfesionale se dovedeşte a fi o reacţie la
evenimente similare petrecute în spaţiul înconjurător, în speţă în Imperiul
habsburgic4, sau o consecinţă a unor schimbări politico-militare de anvergură
combinate cu puseuri eshatologice5 . Negocierea credinţei devine tot mai mult parte
componentă a jocului diplomatic intern şi internaţional, persecuţiile religioase fiind
dozate în primul rând în funcţie de consecinţele politice şi economice pe care le
puteau genera.
·
Voi încerca să conturez un tablou al schimbărilor desfăşurate pe eşichierul
confesional al Transilvaniei care să permită atât sesizarea cauzelor ce au
transformat Biserica Reformată maghiară în principala beneficiară a patronajului
princiar pe parcursul întregului secol al XVII-iea cât şi a elementelor fundamentale
ale fenomenului de confesionalizare patronat de calvinism, în speranţa de a oferi o
imagine cât mai adecvată a contextului în care s-a desfăşurat procesul de reformare
a ortodoxiei româneşti ardelene, ca parte a unui proiect de înglobare în
protestantism şi în acelaşi timp ca formă de adaptare la imperativele epocii.
Mai întâi se cuvine făcută o estimare a poziţiei cu care cele patru
confesiuni recepte treceau pragul în noul secol. În timpul domniei lui Sigismund
Bathori evenimentele politico-militare şi interesele personale au condus spre o
reală revigorare a catolicismului. Convertirile pentru a accede la bunăvoinţa
princiară şi căsătoriile în familiile catolice au afectat în special confesiunea
unitariană, lovitura de graţie care a condus la aproape totala dispariţie a nobilimii
unitariene, în fapt la pierderea bazei politice a acestei confesiuni, fiind înfrângerea
suferită de Moise Szekely la Braşov în 1603, un adevărat Mohacs al
unitarianismului6 .
·

Pentru toate aceste teoretizări vezi G. Murdock, The lmportance of Being Josiah: An lmage of
Calvinist /dentity, în Si.xteenth Century Journal, XXIX (1998) nr. 4, p. !043-1059: idem, Calvinism
on the Frontier. 1600-1660. lnternational Calvinism and the Reformed Church in Hungary and
Transylvania, Oxford, 2000. p. 259-289.
4
Intervenţiile principilor Transilvaniei în războiul de 30 de ani au fost consecinţe ale persecuţiilor
antiprotestante practicate în Imperiul habsburgic în 1620, 1623, 1630 şi 1644. Pentru detalii vezi G.
Kraus, Cronica Transilvaniei. 1608-1665, red. G. Duzinchievici, E. Reus-Mîrza, Buc„ 1965, p. 4950, 56, 79-82, I08, 118.
5
lnterventiile în forţă împotriva unitarienilor s-au desfăşurat adeseori în legătură c·, expediliile
militare ale principilor în sprijinul protestantilor din Imperiul habsburgic, fiind pe de o parte
consecinţe ale mesianismului politic care însotea aceste expeditii, pe de alta exacerbări ale spaimei
eshatologice între\inute de catastrofele naturale aglomerate în anii de mijloc ai secolului al XVlllca. spaimă asociată cu profetia că evreii (în acest caz sabbatarienii, a căror doctrină suferise foarte
multe influente iudaizante) vor fi convertiti la creştinism înainte de sfârşitul lumii. Pentru detalii
vezi G. Murdock, Calvinism on the Frontier „ „ p. 122-125 şi 264-267.
6
Pentru detalii vezi Horn lldik6, le cerc/e de Farkas Kornis. Les strategies des elites unitariennes
(1575-1603), în Gyorgy Enyedi and Central European Unitarianism in the 16-J1h Centuries, ed.
M. Balâzs, Gizella Keseru, Bp., 2000, p. 91-97.
3
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Puseul dat catolicismului a fost însă de scurtă durată, asocierea lui cu
anexioniste habsburgice obligându-l curând să redevină o
nesemnificativă minoritate. De acum şi până la sfârşitul secolului al XVII-iea
poziţia sa în sistemul confesiunilor recepte va fi una insignifiantă, jucând în special
rolul unei monede de schimb în momentele în care autorităţile aflate la conducerea
Principatului sau candidaţii la o astfel de poziţie solicitau sprijin politic şi militar
din partea Habsburgilor7 •
Biserica luterană, suprapusă exact peste populaţia de limbă gennană, căreia
îi era interzisă profesarea unei alte confesiuni pe teritoriul administrat de
Universitatea săsească, era condamnată astfel la stagnare cantitativă, această
situaţie fiindu-i în mod cert favorabilă în măsura în care făcea imposibilă scăderea
numărului adepţilor săi. Identificându-se însă cu natio saxonica, al cărei rost la
conducerea Principatului s-a aflat într-un continuu regres pe parcursul secolului al
XVII-iea, şi poziţia sa în sistemul confesional a intrat într-un con de umbră, .
Biserica Refonnată maghiară devenind astfel marea învingătoare.
Beneficiind de pe unna faptului că principele era ales obligatoriu dintre
fidelii săi, sprijinind efortul de centralizare al acestuia, calvinismul a căpătat curând
conotaţii confesionalizante, contribuind la alterarea atmosferei de reală toleranţă
religioasă, chiar dacă nu şi-a putut concentra în mod eficient energia distructivă
decât asupra propriilor excrescenţe sectare (puritanismul, presbiterianismul,
cocceianismul) şi asupra celor ale unitarianismului (sabbatarianismuf). Veleităţile
sale de a fundamenta unitatea statului transilvan pe sistemul de valori genevez a
afectat însă integral evoluţia Principatului, colaborarea strânsă între principi şi
superintendenţii calvini redimensionâhd în Transilvania noţiunea de stat, pe cea de
lider politic şi pe cea de supus credincios al "alesului lui Dumnezeu".
Rivalitatea confesională, bazată pe un consistent import ideatic occidental,
departe de a fi o trăsătură cu repercusiuni generale, vizând întreaga populaţie a
Transilvaniei, datorită suprapunerii luteranismului peste etnia gennană şi a
ortodoxiei peste cea românească, a fost nevoită să-şi restrângă aria de acţiune la
populaţia maghiară, singura vizibil divizată confesional. Religia majoritară a
acesteia, cea calvină, susţinută de autorităţi şi având de partea sa avantajul oferit de
limba comună, a încercat anihilarea catolicismului şi a unitarianismului, violenţa
discursului său şi a mijloacelor folosite reuşind să le slăbească şi mai mult poziţia.
Neputând obţine excluderea lor din sistemul constituţional, Biserica Refonnată
maghiară a procedat la extinderea propriei jurisdicţii asupra clerului unitarian în
problemele disciplinare şi morale, a obţinut dreptul exclusiv de a beneficia de o
pretenţiile

7

La 1607 principele Gabriel Băthori a promis restaurarea credinţei catolice în speranţa de a obţine de
la Habsburgi o recunoaştere a sa la cârma Transilvaniei în condiţii cât mai avantajoase. Horn Ildik6,
6nagysaga merenyloi (Gondolatok egy politikai osszeeskiivesrol), în Historia manei. Volum
omagial Demeny Lajos, ed. Violeta Barbu, Kinga S.Tiidos, Buc. - Cluj, 2001, p. 251-254; în 1613
principele Gabriel Bethlen i-a amnistiat pe nobilii catolici care încercaseră să-l asasineze pe
antecesorul său, pentru a evita astfel o intervenţie armată din partea împăratului Mathias al Ii-lea,
nemulţumit de reuşita lui Bethlen de a deveni principe: ibidem, p. 243; în 1662 principele Ioan
Kemeny a promis arhiepiscopului de Strigoniu că-i va da mână liberă asupra tuturor bisericilor
săseşti, în schimbul ajutorului politic: G. Kraus, op. cit., p. 469 şi 474.
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şcoală superioară, a încercat să copleşească numeric celelalte confesiuni prin
atragerea românilor în sfera sa de influenţă. Desigur, toate aceste eforturi nu au
avut decât rezultate parţiale, care nu au putut contribui la schimbarea fundamentală
a sistemului confesional transilvănean. S-au obţinut însă succese remarcabile în
domeniul aculturaţiei, în cel al disciplinării sociale, prin supervizarea strictă a
comportamentului credincioşilor, obligaţi la o asumare responsabilă a valorilor
creştine. Calitatea catehezei pe care a patronat-o este cel puţin comparabilă cu
realizările din oricare alt stat european afectat de efortul evanghelizator promovat
de cele două Reforme, cea protestantă şi cea catolică. Desigur, nu este un merit al
Bisericii Reformate maghiare că Transilvania a rămas în esenţă un spaţiu
multiconfesional în care toleranţa religioasă a fost totuşi o realitate. Statutul destul
de precar al catolicismului şi cel al unitarianismului ar fi putut cauza şi aici
fenomene similare cu cele care se petreceau în restul Europei. Este însă demn de
toată admiraţia faptul că, într-o vreme în care tot mai mulţi erau cei obligaţi să ia
drumul exilului pe motivul apartenenţei confesionale, în Transilvania, fie şi datorită
raţiunii de stat sau slăbiciunii politice, coabitarea a cinci confesiuni a continuat să
se desfăşoare între limitele normalului, atmosfera religioasă de aici fiind una dintre
cele mai suportabile din epocă.

Etapele presiunii calvine asupra ortodoxiei transilvănene
În noul context, atragerea românilor la Reformă nu a mai fost privită doar
ca un obiectiv determinat de obligaţia principilor de a se îngriji de mântuirea
sufletelor supuşilor lor, deşi nici acest aspect nu a lipsit din fizionomia
prozelitismului, ci şi ca o modalitate de sporire a puterii şi influenţei
superintendenţiei maghiare calvine, motiv pentru care noul cadru instituţional în
care urma să se desfăşoare convertirea nu va mai avea rang episcopal, ca în secolul
XVl 8, ci va funcţiona mai degrabă ca un vicariat al episcopiei maghiare pentru
populaţia românească. Desigur, nu a lipsit nici motivaţia politică, preluată iniţial
din ideologia absolutismului 9 , completată în ultimele decenii ale secolului cu
nevoia de apărare în faţa avansului Contrareformei căreia trupele austriece i-au
deschis larg calea de acţiune în Ungaria, declanşând o puternică mişcare de refugiu
înspre Transilvania a protestanţilor persecutaţi.
Nu se poate preciza cu siguranţă data la care a fost reactualizată ideea
convertirii românilor, deşi se poate presupune că nu s-a renunţat niciodată total la
10
ea , oricât de multe au fost vicisitudinile pe care a fost nevoită să le înfrunte
Este vorba de Episcopatul românesc reformat întemeiat de Dietă la 1566, în fruntea căruia a fost
numit ca prim episcop-superintendent Gheorghe de Sângeorz.
9
Corespondenta principelui Gabriel Bethlen cu patriarhul Chirii Lucaris este cât se poate de explicită
în acest sens: "Admitem şi acea atirmaţiune a Luminăţiei Voastre, că numai acele ţări sunt mai
fericite, în cari există cât mai pufine deosebiri de credinfă şi că a năzui spre aceasta este legea şi
rafiunea politică a Principilor domnitori [„.]." I. Lupaş, Documente istorice transilvane, I, Cluj.
1940, p. 179.
10
Mărturie în sensul că autorităfile au rămas sensibile la ideea receptării Reformei de către români
este diploma privilegială datată 15 ianuarie 1608, emisă de principele Sigismund Răk6czi pentru a-1
recompensa pe ''Reverendo vero Michael, concionator ecclesiae possessionis valachalis Vajdafalva
8
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Transilvania în anii de sfârşit ai secolului al XVI-iea şi de început ai secolului
unnător. Noua fonnulă de prozelitism trebuie să se fi conturat spre sfârşitul
domniei lui Gabriel Bethlen, caracterizându-se iniţial mai degrabă prin
responsabilitate faţă de "soarta preoţilor români'', care au "decăzut aşa de mult,
încât nu sunt în stare nici să citească, cu atât mai puţin să înţeleagă şi să înveţe
sfintele evanghelii, drept care este în adevăr de plâns, că bunele moravuri şi legea
11
creştinească se strică din zi în zi tot mai mult" • Dimensiunea agresivă a acţiunii
de convertire a fost adăugată în toamna anului 1640, ea fiind rezultatul colaborării
dintre intoleranţa doctrinară a superintendenţilor, pentru început a lui Geleji Katona
Istvan - aflat atunci la jumătatea drumului între distrugerea sabbatarianismului 12 şi
nuncupatae'", care ''non ita pridem errori Graecorum sive schismaticorum renunciasset,
ortodoxaeque religioni sponte et libere se addixisset'". Acest preot român convertit a fost scos de
sub jurisdicţia episcopului Sava de Lipova şi i s-a permis să se bucure de aceeaşi onoare,
prerogative şi libertăţi de care se bucurau preoţii reformaţi, în special cei maghiari de confesiune
calvină, principele extrapolând acest privilegiu şi asupra celorlalţi preoţi români care abjuraseră
schisma până atunci, precum şi asupra celor care o vor abjura în viitor (vezi Anexa XIV, nota 154).
Afirmaţia că acest Mihail din Voivodeni - foarte probabil localitatea bihoreană cu acest nume şi nu
cea din Ţara Făgăraşului, care nu intra sub jurisdicţia episcopului Sava din Lipova, menţionat în
document, ci în cea a arhiereului rezident la Alba Iulia - a trecut de bună voie la calvinism, din
oportunism sau din convingere, trebuie luată ad litteram, deoarece nu ne aflăm câtuşi de puţin într-o
epocă a persecuţiilor religioase. Dimpotrivă, acelaşi episcop ortodox Sava de Lipova a primit în
1607 beneficii din partea principelui pentru contribuţia pe care şi-a adus-o la lupta antiotomană.
Vezi actele de donaţie la N. Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericii române, Budapesta,
1905, p. 15-16, şi A. Vercss, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, VIII, Buc„ 1935, p. 35-36: la 9 iunie 1609 Gabriel Băthori emitea un privilegiu adresat
"universorum et singulorum pastorum Valachorum, ubivis passim in hoc regno nostro
Transylvaniae et partibus regni Hungariae, ditioni nostrae subiectis in ecclesiis constitutorum,
Graecorum dogma et professionem sequentibus", prin care clerul ortodox în totalitate obţinea
scutire de sarcinile publice, permiţându-i-se libera strămutare împreună cu familia şi toate bunurile,
cu singura condiţie să fie anunţat şi arhiereul rezident la Alba Iulia. Acest privilegiu, confirmat de
hotărârea dietală din 25 iunie 1614, departe de a fi un simplu act pe care nobilii nu s-au grăbit să-l
respecte, reprezintă fundamentul politicii de patronaj promovată de principii Transilvaniei la adresa
clerului ortodox ardelean. materializată într-o adevărată serie de acte privilegiale, acordate pe
parcursul întregului secol. Un alt aspect foarte important al actului din 9 iunie 1609 îl constituie
faptul că nu a fost câtuşi de puţin condiţionat de vreo pretenţie prozelitistă din partea emitentului.
Documentul a cunoscut numeroase ediţii, în limba latină şi în traducere românească, ultimele dintre
ele fiind P. Bod, Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium Historia, în addenda la Ana
Dumitran - Gudor B. - N. Dănilă, Relaţii interconfesionale româno-maghiare în Transilvania
{mijlocul secolului XVI - primele decenii ale secolului XVIII) I Român-magyar felekezetkozi
kapcsolatok Erdelyben (a XVI. szâzad kozepe - a XVIII. szâzad elsă evtizedei kozott), Alba Iulia,
2000, p. 342-343 (versiunea latină), şi S. Micu, Istoria românilor, ediţie princeps după manuscris
de I. Chindriş, Buc„ 1995, li, p. 214-215 (traducerea românească).
11
Conform corespondentei cu patriarhul Chirii Lucaris. I. Lupaş, op. cit., p. 177.
12
În baza Complanaţii/or de la Dej, care prevedeau confiscarea averii şi, în caz de insubordonare,
chiar pedeapsa capitală pentru cei care nu îşi negau credinţa sabbatariană, fiind prin aceasta atacaţi
direct şi unitarienii, ca cei mai apropiaţi de sabbatarieni, Biserica Reformată maghiară îmbogăţindu
se în urma acestor persecuţii cu averi şi enoriaşi. Pentru detalii vezi Szilăgyi S„ Monumenta
Comitialia Regni Transylvaniae I Erdelyi Orszâggyiilesi Em/ekek, X, Bp„ 1884, p. 174-210; Bod
P„ Smirnai Szent Po/icârpus, [Aiud], [ 1766), p. 71-83; idem, Historia Hungarorum Ecclesiastica,
II, Lugduni - Batavorum, 1890, p. 313-317; Pokoly J„ Az Erdelyi Reformâtus Egyhâz tortenete, II,
Bp„ 1904, p. 134-146.
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marele sinod naţional de la Satu-Mare, unde s-au fixat limitele maxime ale
absolutismului princiaro-episcopal 13 -, şi spiritul autoritar al legislaţiei princiare,
cele două foruri conducătoare conlucrând cu speranţa "că sănnana noastră biserică
din Ţara Ungurească şi din Transilvania, cu ajutorul lui Dumnezeu, iată va putea să
aibă în viitor o stăpânire mai mare [ ... ]" 14 , după expresia aceluiaşi Geleji Katona
Istvan, "superattendentis ecclesiarum in Regno Transsylvaniae Orthodoxorum
Ungaricarum, et quarundam etiam Walachicarum, ut et Lutherianarum
Saxonicorum, nec non Samosatenianorum, vulgo Unitarianarum'', titulatură pe care
15
şi-o asocia încă din 1638 •
În legătură cu mesajul doctrinar al noului program de convertire, se poate
spune că s-a ţinut cont de lecţia secolului al XVI-iea. Astfel, deşi în final
obiectivele prozelitismului vor fi concretizate în 19 puncte, constituind tot atâtea
condiţii pe care candidaţii la scaunul vlădicesc de la Bălgrad trebuiau să le accepte
spre a putea fi confirmaţi în funcţie de către oficialităţi, încă de la începutul
creionării lor s-a acceptat că "nu se poate găsi [ ... ] un asemenea candidat, care să
şi schimbe religia din temelie[ ... ], căci atunci l-ar afurisi Patriarhul; nu ar pennite
să fie sfinţit vlădică, nici românii nu l-ar primi, dimpotrivă dacă s-ar duce între ei,
cine ştie ce i s-ar întâmpla şi astfel nu ar putea isprăvi nimic" 16 • Ambiţiosul şi
intolerantul superintendent Geleji Katona Istvan era deci nevoit să accepte, în ceeea
ce-i priveşte pe români, "că ar fi deajuns pentru început, dacă am putea îndupleca
obştea neluminată să părăsească superstiţiile, iar dacă Domnul Dumnezeu îi va
lumina mai bine, vom ajunge cu timpul la mai mult, mai ales dacă copiii lor învăţând în şcoli - vor înainta ceva în ştiinţe, căci e greu să-i îndupleci să
părăsească totul deodată, sau e chiar cu neputinţă; precum dovedeşte exemplul
convertirii altor neamuri" 17 • Această corectă estimare a realităţii nu l-a împiedicat
însă nici pe el, nici pe unnaşii săi să încerce convertirea românilor la calvinism,
atât prin intennediul programului deja menţionat, dar mai ales prin cel al
Catehismului heidelbergian, editat în limba română de trei ori într-un interval de un
deceniu şi jumătate 18 •
Cât priveşte programul de convertire la calvinism, secolul al XVII-iea
cunoaşte cinci variante, cea mai vizibilă caracteristică a lor fiind continua
augmentare. Prima e posibil să fi fost alcătuită cu prilejul preluării scaunului
arhieresc de la Bălgrad de către Ghenadie Bradi, spre sfârşitul anului 1627, dar ştiri
despre impunerea sa avem numai din 9 aprilie 1638 când, confirmând vechile
scutinţe acordate preoţilor români, Gheorghe Rak6czi I Ie condiţionează "ut
13

Bod P., Historia ... ,II, p. 393-400; Pokoly J., op. cil., II, p. 217-222.
I. Lupaş, op. cit., p. 225.
15
În prefaţa lucrării Praeconium Evangeliarum, tipărită la Alba Iulia în acel an. Apud G. Murdock,
Between Confessional Absolutism and Tolera/ion: the lnter-Denominational Relations of the
Hungarian Reformed and Romanian Orthodox Churches in Early Seventeenth Century
Transylvania, în Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, li/A (1995). p. 219.
16
Din scrisoarea superintendentului Geleji către Gheorghe Răk6czi I, 24 septembrie 1640: I. Lupaş,
op. cit., p. 209-21 O.
17
Ibidem, p. 2 IO.
18
Toate ediţiile au apărut la Alba Iulia, în 1642, 1648 (cu caractere latine) şi în 1656.
14
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quinque conditiones Episcopatus Walachicalis sibi collati Serenissimo quondam
Domino Principi Gabrieli praedecessori nostro compromissas ille se semper
observare et adimplere conetur et debeat, dependentiamque ab orthodoxo
19
Hungaricalium ecclesiarum Superintendente habeat" • Cea de-a doua datează din
20
22 septembrie 1640 , fiind imediat posterioară morţii vlădicăi Ghenadie şi gândită
ca un element fundamental al debutului păstoriei viitorului său urmaş. A treia o
cunoaştem din actul de confirmare a vlădicăi Simion Ştefan, datat 1O octombrie
1643, şi e posibil să constituie o remaniere, mai acceptabilă pentru români, a celei
anterioare, suferind însă de lipsă de precizie în ceea ce priveşte formularea
21
pretenţiilor reformatoare • A patra versiune a programului de convertire aparţine
unui moment de criză politică: trădat de vlădica Sava Brancovici, care a optat
pentru Gheorghe Rak6czi II, principele Acaţiu Barcsai l-a demis şi l-a înlocuit cu
călugărul rus Gheorghe de Putivlia. Cu acest prilej, neavând probabil la îndemână
mai vechiul formular cuprinzând condiţiile de reformare a Bisericii româneşti,
programul de convertire a fost regândit, rămânând în esenţă acelaşi, dar
adăugându-i-se anumite detalii referitoare la numirea şi controlul clerului care nu
se regăsesc în celelalte versiuni 22 . Ultima dintre ele a fost ocazionată de o solicitare
a superintendentului Kovasznai Peter din 20 februarie 1669 de a se reconfirma
actul din 15 ianuarie 1608, referitor la privilegiile preoţilor români trecuţi la
calvinism, şi cel din 1O octombrie 1643, prilej cu care acesta din urmă a fost
amplificat, adăugându-i-se de fapt exact programul iniţial, la care în 1643 s-a
renunţat fie sub presiunea evenimentelor care au marcat atunci evoluţia Bisericii
româneşti legate de demiterea vlădicăi Ilie Iorest, fie pentru că parţial era deja
materializat (tipografia începuse să funcţioneze, fusese deja editat Catehismul);
restul prevederilor fiind doar o chestiune de· timp până să devină, la rândul lor,
realitate23 •
Prima sa versiune, aparţinând superintendentului Keserui Dajka Janos şi
impusă vlădicăi Ghenadie Bradi, preluată integral în cea de-a doua şi reactualizată
odată cu alcătuirea celei de-a cincea versiuni, conţinea în esenţă toate elementele
necesare unei catehizări eficiente, cu condiţia ca fiecare dintre ele să se fi constituit
într-un sistem, iar generalizarea şi aplicarea lor să fi fost urmărite îndeaproape. O
reţea de şcoli, o tipografie activă, învăţarea rugăciunilor cotidiene şi a
Catehismului, utilizarea limbii române ca limbă liturgică şi subordonarea faţă de
superintendentul maghiar ar fi avut, cu siguranţă, un considerabil impact asupra
vieţii religioase a românilor. Acest proiect ambiţios era însă imposibil de aplicat în
condiţiile veacului al XVII-iea: şcoala a rămas o prezenţă rarisimă în lumea
românească; tipografia s-a urnit greu şi, chiar dacă a dat capodopere, activitatea sa
a fost limitată atât în ceea ce priveşte conţinutul, restrâns la textele scripturistice, la
Catehism şi la cărţile de slujbă, cât şi cantitativ, ea însumând doar zece titluri,
19

20
21

22
23

1. Lupaş, op. cit., p. 198.
Ibidem, p. 207-209.
Vezi Anexa II.
Vezi Anexa XI.
Vezi Anexa XIV.
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dintre care trei sunt reeditări, oricum acest gen de literatură religioasă fiind
insuficient pentru a putea fundamenta şi consolida singur o nouă identitate
confesională, categoric ataşată Reformei protestante; învăţarea Catehismului şi a
rugăciunilor e posibil să fi fost încercată, iar în unele locuri să fi fost chiar urmărită
cu asiduitate, dar la nivelul întregii Transilvanii acest fenomen a dat puţine roade,
dovedindu-se astfel destul de restrâns, atât din cauza ineficienţei clerului, propria
pregătire a acestuia lăsând mult de dorit, cât şi datorită imobilismului spiritual care
a continuat să caracterizeze societatea românească atâta vreme cât nu au fost
activaţi şi ceilalţi factori de aculturaţie.
La fel ca şi în secolul XVI, cea mai viabilă dintre solicitările Reformei s-a
dovedit a fi şi de data aceasta introducerea limbii române în cult. Desigur, acest
deziderat a mai necesitat încă un timp îndelungat până să se definitiveze, el fiind de
altfel în dependenţă de efortul de traducere şi tipărire a cărţilor de cult. Este posibil
ca procesul de înlocuire a slavonei să nu fi fost încheiat nici la sfârşitul secolului al
XVII-lea24 , dar ataşamentul faţă de limba română probat de actele de unire cu
Biserica Romano-Catolică dovedeşte perenitatea mesajului Reformei protestante
care, împreună cu tiparul, au reprezentat factorii majori ce au hotărât, pentru
Biserica românească transilvană, triumful limbii române asupra celei slavone cu
aproape un secol şi jumătate mai devreme decât s-a întâmplat în spaţiul
extracarpatic, incomparabil mai puţin afectat de pretenţii prozelite.
Constituind, ca finalitate, un proiect de convertire la calvinism, programul
reformator al superintendentului Keseri.ii Dajka Janos se dovedeşte a fi, prin
conotaţiile sale culturale, cel puţin ca intenţie, un adevărat program de
modernizare, de scoatere din inerţie şi superstiţie a unei mase cu siguranţă
ignorante şi aflată, ca şi comportament, la limita profesării adevăratelor valori
creştine. Era însă un proiect mult prea ambiţios pentru secolul al XVII-iea şi,
practic, imposibil de susţinut din punct de vedere material.
Cea de-a doua şi cea mai complexă dintre variantele programului de
atragere la calvinism, care cuprinde şi cele mai multe elemente inspirate din
practicile şi credinţele acestei confesiuni, a rămas probabil doar la stadiul de
proiect. Cel puţin spre această concluzie ne conduce evoluţia păstoririi lui Ilie
lorest, cel căruia i-a fost impusă, în cazul în care s-a optat, în 1640, pentru
versiunea cunoscută din corespondenţa superintendentului Geleji şi nu s-a trecut
direct la formulările cuprinse în actul de confirmare a succesorului său, datat JO
octombrie 1643. Desigur, această efemeră existenţă nu o face mai puţin importantă,
atât ca intenţie cât şi pentru că o mare parte a punctelor sale a fost preluată de cele
trei proiecte care i-au succedat, în special cele referitoare la modul de administrare
a Tainelor şi la anumite forme de comportament religios ce contrastau prea strident
cu spiritul raţional şi sobrietatea caracteristice Bisericii calvine. Aplicarea lor ar fi
presupus pentru Biserica românească, alături de utilizarea limbii române în cult, şi
24

Pentru continuarea utilizării textelor slavone vezi în special F. Dudaş, Memoria vechilor cărţi
româneşti. Însemnări de demult, Oradea, 1990, p. 82, 121, 134, 136, 137, 150, şi T. Bojan,
Manuscrisele slavone din Biblioteca filialei Cluj-Napoca a Academiei R. S. România, Cluj-Napoca,
1987.
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introducerea ceremonialului calvin pentru botez, cuminecătură, căsătorie şi
înmonnântare, acordarea divorţului după prescripţiile canonice prevăzute în
corpusul alcătuit pentru Biserica maghiară de superintendentul Geleji, renunţarea la
cultul sfinţilor, icoanelor şi al crucii, precum şi la unele superstiţii, disciplinarea
credincioşilor şi organizarea ierarhică după modelul Bisericii maghiare.
În funcţie de context, de frica autorităţilor sau din inconştienţa atât a
preoţilor cât şi a enoriaşilor, fiecare dintre aceste prevederi a fost, până la un punct,
aplicată. Constatăm astfel că, cel puţin în anumite momente, obligaţia ierarhiei
ecleziastice româneşti de a fi sub ascultarea superintendentului maghiar nu a rămas
la stadiul de simplă pretenţie, cu rostul doar de a satisface orgolii. La scurtă vreme
după alegerea vlădicăi Simion Ştefan, episcopul maghiar i-a convocat pe protopopi
pentru a le reaminti că el este adevăratul conducător al Bisericii româneşti,
solicitându-le declaraţii în scris în acest sens, care cuprindeau şi angajamentul că
vor aplica programul refonnator. Cei mai mulţi s-au codit, solicitând "să fie
amânată treaba aceasta până la ziua Sfăntului Gheorghe, fiindcă se tem de preoţii
de sub ascultarea lor că nu-i vor unna, chiar dacă vor iscăli (condiţiile), dar atunci
după obiceiu se adună cu toţii şi dacă-i vor putea îndupleca şi pe aceia, atunci
iscălesc şi ei'', iar cei care apucaseră deja să semneze "nu au cutezat să spună astfel
de lucruri; dar cum le stă inima, ştie Dumnezeu şi sufletul lor" 25 . Nu ştim cum s-a
sfârşit această tentativă şi ce s-a hotărât cu prilejul soborului mare întrunit la
sărbătoarea Sfăntului Gheorghe. Dar cu sau fără "reversal", superintendentul a
continuat să-şi exercite influenţa asupra protopopilor cărora, în august acelaşi an, le
reamintea să respecte condiţiile "sub ameninţarea de pierdere a slujbei atât ei cât şi
cei supuşi lor, să nu despartă pe cei însuraţi după obiceiul vechi de mai înainte, să
predice obştei sănnane în limba ei, să înveţe catehismul etc., căci despre care vom
auzi, că nu îndeplineşte acestea, va fi cu adevărat grea pedeapsa ce-l aşteaptă" 26 •
Întreg deceniul cinci al secolui al XVII-iea a fost marcat de grija de a se
respecta cu stricteţe cel puţin anumite părţi ale programului de calvinizare, în
special cele referitoare la săvârşirea Sfintelor Taine, la folosirea limbii române ca
limbă de cult, la învăţarea catehismului, la acordarea divorţului şi la colaborarea cu
superintendentul maghiar, împreună cu care trebuiau rezolvate toate problemele
mai importante27 • Amploarea fenomenului de acordare a diplomelor
confinnaţionale pentru rezidenţii scaunelor protopopiale dovedeşte că s-a avut cel
puţin în intenţie integrarea lor în efortul de convertire, deţinerea titlului de
protopop fiind de acum în dependenţă de respectarea programului refonnator.
25

I. Lupaş, op. cit.. p. 221-222.
Ibidem, p. 228. Documentul este publicat şi în E. Hunnuzaki, N. Iorga (red.), Documente privitoare
la istoria românilor, XV/2, Buc., 1913, p. 1109, cu o traducere defectuoasă (în continuare
Hunnuzaki).
27
Pentru detalii vezi Anexele. De o altă natură dar cu acelaşi scop de a impune respectarea
programului reformator este şi scrisoarea adresată la 19 septembrie 1662 de principele Mihai Apafi
autorităţilor din Deva, cărora li se recomandă ca ·'Preo\ilor români să nu le îngăduiţi nici un fel de
ceremonie superstiţioasă, nici cu crucile, nici cu pomenile, nici cu deprinderea superstiţiilor, nici să
nu-i lăsali să împlinească nici un fel de rit potrivnic cuvântului lui Dumnezeu şi obiceiului creştin,
deoarece Belial nu poate locui împreună cu Christos:· I. Lupaş. op. cit., p. 309.
26

https://biblioteca-digitala.ro

122

Ana Dumitran

Datorită evenimentelor cu grave repercusiuni social-economice şi politice care s-au
abătut

asupra Transilvaniei în ultimii ani ai deceniului şase al secolului XVII,
observare a ierarhiei ecleziastice româneşti a suferit şi ea o
temporară decongestionare, iar reactualizarea sa în deceniul opt, chiar dacă
limbajul uzitat a rămas la fel de agresiv 28 , s-a manifestat asupra unei Biserici cu o
reală predispoziţie spre reformă, fapt care i-a afectat considerabil sfera de acţiune.
Astfel, deşi acuza de tiranie la adresa politicii confesionale promovate faţă de
29
români în timpul domniei principelui Mihai Apafi a continuat să fie proferată , ea
se dovedeşte parţial îndreptăţită, cel puţin pentru anumite momente, caracterizate
30
de un real spirit de toleranţă faţă de Biserica românească •
·
O altă cale de impunere a programului calvinizator a constituit-o vizitaţia
canonică, atât a ierarhilor Bisericii româneşti, pentru care s-a prevăzut însă
obligativitatea de a fi secondaţi de persoane de încredere sau de reprezentanţi ai
oficialităţilor politice şi religioase maghiare 31 , cât şi cea întreprinsă din ordinul şi
cu personalul acestora din urmă32 . Nu în ultimul rând, deşi într-o măsură mult mai
această strictă

Prin decretul din 14 iunie 1674 Mihai Apafi îl însărcina pe superintendentul Tiszabecsi Găspăr "să
de toate bisericile româneşti cele de sub stăpânirea noastră, şi să le ocânnuiască după
cunoştinţa sufletului său, îndreptând greşelile dintr-însele", iar "carele se va împotrivi voii,
orânduielii şi poruncii cei după scriptură, de pedeapsă nu vor scăpa". T. Cipariu, Archivu pentru
filologia şi istoria, Blasiu, 1870, p. 575; şi Al. Grama, /ns/iluliunile calvinesci în biserica
românescă din Ardeiu, /asele lor în trecut şi val6rea în presente. Studiu istorico-canonicu, Blasiu,
1895, p. 250. Vezi Anexa XV.
29
Rebelii Ladislau Csăky şi Cristofor Păsk6, într-o scrisoare trimisă la 21 august 1681 domnului
muntean Şerban Cantacuzino. se angajau ca, în schimbul sprijinului politic solicitat, să asigure în
Transilvania ·'religionem orthodoxam vulgo Valachicam ab antiquo solitis ceremoniis, eos uti cum
libero exercitio secundum canones patriae, et si quae contra voluntatem eorum in suis terminis
oppressa forent, coram regno pristinae libertati restitui efficiemus", A. Veress. op. cit., XI, p. 189.
30
Pentru destinderea atmosferei confesionale şi adoptarea unei viziuni mai puţin depreciative faţă de
Biserica Ortodoxă vezi G. Murdock, Calvinism on the Front ier ... , p. 137-139.
31
La 5 august 1639, cu prilejul vizitatiei canonice pe care se pregătea să o facă vlădica Ghenadie
Bradi, principele Gheorghe Răk6czi I anunţa oficialităţilor Bistriţei că ''i-am îngăduit prea milostiv
să poată lua cu dânsul de aici din Bălgrad un ungur care ştie bine româneşte şi priceput în legi şi să
poată fi cu el[ ... ] pentru îndreptarea cu mai bună orânduială a stărilor nepotrivite[ ... ]". A. Veress,
op. cit., X, p. 63. La 4 martie 1643 superintendentul Geleji, nemulţumit de lipsa de entuziasm a
protopopilor în aplicarea programului reformator, se gândea să-l lase pe vlădica Simion Ştefan, ceea
ce a şi fhcut, "să meargă măcar o dată între cei de sub ascultarea mea, trimiţând împreună cu el pe
popa Gheorghe şi pe Molodit. fără de cari să nu vorbească nimic cu nimenea, ci adunând preoţii
români la fiecare protopopie, să-i sfătuiască a primi condiţiunile şi articolele, căci fără ştirea şi
îngăduinţa lui la nimic nu ajung, şi să le dea poruncă să nu atace pe protopopi, căci aceia sunt la un
înţeles cu el", I. Lupaş, op. cit., p. 222. La 21 mai 1647, confirmându-l în funcţia de "protopop
suprem peste preoţii din toată Ţara Făgăraşului" pe Ştefan din Berivoi, principele Gheorghe
Răk6czi I aminteşte că antecesorul său, Gabriel Bethlen, "văzând purtarea credincioasă şi vrednicia
vlădicului român cu numele Ghenadie Gheorghe, i-a încuviinţat lui prin o scrisoare deosebită
dreptul de inspecţie asupra acestui ţinut aşa însă ca la numirea protopopilor din Ţara Făgăraşului,
precum şi la vizitaţiile canonice şi în alte trebi bisericeşti să purceadă într-un gând şi o înţelegere cu
dregătorii noştri din Făgăraş", ibidem, p. 237; vezi şi Anexa III.
32
La 14 iunie 1674 superintendentului Tiszabecsi Gâspâr i se permitea de către principele Mihai
Apafi să viziteze bisericile româneşti, în virtutea obiceiului instituit de ·'predecesorii noştri[ ... ] care
în decursul domniei lor având grijă, înainte de toate, de lucrările ce se tin de mărirea lui Dumnezeu,
între altele au observat şi acel uz general ca pentru bisericile româneşti din această patrie şi spre
28

aibă grijă
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mică decât se va fi sperat, sarcina de a înstăpâni Refonna în sufletele românilor a
revenit şcolii, celei aparţinând naţiunilor recepte mai mult decât celei româneşti, şi
pentru că învăţământul foarte bine organizat al maghiarilor şi saşilor oferea o mai
bună pregătire intelectuală, şi pentru că şcolile acestora erau în general preferate de
cea mai mare parte a românilor care îşi puteau pennite să-şi trimită copiii la
învăţătură. La acest capitol, şi nu numai, rolul pe care 1-a avut Reforma protestantă
a fost enorm şi aceasta nu pentru dimensiunea sa cantitativă şi formativă, căci prea
puţini au fost în ultimă instanţă românii care s-au împărtăşit de binefacerile ştiinţei
de carte, ci pentru aura de apostolat ce înconjoară gestul principesei Susana
L6r.intfi care, la 3 aprilie 1657, "din milă creştinească, am orânduit să se ridice aici
în oraşul nostru Făgăraş spre binele lor viitor, o şcoală românească cu învăţătorii şi
învăţăceii de trebuinţă împreună cu proviziile cuvenite pentru întreţinerea
acestora'', după ce a văzut "în ce neştiinţă grozavă este ţinută întreagă naţiunea
română din cuprinsul domeniului nostru făgărăşan, atât poporul de rând cât şi
boerii, ba chiar şi aceia cari ar fi datori să înveţe pe alţii" 33 • Caracterul prozelit al
gestului său a făcut să se uite prea uşor generozitatea şi sinceritatea ce
caracterizează această ctitorie, pe care semnatara actelor fundaţionale o considera
"foarte de trebuinţă[ ... ] pentru mărirea lui Dumnezeu şi pentru întremarea naţiunii
române", formulă ce va reveni cu tot mai multă insistenţă, ca un adevărat leitmotiv,
în toată cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-iea, şcoala nefiind "nici decum
potrivnică nici cu obşteasca dreptate, nici cu legile Ţării" 34 - după cuvintele
aceleiaşi principese-, ale unei ţări în care românilor, ca români, deocamdată nu le
era rezervat decât statutul de "tolerati usque ad beneplacitum principum et
regnicolarum " 35 •

îndreptarea erorilor ce s-ar putea întâmpla în ele. să îngrijească episcopul ortodox de confesiunea
noastră[ .. .)'". T. Cipariu, op. cit., p. 575; Al. Grama, op. cit., p. 249-250; vezi Anexa XV. La 2
aprilie 1657 stăpâna Tării Făgăraşului, principesa văduvă Susana L6rântfi, a emis un decret prin
care instituia o comisie de inspectori pentru vizitarea parohiilor româneşti. care cel pu\in de două
ori pe an trebuia să adune informalii despre pregătirea preo\ilor. felul cum îşi îndeplineau
obliga\iile, cultura religioasă a tinerilor, progresul poporului în cele slinte, viaţa privată a preoţilor
şi a familiilor lor. cei neglijen\i urmând a fi admonestaţi de două-trei ori şi depuşi, în cazul în care
nu se îndreptau. Vezi textul documentului la Pokoly J., Magyar protestans egyluiztărteneti adattar,
VIII, Bp., 191 O, p. 110-112, şi la D. Prodan, Urbariile Ţării Făgăraşului, li, Buc., 1976, p. 182184. Una dintre vizita\iile care s-au tăcut în baza acestei hotărâri a fost cea din februarie 1658.
Pentru text vezi V. Literat, M. Jăray, ··Vizite·· calvineşti la preoţii români din {ara Făgăraşului, în
Anuarul Institutului de Istorie Naţională, VII ( 1936-1938). p. 586-602 (în traducere românească), şi
D. Prodan, op. cil., li, p. 191-201. Obiceiul vizitaţiilor de acest tip este însă mai vechi în Tara
Făgăraşului, după cum o probează raportul alcătuit la 3 iunie 1647 de reprezentan\ii căpitanului
general Ioan Kemeny. Pentru text vezi D. Prodan, op. cit., I. p. 831-841. Deşi nu se mai cunosc alte
statistici de acest gen, se poate presupune că numărul vizitaţiilor nu s-a restrâns la cele deja
menţionate, mai ales că la I I aprilie 1665 o altă stăpână a domeniului, principesa Ana Bornemissza.
conlirmând dependen\a preoţilor români de consistoriul reformat din Făgăraş. i-a (re)acordat
acestuia din urmă ·'autoritatea deplină spre vizitarea popilor valahi", D. Prodan, op. cit., li, p. 306307 .
.ll I. Lupaş. op. cit.. p. 270-271: D. Prodan. op. cit., li, p. 185.
3
~ I. Lupaş. op. cit.. p. 276: D. Prodan. op. cit., li, p. 189.
35
Approbatae Constitutiones. partea I. titlul I. articolul III.
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Noi măsuri de control asupra ortodoxiei româneşti au fost luate la 20
februarie 166936 • Cele patru _puncte care vor completa de acum programul
reformator alcătuit de superintendentul Geleji nu au izvorât din evenţuale lipsuri,
căci ele doar repetă şi subliniază vechile cerinţe de care realmente depindea
succesul Reformei la români (înfiinţarea de şcoli, redeschiderea tipografiei,
generalizarea utilizării limbii române în cult şi subordonarea strictă a instituţiilor
ecleziastice româneşti faţă de Biserica maghiară), ci hotărârea de a le impune se
înscrie în ordinea firească a evenimentelor care au marcat evoluţia Bisericii
româneşti în anii imediat anteriori. Astfel, la 24 mai 1667, "titorii" (epitropii) averii
mitropoliei au fost însărcinaţi de principe să verifice veniturile Bisericii în vederea
deschiderii unei şcoli şi a reluării activităţii tipografiei 37 . Lipsa fondurilor suficiente
a fost probabil motivul principal al călătoriei pe care vlădica Sava Brancovici a
întreprins-o în anul următor pentru a cere milostenie de la ţarul Rusiei. La câteva
zile după revenirea sa acasă, prin actul deja menţionat din 20 februarie 1669,
superintendentul şi principele îi reaminteau destinaţia pe care urma să o ia
agoniseala cu care s-a întors, sublinierea dependenţei faţă de episcopul calvin fiind
probabil menită să prevină eventualele consecinţe antiprotestante ale contactului la
un nivel atât de înalt cu Pravoslavia.
Augmentarea programului reformator nu pare să fi fost însoţită şi de
aplicarea sa într-un ritm mai susţinut decât cel anterior. Agoniseala adusă de
vlădica a fost folosită doar pentru refacerea ansamblului mitropolitan, iar
contribuţia ierarhiei la îndreptarea "erorilor" cu care se confrunta Biserica
românească era mult prea înceată în comparaţie cu aşteptările noului
superintendent. Pretenţiile acestuia de a se implica personal în procesul de
calvinizare au generat o nouă perioadă de exercitare maximă a presiunii prozelitiste
asupra Bisericii româneşti, delimitată cronologic de actul emis la 14 iunie 167438 "şi
de reversul său din 30 decembrie 1675 39, prin acesta din urmă restabilindu-se
ritmul de rerormare dorit de Biserica românească.
În ciuda aşteptărilor, evenimentele dramatice care au marcat sf'arşitul
deceniului al optulea şi primii ani ai deceniului următor s-au datorat prea puţin
pretenţiilor prozelitiste manifestate de autorităţile calvine, mobilurile lor principale
fiind date, la 1679-1680, de neinspirata implicare politică a vlădicăi şi de un
conflict de interese care măcina viaţa internă a Bisericii româneşti, iar la 1682 dţ
încălcarea privilegiului acesteia de a-şi alege superiorul. Desigur, în ambele cazuri
calvinismul poate fi considerat factorul din umbră care a contribuit atât la
demiterea lui Sava Brancovici - a cărui preferinţă pentru duşmanii politici ai lui
Apafi s-a putut baza pe eventuale promisiuni de stopare a prozelitismului,
36

Vezi Anexa XIV.
Szilăgyi S., op. cit., XIV, p. 267-268.
38
Vezi Anexa XV.
39
Răspunzând "jelaniei" înaintate de vlădica Sava Brancovici şi de protopopii şi preoţii săi, care s-au
plâns ci) ·•oarecarii cugetă a răsturna vechile lor privilegii, slujba dumnezeiască şi obiceiurile
Bisericii lor", principele Mihai Apafi interzicea "cu străjnicie tuturor, de orice stare şi vrednicie, ca
Bisericile răsăritene, Popii şi Protopopii să nu se smulgă de căiră Scaunul Episcopilor răsăriteni de
acum şi de cei viitori''. vezi Anexa XVI.
37
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neînţelegerile sale cu protopopul vinţean Ioan Zoba fiind şi ele puse pe seama
filocalvinismului celui din urmă -, cât şi la aceea a vlădicăi grec loasaf nerespectarea principiului electiv putând fi interpretată ca un pretext invocat în
sprijinul unei lupte duse de fapt împotriva unui agent sigur al Ortodoxiei.
Calvinismul a constituit cu siguranţă fondul pe care s-au desfăşurat aceste
evenimente. Sătul de persecuţii, Sava Brancovici a putut spera, într-un moment de
naivitate, că dispariţia de pe scena politică a principelui Mihai Apafi va elibera
Biserica românească de consecinţele unei politici confesionale antiortodoxe, uitând
că promotorii acestei politici erau şi superintendentul şi Dieta. Sprijinul pe care
Biserica Reformată 1-a dat împrocesării sale a fost însă mai degrabă consecinţa
solicitării prealabile a forurilor care, pe nesimţite, preluaseră controlul şi
conducerea Bisericii româneşti 40 • Autoritatea de care s-a bucurat în cadrul lor
protopopul Ioan Zoba este incontestabilă, iar antipatia acestuia faţă de vlădică este
uşor de bănuit şi de explicat. Lider al unui grup care dorea să vadă înfiinţată şcoala
şi reluată activitatea tipografică - acţionând deci în acord cu programul reformator
- şi care se dovedise capabil să pună în funcţiune în Biserica românească resorturi
specifice atunci unei Biserici protestante, Ioan Zoba a putut fi privit de promotorii
prozelitismului ca un colaborator credibil, el fiind, cu siguranţă, un adevărat
reformator. În această ipostază, protopopul din Vinţ a contribuit activ la destituirea
lui Sava Brancovici, reuşind însă performanţa de a lăsa impresia că totul a fost o
problemă internă a Bisericii româneşti. Actul emis la Bucureşti în 23 august 1680,
prin care era confirmată sfinţirea urmaşului în scaunul bălgrădean, mitropolitul
Iosif Budai, conţine o interesantă suprapunere a realităţilor din Ardeal cu cele din
spaţiul extracarpatic: Sava Brancovici apare depus "de cel ce domneaşte acolo
craiul Ardealului, împreună cu tot sfatul ţărăi'', la fel ca în cazurile similare care se
petreceau în Ţara Românească şi Moldova, deşi Dieta nu a avut nici o contribuţie
la evenimentul din 1680, prezenţa braţului secular prin reprezentanţii Tablei
judiciare explicându-se prin specificul "ordinei de zi" a sinodului general şi având
rostul de a pune în aplicare sentinţa care urma să fie pronunţată. Dar adăugarea
contribuţiei "protopopilor besearecii noastre carii sânt acolo" confirmă participarea
deliberată a Bisericii româneşti la desfăşurarea procesului, voinţa sa liber
exprimată - "ca nişte oameni slobozi" - de a se debarasa de un arhiereu considerat
nevrednic41 • Diplomaţia mitropolitului ungrovlah, deosebit de abilă, constă în aceea
că nu i-a inclus în lista celor care au contribuit la înlăturarea vlădicăi Sava şi pe
reprezentanţii Bisericii Reformate maghiare. De altfel, ceea ce a stârnit protestul
arhiereilor ortodocşi nu a fost nevinovăţia lui Sava Brancovici sau statutul său de
martir al ortodoxiei, ci modul necanonic în care a fost judecat, în cadrul unui
tribunal în care rolul principal l-au jucat subalternii săi, câtă vreme acest drept îl
avea numai patriarhul. În această răsturnare a valorilor trebuie căutată adevărata

40

41

Este semnificativ faptul că, deşi acuzatorul este însuşi superintendentul - probabil în calitatea sa de
"'superior'' al vlădicului -, judecata s-a făcut în „săborul cel mare a păstorilor bescaricilor celor
româneşti din Ardeal". sentin\a de destituire fiind dată cu votul unanim al celor I OI participan\i
(vezi textul la S. Micu. op. cil., li, p. 245-248).
Vezi Anexa XVII. nota 155.
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contribuţie

a Reformei protestante, fapt pe care contemporanii l-au înţeles perfect,
nu în antipatia superintendentului sau în aceea a colaboratorilor săi infiltraţi în
organismul Bisericii româneşti, contribuţia acestora restrângându-se la rostul de
mobiluri aleatorii, care ar fi rămas fără câştig de cauză în lipsa unui instrumentar
instituţionalizat şi deci capabil să se autosec;izeze şi să intre în acţiune în toate
cazurile în care erau reperate disfuncţionalităţi.
La 1682 lucrurile au fost mult simplificate de atitudinea voit distructivă a
noului arhiereu care, posibil tără să fi primit încă actul de confirmare din partea
principelui, a demis un număr însemnat de protopopi, unii dintre ei membri ai
"consistoriului", a refuzat să susţină activitatea tipografică românească emanată
sub tutela calvinismului, fiind grec şi neştiind româneşte a refuzat să folosească
limba română în cult şi, mai presus de orice, îşi însuşise titlul vlădicesc fără să fi
fost ales "den voea a tot săborul" 42 • La 12 iulie 1682 un nou sinod s-a constituit în
43
tribunal, sentinţa de destituire fiind evitată prin propria renunţare a vlădicăi .
Gestul său se pare că a lăsat perplexă adunarea, care s-a dovedit astfel incapabilă în
a-şi susţine până la capăt drepturile şi a alege un nou episcop, tergiversarea
rezolvării definitive a problemei lăsând timp susţinătorilor lui Ioasaf pentru
câştigarea de noi adepţi, întrunirea acestora în sinod în mai 1683 punând capăt
44
funcţionării "ilegale" a vlădicăi, (re)ales cu votul a peste 200 de clerici •
După evenimentele de la 1680 este surprinzătoare pasivitatea autorităţilor
calvine, am putea spune chiar lipsa de interes a acestora pentru a exploata situaţia,
45
deşi le-au fost adresate cereri pentru susţinerea "reformaţilor" . Rezerva lor se
poate datora situaţiei politice din acel moment: absenţa din ţară a principelui şi
nevoia de stabilitate internă, stimulată de iminenţa pericolului otoman, îl vor fi
obligat pe superintendent să-şi tempereze pretenţiile. La fel de mult a contribuit
însă atitudinea Bisericii româneşti, alegerea lui loasaf în cadrul sinodului
înlăturând practic principala şi de altfel singura acuză care îl împiedicase să-şi preia
atribuţiile încă din aprilie 1682. Ortodoxia câştiga lupta cu armele Reformei:
soborul mare îşi dovedea din nou forţa, acţionând pe cont propriu şi refuzând să-şi
mai acomodeze deciziile după preferinţele promotorilor prozelitismului, fără ca
această victorie a sa să contribuie mai puţin la accentuarea fizionomiei distincte,
şi

Confom1 mentiunii din Zaconic, capitolul "Despre aleagerea vlădiciei'". Pentru textul său vezi
Timotei Cipariu. Acte şi fragmente latine romanesci. Pentru istoria beserecei romane mai alesu
unite, Blasiu. 1855, p. 257-263. şi Ana Dumitran. ··câteva consideratii pe marginea unui manuscris
ardelean din secolul XVII: laconicul Mitropoliei Bălgradului'". in Annales Universitatis Apulensis,
series Historica, I ( 1997). p. 51-60 (ilustratie).
43
Szilăgyi S., op. cit., XVII, p. 305.
44
Şt. Meteş, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria,
L edi\ia a li-a, Sibiu, 1935, p. 313.
45
La 10 iulie 1682 oficialităţile din Sebeş ii cereau superintendentului Mihai Topheus, protonotarului
Tablei judiciare, Petru Alvinczi. şi prefectului bunurilor fiscale, Sigismund Pemeszi, să-i sprijine pe
preoţii români în exercitarea vechii libertă\i de a-şi alege episcopul, Szilăgyi S .. op. cit., XVII. p.
294-295. La o dată greu de precizat dacă este anterioară sau posterioară sinodului electoral din mai
1683. gruparea care îl refuza pe loasaf se adresa principelui cu rugămintea de a interveni pentru
rezolvarea situa\iei deoarece, deşi renuntase la episcopie. vlădicul continua să-şi exercite
autoritatea, sfidând-o pe cea a soborului mare, T T. ( 1878), p. 706-707.
42
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"refonnate" a Bisericii româneşti din Ardeal. Gestul său dovedeşte că "refonna
românească" era deja desăvârşită.
.
Anii 1682-1683 s-au dovedit astfel a fi ani de cumpănă pentru ortodoxia
transilvană. La capătul lor poziţia celor doi parteneri era inversată, Biserica
românească preluând iniţiativa în cadrul dialogului său cu calvinismul. De acum şi
până la sfârşitul secolului al XVII-iea Biserica Refonnată maghiară va juca mai
degrabă un rol protector decât unul coercitiv, chiar dacă mitropoliţii vor fi nevoiţi
să subscrie în continuare programul de refonnare. Criza de autoritate din 1697 şi
revenirea în 24 noiembrie 1698 la prima versiune a programului de calvinizare46 ,
aceea fonnată din cinci condiţii "foarte slabe şi puţine'.4 7 , sunt dovezi ale reculului
prozelitismului calvin şi nu probe incriminatorii care să justifice, doar prin ele
însele, dorinţa Bisericii româneşti de a-şi continua evoluţia în uniune cu
catolicismul.

Programul reformator şi consecinţele sale asupra fizionomiei Bisericii
Ortodoxe din Transilvania
Ridicat la nivel de politică confesională, ca ţel explicit exprimat de statul
dornic să-şi asigure o mai eficientă coeziune prin disciplină şi aculturaţie,
prozelitismul calvin a acţionat în patru direcţii: cea a discursului teologic, o alta a
ritualului, una instituţională şi una jurisdicţională. Modalităţile prin care s-a
încercat impunerea noii confesiuni au constat în alcătuirea de programe
refonnatoare, de acceptarea cărora a fost condiţionată ocuparea funcţiilor în
ierarhia ecleziastică românească, în editarea cărţilor necesare pentru aplicarea
acestor programe, în emiterea unei legislaţii care să asigure o mai bună
supraveghere a Bisericii româneşti.
1. Nivelul discursului teologic. Constatând că "nu se poate găsi („ .] un
asemenea candidat [la vlădicie], care să-şi schimbe religia din temelie",
superintendentul Geleji Katona Istvan îi împărtăşea principelui Gheorghe Rak6czi I
convingerea că "ar fi deajuns pentru început, dacă am putea îndupleca obştea
neluminată să părăsească superstiţiile, iar dacă Domnul Dumnezeu îi va lumina mai
bine, vom ajunge cu timpul la mai mult"48 • Câteva dintre acestea fuseseră deja
enumerate în prima sa variantă a programului refonnator, prezentată principelui la
22 septembrie 1640, viitorul vlădică unnând "să înduplece pe toţi Românii din ţară
să părăsească serbarea Vinerilor" şi "să interzică obiceiul de a-şi alege femeie ca
regina Rusaliilor şi jocurile hoinăreşti să le oprească peste tot'.4 9• Acestor practici,
ţinând strict de religia populară, le-au fost adăugate şi superstiţiile asociate cu
ceremonia înmonnântării (obicejul de "a se pune în sicrie bani de drum, mâncare
sau alte lucruri [„.] arderea de lumânări deasupra monnintelor, bocetele şi
convorbirea cu cei morţi şi comândarea"), cu depunerea unui jurământ (care trebuia
46

Conform afirmaţiei lui P. Bod, Brevis Valachorum ... Historia, p. 359.
Conform aprecierii superintendentului Geleji, I. Lupaş, op. cit., p. 211.
48
Scrisoarea către principe din 24 septembrie 1640, ibidem, p. 209-210.
49
Ibidem, p. 208.
47
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făcut "numai în numele lui Dumnezeu, nu şi al oamenilor sfinţi şi al altor animale
create"), precum "şi alte superstiţii rămase de la papistaşi [ ... ] de care nu s-au
servit creştinii în timpul apostolilor" - în realitate credinţe şi practici specifice
ritualului Bisericii răsăritene 50 • În varianta finală a programului refonnator, cea
care a fost dată spre observare vlădicăi prin actul din 10 octombrie 1643 51 „precum
52
şi în diplomele de confinnare ale protopopilor , doar ultimele au mai fost avute în
vedere, dar această atitudine este integrabilă celei de-a doua direcţii de acţiune a
prozelitismului calvin, aceea a ritualului. Mulţimea superstiţiilor şi necesitatea
înlăturării lor sunt invocate şi în diploma de numire a lui Gheorghe de Putivlia
emisă la Sibiu în 5 februarie 1660 de principele Acaţiu Barcsai, prilej cu care
programul refonnator a fost probabil rearticulat, în lipsa "fonnularului standard"
datând din 1643 53 •
Locul credinţelor deşarte trebuia luat de "adevărata învăţătură creştină'',
principalii răspunzători pentru inocularea ei devenind preoţii, iar calea cea mai la
îndemână predica. Menţiuni în acest sens există în toate variantele programului
refonnator cuprinse în diplomele de confinnare în funcţiile sacerdotale, indiferent
de nivelul lor ierarhic. De asemenea, erau puse în circulaţie încă din secolul al
XVI-iea două culegeri de predici, Tâlcul Evangheliilor (1567-1568), cu un conţinut
integral protestant, şi Evanghelie cu învăţătură ( 1580-1581) - a cărei versiune
românească a fost epurată, sub impactul Refonnei, de textele vădit antiprotestante
conţinute de originalul slavon după care s-a făcut traducerea. Aceasta din unnă,
într-o variantă şi mai restrânsă, a fost reeditată la 1641. Eliminarea din cuprinsul
său a cazaniilor ce unnau să fie citite în sărbătorile dedicate sfinţilor, plasează noua
ediţie într-o poziţie distinctă în comparaţie cu literatura similară tipărită spre
sfârşitul secolului al XVII-iea, la 1641 fiind vorba de o intervenţie externă
manifestă aplicată asupra unei cărţi de învăţătură ortodoxă, fapt care dovedeşte
abila diplomaţie atât a promotorilor prozelitismului cât şi a partenerilor lor de
dialog.
Pentru ca puritatea doctrinară să nu aibă de suferit, în primul său proiect
refonnator superintendentul Geleji a prevăzut ca viitorul vlădică "să tipărească
catehismul tradus în româneşte şi să dispună să-l înveţe copiii şi fetiţele în ore
anume precizate" 54 • În varianta finală se menţiona că, între timp, catehismul fusese
55
tipărit • La 1657, confonn statutelor şcolii româneşti înfiinţate la Făgăraş de
principesa Susana L6rantfi, acesta devenea manualul de bază după care avea să fie

50

Ibidem, p. 207-208.
Vezi Anexa li.
52
Vezi Anexele III-VI.
53
Vezi Anexa XI.
54
Proiectul din 22 septembrie 1640, I. Lupaş, op. cit., p. 207.
55
Sunt cunoscute trei ediţii ale catehismului calvin, tipărite la Alba Iulia în 1642. Pentru datarea
corectă vezi Eva Mârza, Din istoria tiparului românesc. Tipografia de la Alba Iulia. 1577-1702,
Sibiu, 1998, p. 32; 1648 şi 1656. Doar prima şi a treia au însă legătură cu subiectul în discu\ie, fiind
explicit destinate reformării Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Catehismul de la 1648, după cum
probează folosirea grafiei latine, a fost tipărit pentru uzul unor comunită\i româneşti deja reformate.
51

https://biblioteca-digitala.ro

Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin faţă de români

129

realizată instrucţia56 . În lipsa unui învăţământ sistematic, generalizarea însuşirii
sale şi acceptarea sa conştientizată, ca oglindă a credinţei calvine, rămâneau la
stadiul de deziderat, chiar dacă utilizarea lui a stat permanent în atenţia
autorităţilor, fiind reamintită în toate diplomele de confirmare în ierarhia
ecleziastică.
Totuşi, în contextul timpului, pe drept cuvânt aculturaţia a fost privită ca
cea mai sigură cale spre receptarea inovaţiilor spirituale. Acest fapt este valabil fie
şi numai pentru că răspândirea Cuvântului divin în limba poporului era dependentă
de traducerea literaturii specifice, sarcină extrem de dificilă ce presupunea
cunoaşterea limbilor sacre şi o bună stăpânire a condeiului, doar prin intermediul
acestor calităţi putându-se obţine atât o traducere fidelă din punctul de vedere al
conţinutului
textului, cât şi una inteligibilă, accesibilă auditoriului.
Superintendentul Geleji Katona Istvan, traducător şi autor de texte religioase, a
apreciat corect importanţa şi necesitatea şcolii atunci când a stabilit, ca prim
deziderat al proiectului de reformare a Bisericii româneşti datat 22 septembrie
1640, să fie înfiinţată "o şcoală bună românească, în care [vlădica] să ţină doi sau
trei învăţători pricepuţi, care ştiu bine latineşte, greceşte şi româneşte, care să
57
înveţe pe copiii şi tinerii români atât limba latină cât şi religia creştină" • Proiectul
a fost însă prea ambiţios pentru posibilităţile intelectuale din acel moment ale
neamului românesc din Ardeal. Cert este că programul ·reformator definitiv, cel
impus începând cu anul 1643, nu mai cuprinde nici o menţiune privitoare la
instituţionalizarea învăţământului, o prevedere în acest sens fiind introdusă abia la
20 februarie 1669, cu prilejul augmentării sale de către superintendentul Kovasznai
Peter58 • Peste un deceniu şi jumătate lucrurile se aflau încă la nivel declarativ 59,
după cum rezultă dintr-o scrisoare adresată principelui Mihai Apafi, în care clericii
români îl asigurau că "şi şcoală vrem să întemeiem, după puterea noastră toţi ne
străduim" 60 • Aceasta nu înseamnă că şcoala a lipsit cu -desăvârşire din peisajul
românesc transilvănean, ci doar că acea şcoală sau acel gen de şcoală preconizat de
capii Bisericii maghiare nu a putut lua fiinţă, interesul autorităţilor pentru
constituirea unui învăţământ academic românesc fiind probabil direct proporţional
cu interesul românilor pentru calvinism.
Atitudinea Bisericii Ortodoxe ardelene faţă de acest bine articulat program
reformator a fost la început una de compromis combinat cu rezistenţa pasivă.

I. Lupaş, op. cit., p. 271.
Ibidem, p. 206.
58
Vezi Anexa XIV.
59
Prevederea referitoare la instrucţie a unuia dintre sinoadele Bisericii româneşti desfăşurat la 1675:
"lară pintru să să mai întărească şi pruncii nefiind în şculă, unde să înveţe, tot creştinul să-şi ducă
pruncii la beserică, şi popa, după ce va isprăvi slujba beserecei, să facă ştire, cum să să străngă
pruncii în beserică, să-i înveţe, cum este scris mai sus··, în măsura în care a· avut aplicabilitate
practică, se referea doar la însuşirea rugăciunilor fundamentale (articolul anterior prevedea lipsirea
de asistenţa sacerdotală a celor care nu vor învăţa Tatăl nostru, Crezul şi Decalogul). Pentru
prevederile sinodului vezi P. Maior, Istoria Bisericii Românilor, ed. I. Chindriş, Buc., 1995, p. 255256, şi T. Ci pariu, Acte şi fragmente .. „ p. 148-150.
60
T. T. ( 1878), p. 707.
56
57
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Poziţia

sa

şubredă

în sistemul confesional al Principatului a obligat-.o la foarte
dar nu a împiedicat-o să beneficieze de sprijinul oferit din
exterior, Bisericile Moldovei şi Ţării Româneşti conlucrând la conturarea unei
literaturi care, prin spiritul său polemic, putea deveni o armă eficientă în lupta
pentru păstrarea vechiului crez. Titlurile ce pot fi luate în considerare ca făcând
parte dintr-un program cu o finalitate antiprotestantă bine precizată şi care trebuiau
să aibă ecou în Transilvania sunt Cartea românească de învăţătură şi Răspunsul
împotriva catehismului calvinesc semnate de mitropolitul moldovean Varlaam,
Şapte Taine (Iaşi, 1644), Evangheliile învăţătoare de la Govora (1642) şi Dealu
(1644), iar spre sfârşitul secolului Întâmpinarea la principiile catolice şi la
chestiunile lui Chirii Lucaris, semnată de Meletie Sirigul şi tipărită la Bucureşti în
1690 împreună cu Manualul în contra rătăcirii calvine al patriarhului Dositei de
Ierusalim, precum şi Pravoslavnica Mărturisire a mitropolitului kievian Petru
Movilă, tipărită la Buzău în 1691. Cele două lucrări polemice reunite în volumul
publicat la Bucureşti în 1690, fiind în limba greacă, au fost inaccesibile ardelenilor.
Ele rămân totuşi importante din perspectiva acestora pentru mărturisirea pe care
patriarhul Dositei de Ierusalim o face în cea de-a doua prefaţă, unde afirmă că "la
anul mântuirii 1680 în Vlachobogdania ne-au rugat pe noi Ortodoxii din Ardeal, ca
să le dăm oare-care scrieri, ca să poată răspunde Calvinilor, cari îi supărau peste
multă diplomaţie,

măsură"61 •

Cele mai importante dintre cărţile de învăţătură enumerate sunt Cazania lui
Varlaam, din care au fost depistate în Transilvania în jur de 350 de exemplare
62
tipărite şi peste 50 de copii manuscrise datând din secolul XV11 , şi Răspunsul
aceluiaşi înalt ierarh moldovean, adresat celor pe care îi considera "iubiţi creştini şi
cu noi de un neam Rumâni, pretutindiria ce să află în părţile Ardealului". Aşa cum
Catehismul calvinesc din 1642 a generat acest Răspuns, tot aşa opera polemică a
mitropolitului Moldovei a contribuit la apariţia celei de-a doua ediţii a
Catehismului, tipărită la 1656, fapt care pune în lumină impactul răsunător al
textului varlaamian, dovedind că acesta din urmă şi-a atins scopul. Cât priveşte
Cazania, se impune subliniat un detaliu, semnificativ pentru contextul epocii:
exemplarul manuscris copiat de Popa Ursu din Cotiglet la 1679-1680 conţine, faţă
de originalul tipărit, un scurt adaos marcat aici printr-un artificiu tehnic: "Pentr-ace
în toată vremia iaste bun şi de trebă postul [ ... ], iară mai vârtos într-aceste dzile a
postului celui mare pentru să ne gătăm şi să ne curâţim cătrâ svănta cumenecăturâ
şi cătrâ szua învierei a Domnului nostru Isus Hristos [ ... ]. Cum şi nevoesc şi fac
toţi credincioşii lui Hristos în toatâ lume, numai sănguri calvinii şi liutranii, adecă
ungurii (subliniat de mine, A. D.), ereticii diîn vremia decmu, legătura lucrurilor
celor bune nu o vor[ ... ]"63 .
I. Bianu - N. Hodoş, Bibliografia românească veche, I, Buc., 1903, p. 310.
F. Dudaş, op. cit., p. 37.
63
Text reprodus după Varlaam Mitropolitul Moldovei, Cazania, 1643, Buc., 1943, f. 32v-33';
manuscrisul citat după F. Dudaş, op. cit„ p. 46. Alte exemple ilustrative sunt: cele două însemnări
de pe exemplarul de la Comăna de Jos al aceleiaşi Cazanii, achiziţionat în 1656 la preţul de 5,50
florini reprezentând contribuţia a şase săteni, V. Literat, Biserici vechi româneşti din Ţara Oltului,
61

62
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A existat chiar şi o firavă polemică între înseşi graniţele Transilvaniei.
Paralel cu elaborarea de către superintendentul Geleji Katona Istvan a programului
de reformare a Bisericii româneşti şi cu tipărirea primei ediţii a Catehismului calvin
un ierarh român alcătuia Spunerea legiei creştineşti cu răspuns64 , păstrată
fragmentar într-un sbomic copiat de Mihai Românul în primii ani ai deceniului
cinci al secolului XVIl 65 • Adresată poporului "drept credincios", scrierea se
prezintă sub forma unui catehism, textul fiind organizat în formă de dialog între
"Hristiian" şi "Liuter". Utilizarea acestui din urmă termen cu sensul generic de
"protestant" poate fi luată ca argument în încercarea de depistare a autorului în
persoana mitropolitului Ilie lorest66, recomandat ţarului de arhiereii Moldovei ca
martir împreună cu "o mulţime de preoţi creştini nu pentru altă vină decât pentru
credinţa creştină'', "popa cel mare al craiului, anume Gheorghe Ciulai, care se află
în eresul luteran, în care sunt şi craiut şi toţi ungurii [ ... ]voind să-i convertească la
luteranism"67 • Rămâne totuşi ciudată utilizarea cu un asemenea sens a termenului
în epocă, mai ales că autorul Spunerii îi cunoştea şi pe "sâmbotaşi" şi trebuie să fi
avut cunoştinţă şi de specificul confesional al saşilor. Oricum, textul are o
importanţă covârşitoare pentru istoria relaţiilor interecleziale româno-maghiare, iar
dacă autorul său este însuşi mitropolitul lorest, prin protestul adresat principelui că
"nu ne lăsaţ să ţinem cum am apucat dintîiu de la sfinţii apostoli" el plasează
desfăşurarea dialogului între ortodoxia românească şi calvinismul maghiar la cel
mai înalt nivel ierarhic, realizând astfel un echilibru între pretenţiile prozelitismului
şi poziţia defensivă a celor pe care îi viza.
ed. N. Sabău, Cluj-Napoca, 1996, p. 133, însemnări care certifică însă că ''Această sflntă carte o a
cumpărat sfintei beseareci craiul Io Apafi Mihail i G(o)sp(o)djea ego Ana Boromisa să le fie
pomeană din fii în fii [„.]", F. Dudaş, op. cil., p. 132; însemnarea scrisă la 1651 de vlădica
Maramureşului, Mihail Molodeţ - om de încredere al superintendentului Geleji -, despre
achiziţionarea aceleiaşi Cazanii pentru biserica din Vişeu de Mijloc, ibidem, p. 81); însemnarea din
1646 scrisă de mitropolitul Simion Ştefan menţionând achiziţionarea Evangheliei învăţătoare
(Dealu, 1644) de către ''jupînul Ştefan den Bălgrad [„. pentru] besearica ounde iaste hramul Sta
Troiţă cea den jos să fie de slujba svintei besearecii şi dirept spasenia lui şi dirept pomană [ ...
pentru rudele răposate] în zilele Mitropolitului Ştefan şi protopop Neacşu! ot Bălgrad [ ... ]", Eva
Mârza - Doina Dreghiciu, Cartea românească veche în judeţul Alba. Secolele XVI-XVII. Catalog,
Alba Iulia, 1989, p. 33; acelaşi protopop Neacşu care la 7 iulie 1647 va cere diplomă de confirmare
în functie de la principe. acceptând astfel şi programul reformator (vezi Anexa IV), ceea ce nu a
însemnat însă şi repudierea dona1iei mentionate: copierea la 1658 a Vieţii sfinţilor de către Mihai
Românul din Topa de Sus, deşi programul reformator se pronunta împotriva cultului acestora şi, nu
în ultimul rând, Cazania copiată la 1682 de Popa Pătru din Tinăud. sat aflat pe domeniul fostului
domn muntean Constantin Şerban, unde acesta clădise o biserică de piatră la 1658-1659, manuscris
în cuprinsul căruia ne întâmpină titlul: "Despre Unguri că hulesc trupul D(o)mnului, Sf(â)nta
cuminecătură[ ... ]", G. Giuglea, Cazania protopopului Popa Pătru din Tinăud (Bihor). Manuscris,
în Dacoromania, an I, 1920-1921, p. 357.
64
Pentru analiza textului său vezi Al. Mareş. Un text polemic românesc din prima jumătate a.
secolului al XVII-iea, în Limba Română, XX ( 1971) nr. 6, p. 589-604.
65
F. Dudaş, Manuscrisele româneşti medievale din Crişana, Timişoara, 1986. p. 33.
66
Cf. Al. Mareş, op. cit.. p. 600.
67
Act datat Suceava, 2 iunie 1645, la S. Dragomir, Contribuţii privitoare la relaţiile bisericii
româneşti cu Rusia în veacul XVII, în Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice,
seria a fi-a, XXXIV ( 1911-1912), p. 1170; I. Lupaş, op. cil., p. 230.
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La acelaşi nivel al discursului teologic trebuie să aşezăm şi atitudinea faţă
de căsătorie. Redusă la limita sacralităţii de teologia protestantă, această Taină a
Bisericii pravoslavnice şi în special reversul său, divorţul, au stl!t în atenţia
68
autorităţilor ardelene ge parcursul întregului secol XVII, atât a celor ecleziâstice
9
cât şi a celor politice • Motivaţia interesului lor trebuie căutată în carenţele reale
pe care lumea românească le avea în acest domeniu, determinate pe de o parte de
obiceiul răpirii mireselor, lejeritatea moravurilor, brutalitatea vieţii casnice şi
endogamie - toate surse generatoare de căsătorii necanonice-, iar pe de altă parte
de statutul precar al ortodoxiei în Transilvania, acesta fiind responsabil de
incapacitatea ierarhiei ecleziastice româneşti de a-şi exercita eficient jurisdicţia
asupra enoriaşilor, litigiile lor matrimoniale intrând astfel în competenţa clerului
inferior şi a forurilor laice. Aspectul care trebuie subliniat aici se referă la
modalitatea de percepţie a căsătoriei, mai exact la faptul dacă aceasta a mai fost
receptată ca Taină în lumea românească, sau influenţa calvină a desacralizat-o, cum
se declara în rapoartele misionarilor catolici contemporani, care oricum priveau
lucrurile din perspectiva propriului drept matrimoniaJ7°. Uşurinţa cu care era
acordat divorţul în lumea românească, nu numai în cea transilvană ci şi dincolo de
71
Carpaţi , lasă să se înţeleagă mai degrabă că prozelitismul calvin a încercat o
restrângere a lui şi o întărire a instituţiei căsătoriei decât acea liberalizare invocată
de iezuiţi prin prisma rigidităţii tridentine.
Nivelul discursului teologic a ţintit deci, în primul rând, spre o reală
evanghelizare, în cadrul căreia înlăturarea superstiţiilor şi învăţarea preceptelor
fundamentale ale credinţei creştine au ocupat un loc central. Mijloacele de acţiune
preconizate au fost şcoala, catehismul şi predica. A existat însă o mare discrepanţă
68

Programul reformator s-a concentrat asupra a două aspecte referitoare la căsătorie: modul de
încheiere a ei (fiind vizate, pe lângă disciplinarea şi asumarea responsabilă a consecinţelor
întemeierii unei noi familii, atât respectarea gradelor de rudenie cât şi ceremonia propriu-zisă, care
trebuia epurată de gesturile cu valoare simbolică, apreciate ca superstiţii) şi divorţul (a cărui
acordare tinde să fie limitată la vina de adulter şi părăsirea îndelungată a domiciliului conjugal).
69
Dieta întrunită la Alba Iulia în 11 martie 1646, prin articolul 4. lua măsuri împotriva oficialilor care
acordau divorţul pentru bani, mai ales între români, Szilăgyi S., op. cit., X, p. 439. Prin articolul 13
al Dietei întrunite tot la Alba Julia în 12 februarie 1651 se prevedea pedeapsa cu moartea pentru
protopopii români care comiteau ilegalităţi cu despărţirile, ibidem, XI, p. 127. Alte prevederi dietale
din 1639 şi 1640 au servit la alcătuirea articolului 4, titlul 8 din partea I a Constituţiilor Aprobate,
prin care erau vizaţi atât preoţii valahi care încheiau şi desfăceau căsătorii în mod ilegal, cât şi
protopopii, dacă nu se dovedeau destul de vigilenţi să împiedice astfel de abuzuri. Constituţiile
Aprobate ale Transilvaniei (1653), ed. L. Marcu, Cluj-Napoca, 1997, p. 59.
70
Pentru exemplificări vezi rapoartele misionarilor Antonio Possevino, în Călători străini despre
Ţările Române, li, Buc., 1970, p. 566; Szini Istvăn, Erdelyi es H6doltsagi Jezsuita Misszi6k, 1/2,
1617-1625, ed. Balăzs M., Fricsy A., Lukăcs L., Monok I., Szeged, 1990, p. 439; Francesco Leone
de Modica în A. Veress, op. cit., X, p. 32; Modesto a Roma în Relationes missionariorum de
Hungaria et Transilvania (1627-1707), ed. I. Gy. T6th, Roma - Bp., 1994, p. 282, 322, 334;
Damokos Kăzmer în ibidem, p. 298-304, 385-388, 391-392; Andreas Freyberger, Relatare istorică
despre unirea Bisericii româneşti cu Biserica Romei făcută în anul 1701 şi despre cele ce au urmat
în problema unirii până în noiembrie 1702, ed. I. Chindriş, Cluj-Napoca, 1996, p. 39.
71
Pentru exemplificări vezi însemnările lui Anton Verancsics în Călători străini „., I, p. 419; Johann
Sommer, ibidem, II, p. 260-261; Alessandro Guagnini, ibidem, li, p. 300; Paolo Bonici, ibidem, V,
p. 24; Niccolo Barsi, ibidem, V, p. 79.
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între intenţii şi posibilităţile de aplicare a lor. Condiţia social-economică a celei
mai mari părţi a românilor s-a dovedit a fi o serioasă piedică în calea accesului la
învăţătură, aceasta reprezentând şi una dintre cauzele care au împiedicat Biserica
românească să-şi întreţină fie şi o firavă reţea de şcoli. Utilizarea catehismului
calvin şi răspândirea cu ajutorul predicilor a învăţăturilor protestante nu aveau cum
să aducă Refonnei victoria asupra sufletelor românilor câtă vreme nu s-a făcut
nimic împotriva utilizării cărţilor de învăţătură ortodoxă, a căror prezenţă
cantitativă în Transilvania foarte probabil că a fost, luată în integralitatea sa
(omiletică, literatură polemică şi cu aplicabilitate juridică), mai mare decât cea a
literaturii de sorginte protestantă. Aşa cum apelul la practicile precreştine, unele
chiar anticreştine, nu i-a împiedicat pe români să se "oeclare creştini, tot aşa
însuşirea unor frânturi din dogma calvină nu i-a împiedicat să se considere în
continuare ca parte a Bisericii Răsăritului, în comuniune cu care îi aşeza fiecare
slujire a liturghiei bizantine.
2. Nivelul ritualului. Schimbările care unnau să se producă la acest nivel
au cunoscut o evoluţie cantitativă în sens descrescător. In proiectul datat 22
septembrie 1640 superintendentul Geleji Katona Istvan a prevăzut obligativitatea
pentru viitorul vlădică "să le poruncească [preoţilor] de a săvârşi orice slujbă
dumnezeiască înaintea obştei ţărăneşti în limba lor, adică româneşte" (punctul 3),
să le pună la dispoziţie în traducere românească slujbele de dimineaţă şi de seară şi
litaniile (punctele 5-6), "să boteze după fonna simplă rânduită de Christos [ ... ]
numai cu apă curată în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh" (punctul 11),
"să părăsească missa, tămâierea, clopoţelul şi alte superstiţii rămase de la papistaşi"
(punctul 12), "să dispună a se înmonnânta morţii în mod simplu creştinesc, cu
cântări şi cu predică, fără lumânări, tămâieri şi fără alte ceremonii superstiţioase"
(punctul 15), iar "la cununarea însurăţeilor să se desfiinţeze obiceiul de a linge
miere"72 • Ţintind deci, iniţial, la adoptarea întregului ansamblu de rituri aşa cum
era el practicat în Biserica Refonnată maghiară, varianta finală a programului
refonnator a cuprins, pe lângă utilizarea românei ca limbă liturgică, doar vagi
73
reglementări privind ritualul de la botez, cununie şi înmonnântare , în versiunea sa
prescurtată, cea care a fost destinată rangurilor inferioare din ierarhia ecleziastică
românească, menţionându-se numai nece~itatea părăsirii mulţimii de superstiţii
obişnuite la botez şi la cununii 74 • Pentru a clarifica lucrurile şi a oferi posibilitatea
aplicării practice a schimbărilor a fost tipărită, ca anexă la cea de-a doua ediţie a
Catehismului calvin, o Agenda cuprinzând versiunile în limba română ale slujbelor

I. Lupa.ş, op. cit., p. 207-208.
Punctele 3 (utilizarea apei simple la botez), 7 (înlăturarea superstitiilor de la ceremoniile funerare,
care urmau să se desfăşoare "'după obiceiul creştinilor" - recte calvinilor - cu predici şi cântări
sfinte) şi 8 (cununia să se facă prin jurământ). În varianta specială impusă de principele Acaţiu
Barcsai vlădicăi Gheorghe de Putivlia interventiile asupra ritualului se restrâng la recomandarea
utilizării ·•sacram scilicet coenam Domini puro pane et vino, baptismum aqua pura", toate celelalte
superstitii fiind prohibite (punctul 2). Vezi Anexa XI.
74
Vezi Anexele lll-VI.
72

73
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calvine pentru botez, euharistie şi căsătorie 75 • Întârzierea cu care a fost pusă aceasta
în circulaţie, în comparaţie cu momentul redactării programului calvinizant, a
sporit confµzia determinată de lipsa de precizie a prevederilor celui din urmă. În
măsura în care în perioada de mai bine de un deceniu care le separă a fost urmărită
îndeaproape aplicarea recomandării privind introducerea limbii române în cult,
traducerea textelor rituale ortodoxe a devenit inevitabilă, ea fiind, facilitată
întrucâtva de punerea în circulaţie încă din secolul al XVI-iea a Liturghiei Sf. Ioan
76
Gură de Aur , precum şi de efortul de traducere a Noului Testament şi Psaltirii
care tocmai în aceşti ani au văzut lumina tiparului la Alba Iulia. Un neîndoielnic
aport a avut şi Molitvenicul calvin tipărit de Coresi în 1566-1567, ale cărui slujbe
au fost uneori augmentate prin adăugarea unor părţi traduse. din textele rituale
similare cuprinse în molitvenicul ortodox77, până la realizarea traducerilor integrale
după acesta di.n urmă. Punerea deci în circulaţie, fie şi parţial, a slujbelot ortodoxe
a redus la minimum impactul Agendei calvine de la 1656, singura prevedere cu
referire la ritual din programul reformator care a mai rămas valabilă după această .
dată constituind-o obligativitate(_l utilizArii limbii române ca limbă de cult, fapt care
a stimulat procesul de traducere, contribuind la extinderea lui şi la un tot mai
accelerat recul al slavonei.
Fenomenul de transpunere în limba română a ritualul_µi prtodox în
integralitatea sa a fost specific întregului spaţiu transilvan 78, uniformizarea şi
coordonarea traducerilo.r în vederea elaborării unor versiuni oficiale fiind opera
celebrului protopop vinţean Ioan Zoba79• Tot el a fost şi cel care a consacrat predica
75

"Cinul şi învăţătură pre scurt de Sfintele Taine cu care trăiesc creştinii în besearici, să se ştie cum
vor trăi cu iale bine, după scriptură Sfântă, numai despre Botez, despre Cina Domnului şi despre
Sfăntă Căsătorie şi despre despărţeniile cu ocă direaptă şi de alte lucrure "carele-s de lipsă
creştinilor", [Alba Iulia, 1656].
76
Tipărită la Braşov în 1570, sub auspiciile Episcopatului românesc reformat condus atunci de
superintendentul Pavel Tordaşi.
77
Un exemplu este prelucrarea în sens ortodox a slujbei cununiei, păstrată fragmentar în miscelaneut
copiat în jurul anului 1647 de popa Mihai Românul, cel care a copiat şi Spunerea legiei creştineşti
cu răspuns, vezi I. Turcu, Popa Mihai, un interesant copist din secolul al XVII-iea. Fragmentul său
din slujba cununiei, păstrat în miscelaneu/ din lghie/, în Biserica Ortodoxă Română, XCI (1973)
nr. 11-12, p. 1268-1289.
·
078
Un Ceaslov românesc era copiat între 1650-1670 la Şcheii Braşovului, F. Dudaş, Memoria ... , p.
135, un altul era tradus la 1669 de popa Florea din Criştelec, I. Oros, Preoţi şi dieci copişti din Sălaj
în secolele XVII-XIX, în Acta Musei Porolissensis, XVII (1993), p. 367. Sunt cunoscute mai multe
versiuni manuscrise ale molitvenicului, anterioare ediţiei bălgrădene din 1689. La această dată
exista cel putin o versiune românească manuscrisă a strastnicului, N. Comşa, Manuscrisele
româneşti din Biblioteca Centrală de la Blaj, Blaj, 1944, p. 111, care nu a mai apucat să vadă
lumina iiparului în secolul al XVII-iea. Tot inedită a rămas şi versiunea liturghierului pe care a
pregătit-o pentru tipar Ioan Zoba (conform propriei sale mărturisiri din prefaţa Molitvenicului de la
1689) şi într-o situaţie similară se pare că s-a aflat şi mineiul, 1,m exemplar manuscris al său copiat
de Popa Ioan din Şoroştin în ultimii ani ai secolului XVII sau în primii ani ai secolului următor
probând, prin cursivitatea traducerii, o difuzare a sa cu mult anterioară (biblioteca Muzeului
Naţional al Unirii din Alba Iulia, cota CRV 529).
79
Lui i se datorează revizuirea, traducerea măcar parţială şi editarea Ceasloveţului, BălgÎad, 1685
(ediţia a II-a Sibiu, 1696), a Rânduielii diaconstvelor, Bălgrad, 1687 şi a Molitvenicului, Bălgrad,
1689.
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funebră ca parte intrinsecă a ceremonialului de înmormântare la românii din
Ardeat 80, utilizarea acesteia, precum şi a psalmilor compuşi cu acelaşi scop fiind
până la urmă singura reală influenţă a calvinismului asupra ritualului practicat de
Biserica românească81 •

3. Nivelul instituţional. Reglementările inspirate de Reformă s-au grefat
pe o structură ierarhică a cărei funcţionare după normele canonice stabilite de
sinoadele ecumenice fusese deja destul de mult alterată de statutul precar pe care la avut ortodoxia transilvană în secolele anterioare. Coabitarea cu un catolicism
intransigent, între limitele unei legislaţii defavorizante dacă nu chiar ostile, a
condus la receptarea unor influenţe dinspre modelul de organizare al Bisericii
occidentale, manifestate în special asupra instituţiei administrative care făcea
legătura între episcopat şi masa credincioşilor. Deţinătorul său, denumit arhidiacon
în documentele latine şi protopop în mediul românesc, a cumulat în timp atribuţii
specifice atât arhidiaconatului latin cât şi protopopiatului bizantin, ceea ce a
rezultat la nivel instituţional fiind un hibrid a cărui utilitate şi eficienţă în contextul
timpului i-a asigurat o carieră deosebit de spectaculoasă.
Avansul Reformei asupra modului de funcţionare a Bisericii româneşti
ortodoxe din Transilvania poate fi segmentat în două etape. Cea dintâi, integrabilă
cronologic între 1579 şi deceniul trei al se.colului XVII, în care protagonistă a fost
Dieta, a lăsat practic lucrurile în evoluţia lor firească, elementele care au acţionat în
sens reformator fiind reprezentate doar de privilegiul acordat clerului român de a-şi
alege episcopul, de existenţa ca posibil model de urmat a Bisericii Reformate
maghiare şi, eventual, de propria dorinţă a românilor de a adera la schimbare.
Precipitarea evenimentelor începe odată cu alcătuirea primei variante a
programului reformator, superintendenţia calvină conlucrând fructuos cu braţul
secular pentru impunerea unor cât mai radicale transformări. Natura diversă a
acestora (rituală, dogmatică, comportamentală) a făcut inevitabilă dacă nu o
reorganizare la nivel instituţional, cel puţin o disciplinare şi conturare cât mai
precisă a atribuţiilor diverselor trepte ierarhice. Presiunea calvinizatoare exercitată
asupra lor a fost diferită, în funcţie de poziţia pe care o ocupau pe scara ierarhică,
interesul manifestat fiind direct proporţional cu importanţa şi gradul de extindere
jurisdicţională al acestora.
Cel mai vizat a fost episcopatul, doar prin intermediul său putând fi aplicat
coerent programul reformator, profesiunea de credinţă a ierarhului suprem fiind
interpretată în ultimă instanţă ca definitorie pentru apartenenţa confesională a
întregii mase umane asupra căreia.îşi exercita jurisdicţia. Modalităţile prin care s-a
80

81

Prin colecţia sa de predici intitulată Sicriul de aur. tipărită la Sebeş în 1683, şi prin Cazaniile la
oameni morţi cu care a completat ediţia Molitvenicului din 1689.
S-a păstrat un număr impresionant de predici manuscrise datând din cea de-a doua jumătate a
secolului al XVII-iea, practica oraţiei funebre devenind o modă care a depăşit graniţele
Transilvaniei (cel puţin prin predica rostită de Popa Toader din Feldru la înmormântarea
binefăcătoarei sale moldovence, Sofronia Ciogolea), iar rostirea sau cântareajoltarilorljeltarelor a
rămas până astăzi o parte componentă a ceremonialului funerar la românii ardeleni.
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încercat pe de o parte calvinizarea Bisericii, pe de alta aducerea acestei instituţii la
o fizionomie cât mai conformă cu preceptele Reformei protestante au constat în
subordonarea sa "ab orthodoxo Hungaricalium ecclesiarum Superintendente"82,
această poziţie transformând-o de jure într-un vicariat pentru români al Bisericii
Reformate maghiare, precum şi în restrângerea temporară· a jurisdicţiei asupra
acelora dintre părţile componente care acceptau să fie mai îndeaproape controlate
de superintendentul maghiar. Acest proces a cunoscut două faze: mai întâi a fost
extinsă jurisdicţia episcopatului bălgrădean asupra întregului spaţiu controlat
politic de principii ardeleni, atitudine care a condus la dispariţia temporară a
ierarhiilor paralele, fapt care a împiedicat funcţionarea canonică a instituţiei
sinodale, dar a contribuit semnificativ la conturarea conceptului de mitropolie a
Transilvaniei; în cea de-a doua fază această uriaşă jurisdicţie a fost tot tempora~
fragmentată, în măsura în care au existat candidaţi la statutul episcopal dispuşi la o
colaborare mai strânsă cu calvinismul (Mihail Molodeţ, Popa Savul, Daniil
Panonianul), sau au fost extrase de su!:> jurisdicţia vlădicăi bălgrădean şi supuse
superintendentului maghiar o serie de comunităţi sau protopopiate, control care s-a
exercitat şi el de asemenea temporar.
Reformarea episcopatului s-a concentrat asupra subordonării sale faţă de
sinodul format din preoţi şi protopopi, această instituţie deţinând ·dreptul de a-i
alege83 , supraveghea şi chiar destitui pe arhierei 84 • Modelul urmat îndeaproape- a
fost cel al Bisericii maghiare, pentru care însuşi superintendentul Geleji Katona

Primul vlădică ardelean care a fost subordonat episcopului maghiar a fost Ghenadie Bradi, pe care
fie principele Gabriel Bethlen, fie urmaşul său Gheorghe Răk6czi I l-a aşezat sub supravegherea
superintendentului Keserui Dajka Janos, respectiv a lui Geleji Katona Istvan. Primul document
cunoscut referitor la această obligaţie datează din 9 aprilie 1638; pentru versiunea sa în limba latină
vezi I. Lupaş, op. cit., p. 194-198, iar pentru versiunea în limba română S. Micu, op. cit., p. 231232. Variantele ulteriorare ale programului reformator au prevăzut toate obligaţia întâistătătorului
Bisericii româneşti "să asculte de episcopul ortodox maghiar, să se informeze de la el şi afară de
acestea, dacă ar fi dojenit pentru vreun lucru necuviincios sau pentru săvârşirea vreunui abuz, să se
supună", punctul 24 al proiectului din 22 septembrie 1640, I. Lupaş, op. cit., p. 209; în acelaşi sens
a fost redactat punctul 15, detaliat din 1669 în punctul 19 al programului reformator impus tuturor
vlădicilor până la Atanasie Anghel; pentru Gheorghe de Putivlia un conţinut identic aveau punctele
9 şi 13- vezi Anexele II. XI şi XIV.
83
Articolul 7 al Dietei întrunite la Turda între 21-24 octombrie 1579 permitea preoţilor valahi "să
aleagă liber dintre ei pe acela pe care-l voiesc ca episcop, întrucât episcopul anterior a murit, iar pe
cel ales să îl confirme şi măria ta'', Szilăgyi S., op. cit., III, p. 144. Această prevedere a fost inclusă
în constituţiile statului, noua sa formă de redactare luând însă în considerare evenimentele petrecute
între timp şi lăsând astfel loc pentru eventualele intervenţii în spirit calvinizant. Confirmarea
candidatului urma să fie făcută numai "dacă principii îl socotesc a fi demn" şi "potrivit condiţiilor şi
modurilor atît al fidelităţii faţă de principe cît şi a binelui ţării şi pentru alte cauze necesare", partea
I, titlul 8, articolul I; text similar în Compilatae Constitutiones, partea I, titlul I, articolele 9-10.
Această prevedere constituţională a ajuns să fie receptată în mediul românesc ca un important
privilegiu, abaterile de la el fiind prompt semnalate, şi chiar dacă solicitările clerului românesc nu
au primit întotdeauna rezolvare favorabilă, atitudinea sa defensivă îşi păstrează importanta, ea
constituind în fapt singura formă de promovare a unui interes în primă instanţă românesc.
84
Sunt cunoscute documentar cazurile vlădicilor Ilie lorest, Gheorghe de Putivlia, Sava Brancovici şi
al grecului loasaf.
82
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Istvan a codificat măsuri similare privind funcţionarea sa la nivel episcopal 85 •
Sfinţirea de către mitropolitul Ungrovlahiei şi corectivul care s-a adus uneori prin
procedarea la o realegere, canonică, a arhiereului bălgrădean nu au putut împiedica
pasul următor spre Reformă şi anume refuzul subordonării faţă de Patriarhia
constantinopolitană şi aşezarea principelui (calvin) în calitate de patron suprem al
Bisericii româneşti, după acelaşi model al Bisericii Reformate maghiare. Astfel, la
I 682, cu prilejul procesului de destituire a vlădicăi Ioasaf, preotul Nicolae Pop din
Sebeş depunea mărturie că, la protestul episcopului grec în legătură cu modul în
care a fost judecat şi depus Sava Brancovici, asupra căruia îşi putea exercita dreptul
de jurisdicţie doar patriarhul, protopopul Ioan Zoba din Vinţu de Jos ar fi răspuns:
"patriarhul nu are a face nimic cu noi, asta e treaba principelui sub a cărui putere
stăm, şi darea nu o plătim patriarhului, ci împreună cu toată ţara o plătim
principelui şi puternicului împărat turcesc" 86 • Disocierea între jurisdicţia spirituală
a patriarhiei ecumenice şi statutul de supuşi fideli faţă de un principe eretic şi altul
păgân nu este un nonsens, ci ea ilustrează conştientizarea poziţiei fragile pe care o
ocupa Biserica românească transilvană, aflată la discreţia unor forţe care puteau
deveni în orice moment ostile. Privind lucrurile strict din perspectiva elementelor
pe care le pune în discuţie procesul mitropolitului Ioasaf (demiterea preoţilor
recăsătoriţi, lipsa de interes pentru utilizarea limbii române în cult şi tipărirea de
cărţi calvine, precum şi contestarea unui for judiciar constituit în afara normelor
prevăzute de canoanele sinoadelor ecumenice), înlăturarea sa îşi găseşte explicaţia
în poziţia dogmatică intransigentă a vlădicăi, care a refuzat orice compromis cu
calvinismul. Analizând însă atitudinea celor care îl aduc în faţa tribunalului pentru
că şi-a obţinut vlădicia cu bani şi nu ştia româneşte, din perspectiva următoarelor
două decenii de istorie a Bisericii transilvănene în care, prin literatura publicată, a
fost întărită comuniunea cu ortodoxia şi rămânerea în cadrele acesteia a fost
explicit afirmată cu prilejul sinoadelor de unire cu Roma, putem interpreta gestul
lor ca pe o primă dovadă a conştientizării rolului pe care Biserica îl putea avea în
propăşirea neamului românesc, sesizăm graba cu care ei încercau să iniţieze acest
progres şi preţul enorm pe care erau dispuşi să-I plătească aceşti corifei ai spiritului
naţional modern. Această separare a ortodoxiei transilvane, care a funcţionat doar
la stadiul de atitudine individuală, nu a fost gândită ca o rupere a comuniunii în
credinţă, ci ca o afirmare a unei autonomii necesare în contextul dat de raporturile
interconfesionale şi interecleziastice din epocă. Evoluţia Bisericii româneşti spre
naţional, evoluţie favorizată şi chiar obligatorie în Transilvania, unde etnicul şi
confesionalul începuseră să se întrepătrundă până la identitate şi unde ortodoxia era
oficial numită "credinţă valahă'', explică mult mai bine detaşarea sa de restul
Bisericilor ortodoxe şi calitatea de '.'Biserică reformată" decât presupusul
filocalvinism al unora dintre reprezentanţii săi şi, în acelaşi timp, face inteligibilă şi
chiar firească poziţia de intermediari a episcopilor între programul reformator pe
85

86

Canoanele 90 şi 91 din celebrul său corpus intitulat Canones ecclesiastici ex veteribus qua
Hungariensibus qua Transilvaniensibus in unum collecti. [Albae Juliae MDCXLIX, typis
principis ].
Szilăgyi S„ op. cit., XVII, p. 293; în traducere românească la Şt. Meteş, op. cit„ p. 305-306.
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care erau nevoiţi să-l accepte spre a obţine confirmarea în funcţie şi crezul ortodox
pe care îl profesau în momentul hirotonirii. Calvinizarea episcopatului bălgrădean
nu a fost deci consecinţa aplicării programului calvinizator în litera şi spiritul său,
ci o parte a mai largului fenomen de contagiune mentală care în mod inevitabil s-a
extins şi asupra Bisericii româneşti, calvinismul şi pretenţiile Bisericii Reformate
maghiare contribuind doar la trasarea direcţiilor şi la impulsionarea procesului de
modernizare şi adaptare la nevoile societăţii ce au caracterizat evoluţia ierarhiei
ecleziastice româneşti transilvănene pe parcursul veacului al XVII-iea.
Protopopiatul,
prin
accentuarea
atribuţiilor
arhidiaconale
şi
87
arhipresbiteriale preluate după modelul occidental , a devenit piesa de rezistenţă a
edificiului ecleziastic transilvănean din secolul al XVII-iea. Obţinerea noii
fizionomii, apropiată până la identitate de cea a seniorului calvin, a fost atent
urmărită de oficialităţile politice şi de cele ecleziastice maghiare, colaboraţionismul
protopopilor fiind de natură să asigure atât aplicarea programului calvinizator la
nivelul comunităţilor româneşti, cât şi controlul asupra vlădicilor mai puţin dispuşi
la obedienţă faţă de superintendent. Deţinătorii acestei funcţii trebuiau să vegheze
la utilizarea limbii române în cult, învăţarea catehismului, înlăturarea
"superstiţiilor" şi adaptarea ritualului de la botez şi cununie după cel practicat de
Biserica maghiară, precum şi la aplicarea prescripţiilor referitoare la acordarea
divorţului, fiind la rândul lor subordonaţi superintendentului calvin, direct sau prin
intermediul mitropolitului albaiulian 88 • De remarcat însă că din acest vast program
la 1682, cu prilejul confirmării ca protopop de Haţeg a preotului Iosif Fărcaş din
BăieJti, grincipele Mih~i Apa~ reţinea doar ~bligativitatea ţi~erii slujbelor în. limba
romană, deşi preotul m cauza poate fi bănmt că ar fi fost dispus să facă mat mult.
Fiul său, tot Iosif Fărcaş, a optat deliberat pentru calvinism, fiind ultimul deţinător
al calităţii de păstor sufletesc al calvinilor din Haţeg, care a oficiat slujbele şi în
limba română.
Calvinizarea instituţiei protopopiale poate fi exemplificată cu următoarele
însuşiri şi atribuţii ale deţinătorilor săi: alegerea în cadrul sinodului protop~iatului
respectiv şi confirmarea în cadrul sinodului general al Bisericii româneşti - fapt
în flagrant dezacord cu dreptul arhiereilor ortodocşi de a-şi numi ei înşişi
subalternii, fără respectarea altor formalităţi; dreptul de a dispune de parohiile
aflate în jurisdicţie, pe care le puteau conferi preoţilor solicitanţi după prealabila
consultare a enoriaşilor91 - atribuţie episcopală după normele canonice bizantine;
În Biserica medievală occidentală arhidiaconul îl reprezenta pe episcop în plan temporal şi
contencios, iar arhiprezbiterul era vicarul său în plan spiritual, L. Willaert, Apres le concile de
Trente. La Restaura/ion catholique. 1563-1648, I, seria Histoire de l 'Eglise depuis Ies origines
jusqu 'a nos jours, XVIII, Paris, 1960, p. 79.
88
Vezi Anexele IV-VI.
89
A. A. Rusu, Aspecte din istoria protopopiatului Haţeg la sfârşitul secolului XVII, în Mitropolia
Banatului. XXXV (I 985) nr. 3-4, p. 226.
90
Punctul 12 al programului calvinizator (Anexa II).
91
Confonn recomandărilor făcute într-unul din sinoadele Bisericii româneşti întrunite la 1675, în care
se solicita ca ·'nice un popă în popor, fără ştirea protopopului să nu se tocmească. lară carele se va
tocmi fără ştire, să fie oprit din popie'' şi ca "'tot protopopul să nu primească nice un preut în popor
87
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participarea cu vot activ şi decisiv la lucrările sinodului general 92 , atât în cadrul
sesiunilor ordinare ale acestuia cât şi a celor extraordinare, întrunite cu scopul
alegerii sau depunerii mitropolitului - atribuţii de asemenea episcopale confonn
Pravilei, legiferate însă în Transilvania prin hotărâre dietală şi prin prevederile
programului calvinizator; dreptul de a prezida sinodul protopopia) ca for de primă
93
instanţă, atât în problemele penale ale preoţilor cât şi în cele matrimoniale ale
enoriaşilor - cel din unnă aspect fiind doar de competenţa episcopilor în Biserica
Răsăriteană.

Limitarea însă a introducerii tuturor acestora la perioada influenţei calvine
devine discutabilă în momentul adâncirii investigaţiei asupra istonet
protopopiatului în Biserica românească din Ardeal. La 4 decembrie 1628, într-un
moment în care este adevărat că prozelitismul calvin fusese reiniţiat dar ingerinţele
asupra vieţii spirituale a românilor se aflau abia la început, mitropolitul Ghenadie
Bradi, reconfinnându-1 pe protopopul Ianăş din Hunedoara, îl însărcina "a socoti
întru toate lucrurile legii, alegându sventele beseareci de acoperiş, de ţinterimuri şi
de săcriul din lăuntru, cum isprăvesc preoţii, şi cum învaţă sfânta evanghelia, şi toţ
oamenii cum petrecu şi cum ascultă, şi de toate necăderile să socotească pănna al
cincele văr, şi de cuscrii, şi de cumetrii, de carii se mestecă, cu ştire şi fără ştire, şi
de oameni cari îş lasă muerile, aşijderea şi muerile care-şi lasă bărbaţii. Dereptu
aciae şi voi preoţilor şi cu tot cliricul besearecilor să aveţ asculta de toate de ce va
da protopopul învăţătură, pentru că i-am dat puteare cum, unde va fi leage,
94
împreună cu giuraţii să poată despărţi şi birşăglui, cu dereptate" . Dreptul de a
acorda divorţul este deci anterior concentrării atenţiei superintendenţiei maghiare
asupra colaborării cu protopopiatul în vederea calvinizării Bisericii româneşti,
contribuţia Refonnei protestante la acest nivel constând cu precădere în combaterea
abuzurilor şi a uşurinţei cu care se proceda la desfacerea căsătoriei.
La fel de utilă este şi comparaţia cu statutul protopopilor în spaţiul
românesc extracarpatic, crezul comun profesat asigurând, până la un punct, o
evoluţie instituţională similară. Astfel, la 21 mai 1762 mitropolitul Grigore al
Ungrovlahiei îi recomanda viitorului protopop de Muscel ca, "de vor fi ţiind
călugări ieromonaşi besearici dă mir sau vor şădea cu mireanii, să nu-i îngăduiască.
De vor fi preoţi striini, să slujască liturghie, făr de blagosloveniia noastră, să ne
facă noao în ştire. [ ... ] Să cerceteze şi pentru curvii şi preacurvii şi de amestecările
de sânge, de frate cu sor, de văr cu vară, de cumetri cu cumetre, de vor face curvii,
de feate mari şi de văduve, de să vor afla greale, de ceia ce răpescu featele cu de-asila şi de ceia ce ţin posadnice şi şăd necununaţ, şi de cei ce ţin a patra nuntă şi de
cei ce vor cununa pre unii ca aceştea, ori preoţii ori naşii lor, de votri sau voatre, de
pănă nu va aduce carte de la protopop, unde au fost nainte, cum s-au purtat", P. Maior, op. cit., p.
255-256. şi T. Ci pariu. Acte şi fragmente ... , p. 148-150.
92
Punctul 11 al programului calvinizator.
93
"Când va avea lege sau pâră popa cu un mirian, [. „] când va căuta mirianul pre popa, să-l caute
înaintea protopopului, în for, sau la vlădica", prevedere a sinodului din 14 septembrie 1700. la P.
Maior. Istoria Besericei Românilor, Buda, 1813, p. 356.
94
Vezi textul documentului la T. Cipariu. Acte şi fragmente „ „ p. 253-254, şi N. Iorga, Studii şi
documente cu privire la istoria românilor, XII, Buc., 1906, p. 281.
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fennecătoare şi de învrăjbitoare, să poruncească preoţilor să nu cuminece pre
nimeni neispovedit, ori Romăn fie, ori Ţigan [. „]"95 • La 24 februarie 1649 Vasile
Lupu le confinna protopopilor competenţa, conferită prin intennediul episcopului
eparhiot, să judece "cuscrii, cumătrii, cununii, sînge amestecat" şi alte nelegiuiri
care, potrivit canoanelor, erau rezervate judecăţii arhiereşti 96 • Tot în Moldova, la
1679, Duca-vodă îi cerea episcopului de Huşi "să trimită în ţinutul Fălciului
protopopi ori popi care [ ... ] să poată cerceta despre sânge amestecat [ ... ], cununii
şi alte lucruri să le globească şi să le cerceteze'', iar la 1775 viitorul protopop
trebuia "să aibă a judeca toată partea bisericească, după pravilă, încă de
amestecarea sângelui şi de răpirea fetelor, pe unii ca aceea să globească pe fieşte
care după putinţa lor, însă pe care-l va afla în vină mare, sau de amestecarea
sângelui sau de împreunarea ce nu s-a văzut, fiind de rudenie să-i aducă la P. S. Sa
Părintele Mitropolit, ca să le facă judecata după pravilă'm. Exemplele, chiar dacă
unele sunt târzii, ilustrează o situaţie care nu se schimbase prea mult în ultimul
secol. Spre deosebire de Transilvania, în spaţiul extracarpatic constatăm că, cel
puţin atunci când nu era vorba de un abuz, competenţa episcopală a protopopilor
era doar una delegată. Funcţionarea episodică a episcopatului în Ardeal, cel puţin
în unele perioade, precum şi lipsa unor jurisdicţii bine precizate au făcut imposibilă
asigurarea unui control eficient în teritoriu, preluarea atribuţiilor episcopale de
către reprezentanţii treptelor ierarhice inferioare devenind astfel, aici, un abuz
inevitabil şi chiar necesar.
Însuşirea anterioară, fie şi numai parţială, a unor atribuţii apreciate ca
specifice în cadrul Bisericii Refonnate maghiare a uşurat influenţa acesteia,
contribuţia
calvinismului la conturarea fizionomiei protopopului român
concentrându-se îndeosebi asupra generalizării şi sublinierii lor. Marele său impact
s-a resimţit în fapt la nivel mental, implicarea efectivă a protopopilor în
administrarea şi conducerea Bisericii româneşti, a singurei instituţii reprezentative
a românilor din Ardeal, fiind de natură să genereze apariţia la nivelul elitei
ecleziastice a unei conştiinţe politice. Desigur, dreptul de a-şi judeca şi depune
superiorul este unul de sorginte indiscutabil protestantă şi aplicarea lui s-a făcut cu
concursul făţiş al ierarhiei calvine maghiare. Dar interesele care au fost promovate
în momentele exercitării sale, chiar dacă nu au putut fi afişate şi chiar dacă au fost
conştientizate de foarte puţini dintre cei care au subscris efectiv la demiterea
vlădicilor, au fost departe de a favoriza calvinizarea Bisericii româneşti. Evoluţia
sa spre o Biserică românească şi naţională este opera aplicării programului
refonnator, cu acordul nemijlocit al protopopilor, dar selecţia şi adaptarea care i sau aplicat, rod al înţelepciunii aceloraşi, au "reformat-o" fără a-i schimba crezul şi
deci fără a o transfonna într-o Biserică protestantă. A~eastă "refonnă" a constat în
fapt în modernizare şi eficientizarea prezenţei sale în viata credinciosului român, ca

95

N. Iorga, op. cit., Vil, p. 53-54.
Gh. Cronţ, Instanţele de judecată ale bisericii din Ţările Române în secolele XIV-XVIII, în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Lll ( 1976) nr. 5-6. p. 345.
97
G. Chirică., Cercetări istorice asupra legislaţiei bisericei romăne din secului al XVII şi XVIII, teză
pentru licenţă, Bucuresci, 1895. p. 88-89.
96
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prim pas spre eficientizarea sa pe scena politică şi asumarea luptei pentru
transformarea credinciosului în cetăţean.
O evoluţie similară, spre conturarea unei conştiinţe a reprezentativităţii, a
cunoscut-o şi nivelul ierarhic al preoţimii. Participarea la sinoadele electorale şi la
cele organizate pentru destituirea mitropoliţilor, precum şi diplomele princiare
cuprinzând minime scutiri economice au contribuit la familiarizarea sa cu
responsabilităţile presupuse de un statut elitar, statut subliniat· uneori şi prin
deţinerea unei diplome nobilitare. Cât priveşte implicarea preoţimii în efortul de
aplicare a programului calvinizator, cazurile utilizării literaturii protestante
specifice (catehisme, texte rituale, predici) au coexistat cu cele în care preoţii înşişi
au purces la traducerea cărţilor de slujbă ortodoxe sau la alcătuirea discursurilor
antiprotestante, ambele atitudini contribuind în fapt la însuşirea reformei, chiar
dacă aparent s-au situat pe o poziţie antagonică.
Latura cea mai vizibilă a transformărilor calvinizante suferite la nivel
instituţional de Biserica românească ardeleană o constituie instituţiile cu caracter
colectiv: epitropii, consistoriul, sinodul protopopia) şi sinodul general.
Epitropii - "titorii", după terminologia românească a epocii, erau aleşi în
cadrul sinodului general şi confirmaţi prin diplomă princiară. Autorul Zaconicului
- o adevărată constituţie a Mitropoliei bălgrădene, text a cărui redactare a rămas
din păcate în stadiul de proiect - face o delimitare precisă între cei care s-au îngrijit
de Biserica românească dintotdeauna şi "titorii adevăraţi", despre care ştie că au
fost "rânduiţi atuncea întâi [... ] în vlădicia mitropolitului Sava Brancovici"98 • La
început aceştia formau un grup de patru persoane: doi protopopi şi doi laici,
însărcinaţi cu administrarea bunurilor deţinute de Mitropolie, cu organizarea
vizitaţiilor canonice întreprinse de mitropolit şi cu convocarea sinodului general.
Într-o formulă mai largă, în care se adăugau alţi doi-trei membri ai clerului, de
preferinţă protopopi, grupul primea denumirea de "juraţi ai scaunului Mitropoliei"
sau, cu un termen preluat din nomenclatura latină, consistoriu99 , având rostul de a
legifera între sesiunile sinoduli.Ji general. Ceea ce apropie aceste instituţii de
98

Autorul nu îşi mai aminteşte data exactă când au fost aleşi primii titori, dar le cunoaşte numele. În
cazul că nu avem de-a face cu o scăpare de memorie, faptul că doar trei dintre ei se regăsesc în
primul document cunoscut care atestă existenta unor astfel de functionari, datat 24 mai 1667,
Szilâgyi S., op. cit., XIV, p. 267-268, dovedeşte că instituţia "titorilor adevărati'' este anterioară
acestei date (pentru textul Zaconicului vezi trimiterile de la nota 41 ).
99
Acest termen apare în două contexte: punctul 12 al programului calvinizant, prin care li se
recomandă vlădicilor să numească protopopii cu acordul unanim al consistoriului, şi demiterea lui
Sava Brancovici, descrisă în actul de confirmare a urmaşului său, Iosif 13udai, unde se spune că
judecata s-a tinut "in facie Consistorii eiusdem conventus [ ... ] universorum Seniorum et pastorum
Valachorum graeci et Rasciani ritu. in eodem generali conventu'" (vezi Anexa XVII). Deoarece
programul de calvinizare a fost reprodus ad Iii/eram între 1643 şi 1692 în toate diplomele de
confirmare a mitropoliţilor iar dintr-o altă sursă se ştie că protopopii erau desemnati ''dela săborul
mare'', în lipsa avizului său arhiereul putând conferi doar o jurisdiqie temporară, de ''ispravnic'".
Vezi cazul Popii Ion din Hunedoara, numit de vlădica Teofil la 9 aprilie 1697 ca protopop
''interimar", până la întrunirea soborului, T. Cipariu. Acte şi fragmente ... , p. 254-255, şi N. Iorga,
op. cit., XII, p. 282, datare greşită în 1696. Se poate presupune că utilizarea denumirii de
consistoriu în primul context era improprie, termenul desemnând în realitate soborul mare.
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calvinism este funcţionarea lor, la o scară mai redusă ce-i drept, după· modelul
curatorilor şi consistoriului Bisericii Refonnate maghiare şi, cel puţin în
momentele critice, calitatea lor de instrumente ale prozelitismului. Grav nu era
faptul că laici şi membrii ai clerului inferior se ocupau de problemele
administrative ale Bisericii, ci că ei făceau acest lucru în virtutea unor prerogative
conferite de forţe externe şi ostile ortodoxiei.
Sinodul protopopia/, numit sobor mic' 00 sau, cu un tennen inspirat din uzul
Bisericii Refonnate maghiare, sobor parţial 101 , funcţiona ca organ ajutător al
protopopului, în cadrul căruia acesta oficia judecăţile, având şi rol electiv când
protopopiatul rămânea vacant. Compoziţia sa diferea probabil, ln funcţie de
problemele pentru care era întrunit. Ceea ce este cert şi constituie un aspect care îl
apropie până la identitate de instituţia sinodului parţial ce funcţiona în Biserica
102
Refonnată maghiară este componenţa sa mixtă, fiind fonnat din clerici
şi
103
mireni • Deoarece unnele documentare despre întrunirea sa şi problemele
abordate sunt întâmplătoare, nu se poate preciza momentul când a luat naştere acest
for în Biserica Ortodoxă din Transilvania, funcţionarea lui anterioară reactivării
prozelitismului calvin fiind însă mai mult decât probabilă 104 . Lipsa unor menţiuni
speciale în programul refonnator poate fi considerată şi ea o dovadă a preexistenţei
instituţiei, aportul Refonnei protestante limitându-se în acest caz la sublinierea
rostului său disciplinatoriu, paralel cu întărirea prestigiului instituţiei protopopiate,
şi la utilizarea sa ca instrument în procesul refonnator.
Sinodul general, prin atribuţiile pe care le-a avut, poate fi apreciat ca cea
mai importantă instituţie administrativă ce a funcţionat în cadrul Bisericii
româneşti din Transilvania în decursul secolului al XVII-iea. Compus din
mitropolit, protopopi şi delegaţi ai preoţimii 105 la care, cel puţin în momentele de

Capitolul al zecelea al Zaconicu/ui Mitropoliei bălgrădene unna să conţină infonnaţii "De
mici ale eparfielor".
101
Iosif Stoica, episcop al Maramureşului la cumpăna veacurilor XVII-XVIII. utilizează formula
"parţialiş săbor", N. Iorga, op. cit., XII, p. 233.
102
O scrisoare din 31 iulie 1689 a vlădicăi Varlaam către magistratul din Bistri\a prin care îl
recomandă pe popa Grigore din Mititei ca "rânduit să fie giurat lângă protopopul'', sugerează că
asesorii din rândul preoţimii funcţionau prin decizie arhierească, N. Iorga, Documente româneşti
din arhivele Bistriţei, II, Buc., 1900, p. 68-69.
103
O însemnare din 1687, al cărei subiect îl reprezintă atribuirea unui exemplar din Cazania lui
Varlaam, îi menţionează pe membrii adunării în cadrul căreia s-a desfăşurat procesul: 5 preoţi şi 3
mireni, sub preşedinţia protopopului, N. Iorga, Studii şi documente ... , XIII, p. I02, şi F. Dudaş,
Memoria .. „ p. 147. Un proces similar s-a desfăşurat la 1689. cu prilejul unei vizitaţii a
mitropolitului Varlaam în vidicul Lăpuşului, în prezenţa a "cîţiva protopopi şi preoţi şi alţi oameni
de cinste", F. Dudaş, Memoria .. „ p. 149. În 1693 locuitorii din Tatrău au fost afurisiţi de
mitropolitul Teofil pentru că au refuzat să participe la un sinod fonnat din preoţi şi săteni:
Hunnuzaki, XV /2, p. 1455; N. Iorga, Documentele Bistriţei ... , li. p. 89.
104
Confinnarea la 1628 a dreptului protopopului lanăş din Hunedoara de a judeca procesele de divorţ
"împreună cu giuraţii'' (vezi trimiterile de la nota 94) sugerează o funcţionare anterioară a sinodului
protopopia!, cel puţin pentru această categorie de probleme.
105
Punctul 11 al programului refonnator îi recomandă viitorului mitropolit ·•quod singulis annis,
universis Officio Vladicali ejus subexistentibus Pastoribus generalem indicei Synodum".
100

săboarele
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cumpănă, s-au putut adăuga şi asesori laici' 06 , "săborul mare" s-a întrunit cel puţin

o dată pe an, cu o regularitate care, începând din 1643, datorită pretenţiilor de
suveranitate asupra Bisericii româneşti manifestate de superintendenţi, e posibil să
nu fi fost întreruptă decât în perioadele de criză politică pe care le-a traversat
Principatul. Nu se poate preciza dacă hotărârea dietei din 1579 referitoare la
dreptul preoţilor români de a-şi alege episcopul reprezintă actul său de naştere sau
doar confirmarea funcţionării sale anterioare 107 , în acest ultim caz fizionomia sa
necanonică după Pravilă fiind inspirată de modelul sinodului diecezan din Biserica
Romano-Catolică sau determinată de funcţionarea precară a ortodoxiei în
Transilvania.
Dacă în ceea ce priveşte componenţa sinodului general nu se poate preciza
cu exactitate care a fost contribuţia Reformei protestante, influenţa calvină poate fi
depistată la nivelul atribuţiilor sale de alegere şi destituire a mitropolitului, precum
şi în controlul pe care îl exercita asupra întregii sfere de competenţă a Bisericii
româneşti (numirea în funcţiile ecleziastice şi administrative, aprobarea cărţilor de
cult, calitatea de for judiciar). Un detaliu suplimentar dar foarte sugestiv îl
constituie puterea cu care era investit notarul soborului mare, al cărui rol era
similar celui de vicar episcopal.
Gândită ca o posibilitate de manevră a episcopatului, creşterea puterii
protopopilor a contribuit la conturarea în cadrul Bisericii ardelene a unui alt aspect
specific Reformei protestante şi anume la însuşirea atributului naţional. Biserica
Ortodoxă din Transilvania a devenit mijlocitoare pentru "folosul şi întrămarea
neamului nostru rumănescu" 108 , ajungând să se adreseze principelui cu formula
109
"toţi protopopii şi cu tot săborul rumânilor din Ardeal" . A generat de asemenea
conştiinţa reprezentativităţii, primul pas spre conştiinţa politică, oferind, prin
intermediul soborului mare, cadrul instituţional propice pentru prima sa
manifestare' ' 0 •

4. Nivelul jurisdicţional. Acest nivel a fost privit de superintendenţia
atât ca o cale directă şi deci mai rapidă de răspândire a mesajului
Reformei protestante între români, cât şi ca modalitate de extindere a propriei
influenţe 111 , în spiritul episcopalismului absolutist calvin inspirat după modelul

maghiară

În functie de situaţie, aceştia au fost fie reprezentanti ai puterii politice (prezenţi la lucrările
sinoadelor transfonnate în tribunale de judecată a arhiereilor, Szilăgyi S .. op. cit., XVII, p. 302), fie
ai credincioşilor români (a căror participare e semnalată la sinoadele electorale - vezi Anexa XVII,
nota 161). Nu includem aici în discuţie sinoadele care au aprobat unirea cu Roma a căror
componentă se pare că a fost una specială., detenninată de specificul problemei pentru care au fost
convocate.
107
Vezi Szilăgyi S., op. cit., III, p. 144.
108
Scop declarat în prefaţa Cărării pre scurt pre fapte bune îndereptătoare. Sas-Sebeş, 1685, p. 2.
109
Sicriul de aur, Sas-Sebeş, 1683, f. 3'.
110
Actele unirii cu Roma. emise în cadru sinodal, reprezintă prima expunere a unui program
românesc cu valenţe social-economice şi politice.
111
La 6 aprilie 1643, în contextul presiunilor exercitate asupra mitropolitului Simion Ştefan,
superintendentul Geleji îi adresa principelui mulţumiri pentru sprijin, sperând ''că sărmana noastră
106
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absolutismului princiar clădit în Transilvania pe preceptele calvinismului. Perioada
în care cele două tendinţe dominatoare s-au aflat la unison se plasează cronologic
în timpul domniei principelui Gheorghe Rak6czi I (1630-1648) şi a
superintendenţiei lui Geleji Katona Istvan ( 1633-1649), aceasta constituind epoca
maximei presiuni a confesionalismului practicat de Biserica Reformată maghiară.
Raza sa de acţiune nu i-a cuprins doar pe românii ortodocşi, ci s-a extins, cu
consecinţe care au mers de la proferarea unui spirit sectar şi până la condamnări la
14
115
moarte asupra catolicilor' 12, sabbatarienilor 11 3, unitarienilor' , luteranilor şi chiar
şi asupra curentelor de renovare spirituală manifestate în interiorul calvinismului
~
·116
msuş1
.
Lipsa actului prin care i-a fost impus mitropolitului Ghenadie Bradi primul
program reformator împiedică stabilirea exactă a momentului de debut al extinderii
jurisdicţiei superintendentului maghiar asupra Bisericii româneşti, textul primului
document care o atestă nefiind suficient de clar dacă acest fapt s-a produs înainte
de 1629, simultan cu impunerea celor cinci condiţii reformatoare, sau abia la 1638,
17
cu prilejul unei confirmări a diplomelor privilegiale ale preoţilor' • Două au fost
modalităţile prin care s-a încercat materializarea sa: subordonarea întregii Biserici
prin intermediul mitropolitului - prevăzută în variantele programului calvinizator
subscris de vlădici - şi subordonarea directă a unor protopopiate desprinse de sub
autoritatea vlădicăi. Experienţa practică a impus însă o combinare între cele două
căi, momentele de criză semnalând funcţionarea unei duble jurisdicţii, cea faţă de
biserică din Ţara Ungurească şi din Transilvania, cu ajutorul lui Dumnezeu, iată va putea să aibă în
viitor o stăpânire mai mare", I. Lupaş, op. cit„ p. 225.
112
Deşi era declarat religie receptă, catolicismul fusese redus la un mic număr de parohii, în cea mai
mare parte prost deservite, asupra cărora veghea un vicar numit şi subordonat direct principelui.
Aceste neajunsuri au fost reproşate principelui la 24 aprilie 1640. aşezarea cu acest prilej în balanţă
a statutului Bisericii Catolice cu cel al Bisericii Ortodoxe probând ocuparea unei poziţii mult mai
favorabile de către cea din unnă, Szilăgyi S., op. cit.. XIX, p. 489-490.
113
Anul 1638 a constituit momentul celor mai grele încercări la care au fost supuşi sabbatarienii,
legislaţia emisă şi procesele intentate ţintind spre dispari\ia acestei secte de pe scena religioasă a
Transilvaniei, ibidem, X, p. 182-210.
114
La 10 mai 1647, prin decret princiar, preoţii unitarieni au fost subordonaţi superintendentului
calvin în problemele referitoare la comportament şi morală, J. Benko, Milkovia, sive antiqui
episcopatus Milkoviensis. II, Viennae, MDCCLXXXL p. 609-61 O. Pentru o comparaţie între
statutul arhiereului român şi cel al superintendentului unitarian vezi Anexele IIA şi llB.
115
Polemica teologică promovată de Biserica Reformată maghiară nu i-a ocolit nici pe luterani şi n-au
lipsit nici încercările de imixtiune în viata internă a Bisericii Evanghelice. Colecţia de predici
Valtsag-litka tipărită la Oradea în 1645 a fost direc1ionată de autorul său, superintendentul Geleji,
atât împotriva musulmanilor, evreilor, catolicilor şi arienilor, cât şi împotriva luteranilor, asupra
cărora la 1638 a emis pretenţii jurisdicţionale. Vezi G. Murdock, Between Con/essional Absolutism
and Tolerat ion .„. p. 218-219.
116
Delimitarea faţă de prezbiterianism şi puritanism şi proscrierea lor a fost stabilită în sinodul
naţional de la Satu-Mare din iunie 1646, canoanele elaborate de Geleji ca unnare a acestui sinod şi
.publicate la 1649 constituind un atac frontal la adresa celor două curente teologice.
11
''[.„) ratificamus ita tamen ut quinque conditiones Episcopatus Walachicalis sibi collati
Serenissimo quondam Domino Principi Gabrieli praedecessori nostro compromissa ille se semper
observare et adimplere conetur et debeat, dependentiamque ab orthodoxo Hungaricalium
ecclesiarum Superintendente habeat'', I. Lupaş, op. cit„ p.198.
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superintendent dovedindu-se dependentă de păstrarea legăturilor cu mitropolia
bălgrădeană. Astfel, la 1643, din 20 de protopopi câţi declara superintendentul
Geleji că se aflau în toată ţara, 17 acceptaseră să semneze o declaraţie de
subordonare directă faţă de episcopul maghiar, dar cu teama "de preoţii de sub
ascultarea lor că nu-i vor unna". Ceilalţi, deşi fuseseră deja confinnaţi în funcţie
prin decret princiar cu condiţia să se subordoneze superintendentului, au preferat să
rămână în dependenţă faţă de vlădica, chiar dacă aceasta ar fi presupus restituirea
actului confinnaţional, declarând că "ei nu s-au rupt de vlădica românesc, cînd s-au
dat sub protecţia Măriei Tale, căci Românii i-ar ucide cu pietrii; este liber Măria Ta
să facă ce vrea cu ei, dar la aceasta ei nici acum nu se obligă". Aflat în impas,
Geleji devine mai concesiv, gândind "să las pe popa Ştefan, care din milostivirea
Măriei Tale este acum vlădică, să meargă măcar o dată între cei de sub ascultarea
mea, trimiţînd împreună cu el pe popa Gheorghe şi pe Molodiţ, fără de cari să nu
vorbească nimic cu nimenea, şi adunînd preoţii români la fiecare protopopie să-i
sfătuiască a primi condiţiunile şi articolele, căci fără ştirea şi îngăduinţa lui la nimic
nu ajung, şi să le dea poruncă să nu atace pe protopopi, căci aceia sunt la un înţeles
cu el. Şi îndeplinind această (însărcinare) [ ... ] să nu mai meargă altă dată în
mijlocul lor decît dacă ar fi trimis de mine" 118 • La 1647-1648 a avut Joc o nouă
răbufnire a spiritului prozelitist, în aceşti ani fiind emisă în cancelaria princiară o
adevărată avalanşă de confinnări pentru cei care exercitau atribuţii de protop,
ocrotirea "împotriva tulburării necuviincioase a vlădicului" fiind plătită cu
ascultarea faţă de "magyar orthodoxus pilspok", fără ca această jurisdicţie să o
anuleze pe cea anterioară 119 •
Unnătoarea descindere în forţă a Bisericii Reformate maghiare în
intimitatea Mitropoliei bălgrădene s-a petrecut abia la 1674, când întregul cler
românesc a fost avertizat de principele Mihai Apafi că l-a autorizat pe
superintendentul Tiszabecsi Gâspar să facă vizitaţie canonică, penniţându-i "se
aibă grije de toate besearecile româneşti ceale de supt stăpânirea noastră, şi se le
ocânnuiască după cunoştinţa sufletului său, îndreptând greşealele dintr'însele" 120 •
Se pare că episcopul maghiar a uzat de această pennisiune cu prea tnult zel, un an
mai târziu principele fiind nevoit să poruncească "cu străjnicie tuturor de ori ce
stare şi vrednicie, ca Bisericile răsăritene, Popii şi Protopopii să nu se smulgă de
121
cătră Scaunul Episcopilor răsăriteni de acum, şi de cei viitori" • Ultima
intervenţie, căreia însă nu-i cunoaştem exact conţinutul, a avut loc în 1678-1679,
printre alte necazuri pricinuite atunci mitropolitului Sava Brancovici de
superintendentul Mihai Topheus numărându-se şi acela că "şi unele eparhii le
desfăcură de sub jurisdicţia mitropolitană" 122 •

Scrisoarea către principe din 4 martie 1643. ibidem. p. 221-222.
Vezi Anexele III-VI.
120
Vezi Anexa XV.
121
Vezi Anexa XVI.
122
S. Dragomir, Fragmente din cronica sîrbească a lui George Brancovici. în Anuarul Institutului de
Istorie Naţională, li ( 1923), p. 61.
118
119
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Totuşi,

în momentele paşnice nimic nu părea să tulbure păstoria
asupra tuturor românilor care nu adoptaseră integral calvinismul.
Astfel, deşi prin diploma de confirmare în funcţie emisă la 1O octombrie 1643 erau
scoase de sub jurisdicţia mitropolitului Simion Ştefan "bisericile" (recte
protopopiatele, deoarece comunităţile româneşti calvine existente în aşezările
omonime se aflau oricum sub oblăduirea superintendentului maghiar) din Alămor,
Orăştie, Haţeg, Hunedoara, Ilia, Cetatea de Piatră şi cele trei protopopiate din Ţara
Făgăraşului, cel puţin o parte dintre ele (Orăştie, Haţeg, Hunedoara), dar e de
presupus că doar vitregia vremurilor le-a împiedicat şi pe celelalte, se pronunţau
deschis la 12 martie 1662 ~entru readucerea lui Sava Brancovici pe scaunul
mitropolitan de la Alba lulia 12 •
A fost exploatată şi pretenţia la autonomie a clerului din anumite teritorii
cu individualitate administrativă (Făgăraşul, Maramureşul), pentru care au fost
numiţi episcopi, dar nici această variantă de manipulare nu s-a dovedit a fi o cale
mai sigură şi mai rapidă de obţinere a rezultatelor scontate: Mihail Molodeţ, numit
episcop al Maramureşului în 7 iulie 1651 124 , accepta utilizarea în bisericile pe care
le păstorea a Cazaniei lui Varlaam 125, iar Popa Savul (care, la 12 a~rilie 1650,
primise o largă jurisdicţie în nord-vestul Transilvaniei şi Maramureş 1 6 ) şi Daniil
(episcop în Făgăraş, numit la 20 aprilie 166i 27 ) şi-au abandonat eparhia, plecând
unul în Moldova, celălalt în Ţara Românească.
Exercitarea dreptului de supervizare a activităţii instituţiilor ecleziastice
româneşti, deşi a stat în atenţia superintendenţiei maghiare pe parcursul a opt
decenii, nu a avut continuu aceeaşi presiune. Intervenţiile cu impact dur au fost
urmate de perioade de relativă linişte, fapt care pe de o parte a anulat efectele
confesionalizante ale celor dintâi, pe de alta a împiedicat o răbufnire de masă în
momentele critice. Împrocesarea şi demiterea vlădicilor a fost astfel limitată la
statutul de problemă internă a Bisericii româneşti, în ciuda contribuţiei majore şi nu
întotdeauna din umbră a ierarhiei calvine maghiare la înlăturarea lor 128 • Chiar şi
conducerea şi administrarea eparhiei se pare că nu a fost mereu atât de strict
129
supravegheată precum prescriau limitele programului calvinizator , jurisdicţia
mitropoliţilor

123

A. Veress, op. cit., XI. p. 18.
Anexa VIII.
125
Vezi F. Dudaş, Memoria „„ p. 81.
126
Anexa VII.
127
Anexa XII.
128
Destituirea lui Ilie lorest s-a f'OCut cu concursul predicatorului curţii prmc1are, viitorul
superintendent Gheorghe Csulai, după cum· ne informează actul de recomandare către ţarul Rusiei
pe care i l-au dat arhiereii moldoveni, I. Lupaş, op. cit„ p. 230. La scurtă vreme după obţinerea
episcopatului, Mihai Topheus a început persecuţia împotriva lui Sava Brancovici, cerându-i
principelui ''încă şi putere armată, pentru a îndeplini dorinţele sale'', conform spuselor fratelui
mitropolitului, la S. Dragomir. op. cit., p. 63.
129
Deşi funcţionarea la nivelurile superioare ale ierarhiei ecleziastice (protopopiat, episcopat) era
condiţionată de deţinerea unei diplome princiare (fapt valabil pentru toate confesiunile prezente în
Transilvania, dar care în cazul românilor constituia un prilej pentru reamintirea programului
calvinizator), se cunoaşte un singur caz de limitare a atribuţiilor specifice arhiereului: cel al lui Sava
Brancovici, pe care superintendentul Mihai Topheus 1-a oprit "de la toate lucrările arhiereşti, printr124
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superintendentului calvin asupra Bisericii româneşti fiind uneori folosită în însuşi
interesul acesteia 130 şi, culmea absurdului, chiar cu scopul conservării ortodoxiei 131 •

*

"Românii măcar de se făgăduiau ascultători superintendentului calvinesc,
tot credinţa şi legea cea părintească n'o părăseau, nici cuprindeau înoirile
calvineşti, ci pururea se scârbeau de acelea" - ne asigură cronicarul sas Georg
Haner 132 • Istoricii de mai târziu au fost ceva mai indulgenţi faţă de impactul
Reformei protestante, recunoscându-i contribuţia în viaţa spirituală a românilor,
raportându-se însă în mod special la partea sa negativă. Şi în perspectiva lor asupra
istoriei ecleziastice a românilor cea mai mare parte a românilor ardeleni apare ca
fidelă ortodoxiei, rezistând cu dârzenie avansului calvinizator asezonat ici-colo cu
un decret deteră poruncă zicînd, că în afară de voia episcopului calvin mitropolitul să nu săvîrşească
nici o lucrare izvorîtă din funcţia sa şi nu numai să nu culeagă nici un venit, dar îl opriră să aşeze şi
preoţi ori să îndeplinească alte lucruri bisericeşti'', S. Dragomir, op. cit., p. 61. Pentru ilustrarea
limitării funcţiei de conducere şi administrare a eparhiei avem de asemenea un singur exemplu
documentar, şi acesta târziu şi explicabil prin pretenţiile prozelitiste manifestate de această dată de
catolicism asupra Bisericii românilor. Astfel, la 9 aprilie 1697, într-un moment în care unirea cu
Roma fusese deja perfectată, superintendentul Veszpremi Istvan a supervizat actul de numire
temporară a Popii Ion în funcţia de protopop al Hunedoarei, arogându-şi titlul de "Erdelyi
Refonnatus magyar es olăh PUs~k'' (vezi trimiterile de la nota 98).
130
Plângerile preoţilor români în legătură cu dezinteresul manifestat de enoriaşi pentru retribuirea
serviciilor prestate au fost rezolvate favorabil. O enciclică a mitropolitului din 27 iunie 1688 anunta,
''(pre)cum au rănduit ţara cu cinstitul pişpecul Horti lştioan şi părintelui [!] vlădica Varlaam în
săborul mare în Belgrad aceasta sămbrie se-i die popilor rumăneşti, din toată \ara Ardealului în
· toate satele rumâneşti", iar în caz de neînţelegeri ·'ta casa popii se nu mergă nice la marha popilor,
nice cu birăul, nice cu solgăbirăul nice cu birăul satului, fără ştire pişpecului al craiului şi fără ştire
vlădicăi'·, T. Cipariu, Acte şi fragmente ... , p. 264. Documentul este o pretioasă mărturie pe de o
parte a grijii fată de statutul preotului român, pe de alta pentru statutul superintendentului de garant
al respectării reglementărilor vizând limitarea abuzurilor la care era supus clerul românesc din
partea oficialităţilor şi a propriilor enoriaşi.
131
Pentru exemplificare vezi: S. Dragomir, Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardeal în
secolul XVIII, I, Sibiu, 1920, p. 15-18; idem, Românii din Transilvania şi unirea cu Biserica Romei.
Documente apocrife privitoare la începuturile unirii cu catolicismul roman (1697-1701), în
Biserica Ortodoxă Română, LXXX (1962) nr. 9-10, reprint Cluj, 1990, p. 70; Al. Filipaşcu, Istoria
Maramureşului, Buc., 1940, p. 134; Şt. Lupşa, Biserica ardeleană şi "unirea" în anii 1697-1701.
Buc„ 1949; Şt. Meteş, Românii din Ţara Bîrsei, a Făgăraşului şi din Trei-Scaune-Secuime şi
unirea cu Roma, în Mitropolia Ardealului, Vlll ( 1963) nr. 1-3: O. Ghitta, Episcopul Iosif de
Camillis şi românii din "părţile ungureşti", în Studia Univ. - Cluj, XLII ( 1997) nr. 1-2, p. 72. Cea
mai plină de semnificaţii. atât pentru că este izvorâtă din mijlocul uneia dintre comunităţile
româneşti care au stat cel mai mult în atenţia Refonnei, cât şi pentru mijloacele de precauţie
prevăzute, este atitudinea unei părţi a preotimii hunedorene, înregistrată documentar la 28
noiembrie 1700, de a rămâne în dependentă faţă de superintendentul calvin, în condiţiile în care
vlădica Atanasie Anghel optase pentru unirea cu Roma Declaraţia curatorilor Bisericii Refonnate
maghiare că ''nu vom face nici o schimbare şi nu vom viola religia şi ritul lor'· - explicabilă în noul
context - are o mare relevantă pentru timpul trecut, fiind evident că, în ciuda presiunii prozelitiste,
nu se reuşise implantarea confesiunii calvine (pentru textul integral al documentului vezi Juhăsz A.,
Okumenikus IOrekvesek az Erdelyi Reformatus Egyhdz XVI. es XVII. szazadi IOrteneteben, în Szemle
Fuzetek, XIV ( 1994), p. 82, şi Sipos G., Roman reformatus eklezsidk oltalomlevele I 700-b61, în
Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica. Annales, 11/B (1995), p. 356-359.
132
A pud Şt. Meteş, Istoria Bisericii .„, p. 203-204.
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diplome de înnobilare şi recompense materiale. Restul fie a optat pentru un
calvinism integral şi integrator - prin structurile Bisericii maghiare. - în etnia
maghiară, fie a ocupat o poziţie intermediară, acei filocalvini cu rol de "coloană a
cincea", oportunişti îndatoraţi şcolilor calvine care, prin acţiunea lor de subminare
a ortodoxiei, pregăteau terenul pentru o convertire în etape, proces de durată lungă
dar cu o finalitate sigur favorabilă taberei protestante 133 •
Trebuie să subliniem mai întâi că ceea ce numim ortodoxie transilvană are
destul de puţin în comun cu teologia şi dreptul canonic şi chiar cu ritualul înţeles în
integralitatea sa profesate de Biserica Răsăriteană. Lipsa unei instrucţii sistematice,
funcţionarea precară la nivel superior a ierarhiei ecleziastice, raritatea cărţilor de
cult au făcut ca spiritualitatea românească să rămână destul de tributară credinţelor
şi practicilor rituale precreştine, calitatea de ortodox fiind cu adevărat
recognoscibilă doar la nivel jurisdicţional, în fermitatea cu care românii ardeleni şi
au exprimat apartenenţa la grupul eclezial aflat în dependenţă de Constantinopol.
Convieţuirea cu catolicismul, mai apoi cu denominaţiile protestante,
caracterizată uneori printr-un confesionalism îngust şi brutal, a determinat o
evoluţie în care, pentru a putea face ordine şi a limita inerentele abuzuri, nevoia de
autodefinire s-a intersectat mereu cu încercarea de penetrare a modelelor
occidentale, rezultând o simbioză între ceea ce era apreciat ca specific credinţei şi
ritului profesate de Biserica Răsăriteană şi o serie de elemente specifice modului de
funcţionare administrativă a celor occidentale. Filtrul Refonnei protestante la acest
nivel acţionând mai puţin în Transilvania, şi trecerea de la un model la altul a fost
mult facilitată.
În virtutea acestei evoluţii, similitudinea până Ia un punct a atribuţiilor
diverselor categorii care compuneau corpul sacerdotal al Bisericii româneşti cu cele
ale ierarhiei ecleziastice maghiare calvine, bazată pe antecedentele catolice, a făcut
mult mai uşor de receptat partea cu referire Ia latura administrativă a programului
reformator conceput de superintendenţi, însuşirea unor elemente care să apropie
ierarhia ecleziastică românească din Transilvania cât mai mult de calvinism fiind
dependentă de gradul de participare la dialog a fiecărei trepte ierarhice în parte.
Acest raport de proporţionalitate explică de ce unele instituţii au suferit o influenţă
calvină mai mare decât celelalte, raportul stabilit apoi între cele două Biserici dând
măsura influenţei pe care cea maghiară a avut-o asupra celei româneşti, balanţa
înclinându-se în direcţia calvinizării. Preexistenţa însă a elementelor de inspiraţie
occidentală în funcţionarea sa denotă că "Biserica românească refonnată" nu s-a
născut sub impactul prozelitismului calvin, ci prin acesta a început evoluţia sa în
ambianţa Reformei protestante. Istoria specifică a ortodoxiei în Transilvania ar fi
putut deci, în ultimă instanţă, să conducă spre soluţii asemănătoare.
Cum nu la fel au stat lucrurile în ceea ce priveşte structura credinţei şi a
ritualului, contribuţia Reformei protestante la acest nivel, deşi s-a vrut una
devastatoare, a fost nevoită să se limiteze o vreme Ia mult mai dificila sarcină a
O ultimă analiză vezi la E. Chr. Suttner. Anfănge einer zum Calvinismus tendierenden Theo/ogie in
der Orthodoxie Siebenbiirgens in der 2. Hă/fle des 17. Jahrhunderts, în XVI. lnternationaler
Byzantinistenkongrej3, Akten 1116. Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik, 62/5, p. 153-161.
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evanghelizării primare, utilizarea limbii române în cult - impusă prin programul de
calvinizare - dovedindu-se în scurtă vreme o annă eficace în mâinile ortodoxiei
însăşi. Contactul direct cu textul sacru şi, atât cât s-a putut, cu raţionalismul
instrucţiei protestante au tăcut posibilă prima ieşire în scenă a intelectualului român
ardelean, tributar metodei şi modului de expunere protestant, dar exprimând un
crez contrar, cel ortodox, asumat cu responsabilitate. Agent incontestabil al
Reformei, reforma pe care a promovat-o avea însă menirea de a scoate din letargie
Biserica şi neamul, cu scopul de a le aşeza alături de cele mai evoluate naţiuni ale
creştinătăţii.

Păstrarea nu doar a ritului, ci şi a raporturilor cu Ortodoxia reprezintă
garanţia că Biserica ardeleană profesa un crez nealterat în mod voit, conştient, în
ciuda prescripţiilor programului calvinizator, raporturile sale de subordonare faţă
de Biserica Reformată maghiară ajungând în timp să suplinească neplăcerile
determinate de statutul de confesiune tolerată pe care îl avea în Transilvania
credinţa românilor.
Tezaurul cultural pus în circulaţie, implicarea laicilor în viaţa Bisericii,
disciplinarea clerului şi a credincioşilor şi însuşirea unui comportam~nt care, prin
reiterarea sa frecventă, a generat coerenţă în funcţionarea ansamblului, toate sunt
roade ale dialogului cu Reforma protestantă şi, în acelaşi timp, elemente
constitutive ale unei fizionomii care detaşează net Biserica românească din
Transilvania de celelalte Biserici ortodoxe, probând "reformarea" sa, modernizarea
în fapt şi asumarea conştientă a responsabilităţilor. Între calitatea lor de scopuri
precis formulate în programul de calvinizare şi aceea de atribute ale ortodoxiei
transilvane se află aportul creator al clerului românesc ardelean.
În aceste condiţii, putem deci conchide că în secolul XVII în Biserica
românească ardeleană a funcţionat o convieţuire a riturilor, iar utilizarea
Catehismului a facilitat pătrunderea măcar a unor frânturi de dogme străine
ortodoxiei. Hotărâtor a fost însă impulsul spre organizare şi transformare a clerului
într-o elită conştientă şi cu adevărat reprezentativă. Soboarele generale întrunite
anual, discutarea problemelor preoţimii, dar şi ale credincioşilor, în soboarele
protopopiate, diplomele privilegiale acordate clerului prin bunăvoinţa princiară au
creat cadrul propice conturării pe de o parte a convingerii că Biserica este
principala responsabilă pentru propăşirea neamului, iar pe de altă parte a
conştientizării situaţiei umilitoare în care se afla el. Astfel, chiar dacă nu a
intermediat afişarea primului program politic românesc, acest rol revenindu-i
Bisericii Romano-Catolice, Reforma protestantă a oferit şi românilor ardeleni
prima lecţie de naţionalism modem.
134
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Prin hirotonirea arhiereilor bălgrădeni în Ţara Românească, prin vizitele în Moldova şi Rusia, prin
donatiile de carte făcute bisericilor ardelene de către domnii şi arhiereii din spatiul extracarpatic etc.
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Anexe 135
I.
Principele Gheorghe Rak6czi I îl
pe preotul Avram din Burda.

reconfirmă

1641 septembrie 30, Alba Iulia.
în funcţia de episcop al românilor din comilatul Bihor

Editii: Juhâsz lstvăn, A reformaci6 az erdelyi romanok kozăll, Kolozsvăr, 1940, p. 244-245;
Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane, Cluj, 1940, p. 213-217 (cu traducere
românească).

Reproducere: după copia contemporană
Regii, voi. XX, f. 46v-47'.

păstrată

la Arhivele Nationale Maghiare. Libri

Olăh pOspl!kseg
Georgius Rakoczy Oei gratia Princeps Transilvaniae, partium Regni Hungariae Dominus et
Siculorum Comes etc.
Fidelibus nostris universis et singulis, Spectabilibus, Magniftcis, Generosis, Egregiis et
Nobilibus Supremis et Vice Comitibus, Judicibus, Juratis Assessoribus, ac toti universitati
Dominorum Magnatum et Nobilium Comitatus Bihoriensis, Capitaneis, Vice Capitaneis, Praefectis,
Ductoribus, ac tarn equestris quam pedestris ordinis militibus praesidiorum quarumlibet arcium,
castrorum, castellorum, Prudentibus etiam, Providis et Circumspectis Judicibus. Juratis ac universis
civibus et incolis quarumlibet civitatum, oppidorum, villarum et possessionum; ittem vajvodis,
keneziis, kraynikiys, judicibus et alys tam secularis quam ecclesiastici status Valachis quarumlibet
possessionum incolis, cunctis etiam alys cujuscunque status. conditionis, officy et dignitatis
hominibus; praesentes visuris, salutem et gratiam nostram.
Orszăgunkra es alattunk levokre vaio mindenkori szorgalmatos vigiâzâsunkban fii gondunk
leven arrais, hogy az lsteni szolgălat minden rendek kozOt, az o igejeben ki jelentet akarattya szerent
megh tartassek. Arra kepest az Bihor vărmegieben lako Olăh szegeny nepek is tiogy mentill job
gondviseles alat maradhassanak megh lsteni szolgălattyokban. es abban naponkent nevekedhessenek;
az mint az elott Burdănfalvi Abraham papot allattuk volt kegielmessegiinkbOI piispl!kjiik mostahnis
azon piispl!ksegnek tisztiben kegielmesen contirmăltuk es helyben hadtuk, de ugy es oly conditioval,
hogy azon Burdanfalvi Abraharn Pap koteles legien az Magiar Orszăgi Orthodoxus Piispl!ktOI o
kegielmetOI, kllzeleb penigh az Biharvarmegiei Seniortul s partialistul dependeălni mindenekben.
Annak felette mind maga az megh emlitet Olăh Piispl!k tartozzek az Evangeliumot halgatoinak igazăn
praedicallani, s mind az alatta vaio Seniorokkal es Papokkal aszt igazan praedi~ăltatni, hirdettetni, s
az Sacramentumokat is tisztăn kiszolgăltatni az szegeny Olăhsăgnak magok sziilettetek nyelveken,
hogy abbul naponkent epiiletet vehessenck az iidvesseges tudomănyban es vallâsban. es igy az
babonâs tevelygesnek homălyăbul naprul napra vilăgossăgra vczercltessenek. Ez mellett penigh
erklllcsllkreis tartozzek az alatta vaio Senioroknak Papoknak szorgalmatoson vigiazni, es az kik megh
erdemlik serio animadvertălni: tellyes hatalmat engedven nekie, hogy az Bihar vărmegieben levll
Olăh Gyiilekezeteket, es azokban levo egyhâzi rendeket az megh irt igaz tudomăny szerent igazgassa
mentiil jobban es lstenesebben, ugy hogy az maga illetleniil vise Io Papokat le tehesse, s mâsokat job
erkolcsiieket ăllathasson helyekben, es az koz nepetis minden gonoszsăgtul az babonâs eJ illetlen
ceremoniătol elszoktassa, az engedetleneket penigh igaz egyhâzi mod szerent megh b!lntesse, lsteni
felelemre es jămborsăgra szoktassa es tanicsa. De az egyhâzakat es hăzakat ha hol epitetlen tartanak,
es pusztulni e.ngednek, azert li magătul az falut ne bilntesse, hanem mi nek!lnk ertesilnkre advăn, az
mi arra vaio gondviselesUnkhoz alkalmaztassa magăt. Mely PUspl!k ha tisztinek illyen modon
valosăggal megh nem felelne, ertesilnkre leven, szabadsăgunkban leszen lltet tisztibOI degradălni es
mâst illendobbet helyeben azon tisztben collocălni es ăllatni. Annakokaert hadgyuk es parancsollyuk
minden rendbeli hiveinknek, hogy megh nevezet Burdănffalvi Abraham Papot, Bihar vărmegieben
levll Olâh gyUlekezetek igaz Pilspl!kenek ismerven es tartvăn, az o Pilspl!ki hivatallyăban minden

La transcrierea textelor am beneficiat de ajutorul d-lor Antal Lukăcs, Găbor Sipos şi Andrăs
Kovacs. Traducerea documentelor maghiare apartine d-lui Dionisie Gytirti, bibliotecar la Biblioteca
Documentară "Bethlen Găbor" din Aiud. Amândurora le multumesc pentru efort şi bunăvointă.
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helyeken szabadoson jărni, forgolodni, es munkălkodni megh engedgie, az egyhăzi dolgok igazităsăra
val6 melt6săghban megh tarcsa. Ha kik ez ellen igiekeznenek es engedetlenkednenek, azok ellen
hilseghtek minden tiszt visel<:l hiveink s<:lt csak falus Birăinkis az Pllsp<lket tisztiben el<:l segicse es
mozdicsa, s az miben kevăntatik minden segitseggel, es oltalommal is legien neki, hogy illyen jo
dologhban vaio hivatallyanak es forgolodăsănak semmi reszeriil megh ne fogiatkozzek. Secus non
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in civitate nostra Alba Julia die trigesima
mensis Septembris Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo primo.
Georgius Rakoczy manu propria
Joannes Szalardi Vice Secretarius manu propria
Traducerea textului maghiar:
Episcopie valahă
Prin grija noastră permanentă manifestată faţă de ţara noastră şi faţă de supuşii noştri,
acordăm toată grija şi faptului ca slujbele Domnului să se ţină de către toate stările sociale conform
voinţei sale sfinte. Prin urmare, pentru ca şi sărmanul popor valah din comitatul Bihor să beneficieze
şi să rămână şi pe mai departe întru slujirea Domnului şi să beneficieze zi de zi de această posibilitate,
am reconfirmat în funcţia de episcop pe preotul Avram de Burdănfalva. cu condiţia ca acesta să se
supună şi să depindă de măria sa episcopul ortodox [recte calvin] din Ungaria, iar mai de aproape şi
de seniorul şi sinodul parţial al comitatului Bihor. Pentru aceasta, episcopul valah se obligă să predice
şi să vestească cu adevărat Evanghelia auditoriului său, să slujească valahilor sfintele taine în limba în
care s-au născut, pentru a se împărtăşi zilnic din tainele învăţăturii şi credinţei şi astfel să fie călăuziţi
din întunericul rătăcitor al superstiţiei la lumina binefăcătoare a zilei. Pe lângă aceasta are obligaţia de
a se îngriji şi de moravurile protopopilor şi preoţilor, fiindu-i acordate depline puteri pentru a conduce
şi îndruma cât mai bine şi cât mai dumnezeieşte comunităţile româneşti şi parohiile din comitatul
Bihor, având astfel şi dreptul de a-i schimba pe preoţii cu comportament nedemn şi a aşeza în locul
lor pe alţii cu o moralitate mai bună şi a dezvăţa poporul de rând de toate apucăturile rele şi
ceremoniile superstiţioase, iar pe cei nesupuşi să-i pedepsească conform rânduielii bisericeşti, să-i
înveţe a se obişnui cu frica şi supunerea faţă de Dumnezeu. Iar acolo unde constată delăsare în zidirea
şi întreţinerea bisericilor şi caselor parohiale, precum şi pustiirea acestora, să nu pedepsească de unul
singur satul în cauză, ci aducând aceasta la cunoştinla noastră, să se conformeze măsurilor noastre.
Dacă episcopul nu va corespunde funcţiei pe care o îndeplineşte şi acest fapt ajunge la cunoştinţa
noastră, stă în libertatea noastră a-l degrada din funcţia de!inută şi a pune altul corespunzător. Tocmai
pentru aceasta dispunem şi ordonăm tuturor slujbaşilor noştri credincioşi ca recunoscându-l pe preotul
Avram de Burdănfalva ca episcop al comunităţilor româneşti din comitatul Bihor, acesta să fie lăsat
să meargă şi să activeze în mod liber în cadrul Episcopiei în vederea îndeplinirii îndatoririlor sale, iar
dregătorii şi primarii satelor să-i acorde de asemenea tot sprijinul şi atenţia pentru a-şi îndeplini
sarcinile încredinţate.

li.
1643 octombrie 10, Alba Iulia.
Gheorghe Rak6czi I îl confirmă pe Simion Ştefan în funcţia de episcop al românilor, sârbilor şi
grecilor din Transilvania. subordonându-l superintendentului calvin maghiar şi impunându-i spre
respectare 15 condiţii, unele cu scop calvinizant, altele de epurare a practicilor neconforme cu
valorile creştinismului autentic, altele vizând îmbunătăţirea sistemului administrativ-jurisdicţional şi
a calităţii pastoraţiei.
Edilii: Petrus Bod, Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium historia, in addenda la
Ana Dumitran, Gudor Botond, Nicolae Dănilă, Relaţii interconfesionale românomaghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI - primele decenii ale secolului XVIII),
Alba Iulia, 2000, p. 346-351; Samuil Micu, Istoria românilor, edi\ie princeps după
manuscris de Ioan Chindriş, voi. II, Bucureşti, 1995, p. 220-228 (cu traducere
românească, după un transumpt din 15 august 1684); Gheorghe Şincai, Hronica
românilor, edilie de Florea Fugariu, voi. III, Bucureşti, 1969, p. 55-59; Petru Maior,
Istoria Besearicei Românilor, Buda, 1813, p. 72-77; August Treboniu Laurian, în
Magazin istoric pentru Dacia, III, 1846, p. 231-249, şi în Documente istorice despre
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starea politică şi ieratică a românilor din Transilvania, Viena, 1850, p. 112-121 (cu
traducere românească); Johann Hintz, Geschichte des Bistums der griechischnichtunirten
Glaubensgenossen in Siebenbiirgen, Sibiu, 1850, p. 70-76; Timotei Cipariu, Acte şi
fragmente latine romanesci. Pentru istoria beserecei romane mai alesu unite, Blasiu,
1855, p. 198-201 (după Şincai), şi în Archivu pentru filologia şi istoria, Blaj, 1870, p.
638-642 (după Petrus Bod).
Reproducere: după Petrus Bod şi Samuil Micu.

Georgius Răkotzi etc. Memoriae commendamus etc. Quod licet Nos superioribus aliquot
abhinc annis ex Authoritate Nostra ac potestatis Principalis (qua Divina benignitate in hac Principatus
Coelitus Nobis concessi administratione fungimur) plenitudine, post decessum ac ex hac luce
emigrationem Honorabilis quondam Georgii Genadi Albae Juliani, universarum Graecos, Rascianos,
ac Valachicos Ritus observantium Ecclesiarum in Transylvania Superintendentis, in Vladicatus
ejusdem functionem juxta quaedam sibi praescripta, decenti modo administranda, quendam nomine
Heliam Jorest collocandum, promovendum et statuendum duxerimus, nihilominus tamen idem Helias
Jorest ratione status sui ecclesiastici minus prae se habita, qui tanquam in iisdem ecclesiis
praenotatorum Rituum Praeses, qua vitae innocentis, qua morum pietatis sanctimonia caeteros
Pastores Officio suo Vladicali subexistentes praecellere, ac illis facis instar ardentis bono exemplo
praeire debebat, perversorum morum suorum et affectuum praecipitatus detrususque in barathrum
variis semet ipsum nefandae vitae maculis implicuisse, Munusque suum Vladicale vitae dissolutionis
desertandis nequitiis obfuscatum fecisse, fuisset compertus, ob idque cum per Pastores ejusdem sectae
subinde de ejusdem immodestia, ac exorbitationibus plurimis variae apud Nos querelae fuissent
institutae, tandem facto conventu generali, Universorum Seniorum ac Pastorum :Valachicorum Graeci
et Rasciani Rituum, in eodem Generali conventu servatis de Jure et eorundem consistorii
consvetudine servandis, in Jus anractus omnium eorum quibus accusabatur scelerum nefandorum, ex
certis et plurimis fassionibus medio authenticorum Capitularium, simul ac aliarum credibilium
Personarum, collectis in facie consistorii conventus ejusdem productis, reus compertus Officio suo
Vladica1i dimovendus, ac ne commune Pastoratus munus labe aliqua inspergi perminatur, ut ad
luendam debitam poenam Magistratui seculari tradatur, et extradetur unanimi voto, et suffragio
eorundem Pastorum adjudicatus fuisset.
Unde cum de alio Superintendente vulgo Vladica vocalo, in locum illius surrogando sermo
inter eosdem esset atque tandem Honorabilis vir Stephanus Popa Simonius Alba Julianus in Vladicam .
eligendus in omnium eorundem Pastorum ora venisset, supplicatum Nobis illico exstitit, quatenus Nos
quoque idem munus ecclesiasticum eidem gratiose conferre, eundemque in eodem officio Vladicatus
clementer confirmare, ac gratia Principali hac in parte prosequi gratiose vellemus. Quorum
Supplicationem modo praemisso Nobis factam justam omnino, et aequitati consentanearn
agnoscentes, Nos quippe quibus a toto Principatus regimine Nostri, vei maxime cordi, et simul curae
diligenti esse consveverit: Universos et quoslibet status Nostro Regimini Divinitus concessos injusto,
et decenii ordine dirrigi ac conservari, neque mediis illis, quae ad illud conservandum pertinent
quosvis frustrari perminere, eidem Stephano Popa Simonio, a Reverendissimo enim Domino
Stephano Geleji Ecclesiarum Hungaricalium in Regno Nostro Transylvaniae Episcopo, ac Albensis
Pastore ţ>rimario, et vigilantissimo, ac nonnullis etiarn aliis Fidelibus Nostris praecipuis singulari
quadarn intercessione, de ejus modestia, morum probitate, vitaeque integritate ac conditione in suae
Religionis professione commendato, Universarum Ecclesiarum in Comitatibus Albensis
Transylvaniae, Krasznensis, Szolnok mediocris, Szolnok interioris, Dobocensis, Kolosensis,
Thordensis, et de Kilkilllli, item Districtibus Klivăriensi, Bartzensi, et Bistriciensi, nec non universis
Sedibus Siculicalibus, et Saxonicalibus existentium; exceptis Ecclesiis Adamosiensin 6,
Szăszvărosiensi, Hatzegiensi, Hunyadiensi, Illyensi, Klivăriensi 137, ac tribus Terrae Fagaras
Senioratibus, in quibus nihilo plus Juris et Authoritatis, quarn quod a Domino Episcopo Orthodoxo
Hungaro ipsi indultum fuerit, sibi arrogare conceditur. Vladicatum illarum, videlicet quae Graecam
136

Într-o copie executată la 20 februarie 1669 apare Alamoriensi; la fel şi la S. Micu. Vezi Anexa

XIV.
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Tot acolo apare Korosiensi. Vezi trimiterile de la nota anterioară.
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sequntur Religionem, dandum conferendum, atque in eodem Vladicatu ipsum benigne conservandum
duximus. His tamen subsequentibus conditionibus ex Hungarico idiomate in Latinum translatis,
descriptis, et adhibitis:
.Primo. Quod sacro sanctum Oei verbum juxta sacros Bibliorum Codices, quam Dominicis,
quam aliis diebus festis turn in ecclesiis suis, turn ad funera, turn vero alibi ubicunque locorum
desiderabitur vemacula sua Lingva praedicabit, praedicarique per quosvis alios quosque Pastores
procurabit, ac faciet.
Secundo. Quod Catechismum ipsis jam exhibitum recipiet, recipique per alios curabit
eumque luventutem ipsam turn ipse diligenter docebit, turn peralios doceri faciet.
Tertio. Quod Baptismi Sacramentum juxta instructionem Domini Nostri Jesu Christi. aqua
simplici in nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti administrabit, ac per alios quospiam administrari
faciet.
Quarto. Quod sacrum coenae Domini sacramentum. quod vulgo communionem vocamus
pomg1 juxta institutionem Domini Nostri Jesu Christi vino ac pane administrabit, et per alios
administrari faciet, idque adultis duntaxat, et integri judicii, atque vitae haud profanae hominibus
participabit. participarique faciet.
Quinto. Quod divinam Domini Jesu Christi Majestatem. qui est unicus noster Salvator,
atque Mediator apud Patrem etc. divino prout Christianum hominem addecet venerabitur cultu,
venerarique eodem modo per alios faciet 138 •
Sex/o. Quod cruces ac simulacra in Templis collocatas non cultu aliquo religioso colet, sed
pro omamentis duntaxat Templorum, ac memoriae passionis Domini habebit, haberique faciet.
Septimo. Quod cerimonias ad Tumulos vei sepulturas e vivis migrantium juxta receptum
Christianorum morem et consvetudinem, adhibitis ubi necessum foret Concionibus, ac Cantionibus
sacris, peragi faciet, superstitiones autem illas aniles necquaquam approbabit vei ducebit,
approbarique vei doceri faciet.
Octavo. Quod Personas Sacro-Sancti Matrimonii vinculo copulandas tribus ad minimum
ante copulationem diebus, in frequenti ecclesiae coetu publicabil, ac per quoslibet Pastores sibi
subjectos ubi libet, et in quibusvis ecclesiis eorum publicari faciet, ac si nihil vitii, quo copulatio
eorum futura impediri posset, de iisdem inaudiatur copulabit libere sacramento Juramenti mediante,
ac per alios etiam perinde copulari faciet, quae vero jam invicem sunt copulatae, ambae sancte
cohabitent, et si quae perfide se invicem deseruerint, utraque earum in hoc Regno Transylvaniae, vei
partibus eidem annexis vivere comperiuntur, nullo pacto, nullaque de causa eas divortiet, verum in eo
casu, quo alter altero perfide deserto, peraegre ad extemas et longe dissitas oras se contulerit, nec
ullus certus de eo rumor inaudiatur, tantum exacto quatuor aut quinque annorum circiter curriculo
juxta usitatum ecclesiarum Hungaricalium Orthodoxarum morem, et consvetudinem, liberam parti
innocenti ac desertae dabit. ac dari procurabit nubendi potestatem.
Nono. Quod nefandae, ac profanae vitae homines, publicosque malefactores ab ecclesia, ac
communi fidelium coetu excommunicatos, ac omnino exclusos habebit, haberique per alios
procurabit, neque illis usum cultus divini publicum permittet. vei permitti patietur. quoad usque iidem
poenitentia seria mediante Deum imprimis, post ecclesiam sibi reconciliatam habuerint,
resipuerintque.
Decimo. Quod illos, qui ex Valachis sive ecclesiasticis sive plebeis instinctu Spiritus Sancti
veram fidem orthodoxam amplexi sive Episcopatui Orthodoxo adjunxerint, eos nullo modo turbare
vei molestare, clam vei palam attentabit, vei per alios attentari permittet, quin eosdem aeque ac sibi
parentes, fraterna Charitate prosequetur, neque contra eosdem apud Populum quidquam adversi
molietur, vei per alios quospiam moliri patietur.
Undecimo. Quod singulis annis, universis Officio Vladicali ejus subexistentibus Pastoribus
generalem indicet Synodum, ubi si in negotio Religionis quispiam ardui occurreret, ex tune obstrictus
Diferenia între cele două editii urmate este aici mai mare şi comportă un plus semnificativ în ceea
ce priveşte conţinutul dogmatic. Reproduc deci integral textul în versiunea lui S. Micu: ''Qvod
Divinam Domini Nostri Jesu Christi Majestatem (qui est noster unicus salvator, atque mediator
apud Patrem) venerabitur cultu venerationemque eodem modo per alios venerari faciet, sanctosque
etiam debito honore proseqvet, prosequique facief'.
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sit una cum Senioribus suis, Reverendissimum etiam Dominum Episcopum Orthodoxum Hungaricum
modernum vei futurum super eo consulere. censuramque ac consensum ejusdem gratam, ratam, et
acceptam habere.
Duodecimo. Quod Seniores, ex unanimi voto et suffragio consistorii eliget, eligique faciet,
neque quempiam eorum pecunia, vei quovis munere corruptus officio privabit, vei privari permittet,
verum siqui eorum excessum aliquem commisisse, vei quovis modo a justo ofticii sui tramite
declinasse comperti fuerint, justo Juris processu tales ex officio degradabil. Rem totam praenotato ·
Domino Episcopo orthodoxo communicando, et qui tandem ad fungendum munus hujusmodi
senioratus dignus visus fuerit. Pastoribus etiam ejusdem Dioecesis, vei Districtus aut Comitatus,
proxime vero praelibato Domino Episcopo orthodoxo consentientibus eligetur, ac in locum ab Officio
remoti surrogetur.
Decimo terlio. Quod temporibus Visitationem generalium Ecclesiarum passim in Regno
Transylvaniae sub Jurisdictione sua existentium, faciendarum ac celebrandarum. causas, si quae
graviores occurrerint, una cum senioribus, seu adjunctis decide!; quorum Judicio si quac partium
litigantium contenta esse noluerit, ex tune eandem maturius revidendam ad Scdem Judiciariam
Albenscm Vladicae ejusdem, per viam appellationis provocare valea!. ubi adhibitis Senioribus paulo
pluribus, causas easdem denuo discutiat ac dccidat, censura quaque ac judicio. seu consilio saepe
nominali Domini Episcopi Orthodoxi usus.
Decimo quarto. Quod nullum Hungarorum matrimonii vinculo copulabit. vei copulari
faciet, neque quemquarn eorum separabil vei separari facit:t, neque infantes corum baptisabit, neque
defunctos sepeliet, neque aliis ea peragendi dabit potestatem, hoc unico excepto casu. si scilicet
quispiarn aliquam ex Valachis aliquam ex Hungaricis mulieribus, vei puellis, et virginibus in uxorem
sibi sponsaverit. ejusque ferret animus ut per Pastorem Valachicum copulelur. Quas quidem universas
et singulas conditiones, siquis eorum, vei in toto, vei in parte violasse compertus fuerit, prima quidem
vice sex florenis, secunda autem decern et duobus florenis Hungaricalibus tales mulctabit, tertio
autem in id ipsum temere impingentem ex officio degradabil.
Decimo quinto. Quod praeterea Nobis quoque in omnibus sincerus, ac fidelis semper
perrnanebit, Benevolorum Nostrorum benevolus, inimicorum ac malevolorum inimicus ac malevolus
erit. Pro censu suo annuali Pelles Marduccinas triginta el unam, ac Lynceas quatuor, juxta usum
hactenus observatum Fisco Nostro singulis annis administrabit.
Dantes et concedentes eidem Stephano Popa Simonio plenam atque omnimodam in
ecclesiis sive praenotatis Dioccesibus suis. Jurisdictioni suae subjcctis, ea, quae muneris sui esse
censebuntur rile et legitime peragendi. exequendi, Ecclesias moderandi causas Matrimonii
cognoscendi errata Ministrorum vitae dissolutae corrigendi, doctrina pietate. morum integritate
Munus Ecclesiasticum administrandi, Personas habiles adsumendi, minus vero idoneas rejiciendi, et
alia quaecunque ad suam pertinent vocationem; juxta morem et consvetudinem, quae tarnen Doctrinae
Divinae contraria non sit, praemissisque conditionibus omnino correspondeat, administrandi; et suis
legitimis proventibus ac reditibus fovendi; iis nimirum quibus alii Ecclesiae Graecorum,
Rascianorum, et Valachorum Superintendentes Pracdecessores ejus antiquitus introductis usi sunt, ut
a singulis Pastoribus suae Jurisdictioni subjectis singulos florenos annuatim exigere consveverint, sic
etiam ille a singulis Pastoribus Ecclesiarum Valachicarum in praeallegatis Comitatibus Districtibus et
Sedibus Siculicalibus ac Saxonicalibus singulos florenos exigendi potestatem, prout darnus,
conferimus, et confirrnamus praesentium per vigorem.
Quocirca Vobis Fidelibus Nostris Illustribus. Spectabilibus, Magnificis. Generosis,
Egregiis, et Nobilibus, Comitibus, Vice-Comitibus, Judicibus Nobilium, item Capitaneis, ViceCapitaneis. Judicibusque Regiis Praefectis, Provisoribus. et Castellanis, nec non Generosis,
Prudentibus ac Circumspectis Magistris Civium. Regiis Sedis ac Villicis Judicibus, caeterisque juratis
civibus, quorumcunque Comitatuum. Districtuum et Sedium Siculicalium ac Saxonicalium jam antea
nominatorum modernis scilicet et futuris quoque pro tempore constituendis, vei vices eorum
gerentibus, cunctis etiam aliis, quorum videlicet interes! seu intcrerit tam Ecclcsiasticis, quarn
Secularibus, praesentium notitiarn habituris, harum seric firmiter committimus et mandamus,
quatenus praefatum Popa Stephanum Simonium, dictarum Ecclesiarum Valachicarum Graecos,
Rascianos, et Valachos Ritus observantium, in saepe dictis Comitatibus. Districtibus. et Sedibus
Siculicalibus el Saxonicalibus existentem Superintendentem seu Vladicam, sub praerecensitis
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conditionibus agnoscere, atque eundem ~1dmittere debeatis et teneamini, ita ut Ecclesiis suis invigilet.
publice Ecclesias curet, moderatur, in suo officio legitime procedat, scandala corrigat, et excedentes
digna poena puniat, ac ea, quae ad censuram ipsius pertinebunt, jure mediante dirimat, ac legitimos
proventus suos recipiat, eos nimirum, quibus alii Ecclesiarum Graecarum, Rascianarum ac
Valachicarum Superintendentes Praedecessores antiquitus introductis uti sunt, ut a singulis
Sacerdotibus suae Jurisdictioni subjectis singulos florenos annuatim exigere consveverint. sic etiam
ipse a singulis Pastoribus, et Sacerdotibus Ecclesiarum praemissarum, in antea dictis Comitatibus,
Districtibus, ac Sedibus Siculicalibus ac Saxonicalibus singulos florenos exigere. pro seque recipere.
Literas praesentes Nostras pendentis et authentici Sigilii Nostri munimine roboratas et communitas,
memorato Stephano Popa Simonio clementer dandas duximus et concedendas. Praesentibus etc.
Datum in Civitate Nostra Alba Julia die decima mensis Octobris Anno 1643.
Joannes Szalardi Vice secretarius manu propria
Georgius Răkotzi manu propria

II/A. 139
1642 aprilie 20, Făgăraş.
Principele Gheorghe Râkoczi I anunţă oficialităţilor alegerea în cadrul Bisericii Unitariene a noului
superintendent, Daniel Beke de Sfântu Gheorghe, de asemenea şi limitele între care acesta urmează
să-şi exercite atribuţiile. în număr de patru. Ele conţin următoarele restricţii: subordonarea
superintendentului unitarian faţă de episcopul calvin în ceea ce priveşte jurisdicţia asupra
unitarienilor din scaunele secuieşti Sepsi, Kezdi şi Orbai şi a celor din celelalte locuri unde trăiesc
împreună cu calvinii; să respecte recomandările episcopului calvin sub a cărui autoritate se află; să
respecte normele stabilite cu ocazia deliberărilor desfăşurate la Dej în I iulie 1638. evitând erorile şi
aplecarea spre iudaism; să fie sincer credincios faţă de principe.
Reproducere: după copia contemporană
Regii, voi. XX, f. I 12'-114'.

păstrată

la Arhivele

Naţionale

Maghiare, Libri

Nos Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transyluaniae partium Regni Hungariae Dominus
et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit
universis. Qualiter superioribus temporibus, honorabiles viri Pastores scilicet universarum
Ecclesiarum Transylvanicarum Unitariarum (ut vocant) religione profitentium. communibus
suffragys, et unanimi consensu, Reverendum virum Danielem Beke de Sepsi Szent Giorgy, doctrina,
conditione, morum integritate praestantem, ad obeundem munus, inter ipsos Superintendentiae
elegissent. Supplicaru[n]t nobis debita cum instantia, ut nos quoque hanc ipsorum electionem, pro rata
atque firmata habere dignaremur. Nos itaque ex communi Decreto et publicis Constitutionibus
Dominorum Regnicolarum in hoc (quod dissidentibus inter se in ditione nostra Ecclesys, ad evitandos
tumultus, unaquaeque Ecclesiarum suae Religionis Superintendentem, et Ministros habere et fovere
possit) recte informatj, ne adnotati Ministri praefatarum Ecclesiarum idoneo viro, el moderatore
(cuius pia admonitione, et eruditione, ac censura.. reliqui Ministrj temperarentur, ac ad saniorem
doctrinam producerentur) destituerentur. Accedente primariorum quorundam virorum praeclara
commendatione, quibus virtus, eruditio, probati mores, et in primis vita ipsius Danielis Beke
honestissimi acta, multis argumentis perspecta fuit, atque etiam certa spe ducti, quod ipse ad
sustinendum hoc laboriosissimum munus, omnes ingeny, corporisque neruos sit collaturus, nihilque
unquam alieni ab officio suo nec publice, nec private tentaturus, et commissurus sit. Eundem
Mkhaelem [!] Beke in Superintendentem Ecclesiarum praescriptarum ab ipsis Pastoribus electum, in
eadem functione authoritate nostra principali benigne confirmandum ac roborandum duximus: his
tamen conditionibus ad expressum declaratis. Primo quod majorem, et ampliorem authoritatem, nisi
tam quam hactenus usurpasset, visitationemque liberiorem, in posterum quoque sibi vendicare,
reservare, tribuere nullatenus praesumere intendet, praesertim vero in Ecclesys Trium Sedium
Siculicalium Sepsi, Kezdi, et Orbaj, alysque locis, inter nostrae religionj, dictos homines. Cui quidem
139

Pentru compararea cu tratamentul aplicat în aceeaşi vreme bisericii unitariene, considerată receptă,
reproduc actul cuprinzând limitele între care îşi putea exercita autoritatea noul superintendent
unitarian Daniel Beke de Sfântu Gheorghe şi diploma sa de confirmare (Anexele li/A şi 11/B).
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conditioni reliqui succedenti Episcopi se se per omnia accomodare tenebuntur. Secundo, quod in
authoritatis praerogativam, officiumque Episcopi, nostrae Religionis orthodoxae, nulla via aut quovis
sub praetextu se se ingerit aut ommiscet. Tertio quod iuxta receptam modemae nempe religionis
Unitariae, in generali conventu ex publica Regnicolarum deliberatione, in Oppidum nostrum Des, ad
primum diem July Anni Domini millesimi sexcentesimi trigesimi octavj indicto, celebrato, recentos
conclusae, normam, suos auditores et sectatores docebit, dirigetque, neque ab ea ad judaismum, vei
aliam erroream sectam exorbitet, aut quonquarn exorbitare, et deffiectere permittat. Quarto fidelitati
nobis verae et syncere pracstari debitae fideliter satisfaciet; quemadmodum roboramus, et
confirmamus praesentium per vigorem. Dantes et concedentes eidem omnimodarn et plenariam
potestatem, atque authoritatem, ubivis per Transylvaniam Religionem suam profitendi, seniores
eligendi, Ministros probatos constituendi, eorumque prouentum exigendi, aedificia diruta circa
Templa et domos Parochiales restaurandi, ac omnia, et singula Ecclesiarum munia exequendi, causas
Matrimony, et alias quaslibet forum spirituale concemendi, cognoscendi, dividicandj, sententiarnque
de ys decisivam ferendi; scandala, et errata Ministrorum corrigendi, rebelles, debito modo puniendi;
item secularibus adversus Ecclesiasticos contendentibus, ius, et iustitiam dicendi, Ecclesias suas,
bono, et decenti ordine regendi, eaque, quaecunque sui muneris esse censebuntur, rite exequendi: imo
damus, et concedimus praesentium per vigorem. Quocirca vobis Spectabilibus, Magnificis, Generosis,
Egregys, et Nobilibus, Comitibus, Vice Comitibus, et Judicibus Nobilium quorumcunque
Comitatuum; ittem Capitaneis, Pracfectis, Prouisoribus, Castellanis Arcium, ac aliorum, quorumvis
locorum officialibus cunctis etiam alys cuiuscunque status, ordinis, conditionis, dignitatis, et
praeeminentiae hominibus quorum videlicet interes!, seu intererit. Item Archidiaconis, Diaconis,
Plebanis, Senioribus, ac universis, et singulis ecclesiasticis personis, modemis, scilicet et futuris
quoque pro tempore constituendis, harum serie committimus, et mandamus tirmiter, quatenus vos
quoque a modo in posterum, annotatum Danielem Beke, pro vero, et legitimo a nobis confirmato,
Ecclesiarum praedeclaratarum, Unitariarum (ut supra) Religionem profitentium Episcopo, et
superintendente salutare, agnoscere, et reputare; ac in omnibus ad functionem suam spectantibus
debitam ipsi Reverentiam, atque obcdientiam praestare. lmo proventus etiarn universos ipsi, ratione
officy sui cedere, et provenire debenti, ejdem integre administrare, et per eos, quorum interes!
administrarum facere. Tandem proventus quoque Ministrorum ante occupatos, bonaque et
hacreditates ecclesiasticas, quovis nominis vocabulo vocitatis, ab Ecclesys abalienatas, vei in
futurum, quovis modo abalienandas ad requisitionem eiusdem Danielis Beke ipsis Ministris, iuxta
publicam Constitutionem Dominorum Regnicolarum, vos Nobiles ducentorum florenorum, plebeae
conditionis vero homines, sub duodecim florenorum hungaricalium oneribus, remittere, modis
omnibus debeatis, et teneamini. Quimmo in hac functione sua peragenda, omni ope, et auxilio illi
adesse, ac tempore visitationis Ecclesiarum, vestri in medio peragendi, de condigno hospitio,
victualibus, equis, curru.. et sutlicienti comitiva prospicere, sitis astricti. Secus non facturi,
praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum in civitate nostra Alba Julia, die vigesima sexta
mensis July. Anno Dominj millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo.

11/B.
1642 iulie 26, Alba Iulia.
Principele Gheorghe Rak6czi I îl confirmă în funcţia de superintendent al bisericilor unitariene pe
Daniel Beke de Sepsi Szent Gyărgy, căruia ii acordă jurisdicţie în ·întreaga Transilvanie mai puţin
scaunele secuieşti Sepsi. Kezdi şi Orbai. unde continuă să se manifeste autoritatea episcopului calvin.
I se permite să-şi încaseze veniturile şi să facă vizitaţii. în timpul cărora i se solicită să verifice
corectitudinea învăţăturii şi a vieţii pastorilor şi învăţătorilor. precum şi starea edificiilor
ecleziastice.
Reproducere: după copia contemporană
Regii, voi. XX, f. I 14'-115'.

păstrată

la Arhivele Nationale Maghiare, Libri

Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transylvaniae, partium Regni 1-Iungariae Dominus, et
Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris universis, et singulis Spectabilibus, Magnificis, Generosis,
Egregiis, et Nobilibus, Supremis et Vice Comitibus, Judicibus, Juratis Assessoribus, ac toti
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Universitati Magnatum et Nobilium quorumcunque Comitatuum; Capitaneis, Vice Capitaneis,
Judicibus, Vice Judicibusque Regys, Juratis Assessoribus, Primoribus, Potioribus primipilis,
peditibus, pixidaribus, Universitati Libertinorum Siculorum nostrorum quarumcunque Sedium
Siculicalium; Dominis ittem terrestribus et Patronis, Praefectis Capitanejs, Provisoribus, Castellanis
Arcium, Castrorum, Castellorum, et aliorum quarumvis locorum, et bonorum officialibus, Prudentis
etiam, et Circumspectis Primariis Regysque Judicibus, et Juratis quorumcunque Civitatum,
Oppidorum, Villarum et possessionum; honorabilibus, item Pastoribus, et Ministris Ecclesiarum, et
Rectoribus Scholarum religionum Unitariarum (ut vocant) profitentis; cunctis etiam alys cuiuscunque
status, conditionis, gradus, honoris, officy, dignitatis, et praeeminentiae hominibus quorum interest,
seu intererit, praesentibus visuris, nobis dilectis, salutem et gratiam nostram. Cum nos inde ab
auspicam per Dei gratiam regimine nostro principali, nihil omnium, cuiuscunque (receptae tamen)
religionis, fidelium subditorum nostrorum uniformi aequabilitate conservanda habuerimus antiquius
ex eoque Magistratus sive ofliciales etiam Ecclesiasticos sua semper authoritate, illaesa volumus esse
communitos, eisdemque vestigys semper nobis insistendum ducamus gloriosum; ideo ad tollendas
confusiones, et defectus quoscunque, qui in Ecclesias, partim propter docentium quorum
dissolutiorem vitam, curam minus sedulam, vei etiam opiniones ab analogia fidei de sacrarum
literarum dissidentes, partim vero propter verbi Divini neglectum seu contemptum, et auditorum bona
Ecclesiastica in suos usus profanos vertentium ingratitudinem contumacem irrepserunt, et etiam ad
quosvis alios errorem e[me]ndandam et corrigendam; Reverendem ac Honorabilem Danielem B[eke]
Szent Gcijrgyj Ecclesiarum religionem supra notatam profitentium Superintendentem in medium
vestri ea ratione, et authoritate exmittendum duximus, ut Ecclesias vestras, ubique locorum in
Transylvania (exceptis tamen tribus Sedibus Siculicalibus Sepsi, Kezdi et Orbay, in quibus vei
hactenus visitatio ac investigatio huiusmodi Pastorum etiam Unitariarum iuxta certam transactionem,
penes Episcopum Orthodoxam religionem profitentium perstitisse, et nune quoque perstitere
perhibetur) existentis et adiacentis visitet; earumque Pastores et Scholarum Rectores de doctrina, vita
ac moribus examinet, excessus eorum corrigat, mulctaque si id iuris fuerit, inflictam, in eos
animadvertat. Et simul coetibus etiam si aliter fieri nequiret, convocatis, bona antiquitus ad Ecclesias
collata, una cum reditibus Ministrorum, exacto etiam a quibus visum fuerit iuramento cognoscat, et
omnia quae a maioribus vestris, viris pys et religionis ordinata fuerant, in pristinum ac legitimum
usum, assumpto etiam si res expostulet, officialium quorumcunque locorum auxilio, sive praesidio
revoce!, ac si qui talia bona ab Ecclesys qualitercunque abalienata obstinate retinere conarentur, eos in
praesenti competentem suorum quosque judicium et magistratuum, ubi ea de re jure decidatur, vei
etiam in nostri praesentiam citei. Templaque et alia aedificia ecclesiastica, ad usum quotidianum
necessaria, et qualitercunque collapsa refici, vei restaurari curei. Et denique semotis doctrinae vei
opinionis prauae Ministris et Scholarum Rectoribus Pastores pios, idoneos et diligentes
Sacramentorum a Deo institutorum fideles administratores sufficiat. Proinde vobis harum serie
committimus, et mandamus firmiter, ut dum, et quandocunque dictus Daniel B[eke] Szent Georgyj,
cum adiungendis sibi collegis vestri in medium venerit, ejdem una cum suis socys securum, tutumque
et liberum commeatum praebere, eosdemque in praemissis omnibus, sine omni scrupulo, et
difficultate procedere permittere. Vocatj in coetum sacrum convenire, omnesque legitimos usus, et
reditus Ecclesiarum ab antiquo ordinatos1 et ab eis quomodocunque abalienatos, ad ipsius
requisitionem incunctanter et de facto remittere. Vos vero Officiales quorumvis locorum, in his
omnibus, eundem contra inobedientes, sufficientes praesidio et auxilio iuvare. Et denique omnes et
singuli eidem omni spe et benevolentia adesse, de condigno ubique hospitio, victualibus, curru et
equis, tutaque et sufficientia comitiva, alysque ad iter commodandum, necessarys, rebus modis
omnibus providere et propicere debeatis et teneamini. Secus non facturi. Praesentibus perlectis
exhibenti restitutis. Datum in arce nostra Fogaras die decima quarta mensis Apriljs. Anno Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo.
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III.
Principele Gheorghe Rak6czi I ii
suprem al Ţării Făgăraşului.

confirmă

pe preotul

Ştefan

1647 mai 21, Făgăraş.
din Berivoi în funcţia de protopop

Ediţii: Ioan Lupaş, Documente istorice.transilvane, Cluj, 1940, p. 235-238 (cu o traducere
românească).

Reproducere:
26v·27'.

după

copia

păstrată

la Arhivele

Naţionale

Maghiare, Libri Regii, voi. XXII, f.

Georgius Rakoci Dei gratia etc. Fidelibus nostris, generosis, egregys et nobilibus Joanni
Kemeny de Gyer6 Monostor, comiti comitatus Albensis, arcis et praesidy nostri Fogaras, ut et aulicae
militiae equestris ordinis supremo, ac exercitus campestris generali capitaneo, decimarum arendatori
supremo, tabulaeque judiciariae assessori jurato, item boni rationistae, caeterisque bonorum arcis
nostrae Fogaras officialibus, modemis videlicet et futuris quoque pro tempore constituendis
praesentes visuris, nobis dilectis', salutem et gratiam nostram.
Noha annak eleotte vaio ideokbenis Fogaras Folde, es azon lako olâ.h papok az Erdely
Orszăghi olâ.h piispCik inspectioja ală nem voltak subjectusok, es azoktol dependentiâjok nemis volt,
az mint infonnâltattunk, ez liber baronatussâgnak eleitol fogva val6 szabadsâgais azt kevânvan,
mindazâltal jo emlekezete6 fejedelmiink idvoziilt Bethlen Gâbor urunk s praedecessorunk Genadi
Gyorgy nevii olâ.h piisp0knek hiiseges magaviseleset, s erdemesseget tapasztalvan, conferâlta volt
kiileon vaio annuentionalis levellel ez hellyre vaio inspectiotis. ugy mindazonăltal, hogy az Fogaras
feoldi esperesteknek ăllatăsăban es visitatiojokban, s egyeb igazgatăsokbanis Fogarasi
tisztviseleoinkkel egy ertelembeol, s consensussokbolis procedallion. Azon szerint conferăltuk volt
mys ez eleOt Helias Jorest piispCiknek: de az mely kegyelmessegiinket nem tudvân megh beoczulni,
magăt hivatallya rendi szerint viselni, teob excessionis teorveny szerint sententiăban esven, arestum
alattis volt, kit bizonyos conditiok alat boczatattvân el, egykor czak el szeokeot, s az orszâghb61
kibuidosot. Nem akarvan azert mind az helynek szabadsăgăra, s mind egyeb respectusokra nezve,
mostan mas piisp0ksegh ală eoket rendelni, praeficialtunk Berivojon lako Jstvân Papot fel!
esperestjeknek az egesz Fogaras Feoldi papoknak, ugy hogy itt vaio tiszteinkkel egy ertelembeol
Fogaras feoldi esperesteket, papokat es egyeb rendeket visitălhasson, teorvenyeket az helynek regi
usussa es az orszăgh teorvenye, constitutioja szerint szolgăltathasson, arra erdemeseket biintethessen,
szokot je6vedelmet [!), percipialhasson, magât mindazâltal eois semmi illetlen es az helynek
szabadsâga, orszâgh, s annăl inkăbb lsten torvenye ellen vaio dolgokban ne egyelittse; az it vaio
magyar papokkal jo correspondentiăt tartson, Cathechismusra es az Bibliăra igazan s olâ.h nyelven
tanittsa, es tanittassa az embereket, az biint, vetket fedgye, es mindenekben magăt ugy viselye s alatta
valoit\s ugy igazgassa, mint az lstennek torvennye. az orszăgh constitutioja, es az hellynek
szabadsăga kevannya: az mint hogy az fellyeb megh irt modok es conditiok szerint conferaltuk,
praeficialtuk durante beneplacito nostro. Kegyelmednek azert itt vaio capitanyunk Kemeny Jânos
urnak, es hiiseghteknekis udvarbiro, es egyeb tiszthviselo hiveinknek, mind mostaniaknak es
jovendobelieknek kegyelmesen hagyuk es paranczollyukis, ebbeli kegyelmes dispositionkat igy
ertven, megh irt Jstvân Papot, modis et conditionibus sub praemissis, ăllassa be mingyart az fel!
esperestseghnek tisztiben authoritate haec nostra in parte eisdem attributa, s annak minden reszeben
megh tartvân es tartatvăn s oltalmazvân, legyen minden segetseggel es oltalommal neki,
procedălhasson hivatallyâban fogyatkozăs nelkiil. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti
restitutis. Datum in arce nostra Fogaras, die vigesima prima mensis May, Anno Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo septimo.
Georgius Rakoczi manu propria
Joannes Szalardi Vice Secretarius manu propria
Traducerea textului maghiar:
Deşi înainte vreme Ţara Făgăraşului şi preoţii valahi locuitori acolo nu se aflau sub
inspeciia episcopului valah al Transilvaniei şi nici nu depindeau de el, după corn suntem infonnaţi şi
precum cere însăşi libertatea acestui baronat liber, totuşi predecesorul nostru de fericită amintire,
răposatul principe Gabriel Bethlen, văzând meritele şi vrednicia episcopului valah Ghenadie
Gheorghe, i-a conferit printr-o scrisoare specială şi dreptul de inspecţie asupra acestui ţinut, însă în
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aşa fel ca la numirea protopopilor din Ţara Făgăraşului, în timpul vizitatiilor canonice şi în rezolvarea
treburilor bisericeşti să procedeze în consens cu dregătorii noştri din Făgăraş. Acelaşi drept l-am
conferit şi noi episcopului Ilie Iorest, dar el nu a respectat mărinimia noastră şi nu s-a comportat
conform functiei sate, ba încălcând anumite legi a ajuns chiar şi la închisoare, de unde a fost eliberat
doar condiţionat şi a fugit din tară. Din respect pentru libertatea acestui tinut şi din alte motive,
nevoind să-l subordonăm acum altui episcop, l-am aşezat pe preotul Ştefan din Berivoi ca protopop
suprem al tuturor preotilor din Ţara Făgăraşului, astfel ca în întelegere cu dregătorii noştri să-i poată
vizita pe protopopi, pe preoti şi pe ceilalti locuitori şi, conform legilor tinutului şi constitutiei tăJii, să
i pedepsească pe cei neascultători, să adune veniturile obişnuite, dar să nu se amestece în nici un fel
de treburi contra legilor şi libertătilor tinutului şi ale ţării şi îndeosebi contra legilor lui Dumnezeu, cu
preotii maghiari să colaboreze bine, pe oameni să-i învete în limba lor valahă Catehismul şi Biblia, să
pedepsească păcatul şi greşeala şi să se e;omporte "el îrisuşi aşa cum cere legea lui Dumnezeu,
constitutia ţării şi libertatea tinutului. Şi în modul şi conditiile scrise mai sus l-am întărit şi aşezat atât
cât ne va fi pe plac. Poruncim deci milostiv căpitanului Ioan Kemeny, judelui curţii şi celorlalti
dregători credincioşi ca preotul Ştefan să fie instalat imediat în functia de protopop suprem, în modul
şi sub conditiile amintite, şi să i se acorde întregul sprijin şi totala ocrotire, pentru a-şi îndeplini
dregătoria thră scăderi.

IV.
Principele Gheorghe Rakoczi I îl

confirmă

în funcţia de protopop pe Popa

Neacşu

1647 iulie 7, Cluj.
din Alba Julia.

Editii: Juhăsz Istvan, A reformacio az erdelyi romanok kăzătt, Kolozsvăr, 1940, p. 255-256.
Reproducere: după copia contemporană a diplomei confirmationale destinate Popii Neacşu
din Alba Iulia, păstrată la Arhivele Nationale Maghiare, Libri Regii, voi. XXII, f. 43v_44'.
Confirmatio Pastorum Valachicorum infranotatorum super Senioratu. Videlicet Popae
Naxul, Laurenty Leoki, Philippi Pap, Todinka Pap, Simon Popa 140 •
Georgius Rakoczi etc. Fidelibus nostris spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis et
nobilibus comitibus, vice comitibus, judicibus, vice judicibusque nobilium ac juratis assessoribus, toti
denique universitati dominorum, magnatum et nobilium, circumspectis item ac providis judicibus ac
juratis ac universis incolis et jnhabitatoribus quarumcunque villarum et possessionum, nec non
honoratis omnibus et singulis pastoribus et ministris ecclesiarum possessionum Valachalium
comitatus Albensis Transsilvaniae, modemis scilicet et futuris quoque pro tempore constituendis,
cunctis etiam alys cuiuscunque status, conditionis, gradus, ordinis, honoris, ofticy, dignitatis,
praeeminentiae et functionis hominibus, quorum interest seu intererit, praesentes litteras nostras
visuris, lecturis, vei legi audituris, nobis dilectis salutem et gratiam nostram.
Fejervarat lako Popa Naxul kegyelmetek varmegyejeben levo falvaknak, ugy mint Mihalcz,
Lupul, Rosia, Springh, Koncza, ket Varda141 , Tiburt hataraiban es Tombaffalvabanis egynehany
faluknak esperestye talalvan megh bennilnket, alazatos kenyergese aliai adgya ertesOnkre, hogy mar
tizenket esztendoben jărvan a miulta azon faluk esperestsegenek tisztit viseli, mint hogy abbeli
hivatallyarul megh eddigh czak az vladikatol volt levele, gyakorta interturballya tisztiben, el
szaggatvan egymastul az falukat az regi szokas ellen. Bizonyossan informaltatunk azert beczulletes
Titlul a fost scris initial pe pagina anterioară, renunţându-se apoi la el. Îl reproduc deoarece contine
informatii suplimentare: "Confirmationales et Visitatoriae super senioratu Valachorum Pastorurn
seniorum ofticii fungentium Popa Naxul Feiervari, Keresteleken Loki Lorincz, Losadiban Philip
Pap, Diomalyon Miklos Pap, Felseo Peterden Todinka Pap". În traducere aproximativă, acest titlu
anunţa o serie de confirmări în vederea exercitării atributiilor protopopiate şi a organizării
vizitatiilor canonice pentru Popa Neacşu din Alba Iulia, Ulki LC!rincz din Criştelec, Filip Dan din
Jeledinti, Nicolae Pop din Geomal, Todinca Pop din Petridul de Sus.
141
La Juhăsz I. Kutvarda, localitate inexistentă, fiind vorba de fapt de cele două Oarde, de Sus şi de
140
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.
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hiveinktill megh nevezet Popa Naxulnak tisztesseges jo maga viselese es tisztiben serenyen vaio
eljarasa felol, hogj ennek utannais azon tisztit anyivalis job modal administralhassa, abban
kegyelmesen confirmalni es mind az vladika illetlen haborgatasa s mind penighlen masok ellen
kegyelmes oltalmunk s gondviselesilnk ala venni meltoztatunk illy~n conditiok alat. Elso hogy az
lstennek igejet olăh nyelven praedikallyak es allatta vaio papokalis praedikaltattyak. Masodik hogy
az melly Cathechismus olăh nyelvre fordittatot, azt mind maguk a templomban s a gyulekezet elot
olvassak s mind penighlen az alatta vaio papokal olvastattyak. Harmadik hogy az mi nemil temerdek
babonasagokkal nemellyek elnek az kerestseghben es hazassagoknak copulaltatasaban, azokat
elhadgyak. Negyedik hogj az elebbeni conditiokat, mellyeket az elott esztendovel elejekben attunk
volt es be is vettenek, azokat megh tartyak es mind a hazasoknak el valasztasaban es egyeb
dolgokbanis ahoz tartyak magukat. Eotodik hogy az magyar orthodoxus pilspektill inteseket
halgatnak minden dolgukban. Mint hogy penigh a gonossagh el kezdet aradni mindenilt, hogy az tiszti
alat levo meghnevezet falubeli ecclesiaknak visitalasara kimehessen es az eo tiszti szerint vaio
visitatiot consueta et antiquitus observata consuetudine veghez vihessen, annualtuk kegyelmesen.
Minden rendbeli fen megh nevezet hiveinknek annakokăert kegyelmesen es serio paranczollyuk megh
nevezet Popa Naxulhoz vaio ebbeli kegyelmessegilnket igy ertven, felyul megh irt esperestsegek
tisztiben illese s megh tartcza es masokkalis conditionibus sub praemissis megh tartassa s mindenek
ellen meghis oltalmazza Annak felette az viiitalasrais kimenni, abban modo antiquitus observato
procedalni minden megh bantas es haborgatas nelkill procedalni megh engedgye, tiszte alat leveo olăh
papokkalis penigh esperesteknek adnoscalni, debita observanter es obedienter observalni, neki
praeferalni minden ellenkezes nelkill, sub amissione tartozzanak. Secus. non facturi. Praesentibus
perlectis exhibenti restitutis. Datum in civitate nostra Colosvar, die septima July Anno Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo.
Traducerea textului maghiar:
Popa Neacşu, locuitor în Alba Iulia, protopop al satelor Mihalţ, Lupu, Roşia, Şpring, Cunţa,
cele două Oarde, Tibru şi Tomba, ne aduce la cunoştinţă cu supunere faptul că de 12 ani deţine
funcţia de protopop al acestor sate, pentru care avea până atunci doar scrisoare de la vlădica, şi că este
deseori deranjat de el în exercitarea func!iei, acesta reuşind - contra obiceiului străbun - să provoace
o ruptură între satele respective. Aflând de la enoriaşi că Popa Neacşu are o comportare cinstită, că îşi
îndeplineşte cu vrednicie îndatoririle, pentru a le îndeplini şi pe mai departe în modul" cel mai bun şi a
evita pe viitor conturbările vlădicăi, îl luăm sub oblăduirea şi grija noastră în condiţiile de mai jos: I):
Cuvântul lui Dumnezeu să fie răspândit şi de el şi de preo1ii subordona1i lui în limba valahă;· II):
Catehismul tradus în limba valahă să fie folosit şi citit în biserică în faţa credincioşilor atât de el cât şi
de preoţi; Itl) Să se debaraseze de mulţimea de superstiţii practicate cu ocazia botezurilor şi a
căsătoriilor; IV) Să respecte condiţiile date de noi în anul anterior şi să procedeze conform acelora
atât în cazul divorţurilor cât şi în alte cazuri: V) Să respecte recomandările episcopului ortodox
maghiar în toate problemele. Şi pentru că răul s-a răspândit peste tot, sprijinim cu mărinimie
deplasarea şi efectuarea de vizitaţii în parohiile subordonate. Dispunem aşadar dregătorilor să-l
ocrotească pe numitul Popa Neacşu, vizitaţiile să le desfăşoare fără piedici şi tulburări, preoţii români
din subordinea sa săi se supună şi să-l informeze fără nici un fel de împotrivire.

V.
1648 iunie 27, Alba Iulia.
Principele Gheorghe Rak6czi I îl confirmă in funcţia de protopop pe Ioan Pop din Crăciunel, care
administrase şi până atunci 11 sate.
Ediţii:

Ioan

Lupaş,

Documente istorice transilvane, Cluj, 1940, p. 238-240 (cu o traducere

românească).

Reproducere:

după

copia contemporană a diplomei confirmaţionale destinate Popii Ioan din
la Arhivele Naţionale Maghiare, Libri Regii, voi. XXIV, f. 12'"v.

Crăciunel, păstrată

Confirmatio Senioratus Valachicalis loannis Pap in

Karăcsonfîalva.
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Georgius Rakoci Oei gratia Princeps Transilvaniae etc. Fidelibus nostris spectabilibus,
magnificis, generosis, egregiis et nobilibus comitibus, vice comitibus, judicibus, vice judicibusque
nobilium ac juratis assessoribus, universitatique dominorum magnatum et nobilium; circumspectis
item et providis, judicibus ac juratis, universisque incolis et inhabitatoribus quarumcunque villarum et
possessionum; nec non honoratis omnibus et singulis pastoribus ac ministris ecclesiarum
possessionum Valachialium comitatus de Kilketlletl, modemis scilicet et futuris quoque pro tempore
constituendis, cunctis etiam al)ls, cujuscunque status, conditionis, ordinis, gradus, honoris, officy,
dignitatis, praeeminentiae et functionis hominibus, quorum interest seu intererit, praesentes litteras
nostras visuris, lecturis vei legi audituris nobis dilectis, salutem et gratiam nostram.
Kegyelmetek vărmegyejeben Karăcsonffalvăn lako Jănos Pap, tizen egj falubeli olăh
ecclesiăknak esperestye, tanăla megh bennilnkot alăzatos konyetlrghese ăltal, advăn ertesilnkre, hogj
abbeli hivatallyat61 megh addigh az mostani conditiok szerint levele nem leven, az Wladika gyakorta
megh hăborgatnă tiszteben, el szaggatvăn egymăst61 az falukat az reghi szokăs ellen. Bizonyosan
informăltatvăn azert inegh nevezet Jănos Papnak tisztesseghes jo magha viselese, es tisztiben
serennyen val6 el jănlsa feleol, hogj ennek utănnais azon tisztit ann)lvalis job moddal ki
szolgăltathassa, abban kegyelmesen megh ereossitteni, es mind az Wladika illetlen hăborgatăsa, s
mind penigh măsok ellen kegyelmes oltalmunk es gondviselesilnk ală venni melt6ztattunk illyen okok
alatt. I. Hogj az lstennek ighejet olăh nyelven praedikăllya, es az ·alatta val6 papokkalis
praedikăltattya. li. Hogj az mely Catechismus olăh nyelvre fordittatot, azt praedikăllya es az alatta
val6 papokkalis praedikăltattya. III. Hogj az mely temerdek babonasăghot az keresztsegben es az
hăzasoknak eoszve adăsăban eddigh observaltanak, azokot el hadgja, es semmi nemeo egymăstol val6
el vălasztăst az mag.iar orthodoxus piispetlk hire nelkOI ne tegyen. IV. Hogj az mely conditi6kot
ennek eltltte etlt esztendeovel elejekbe attunk, s maghokis be vtlttek azokat megh tartya. V. Hogj
minden dolgokban az magjar ortodoxus pilspetlktetll halgasson es ercsen. Mint hogj penigh az
gonossăgh mindeniltt el kezdet ăradni: hogj az eo tiszti alat levetl megh nevezet falukbeli
ecclesiăknak lătogatăsăra ki mehessen, es az etl tiszti szerint val6 lătogatăsăt az reghi be vetlt szokăs
szerint vegben vihesse, megh engettilk kegyelmesen. Minden rendbeli fen megh nevezet hiveinknek
annakokăert kegyelmesen es serio paranczollyuk, megh nevezet Janos Paphoz val6 ebbeli
kegyelmesseghOnkeot igj ertven, fellyOI megh irt esperestseghinek eoteot tisztiben esmerje, megh
tarcza, es măsokkalis megh tartassa. Annak felette az lătogatil.srais ki menni, s abban az reghi szokăs
szerint el jămi minden megh băntăs es hăborgatăs nelkiil megh engedgje. Tiszti alat leveo olăh
papokis penigh esperestyeknek esmemi, s minden ellenkezes nelkOI val6 engedelemmel hozzăja lenni
tisztek el vesztese alat tartozzanak. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis.
Datum în civitate nostra Alba Julia die vigesima septima Juny Anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo octavo.
Rakoci manu propria manu propria
Joannes Horvat de Palocz secretarius manu propria
lnsimul confirmati sunt, hoc anno, et die, quatuor al:Y seniores Valachicales, Galaczon lako
142
lako Gyorgy Pap Illyej Esperest, Ormeny szeken
lako Opra Popa.

Jănos Pap, Peterhăzăn lako Mihăly Pap, Csuczon

Traducere: În esenţă, documentul are acelaşi conţinut ca şi cel anterior. La final se
în aceeaşi zi au mai fost confirmaţi încă patru protopopi valahi: Ioan Pop din Galaţi,
Mihai Pop din Petreşti, Gheorghe Pop din Ciuci protopopul Iliei şi Oprea Popa din Armeni.

precizează. că

VI.
1648 decembrie 15, Alba Iulia.
Principele Gheorghe Rak6czi li îl confirmă în funcţia de protopop pe Petru Pop din Vârfurile
(comitatul 'Zarand), în locul protopopului anterior demis pentru că s-a comportat necorespunzător,

La I. Lupaş lectură greşită, Csirezon-Cerişor, localitate situată şi ea în apropiere de Ilia. Vezi şi
Anexa VI.

142
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impunându-i cele cinci condiţii menţionate în documentele anterioare
cazul că ar avea neplăceri din partea vlădicăi.
Reproducere: după copia contemporană
Regii, voi. XXIV, f. 43'-44'.

păstrată

şi

luându-l sub ocrotirea sa în

la Arhivele Nationale Maghiare, libri

Confinnatio Senioratus Valachialis Honorabilis Petri Csucsi, in eadem Csucs, et Comitatu
de Zarand.
Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transilvaniae partium regni Hungariae Dominus et
Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Spectabilibus, Magnificis, Generosis, Egregiis et Nobilibus
Comitibus, Judicibus, Vice Judicibusque nobilium ac juratis Asscssores, Universitatique Dominorum
Magnatum et Nobilium incolis et inhabitatoribus quorumcunque villarum et possessionum nec non
honoratis omnibus et singulis Patronibus ac Ministris Ecclesiarum Possessionum Valachialium in
Comitatu de Zarănd existentis modemis scilicet et futuris quoque pro quovis tempore constituendis;
cunctis etiam alys cujuscunque status, conditionis, ordinis, gradus, honoris, officy, dignitatis,
praeeminentiae et functionis hominibus quorum interest seu intererit praesentes nostras visuris
lecturis vei legi audituris nobis dilectis, salutem et gratiam nostram.
Kegyelmetek varmegyejeben levo olăh Ecclesiaknak edgik esperestje Csucsi Peter Pap
talâla megh bennilnkeot alăzatos keClnyorgese ăltal; advan ertesunkre, hogy az elott vaio esperest
illetlen magaviselesejert abbeli tisztitol privaltatvan, eo allitatott volna tiszteben, bizonyosson
infonnaltatvan azert beczilletes hivilnkteol, meghnevezet Peter Papnak tiszteseges jo magaviselese es
tiszteben serenyen vaio eljărasa felol; hogy ennek utannais azon tisztet annyivalis job moddal ki
szolgaltathassa, abban kegyelmessen confirmalni, es mind az Wladika illetlen haborgatâsa, s mind
penigh masok ellen kegyelmes oltalmunk s gondviselesiink ala venni meltoztattuk illyen conditiok
alatt. Elsoben. Hogy az Istennek igejet olăh nyelven praedikallya es az alana vaio papokkalis
praedicaltassa. Masodszor. Hogy az mely Catechismus olăh nyelvre forditatott azt praedikallya es az
alatta vaio papokkalis praedikaltassa. Harmadszor. Hogy az minemii temerdek babonasagot az
keresztsegben es az hăzasoknak eoszve adasaban eddigh tartottanak, azokot el hadgia es semminemii
egymastol vaio elvalasztâst az magiar orthodoxus Puspeok hire nelkiil nem teszen. Negyedszer. Hogy
az mely okokot ennek elotte eot esztendovel elejekben attunk s be is veottenek, azokol megh tartya.
Eoteodszllr. Hogy minden dolgokban az Magiar Orthodoxus PuspeClktol halgasson es erczen. Mint
hogy penigh az gonossagh mindeniitt el kezdet ăradni; hogy az eo tiszti alatt levo falukbeli
Ecclesiaknak visitălâsara ki mehessen, es az eo tiszti szerent vaio latogatâsât az reghi be volt szokas
szerent vegben vehesse megh engettiik kegyelmessen. Minden rendbeli fen megh nevezet hiveinknek
annakokaert kegyelmessen es serio parancziollyuk megh nevezet Peter Paphoz vaio ebbeli
kegyetmessegunkeot igy ertven fellyel megh irt esperestsegenck tiszteben tisztellye, megh tarcza, es
masokkalis megh tartassa s mindenek ellen megh otalmazza, annak felette az visitalâsrais ki menni s
abban az regi szokâs szerent minden megh bantas es hăborgatas nelkul megh engedgye; tiszti alatt
levo olăh papokis esperestyeknek esmerni s engedelmesseggel hozzaja lenni minden ellenkezes
nelkiil tisztek el veszese alatt tartozzanak. Secus non facturi praesentibus perlectis exhibenti restitutis.
Datum in civitate nostra Alba Julia die 15 Decembrii Anno 1648.
143

Vl/A.
1649 iunie 22, Deva.
Principele Gheorghe Rak6czi li stabileşte sarcinile care îi revin lui S6ti Janos, predicatorul Devei şi
protopopu/ bisericilor din comitalele Hunedoara şi Zarand, pe parcursu/ desfăşurării vizitaţii/or în
parohiile subordonate.
143

Pentru compararea cu statutul şi atributiile protopopului calvin maghiar reproduc diploma de
confinnare a lui S6ti Jănos, a cărui jurisdictie se întindea peste calvinii din comitatele Hunedoara şi
Zarand, unde vie\uia cea mai compactă masă de români calvini. Pentru o imagine cât mai exactă a
sarcinilor protopopeşti vezi şi dalteria dată la 4 decembrie 1628 de mitropolitul Ghenadie Bradi
protopopului lanăş din Hunedoara, T. Cipariu, Acte şi fragmente .... p. 253-254; N. Iorga, Studii şi
documente ... , XII, p. 281.
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Reproducere: după copia contemporană
Regii, voi. XXIV, f. IOOv-102'
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Naţionale
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Maghiare, Libri

Visitatoria Pastoris Orthodoxi Devensis Joannis Soti.
Georgius Rakoczy Oei gratia Princeps Transilvaniae, partium regni Hungariae Dominus et
Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris universis et singulis Spectabilibus, Magnificis, Generosis,
Egregiis et Nobilibus Comitibus, Vice Comitibus et Judicialium quorumcunque Comitatuum,
signanter autem Comitatuum Hunyadiensi et de Zarand, Capitaneis, Praefectis, Provisoribus,
Castellanis Arcium, ac aliud quorumvis locorum Officialibus, Tricesimatoribus, Teloniatoribus
pontium, passuum, vadorum, viarumque Custodibus, Prudentibus item ac Circumspectis Judicibus
primarius et Juratis civibus quarumcunque civitatum, oppidorum, villarum et possessionum,
earumque Patronis, Pastoris, Rectoris et aedituis cunctis etiam alys quorumcunque officio dignitate, et
praefectura fungentis, ubivis in ditione nostra Transilvanica et Comitatibus aut di~tis constitutis et
commorantis, modemis et futuris quoque pro tempore constituendis, praesentes nostra visuris nobis
syncere dilectis salutem et favorem nostrum [!].
Keresztyeni tisztUnk szerent az lsten tisztessegere gondot akarvan viselni: minthogy ertyiik
az Ecclesiakban mennyi sok ellfordult allapatok, tevelygesek, s usitasok szarmaztanak, azonkeppen az
Egyhazi embereknekis az haladatlan nemelly halgatoktol, az Isten igijenek megutalasa, vetese miatt,
az Ecclesiakhoz rendeltetett jokat sokan ell idegenitven, magok szamara foglalvan, es mas idegen
ususra forditvan mindentol haborgatasok legyen, ehhez kepest nem czak illendetinek, hanem ugyan
szilksegesnekis itiltenek lenni, ha az beticzillletes Soti Janos Devai praedicatort, et Hunyad s Zarand
varmegyeknek seniorat visitatiora ki boczatanok,: ki boczatvan azert megengedtetik neki, hogy az
Ecclesiakot mindenlltt az megnevezett varmegyekben szabadoson visitalhassa, azokban leveti
tanitokat tudomanyokban, eletekben, erketilczetikben, magek viselesekben szorgalmatoson meg
visitallya, circallya, etiket egyben hivathassa, egyben hivatvan meg hlltetik szerentis (ha kllletimben
nem lehet) az olly jokat, jetivedelmeket, mellyek eleitetil fogvan az Ecclesiahoz voltak rendeltetven,
meg tudakozvan az Praedicatori hazoknak szabadsagokkal, Praedicatorok, mesterek jetivedelmeuel
eggylltt, ha azok valamellyike ell idegenittetett volna, viszsza szerezze, es hellyere alassa: ugy hogy
az Ecclesia szabadsagha, se az vitezleti, se nemes, es egyeb rendekteolis meg ne haborittassanak,
hanem uyonnan helyre âllatvan, meg tartassek. Annak felette a' Templumok es egyeb Egyhazi
epllletek, mellyek lsten tisztessegere epittettenek, ha nemellyeknek negligentiajok,
gondviseletlensegek miatt ell romlattanak, pusztultak volna, azokis uyonnan meg epittessenek. Ha
penig az olly Ecclesiahoz tartozo jokat, mellyeket az Ecclesiatol ell idegenitettenek, avagy ell advan
vakmeretilll viszsza nem akarnak adni, es kezekbetil, akar kiknel voi na, ki nem bocsatani,. azonkeppen
az Templumokat, ahoz vaio epllleteket, Praedicatorok hazait, Scholakot meg nem epiteni, avagy az
Egyhazi .szolgak, Praedicatorok, mesterek, jetivedelmet meg altalkodvan meg akarnak tartani, az olly
embereket, akarmelly a,llapat, es hivatalbeli emberek legyenek, az meg nevezett senior az Hunyad es
Zarand varmegyei Ispanok es Vice Ispanok segitseggel leven neki, ez neki adatott levelllnknek
erejevel, eletiszszor tizenket forintal, masodszor huszonneggyel bilntesse meg; annakutanna viszont
az ki a' vakmereti engedetlenseghben ugyan meg kemenyednek, az ollyanakot a' die visitationis
computan[do] ad octavum diem in praesentium mandatum ez levelllnk authoritassaual citallya, a' hol
engedetlensegeknek melt6 bllnteteset veszik: Vegezetre a' tevelygeti tudomanyu, feslett gonosz eletll,
erkţ:tilczll ministereket az Ecclesiatol amovealvan, azok helyekben jambor lsten feleti, jo tudomanyu.,
szent kegyes eletetie~et allasson, kik az eti Tisztekben lstennek parancsolattya szerent jozanon ell
jarvan, az Urtol szereztetett sacramentumokat tisztan igazan ki szolgaltassak. Az Egyhazi szemellyel
penig ha kinek valami dolga, causaja leszen, nem egyeblltt, hanem a' meg nevezett competens Biraja,
seniora eletitt keresse akarkiis. Annakokaert hadgyuk es serio parancsollyukis, ez levelllnket latvan
valahânyszor [?] Soti Janos meg irt senior velle leveti tetibb hites Assessorival ketizitekben megyen,
etiket mindennlltt bekevel boczatvan, az fellylll meg irt modok szerent dolgaiban szabadoson
procedalni engedven, mikor az Szent Gylllekezetben hivattattok ell menni, es minden tetirveny
szerent vaio szokasokat, kivel az eletitt az Ecclesiaban eltenek fel venni, az ecclesiakhoz tartozo jokat,
jetivedelmeket azok feletil vaio requisitiora viszsza adni es bocsatani, Templumokat, Praedicatorok
hazait, Scholakot epiteni, es mindenekben teorveny szerent vaio engedelmessegheket mutatni, minden
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utan es modon haladek nelkill tartozzatok. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exibenti restitutis.
Datum in Curia nostra Devensis die vigesima secunda mensis Juny Anno Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo nono.
Joannes Szalardi Vice Secretarius manu propria
Georgius Rakocy manu propria
Traducerea textului maghiar:
Conform credinţei noastre şi cu grijă profundă faţă de Dumnezeu, având în vedere
multiplele fenomene negative ce au loc în cadrul Bisericii noastre, conform cărora se constată o
îndepărtare a oamenilor de la cuvântul lui Dumnezeu, însuşirea de către unii a bunurilor Bisericii în
favoarea lor personală sau chiar în folos străin, considerăm foarte necesar a-1 trimite în vizitaţie pe
numitul şi cinstitul S6ti Jănos, predicatorul Devei, protopop al comitatelor Hunedoara şi Zarand,
pentru a vizita în mod liber parohiile din comitatele amintite şi a le controla cu sârg enoriaşilor viaţa,
moralitatea, comportamentul şi activitatea în domeniul ştiinţelor şi învăţăturilor, a-i convoca la
adunare, a-i trage la răspwidere, a recupera eventualele înstrăinări de bunuri ale parohiilor şi a le
reaşeza în locul lor de odinioară, a le păstra acolo în ordine. De asemenea, să fie reconstruite toate
bisericile şi alte clădiri ridicate în cinstea lui Dumnezeu, distruse şi degradate din neglijenţa unora "Jar
dacă bunurile înstrăinate ale bisericilor nu vor fi restituite, casele predicatorilor şi şcolile nu vor fi
construite, iar slujitorii bisericii, predicatorii, învăţătorii vor reţine venituri ce nu li se cuvin, astfel de
oameni, ori de ce categorie ar fi, împuternicitul nostru - pe baza scrisorii noastre, ajutat de Comitele
şi Vicecomitele Hunedoarei şi Zarandului - îi va pedepsi la început cu 12 florini, a doua oară cu 24,
pe urmă cei ce persistă în împotrivire aceia să fie citati în faţa legii, unde îşi vor primi pedeapsa
meritată. În fine, preoţii cu viaţă desfrânată să fie înlocuiţi cu alţii cu frică de Dumnezeu, înzestraţi cu
învăţătură, cu o viaţă exemplară, care să procedeze în funcţiile lor conform poruncilor lui Dumnezeu,
slujind curat sacramentele primite din partea Domnului. Orice cauză ivită în legătură cu o persoană
bisericească să nu fie adresată în altă parte, ci doar judecătorului desemnat de protopop. Prin urmare,
dispunem şi poruncim ca, dacă S6ti Jănos, cu scrisoarea noastră în mână, se va prezenta împreună cu
asesorii săi în mijlocul vostru, să fie primit în pace pentru a proceda la rezolvarea problemelor de la
faţa locului, admiţând retrocedarea eventualelor bunuri însuşite, reconstruirea bisericilor, a caselor
parohiale, a şcolilor, manifestând în toate îngăduinţă deplină.

VII.
1650 aprilie 12, Alba Iulia.
Principele Gheorghe Rd1c6czi li îl numeşte pe Savul Popa episcop peste cei de confesiunea grecească
din comitate/e So/nocu/ Interior şi Mijlociu, Maramureş, Sătmar şi districtu/ Chioaru/ui, aşezându-/
în dependenţă de superintendentul. calvin maghiar şi de vlădica din Alba Iulia şi impunându-i spre
respectare şapte condiţii, referitoare la propovăduirea Cuvântului divin în limbile română şi ruteană,
utilizarea Noului Testament, a Psaltirii şi a Catehismului tipărite la Alba Iulia, reglementarea
cauzelor de divorţ, interzicerea sfinţirii persoanelor nedemne, candidaţii la preoţie urmând a fi
examinaţi împreună cu vlădica şi superintendentu/, cu care va colabora pentru rezolvarea tuturor
probleme/or importante, în vederea îngrijirii bisericilor şi a reformării/aducerii lor la practicarea
adevăratului cult al lui Dumnezeu.
Ediţii:

Nicolae Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericii române, Budapesta,
1905, p. 30-33.
Reproducere: după copia contemporană păstrată la Arhivele Naţionale Maghiare, Libri
Regii, voi. XXV, p. 205-207.
Episcopatus Popae Szavul Graecanici ritus Pastoris.
Nos Georgius etc. Memoriae etc. Quod cum nihil christiano Principe aeque dignum, nihil
officio suo magis consonum reputemus, quam populorum gubernationi suae divinitus conditorum
saluti internae et externae impense, et per diis, ac per noctibus studiis invigilare, tanto autem salutis
internae cura praestat, quanto anima corpus excellit, quae rebus humanis tanquam caducis, rejectis,
illis incumbit, ea medicatur, quae mentem nostrum ad Deum evehant, et cultum illius sincerum
infundant. Hanc vitae supernae et sempiternae curam et modum, dum saepe saepius animo
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revolvimus, et circa spiritualia, animos subditorum nostrorum opinionibus var)ls luctari, maxime
autem Valachos et Rutenos, tantis superstitionibus immensos intuimur comperimus et evulsionum
illarum requint summam, et medio optima cum primis in Ecclesiis eorum Antistem commodum, eam
in rem inter alios commendatus nobis Honorabilis Szavul Popa graecanice confessionis ut vulgo
vocalur Pastor, qui licet illius religionis defectibus obnoxius, nihilominus, bona propensione, et sancta
emendationis cupidinae accensus perhibetur; eum itaque in ditionibus nostris ultra tluvios Sajum et
Samusium in Szolnok Interiori, mediocri et districtu Keovariensi, item Maramarusiensi et
Szatthmariensi Comitatibus universis illius confessionis Pastoribus praeficiendum, et ante eos in
Episcopalem dignitatem promovendum et collocandum duximus, imo praeficimus promovemus et
collocamus praesentium per vigorem, his in emolumentum illarum Ecclesiarum in se assumtis
conditionibus. I. Verbum Oei Valachos in lingva propria Rutenos similiter in sua propria doceri ac
institui curabit. 2. Sub poena depositionibus pastoribus et ministris inspectioni suae concessis, quo
Novum Jesu Testamentum, Cathechismum et Psalterium comparent, injungere tenebitur, et hinc
semina Verbi Divini cordibus auditorum, avulsis superstitionibus infundi facere studebit; recta
siquidem institutio, absque libris commode fieri nequeat. III. Inter conjuges praeter crimen
formicationis, divortium, el inter personas inconvenientes copulam haud permitat, ac siquid in ejus
modi negotiis, judicio suo et suorum assequi non poterit, Domini Superintendentis Orthodoxi et
Waladicae [!) Albensis consilio, et suffragiis uti et ea sequi tenebitur. IV. Indignitos ad officium
Pastoratus haud quaquam promovere ausit, verum promovendos stricte examinare, et pro suprema
censura huc Albam Juliam tanquam sedem superiorem expedire debebit. V. In discussione causarum
extemarum nihil a se, sed omnia consentientibus senioribus, se facere et efficere adstringet. VI.
Causas omnes maioris momenti huc Albam Juliam, ne cui de suppresione iuris sui conquerendi
occasio suppeditetur transmittere, et in omnibus etiam alys negotys, quae pietatis promotionem, et
animarum salutem concemunt, ab Orthodoxo Superintendente, et Wladica Albensi dependere, et
eorum consilia sequi itidentidem [!] de rebus necessariis, eosdem per homines et litteras requirere et
consulere tenebitur. VII. In anniversarys Pastorum Valachorum conventibus, in persona, aut si id casu
aliquo, gravi fieri haud possit per legatos idoneos et fide dignos hic Albae J~liae comparere sit
adstrictus, denique ea omnia in ista Episcopali sua functione acturus erit, quae fidum verbi divini
Ministrum, et et [!] antesignatum decent, memoria vivaci apud se saepe saepius revolvens, munus
"· suum, esse pascere gregem, regere Ecclesiam Oei, pietatem et cultum ejus promo vere contraria omnia
extirpare, non imperitare, non desidere, et corpori incumbere, nec deglubere et depascere gregem. Ad
extremum, sui etiam muneris esse sciat, ex comuni tamen Seniorum suorum assensu, de vita
Pastorum in sua diaecesi commorantium quotannis inquirere, et an populum recte doceant
cognoscere, in secus facientes animadvertere, Templa collapsa adintegrare, et ad sincerum cultum Oei
reformare. Ad quae omnia authoritatem etiam eidem dedimus et concessimus, damusque et
concedimus per praesentes. Quocirca vobis universis et singulis, tam secularibus quam ecclesiasticae
functionis hominibus praescriptam graecanicam confessionem in praelimitatis ditionis nostrae
partibus observantibus commitimus et mandamus firmiter quatenus dictum T. pro Episcopo vestro a
nobis promoto habere, agnoicere, eidemque in omnibus ipsi a nobis injunctis et indultis aliisque
quibusvis, quae sui muneris erunt, obtemperare in (observatis eidem a nobis praescriptis
conditionibus). Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In cuius rei robur et
testimonium majus, praesentes litteras nostras dandas duximus et conferendas. Datum in civitate
nostra Alba Iulia die duodecima Aprilis Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo.
Georgius Rakoci
Joannes Horuat de Palocz Secretarius

VIII.
1651 iulie 7, Alba Iulia.
Principele Gheorghe Rtik6czi II îl numeşte pe Mihail Molodici episcop peste cei de confesiune
grecească din comitalul Maramureş, impunându-i cele şapte condiţii cuprinse şi în documentul
anterior.
Reproducere: după copia contemporană
Regii, voi. XXV, p. 481-483.
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Nos Georgius Rakoci etc. Memoriae commendamus tenore praesentium quibus expedit
universis, quod cum nihil christiano Principe aequae dignum nihil officio suo magis consonum
reputemus quam populos gubernationi suae divinitus conditorum saluti internae inpensi et per dys ac
per noctibus studys invigillare, tanto autem animo salutis interne cura praestat, quanto anima corpus
excellit, quae rebus humanis tanquam caducis rejectis illis incumbit, ea medicatur quae mentem
nostrum, ad Deum evehant et cultum illius sincerum infundant, hanc vitae supemae et sempitemae
curam et modum, dum saepe sepius animo revoluimus, et circa spiritualia animos subdilorum
nostrorum opinionibus varys luctari, maxime autem Valachos et Ruthenos, tantis super[s]titionibus
immensos intuimur comperimus, evulsionum illarum studium requirite summam et medio optima
cum primis in Ecclesys eorum Antistem commodum, eam in rem inter alios commendatus nobis
honorabilis Michael Molodicz Graecanicae confessionis ut vulgo vocatum Pastor, qui licet illius
relligionis defectibus obnoxius, nihilominus bona propensione et sancta emendationis cupidine
accensus perhibetur, eundem itaque in ditione nostra, ac Comitatu Maramarusiensi. universis illius
confessionis Pastoribus praeficiendum, et ante eos in Episcopalem Dignitatem promovendum et
collocandum duximus, imo praeficimus promovemus et collocamus praesentium per vigorem. His in
emolumentum illarum Ecclesiarum in in [!] se assumtis conditionibus: I) Ver[b]um Dei Valachos in
lingua eorum propria Ruthenos scilicet et in sua propria doceri ac institui curabit. II) Sub poena
depositionibus Pastoribus et Ministris inspectioni suae concessis, quo Novum Jesu Testamentum,
Cathechismum et S Psalterium comparent iniungere tenebitur et hinc semina Verbi Divini cordibus
auditorum, auulsis superstitionibus, infundi facere studebit recta si quidem institutio absque libris
commode fieri nequeat. III) Inter coniuges praeter crimen formicationis divortium, et inter personas
inconvenientes copulam haud permitat ac si quid in eyusmodi negotys juditio suo et suorum asequi
non poterii, Domini Superintendentis Orthodoxi et Wladicae Albensis consilio et suffragiis, uti et ea
sequi tenebitur. IV) lndignitos ad officium Pa.:;toratus haud quam promovere ausit, verum
promovendos stricte examinare, et pro suprema censura huc Albam Juliam tanquam sedem
superiorem expedire debebit. V) In discussione causarum externarum nihil a se, sed omnia
consentientibus senioribus, se facere et efficere adstringet. VI) Causas omnes maioris momenti huc
Albam Juliam ne cui de suppresione iuris sui conquerendi occasio suppeditetur transmiltere omnibus
etiam alys negotys, quae pietatis promotionem et animarum salutem concernunt ab Orthodoxo
Superintendente, et Wladica Albensi dependere ac eorum consilia sequi identidem de rebus
necessarys eosdem per homines et litteras requirere et consulere tenebitur. VII) In aniversarys
Pastorum Valachorum conventibus in persona, aut si id casu aliquo, gravi fieri haud possit per legatos
idoneos et fide dignos hic Albae Juliae comparere sit a[d]strictus, denique ea omnia in ipsa Episcopali
sua functione acturus erit quae fidum verbi divini Ministrum, et antesignatum decent, memoria vivaci
apud se saepe saepius revolvens, munus suum, esse pascere gregem regere Ecclesiam Dei, pietatem et
cultum eius promovere contraria omnia extirpare, non inperitare, non desidere el corpori incumbere,
nec declubere et depascere gregem, ad extremum, sui etiam muneris esse sciat ex comuni tamen
Seniorum suorum assensu, de vita Pastorum in sua diaecesi commorantium quotannis inquirere, et an
populum recte doceant cognoscere, in secus facientes animadvertere Templa collapsa ad integrare, et
ad sincerum cultum Dei reformare. Ad quae omnia authoritatem etiam eidem dedimus et
concessimus, damusque et concedimus per praesentes. Quocirca vobis universis et singulis, tam
secularibus quam ecclesiasticae functionis hominibus praescriptam graecanicam confesionem in
praelimitatis ditionis nostrae partibus observantibus commitimus · harum serie firmiter quatenus
dictum Michaelem Molodicz pro Episcopo vestro a nobis promoto habere agnoscere, idemque in
omnibus ipsi a nobis injunctis, et indultis, alysque quibusvis quae sui muneris erunt obtemperare et
dieto audientis esse modis omnibus debeatis et teneamini observatis nihilominus eidem a nobis
praescriptis conditionibus. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in
cuius rei maius robur et testimonium praesentes litteras nostras dandas duximus et conferendas.
Datum in civitate nostra Alba Iulia die septima July Anno Domini millesimo sexcentesimo
quinquagesimo primo.
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XI.
1651 iulie 7, Alba Iulia.
Principele Gheorghe Rtik6czi li, pe baza condiţiilor stabilite de antecesorul său, îl confirmă în funcţie
pe vlădica Simion Ştefan, episcopul celor de credinţă grecească din Ardeal, ex tinzându-i jurisdicţia şi
asupra Sătmarului.
Ediţii:

Nicolae Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericii române, Budapesta,
1905, p. 35-36.
Reproducere: după copia contemporană păstrată la Arhivele Naţionale Maghiare, Libri
Regii, XXV, p. 483-484.

Stephan Popa Wladika Pusptlksege Confinnatioja
Georgius Rakoczi etc. Fidelibus nostris Spectabilibus, Magnificis, Generosis, Egregiis et
Nobilibus Comitibus judicibus nobilium, ittem Capitaneis, Vice Capitaneis, Judicibusque Regys,
Praefectis, Provisoribus, et Capellanis Arcium, nec non Prudentibus ac Circumspectis Magistris
Civium, Regys et Sedis judicibus caeterisque juris Civibus, quorumcunque Comitatuum, districtuum,
et Sedium Siculicalium, ac Saxonicalium modemis scilicet et futuris quoque pro temporis
constituendis, cunctis etiam alys quorum videlicet interest seu intererit tam Ecclesiasticis, quam
Saecularis praesentium notitiam habituris nobis dilectis salutem cum favore.
Feiervari varasunkban lako Somonius [!] Popa Stephan hitilnk Erdely orszâgi GlirClgh
vallason levCl Ecclesiaknak Pilsptlkie talala megh alazatosson megh [!] benilnket, hogy azon
PilspClksegh tisztirCll vaio ildvezillt Urunktol vaio, adatot privilegiuma szerint ennek utannais megh
tartanok, es masokkalis megh tarttatnok azon tisztiben. Megh tekintven azert bClcsilletes hiveinknek
mellette vaio terekedeseket, es jo erkCllcserCll s maga viseleserCll tCltt commendatiokat, milis azon
tisztrCll ildvClzOlt Urunktol adatot levele tartasa szerint, minden reszeiben aszt helyben hagyvan, megh
akariuk Pilsptlksegeben tartani, annak felette nem akarvan Szakmar vănnegyebenis az gClrClgh
vallăson levCl Ecclesiakat, azoknak tanitoit czak a magok igazitasaban hadni, azon Conditiokkal
authoritassal, mint a mastani tisztit viseli, azakatis az Cl igazgatasa ala attuk es engedttilk,
paranczalyvan kegyelmessen minden rendbeli hiveinknek, meghirt Simonius Popa Stephan hilvilnket
azon PilspClksegnek tisztiban, OdvClzillt Urunk leveliben megh irt conditiok alat, annak tartasa szerint
megh tarcza, es masokkalis megh tartassa, hogy kClzensegessen az Cl tiszti alat levCl Ecclesiakkal,
magahoz arra rendeltettet io erk<llczil Papokkal egyilt ki menyven igazgatathassa, botrankozasokban
iobbithassa, az melto bOnClsClket megh bilnthettesse es minden az Cl tisztihez illendCl dolgokban az regi
szokas szerint mehessen elCl, secus non facturi praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in
civitate nostra Alba Iulia die septima July Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
primo.
Traducerea textului maghiar:
Confirmarea ca episcop a vlădicăi Ştefan Popa
Simion Popa Ştefan, Episcopul bisericilor de credinţă grecească din Ardeal care locuieşte în
Alba Iulia, ne-a vizitat şi cu umilinţă ne-a solicitat să-l menţinem şi să fie menţinut şi de alţii în
această funcţie dată lui de preafericitul nostru Domn, după privilegiul său de mai înainte. La
recomandarea credincioşilor noştri şi constatând buna sa comportare şi moralitate, noi suntem pentru
menţinerea sa în calitatea de episcop; nedorind ca bisericile de religie grecească din comitalul Sătmar
şi învăţătorii acestora să rămână doar sub îndrumare proprie, le-am dat şi le-am cedat şi pe acelea sub
îndrumarea sa, poruncind tuturor credincioşilor noştri să-l menţină, sub condiţiile exprimate în
scrisoarea preafericitului nostru Domn, şi să fie menţinut şi de alţii, pentru a îndruma bisericile
împreună cu preoţii de bună moralitate, a-i îndrepta în caz de tulburări, a-i pedepsi pe cei păcătoşi şi a
proceda în toate problemele conform vechiului obicei.

X.
1659 iunie 28, Alba Iulia.
Principele Acaţiu Barcsai îl confirmă pe Nicula Pop din Hunedoara în funcţia de protopop, conform
vechilor privilegii acordate de stăpânii domeniului şi de vlădicii bălgrădeni, care suni şi ele cuprinse
în prezentul document. Nu se menţionează nici o condiţie reformatoare, recunoaşterea sa în funcţia
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Reproducere: după copia contemporană
Regii, voi. XXVII, p. 212-216.
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Confirmatio Petropopatus Niculae Pap de Vajda Hunyad Ecclesiarum Valachicarum in
Comitatu Hunyadiensi senioris
Nos Acatius Barcsai Princeps Transilvaniae etc. Memoriae commendamus tenore
praesentium significantes quibus expedit universis; quod Revcrendus Nicula Pap de Vajda Hunyad,
pro nune ibidem pastor Ecclesiae Valachicae cum districtus eiusdem petropopum [!] exhibuit nobis et
praesentavit literas quasdam super personalitate officii ipsius petropopatus donationales
privilegionales et confirmationales Avis Atavisque illius, unas quidem ab lllustrisşimam quondam
Dominam Beatrice de Frangepan, Illustrissimi quondam Domini Joannis Corvini Liptoviae Ducis, ac
Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae tune Bani etc., oppidi ac districtuus Hunyadiensi
Domini terrestris etc., Relicta etc., alteras a Georgio quondam Ducem etc., pro tune castri hunyadiensi
Domino terrestri sed ob vetustatem temporis ignoti pro tune nominis etc. ltem a Valentino Torok de
Ening castri et districtus Hunyad heredes perpetuo etc., ac Stephano quoque Archiepiscopo
Ecclesiarum in Transilvania Valachiarum, pro tune autem Ecclesiae Albensi itidem Valachicae
pastore idiomate Valachico conscriptas sed in praesenti hungaricae translatas etc. sub sigillis eorum
usualibus super cera rubra priores quidem tres ultimam autem sigillo Archiepiscopatus
Transilvaniarum Ecclesiarum Valachicarum negro intuito colori in papiro duplici patenter impressive
communitae jure perpetuo datas et concessas. Suplicans nobis idem Nicula Pap debitam cum instantia
humillime ut nos universas illas omniaque et singula in eisdem contenta, ratas, gratas, et accepta
habere approbare, ratificare et confirmare dignaremur, quod quidem literarum tenor talis est. 144
Nos Beatrix de Frangepan Illustissimi quondam Domini Joannis Corvini Liptoviae Ducis ac
Regnorum Dalmatiae, Cr[o]atiae ct Sclavoniae Bani etc. Relicta; Memoriae comendamus tenore
praesentium significantes quibus expedit universis. Quod nos attentis et consideratis vita, virtute,
morum honestatae ac saltem 145 morem Rascianorum literalis scientiae sufficienti peritia aliisque
probitatum meritis discreti Petri praesbyteri Valac[h]orum de Zoceth, quibus ipse apud nos
nonnullorum fidelium nostrorum fide dignorum testimonio meruit commendari, eundem veluti
personam idoneam et benemeritam ad officium petropopatus Ecclesiae Valachorum in oppido nostro
Hunyad vocato fundatae, ad praesens de jure et de facto vacantis, simul cum Domo ac cunctis
utilitatibus, proventibus et obventionibus eiusdem Petropopatus provenire debentibus locis, debitis,
Templiis authoritate nostri juris patronatus duximus nominandum, eligendum et confirmandum
praesentium per vigorem, quocirca vobis universis et singulis pastoribus Valachorum ubique in
pertinentiis castri nostri Hunyad ad praesens constitutis et in futurum constituendis harum serie
firmiter praecipuente~ mandamus aliud firmiter serio nolentes, quatenus a modo inposterum praefato
Petro Paroco petropope nostro et nemini alteri de [ ... ] cum [?] vitis obtemperare, pariter et obedire ac
denuo verum proventum, fructibus [?] subventionibus e medio vestrum rationem hujusmodi
petropopatus provenire debentis locis debitis Templibus seu oportere[?] more aliis consvetO [ ... ]tatem
respondere debentis et teneamini, proven[ ... ] intuit [?] omnius [?] nobis et praedicto castro nostro
Hunyad vere e medio provenientibus super salvis remanere secus in praemissis non facturi,
praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in castello nostro Rokonok in festo beati Georgii
Martiris Anno Domini millesimo quingentesimo sexto. 146
144

Deşi se obişnuieşte ca transumpturile să fie prezentate ca documente separate, în acest caz ele nu

interesează

decât ca material comparativ. De aceea mi s-a părut mai utilă păstrarea lor aici decât
scoaterea din context şi aşezarea în ordine cronologică în cuprinsul Anexei. Din păcate, transcrierea
a ridicat numeroase probleme, determinate de grafia foarte neîngrijită a scribului, pe alocuri chiar
indescifrabilă, şi de lipsa de calitate a traducerii în limba maghiară, de multe ori ininteligibilă.
145
La Iorga secundum (vezi nota următoare).
146
Rokonok, 1506. ''Beatrix de Frangepan. văduva lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, la
recomandarea unor consilieri credincioşi cu privire la calităţile morale, virtuţile şi cunoaşterea
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Nos Georgius Oei gratia Marchio Brandenburgensis, Slessiae, Prussiae, Ratisboriae,
Carnoviae, Stetiniae, Pomeraniae, Cassiborum [S]Clavorumque Dux, Burgravius Nerbergensis, ac
Russiae Princeps, Fidelibus nostris Andreae Literato de Szent Imre, et Joanni Bekes Castellaniis castri
nostri Hunyad, eorumque successoribus in tali officio constitutis, benevolentiam. Cum nos ex speciali
meritorum praerogativa Petrum petropopum [de Zoczath] contra quoslibet inpeditorum ac
molestatores manu defenditorum tenere debentis et teneamini, ac aliis praesbiteros Valachorum eidem
de omnibus proventibus et fructibus e medio ipsorum sibi provenire cum debeant, obtemperare
compellatis. Secus non facturi. Praesentibus perlectis ac creditori exhibitis, datis in castro nostro
Zagunia feria tertia in festis Pentecostes. Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo sexto. 147
Nos Valentinus Hlrt\k de Eningh Comes Comitatus Smigieriensis ac ultra Danubium
Capitaneus Gubemator [?] Regiae Majestatis etc. Memoriae comendamus tenore praesentium quibus
expedit universis; quod nos cum suplicationem et ad petitionis fidelis nostri Egregii Michaelis Vessey
Castellani Arcis nostrae Hunyad propterea factam nobis, et ad respectum fidelitate servitiorum
Generosi Petri Popa, tune Archidiaconum Valachalis oppidi nostri Totth Czer [!] existentem ad
castrum nostrom faci [?] quovis futurum [?] aut ibi praedecessori eosdem Popa quovis nominandum
Archidiaconatum Valachalium officiumque praelibatus oppidi nostri Toth Czer nove titulo donationis
personae idem et dignum dedimus memorato Popa suorum ipsiusque posteritatibus videlicet fratribus
eosdem Popa Jakob, et Popa Jovo[n] [?] dedimus, donavimus et contulimus, [ ... ] donamus et
confirmamus tenere post[ ... ] pariter in perpetuoque habentes ut fuit aliasque consvetudo, harum
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante sigillo nostro consignatur. Datum Varadini [?]
festo Valentini Martir[?] Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo. 148
Fejervari Olăh POsptlk Stephan etc. Bekesseget es io egesseget minden rendbeli Tiszteknek
nagy es also rendeknek mind kt\zt\nsegesen lstenteol kivanok megh adatni etc. Adgyuk tudtara
mindeneknek az kiknek illik, hogy Vajda Hunyadon lako protopopa Janosnak levele es eressege ugy
[?] leven Jstenben elnyugot nagy [?] emlekezetii jamborul [?] Vajdatol, hogy Hunyad varmegyeben
valamenyet az Jspanok bimak, ois annyit possessiot [?] birhasson. Mivel azert sok regi Fejedelemt61
es Olah PiisptlkOktolis Hunyadi Esperestsigir61 vaio levele vagyon, miis az Esperesteget es Magiar
Posp6knekis hirevel leven az mi [?] kt\zt\nseges Gyolesokben meg erositottiik, ugy hogy mind az
egesz Hunyad varmegieben valament possessio [ ... ] birhasson, hogy eo eros es hatl[ ... ] legyen az mi
pusp6ki leveliinkkel hogy visgallyon minden dolgahoz egenit [?]: az fedetlen [?] Templomok,
Czimiterek, es az papoknak tisztekben [?] el jarasok felol, mint tanittyak az mi vallas mellet [?] az
embereknek, hasonlo keppen azok az emberek felelis kik az verseget meg elegettik, vagy kinek, es
hogy kik az hazassag elott parasznasagot czeleketenek, azokat torvenyek meg buntethesse, hasonlo
keppen legyen hatalma, hogyha kik felesegeket el hagyvan mas Azzonyokkal el szoknenek, avagh
penig valamely azzon irant el hagyvan mas fe[ ... ]sikkel el szoknek, ha affele embereket az falu (az
hol comperialtatnanak) meg fogatna, hanem el szenven nem, ketszaz forintot dulattathasson azon
Falun mingiart az lspanokkal, melynek fele az mi szamunkra legyen, fele az lspanokon; Melynek
erossegire adtok miiis [?] neki azon levelilnkot, hogy Regi Kiralyoktol es olah piispt\kt\kt61 neki
scrierilor sârbeşti, îl numeşte, alege şi confirmă pe Petru, preotul românilor din Socet, în funcţia de
protopop al Hunedoarei, în acel moment vacantă, însărcinându-l să vegheze asupra preoţilor români
de pe domeniul cetăţii Hunedoara şi permiţându-i să beneficieze de casa şi toate veniturile aferente
funcţiei protopopiale". Într-o versiune prescurtată şi după original acest document a fost publicat de
N. Iorga în Studii şi documente ... , XII, p. 278-279.
147
Zagunia, 1526. "Marchizul Gheorghe de Brandenburg îi însărcinează pe castelanii Hunedoarei,
Andreas Literatus de Szent lmre şi Joannes Bekes, să vegheze ca protopopul Petru de Socet să nu
fie împiedicat în exercitarea atribuţiilor sale specifice şi în ridicarea veniturilor aferente". Document
publicat după original de T. Ci pariu, Acte şi fragmente ... , p. 72, şi de N. Iorga, op. cit., XII, p. 279.
Prezentul transumpt reprezintă o variantă prescurtată.
148
Oradea [?], 1540. "Comitele Valentin TOrt\k de Eningh, la solicitarea castelanului de Hunedoara,
Michael Vessey, şi ca recompensă pentru serviciile credincioase îndeplinite de Petru Popa,
protopopul român din Toteşti - târg aparţinător de cetatea Hunedoarei -, îl confirmă în funcţie cu
titlul de nouă donaţie pe el şi urmaşii săi, precum şi pe fraţii săi Popa Iacob şi Popa Ion". Document
inedit.
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adatot Donatiok szerint az Hunyadi Esperesseget fiurol [?] fiura [?] es nemzeczegir61 nemzeczegire
[?] birhassais, hatalma legyen arrais, az mely alatt vaio pop szovat nem fogadna, a Szent Gyulesben
hivatvan, ttlrvenyel proczedalhasson elotte, ha valamely Falubeli papot nem szeretne, azt kitudhassa,
es ollyat constitualhasson helliben, ki tisztiben szorgalmatoson el jarion; errol adtuk ez mi levelunkot.
Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto, die vigesima secunda May. In se priori
subscriptione erai Stephan Arciepiscopus manu propria; in inferiori ante margine Legien ugian az
akarat. Gelei Katona Istvan Magiar Pilsp6k manu propria. 149
Cum igitur praeratificum [?] semper, illud quemdivis [?] ab antiquo mitum [?] fuisse
Regibus Principibusque foelicis reminiscentiae virtutis exemplar manifesto constet, condignis
benemeritos [?] virtutes accumulate, pr[ ... ]lmi s. et vei maxime eorum qui laudatissimus avorum
atavorumque suorum insiste vestigiis aliis atque aliis donarum virtutem generibus condignorum [?] se
remuneratione reddidire Illorum nec quoque ex[ajminato [?] (qua semper pellemus) Principali
benignitate nostra exempla imitati, nullas inq[ ... ]nctiores et opera (divini [?] hoc aequc ac lenora na
[?] suadem [?] justitiam) justo suo praemio defrauda debere condigne censemus. Memorati itaque
Nicolae Pop humili praemissae suplicationcm clementer exaudita et faventer admissa. qui etiam se
literas donationales privilegionales avis atavisque ipsius juri successorio admissas, ac de praesenti
ipsum devolutas nobis non exhibuisset et praesentasset, benignitate tamen nostra Principali
(quarumcunque benemerilo. ac pcrsonam idoneam uti convevius) uli ipsius probato honestatato [!] ac
probebere [!] eorum suspicienter nobis comendatus (et in futurum quoque die superinl [?]) eundem
praememorati petropopatus sui Hunyadiensi honore dignum existimum con honestam jureque per
[ ... ]ali confirmandum esse duximus praescriptus[q]ve [?] ipsius donationales, privilegiales et
confirmationales, nobis modo praemisso praesenlium literarum nostrarum ad verbo sine diminutione
et augmenta variationeque omni inseri et inscribi facieunt [?] eisdem ac omnia et singulari eisdem
contenta, ratas, gratas et accepta habentes, acceptavimus, ratificavimus, approbavimus, et
contirmavimus, prout acceptamus, approbamus, ratificamus, et confirmamus perpetuo valituras
harum nostrarum vigorem vigorem [!] et testimonio literarum mediante. Datum in civitate nostra Alba
Julia, die vigesima octava mensis Juny Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono.
Acatius Barczai manu propria
Joannes Betlen Cancellarius manu propria

XI.
1660 februarie 15, Sibiu.
Principele Acaţiu Barcsai îl confirmă pe călugărul rus Gheorghe de Putivlia în funcţia de episcop al
românilor, sârbilor şi grecilor din Transilvania, subordonându-l superintendentului calvin maghiar şi
impunându-i spre respectare 13 condiţii, unele cu rol calvinizant, altele vizând îmbunătăţirea
pastoraţiei şi evitarea extorcării financiare a preoţimii.
Originalul se păstra în 1940 la Arhiva Naţională Săsească din Sibiu.
Edilii: Eudoxiu de Hurmuzaki, Nicolae Iorga, Documente privitoare la istoria Românilor,
voi. XV /2, Bucureşti, 1913, p. 1290-1293; Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane,
Cltţj, 1940, p. 292-296 (cu o reproducere foto).
Reproducere: după cele două edilii citate.

Alba Iulia [?]. 1656. ''Ştefan arhiepiscopul de Alba Iulia, în virtutea privilegiilor emise de vechii
regi şi episcopi valahi, după prealabila discutare în cadrul sinodului şi anunţarea episcopului
maghiar, îl confirmă în functia de protopop al Hunedoarei pe Ioan, însărcinându-l să vegheze asupra
corectitudinii învăţăturii transmise de preoţi şi a modului în care se rezolvă delictele matrimoniale,
precum şi să cerceteze dacă bisericile şi cimitirele sunt bine întretinute şi dacă există bunăîntelegere
între preoti şi enoriaşi, iar acolo unde constată disfuncţionalităti să procedeze conform legii şi să
pună alţi preoţi, potriviţi în slujbă." Document inedit. Foarte interesantă este contrasemnătura
superintendentului calvin Geleji Katona Istvan, care a murit la 12 decembrie 1649! Pentru
continutul acestui document vezi şi confirmarea anterioară primită de acelaşi protopop lanăş din
Hunedoara de la vlădicul precedent, Ghenadie Bradi, la 4 decembrie 1628, T. Cipariu, Acte şi
fragmente ... , p. 253-254, şi N. Iorga, Studii şi documente ... , XII, p. 28 I.
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Nos Acatius Barcsai, Oei gratia princeps Transilvaniae, Partium regni Hungariae dominus
et Siculorum comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit
universis, quod nos, dum gratiae munificentiaeque nostrae principalis nobis innatae non obliti, regum
ac principum feliei& reminiscentiae vestigia imitantes, officio christianitatis respondere universosque
patriae hujus nostrae affiictissimae, tantisque praepeditae calamitatum procellis, status et ordines
patemae protectionis nostrae clementer participes reddere decemeremus, perhibetur nobis humilime
in personis honorabilium quorundam seniorum valachalium Szavam Brankovit, episcopum scilicet
hactenus valachalem, non ipso Deo, non oficii sui requisitis conditionibusque et fide ipsius nobis
super ea praestita, non denique publico patriae commodo curatis, in ruinam regni huius nostri
compluribus pro nune exhausti calamitatibus eiusmodi se immiscuisse negotiis, quae non minus
nobis, quam patriae etiam huic dulcissimae ultimam accelerare pemiciem censeantur. Quare ne, ipso
ut scandalo amputato ab Ecclesia, Valachales, Rascianorum et Graecorum ubilibet in ditione hac
nostra Ecclesiae existentes universae sine pastore instar gregis errabundi periclitentur, neve sub eo
altius interdictas iam Ecclesias malum serpat, tempestive praeveniendum, iisdemque in unum quasi
corpus colligatis, iuxta ritum et consuetudinem olim ab ipsis receptam moderatorem seniorum
valachalium humili pariter pro eodem intercessione; ipsius licet intererit, doctum scilicet, pium et
bene meritum episcopum praeficiendum duximus. Accedente igitur fidelium dominorum
consiliariorum nostrorum singulari pro honorabili Georgio Putivlensi Moscovita (pastore annis, ut
perhibetur, superioribus albensi valachico) facta commendatione, attentis etiam clementer et
consideratis memoratorum iam honorabilium quorundam seniorum valachalium humili pariter pro
eodem intercessione; ipsius denique morum probitate, pietate ac doctrina sufficienti, eundem
Georgium Putivlensem, Moscovitam, in episcopum valachalem dictarum iam Ecclesiarum
valachalium, rascianarum et graecarum ubivis in ditione nostra transilvanica partibusque Hungariae
eidem annexis existentium universarum eligendum, nominandum et confirmandum duximus, dantes
authoritatem clementer et concedentes ut idem simul cum solita episcopatus eiusdem auctoritate,
gravitate, proventibus, usibus et emolumentis quotannis ipsi ·provenire debentibus, uti eodem et
caeteri eiusdem praedecessores perfuncti usique sunt, frui et gaudere valeat atque possit, prout
eligimus, nominamus et confirmamus praesentium per vigorem, additis tamen subsequentibus hisce
conditionibus:
I. Ne verbum Oei in ecclesia lingua peregrina, tam ipse concionari audeat, quam aliis id
attentare permittat, sed nativa soia lingua pure valachica. li. Universae superstitionum colluviei antea
ab ipsis quoquomodo observatae, tam ipse renunciabit, quam alios renunciari faciet. Sacramenta
nonnisi uti in sacris literis scriptum est, sacram scilicet coenam Domini puro pane et vino, baptismum
aqua pura, non ullis adhibitis superstitionibus administrari permittet, et ipse administrabit.
Deosculationes imaginum, crucis et cetera proposse eradicabit. Divortium sine episcopi ungarici
orthodoxi seniorumque valachalium scitu et consensu instituere nequaquam audebit. Ul. Soiam
Scripturam Sacram auditores tam ipse docebit, quam per alios etiam doceri curabit. IV. Nullos în
pastores ordinare praesumat nisi condignos et bene meritos, quive officio illi sacro suffecerint. Neque
tamen hoc sine episcopi ungarici seniorumque Valachorum consensu et approbatione faciendum
attentet. V. Cum universis quarumlibet Ecclesiarum valachalium, rascianarum et graecarum
senioribus et pastoribus in Ecclesia Novum domini nostri lesu Christi Testamentum iux.ta eorum
conditiones legi, cathechismumque superioribus ab hinc annis Albae luliae typis valachico idiomate
mandatum diligenter et serio doceri curabit. VI. Ab Ecclesiis, earum senioribus et pastoribus valachis
non plus solito suo stipendiario munere extorqueat. Neque delinquentes birsagiis delictis severioribus
punire sit ausus. VII. Seniores et pastores nonnisi secundum conditiones ipsis datas visitet. VIII. Bona
Ecclesiis conferenda, vei etiam collata non dissipabit, illa in scholarum saltem valachalium
templorumque aedificia convertendo. IX. Dependere in omnibus ab episcopo orthodoxo debeat et
teneatur, ac cum ipso consentiat. X. Nullis se negotiis vei etiam rebus nobis huicque regno nostro
contrariis immiscere audeat. Kalugeros vei etiam eiusvis ordinis homines peregrinos sine nostro vei
episcopi ungarici scitu et voluntate sibi nullos associet secumque manere patiatur. XI. Contra regni
articulos in monasteriis vei etiam locis aliis quibuscumque nullis patrocinari praesumat
malefactoribus. XII. ln controversiis decidendis ac aliis quoque _dificultatibus quae scilicet suum
concement officium, nonnisi cum consensu seniorum legitime procedat. XIII. Salva in futurum etiam
et intacta liberaque in Ecclesiis valachicis episcopi Ungarorum orthodoxi maneat dispositio.
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Quocirca vobis universis et singulis spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis et
nobilibus, supremis et vice-comitibus, iudicibus et vice-iudicibus ac iuratis assessoribus nobilium
quorumcunque comitatuum, prudentibus item et circumspectis magistris civium, regiis ac sedis
iudicibus, villicis, providis quorumcunque sedium, civitatum, oppidorum, villarum el possessionum,
universisque senioribus, pastoribus, scholarum rectoribus caeterisque toties dictarum ecclesiarum
ministris, cunctis etiam aliis cuiuscunque status, conditionis, ordinis, gradus, honoris, ofticii,
dignitatis, praeeminentiae et functionis hominibus, quorum videlicet interes! seu intererit, praesentium
notitiam habituris harum serie committimus et mandamus firmiter quatenus saepefatum Georgium
Putivlensem, Moscovitam, ubivis in ditione nostra constitutarum Ecclesiarum valachalium vita ipsius
comite verum, legitimum el a nobis praeordinatum episcopum habere et reputare, seniores caeterique
pastores valachales universi debitam obedientiam et condignum eidem honorem praestare debeatis et
teneamini, nec ipsum in legitima recensiti sui episcopatus functione impedire, turbare et molestare
praesumatis vei sitis ausi modo aliquali. Ita tamen, ut conditiones praemissas tam ipse plena et
concedenti authoritate observare, illis obligari, quam per alios, quorum scilicet intererit, observari
facere modis omnibus teneatur et sit adstrictus. Secus non facturi. Praesentibus perlectis, exhibenti
restitutis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras pendentis et
authentici sigilii nostri munimine roboratas memorato Georgio Putivlensi, Moscovitae, clementer vita
ipsius comite dandas duximus et concedendas. Datum in civitate nostra Cibiniensi, die decima quinta
februarii, anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo.
Achatius Barchiai
Pe verso: 1660. Achaty Barchiaj. Collationes Episcopatus Ecclesiarum per Transylvaniam
Vallacharum, Rascianarum et Graecarum Giorgio Putivlensi Moscovitae factarum.

XII.
l 662 aprilie 20, Nicula.
Mihai Apafi îl confirmă pe Danii/ în funcţia de episcop al românilor de peste Olt, scoţându-l de sub
jurisdicţia lui Sava Brancovici şi subordonându-l superintendentului calvin maghiar, solicitându-i
totodată să asigure răspândirea Cuvântului divin în limba română, prin respectarea condiţiilor
impuse episcopilor anteriori, autorităţile laice fiind invitate să-i acorde sprijinul în efortul de
reformare a bisericilor.
Original păstrat la Arhivele Na\ionale, Bucureşti, cota BAR CCCLVII - 11-12
Edi\ii: Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, voi. I, Sibiu, I 889, p. 200-205
(versiunea latină după original, cu o traducere românească); Augustin Bunea. Vechile
episcopii românesci a Vadului, Geoagiului, Silvaşului şi Belgradului, Blaj, I 902, p. 113114; Ioan cavaler de Puşcariu, Fragmente istorice. Despre boerii din ţera Făgăraşului,
voi. IV, Sibiu, 1907, p. 328-329.
Reproducere: după copia contemporană păstrată la Arhivele Na\ionale Maghiare, Libri
Regii, voi. XXVII, p. 406-407.
Episcopatus Valachalis ultra fluvium Olt Danieli Episcopo
Nos Michael Apafi, Oei gratia Princeps Transsylvaniae, partium regni Hungariae Dominus
et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium. significantes quibus expedit
universis. Fidelibus nostris universis et singulis cujuscunque status, conditionis, ordinis, gradus,
honoris, ofticii, dignitatis, functionis et praeeminentiae hominibus ubivis in ditione nostra constitutis
et commorantibus, praesentes nostras visuris salutem et gratiam nostram. Cum nos inducti vita.
eruditione, morum honestate Reverendi Danielis Episcopi. Eundem igitur Danielem Episcopum ad
humillimam nonnullorum dominorum consiliariorum nostrorum, specialiter autem fidelis nostri
generosi Joannis Bethlen de Kis Bun consiliarii ac cancellarii nostri, Sedis Siculicalis Udvarhely
capitanei supremi ac comitatus de Ktikollo comitis itidem supremi suplicationem, in Episcopum, seu
Superintendentem generalem Ecclesiarum Valachalium in hoc regno nostro Transsylvaniae ultra
tluvium Olt nuncupatum, e potestate directioneque Reverendi Sava Brankovits Episcopi potioris regni
nostri Transsylvaniae partis, dictam eiusdem pariem eximentes. Jta tamen, ut tam ipse Verbum Oei,
secundum sacram scripturam populo valachico sermone anunctiet, quam pastores sibi subjectos,
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eandem jubeat sequi nonnarn; praetereajuxta morem per Episcopos valachicos antecessores suos, jarn
receptum, Episcopo orthodoxae religionis subjaceat, conditionesque Episcopis Valachicis, praescribi
solitas, in omnibus punctis sancte et illibate teneatur observare. Jgitur ipse Daniel Episcopus in hac
functione sua commodius et utilius procedere, et Verbum Oei in ecclesiis volachalibus pure et sincere
propagari possit. Vobis harum serie committimus et mandamus tirmiter, quatenus, dum et
quandocunque praefatus Daniel Episcopus. aut nomine ejus homo ipsius, vos aut quemlibet vestrum
cum praesentibus requisiverit, eidem Danieli Episcopo et homini suo in hac functione sua episcopali
omni auxilio adesse et ipsos ad docendum Verbum Oei et refonnandas Ecclesias, imo universa et
singula, quae sui muneris extiterit, exequenda admittere et personas ipsorum ah omnibus violentiis
tueri et defendere; quin potius, sicuti necessitas postulaverit, securitatis gratia ad loca tuta deducere et
comittari facere debeatis et tenearnini. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis.
Datum in castris nostris ad carnpum Mikola positis, die vigesima mensis Aprilis, Anno Domini
millesimo sexcentesimo sexagesimo secundo.
Michael Apafti manu propria
Joannes Bethlen Cancellarius manu propria

XIII.
1662 aprilie 23, Nicula.
Principele Mihai Apafi îl confirmă pe Sava Brancovici în funcţia de episcop al celor de credinţă
grecească din Transilvania şi părţile ei anexe. cu excepţia părţii situate dincolo de râul Olt, după
realegerea sa cu vot unanim în cadrul sinodului general, reamintindu-i obligaţia de a respecta
condiţiile stabilite de superintendentul calvin Gheorghe Csulai, şi solicitându-i să cheltuiască
veniturile pentru tipărirea de cărţi în limba română şi întreţinerea şco/ilor 150 •
Ediţii:

Augustin Bunea, Vechile episcopii românesci a Vadului. Geoagiului, Silvaşului şi
Belgradului, Blaj, 1902, p. 120-122.
Reproducere: după copia contemporană păstrată la Arhivele Naţionale Maghiare, Libri
Regii, voi. XXVII, p. 420-421.
Episcopus Valachus Reverendus Sava Brankovit creatus.
Nos Michael Apafi etc. Memoriae commendarnus tenore praesentium significantes quibus
expedit universis. Quod cum Reverendus vir Sava Brankovit et Corenit tempore praedecessorum
etiam Principum Transylvaniae foelicis reminiscentiae in Episcopum Ecclesiarum Graecorum,
Valachorum et Rascianorum assumi et pluribus annis eodem munere [fungi] meruerit, oh vitae et
disciplinae suae integritatem, verum hoc tempore propter vicissitudinem temporum et rerum
vacaverit, quia igitur denuo ex clementi annuentia nostra, a pastoribus ejusdem professionis, in
generali eorum congregatione noviter Albae Juliae celebrata, unanimi voto et consensu, in Episcopum
suum elegerunt, accedente etiarn nonnullorum tidelium nostrorum singulari commendatione de ejus
modestia, vitaeque integritate, ac etiam eruditione in suae religionis professione. Eidem Savae
Brankovit et Corenit, universarum Ecclesiarum in regno nostro Transilvaniae et partium Hungariae
eidem annexis comitatibus videlicet Albensi Transilvaniae, excepta parte ultra fluvium Olt sita, ac
Hunyadiensi, Bihariensi, Zarandiensi, Krasznensi, Szolnok mediocri et interiori. Mararnarosiensi,
Dobocensi, Colosiensi et de Keokilleo. nec non districtibus Keovariensi, Bistriciensi et Belenyesiensi,
universis sedibus siculicalibus et saxonicalibus, inter Graecos, Valachos et Rascianos existentium
Episcopatum, illarum videlicet, quae graecam sequntur professionem, dandum et conferendum, atque
in eodem Episcopatu eundem confirmandum duximus, ita tarnen, ut conditiones per Reverendum
quondam Georgium Csulaj Episcopum orthodoxum, praescriptas praestare sit obstrictus. Dantes et
concedentes eidem Savae Brankovit et Corenith plenam atque omnimodarn in Ecclesiis seu
praenarratis dioecesibus suis, Jurisdictioni suae subjectis ea omnia quae muneris sui fuerint rite et
legitime peragendi, exequendi, Ecclesias visitandi, moderandi, causas matrimony cognoscendi, errata
Prima diplomă de continnare a vlădicăi Sava Brancovici datează din 28 decembrie 1656, vezi
textul integral la P. Maior, Istoria Beserecei Românilor, Buda, 1813, p. 168, nota 9. Ea a fost
reconfinnată de principele Acaţiu Barcsai la 9 ianuarie 1659, vezi textul la Nicolae Dobrescu,
Fragmente privitoare la istoria bisericii române, Budapesta. 1905, p. 36-38.
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ministrorum vitae dissolutae corrigendi, doctrina, pietate, et morum integritate munus ecclesiasticum
administrandi, personas habiles assumendi, minus vero torrens 151 rejiciendi et alia quaecunque ad
suam pertinent vocationem juxta morem et consuetudinem, quae tamen divinae doctrinae contraria ne
sint, administrandi, et suis legitimis proventibus, ac reditibus fovendL iis nimirum, quibus aly
Ecclesiarum Graecorum, Rascianorum el Valachorum Superintendentes praedecessores antiquitus
introductis usi sunt. A singulis item pastoribus seu sacerdotibus ac senioribus seu protopopis
Ecclesiarum Valachalium, seu Graecorum in praeallegatis comitatibus, districtibus et sedibus
siculicalibus et saxonicalibus census annuatim pendi solitos exigendi potestatem, prout damus,
conferimus et confirrnamus praesentium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostris, illustribus,
spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis et nobilibus, comitibus, vice comitibus, judicibus
nobilium, item capitaneis, vice capitaneis, judicibus regys, praefectis, provisoribus et castellanis, nec
non prudentibus et circumspectis magistris civium, primariis et regys ac sedium judicibus
quorumcunque comitatuum sediumque siculicalium et saxonicalium jam antea nominatorum,
modemis videlicet et futuris quoque pro tempore constituendis vei vices eorum gerentibus, cunctis
etiam [aliis] quorum videlicet interes! seu intererit, tam ecclesiasticis quam secularibus praesentium
notitiam habituris, harum serie firrniter committimus et mandamus, quatenus praefatum Savam
Brankovit et Corenith dictarum Ecclesiarum Graecorum. Rascianorum et Valachorum in
praespecificatis comitatibus, districtibus, sedibus siculicalibus et saxonicalibus existentium
superintendentem sive episcopum agnoscere atque eundem admittere, omnibus in locis libere
versandi, ire et redire permittere, imo etiam officiis et subsidiis eidcm adesse debentis et teneamini, ut
Ecclesiis suis invigilet publice, eas visitet, curei, et moderetur, in suoque officio legitime procedat,
scandala corrigat et excedentes quoscunque tam pastores et seniores, quam seculares digna poena
afficiat, in ordinem redigat, atque ea, quae ad censuram ejus attinebunt. iure mediante puniat ac
legitimos proventus suos percipiat, ut impensas pro libris lingva Ecclesiarum quibus praeest,
vemacula excudendis, scholis sustentandis ac honorario nostro ab antiqua consuetudine Principibus
Transilvaniae tribui solito sufficientes habere possit, eos nimirum, quibus Ecclesiarum Graecorum,
Rascianorum et Valachorum Superintendentes sive Episcopi antiquitus introducti usi sunt, a singulis
pastoribus ac sacerdotibus et senioribus seu protopopis Ecclesiarum praemissarum, in antedictis, et
nominatim specificatis comitatibus, districtibus ac sedibus siculicalibus et saxonicalibus exigere, et
prosequi percipere valea!, atque possit. Jn cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes
litteras nostras, pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas et communitas memorato
Savae Brankovit et Corenith clementer (conditionibus sub praemissis) dandas duximus et
concedendas. Datum in castris nostris ad possessionem Mikola die vigesima tertia mensis Aprilis,
Anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo secundo.

XIV.
1669 februarie 20, Alba Iulia.
la solicitarea superintendentului Kovasznai Peter, capii/ul din Alba Iulia eliberează o copie după
documentul privilegial din 15 ianuarie 1608, emis de principele Sigismund Rak6czi pentru preotul
român calvin Mihail din Voievodeni-Bihor, şi după diploma de confirmare în funcţie a mitropolitului
Simion Ştefan, datată /O octombrie 1643 152 • ale cărei 15 condiţii reprezentând programul reformator
sunt completate acum cu încă patru, referitoare la necesitatea deschiderii unor şcoli româneşti, la
reluarea activităţii tipografice, interzicerea folosirii în biserică a limbii slavone şi supunerea
episcopului român şi a sinodului său faţă de superintendentul maghiar şi sinodul acestuia.
Editii: Petrus Bod, Brevis Va/achorum Transylvaniam inco/entium historia, in addenda la
Ana Dumitran, Gudor Botond, Nicolae Dănilă., Relaţii interconfesionale românomaghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI - primele decenii ale secolului XVIII),
Alba Iulia, 2000, p. 344-352 (după original sau o altă copie ce cuprindea textul integral al
documentelor).
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Reproducere: după ciorna sau copia contemporană păstrată la Arhivele Nationale Maghiare,
Gyulafehervari kaptalan, Centuria, littera K 7 153 •
Nos Michael Apafi, Dei Gratia Princeps Transilvaniae, Partium Regni Hungariae Dominus
et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium [signilicantes] quibus expedit
universis. Quod pro parte et in persona Reverendi ac Clarissimi Petri Kovasznai. Ecclesiarum
Orthodoxarum per Transilvaniam Superattendentis, exhibitae sunt nobis et praesentatae literae
quaedarn Nobilium Requisitorum literarum et literalium instrumentorum in Sacristia sive
Conservatorio Capituli Albensis Transilvaniae repositarum et locatarum. ac quarumlibet aliarum
judiciariarum Deliberationum legitimorumque nostrorum mandatorum Executorum in forma libelli
sub sigillo Capitulari authentico comunitae et roboratae, continentes intra se alias quasdam binas
literas lllustrissimorum quondam Sigismundi Rakoci Annuentionales, de el super professione
Religionis Orthodoxae inter Valachos, et Electione Episcoporum. Alteras Georgii Rakoci Senioris,
alias regni hujus nostri Transilvaniae piae memoriae Principum, praedecessorum videlicet
[nostrorum], super conditionibus Episcopatus Valachicalis, per eundem Principem concessis.
Supplicans nobis item Petrus Kovasznai humilime ut nos easdem literas, omniaque et singula in
eisdem contenta, ratas, gratas et accepta habentes praesentibus literis nostris inseri et inscribi
facientes, nostrum illis consensum pariter et assensum praebere dignaremur benevolum. Primarum
itaque literarum tenor sequitur hoc modo.
Nos Sigismundus Răkotzi etc. Memoriae etc. Quod ad receptarum in ditione nostra
Transilvanica religionum liberam cuivis profitendi apud cos, a quibus recipiuntur, inde ab initio data
concessa sitque facultas, Reverendus vero Michael Concionator Ecclesiae possessionis Valachichalis
Vajda falva nuncupatae, non ita pridem errori Graecorum sive Schismaticorum renuncia~set,
[orthodoxaeque Religioni] sponte et libere se addixisset, ne incerto tramite idem vitam suam et
ordinem ageret, ex illa pietate et affectione nostra Principali, qua erga Ecclesiasticum tangimur
ordinem eidem Michaeli Concionatori et etiam reliquis orthodoxae religionis Pastoribus Valachis,
turn hactenus renatis, quam etiam in posterum renascendis benigne in perpetuum annuentes. et
concedentes duximus, ut ipse a modo inposterum successivis semper temporibus in negotio
orthodoxae religionis omnibus iis consuetudinibus, ritibus honoribus, gratiis, privilegiis. indultis,
libertatibus et praerogativis, quibus caeteri cujuscunque gentis, signanter vero Hungaricae nationis
orthodoxae religionis Pastores quarumlibet Ecclesiarum in hac ditione nostra Transilvanica constituti,
utuntur, fruuntur et gaudent, perpetuo uti. frui, et gaudere, praetactamque ipsorum professionem ubi
eos receperint profitendi semper omnimodam habeant potestatis facultatem. Quod vero ad
Episcopatus, et Senioratus Officium et alios honores Ecclesiasticos. apud cos attinet iidem instar
aliarum Ecclesiarum orthodoxarum Episcopos et Seniores sui ordinis et nationis, a quibus ordinentur
more consueto eligant, neque amplius ab extemis, et alienae religionis quarumvis Ecclesiarum,
signanter autem Rascianarum et Valacharum Episcopis et Senioribus dependeant. prout annuimus et
concedimus praesentium per vigorem. Quocirca [vobis] Spectabilibus, Magnificis, Generosis,
Egregiis et Nobilibus Comitibus, Vice Comitibus et Judicialium, quorumcunque Comitatuum,
Capitaneis, Praefectis, Provisoribus, Castellanis Arcium, ac aliorum quorumvis locorum officialibus,
Tricesimatoribus, Teloniatoribus pontium, passuum, et vadorum, et viarum custodibus, eorumque
vices gerentibus. !tem Prudentibus ac Circumspectis Judicibus, Villicis, et Juratis Civibus
quarumcunque civitatum, oppidorum, villarum, et possessionum, cunctis etiam aliis cujuscunque
status, gradus, ordinis, honoris, conditionis et praeeminentiae hominibus ubivis in ditione nostra
constitutis et commorantibus, quorum interest, seu intererit, nominanter autem Reverendo Szavae
[V]Ladica certarum Rascianarum et Valacharum ditionis nostrae Transilvanicae Ecclesiarum
Episcopo, ac reliquis suae religionis Ministris, modemis et futuris quoque pro tempore constituendis,
praesentes visuris harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus vos quoque annotatum
Michaelem Concionatorem et reliquos orthodoxae religionis Valachos Pastores jam renatos et in
posterum renascendos in negotio et professione antefatae religionis vei vero electionis Episcoporum,
Seniorum et quorumlibet graduum Ecclesiasticorum impedire, turbare et molestare, aut vero eosdem
ad contributionem censuum, taxarum tam ordinariarum, quam extraordinariarum. subsidiique et lucri
153
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Camerae nostrae solutione; item decimarum, nonarum et quarumlibet datiarum pensione,
servitiorumque quorumlibet plebeorum et civilium Domino terrestri, ut antea solebant, aliquod quovis
modo solvere et depromere nequaquam praesumatis, aut sitis ausi modo aliquali, quin eosdem ritibus,
legibus, consuetudinibus, gratiis et privilegiis antefatarum Ecclesiarum Orthodoxarum Hungaricalium
uti, frui, et gaudere permittere successivis semper temporibus, modis omnibus debeatis ac teneamini.
Secus non facturi. Praesentibus etc. Datum ex oppido nostro Belenies die 15 Januarii Anno Domini
1608. 154
Alterarum autem verbalis continentia sequitur in hunc modum:
Georgius Rakoci Memoriae etc. Quod licet nos etc.
Confirmatio Stephani Popa Simonii Albani Ecclesiarum in Comitatibus Albensi,
Krasznensi, Szolnok mediocri et interiori, Dobocensi, Colosiensi, Thordensi, et de Kilkillll:!. ltem
Districtibus Kovariensi, Barcensi et Bistriciensi, nec non universis Sedibus Siculicalibus et
"Saxonicalibus existentis (exceptis Ecclesiis Alamoriensi, Szăszvarasiensi, Hatzokiensi, Hunyadiensi,
Illyeiensi, Kl:!rosiensi, ac tribus Terrae Fogaras Senioratibus, in quibus nihilo plus juris ac authoritatis,
quam quae a Domino Episcopo Orthodoxo Ungaro ipsi indultum fuerit, sibi arrogare conceditur) quae
Graecam sequuntur religionem Vladicae, facla sub conditionibus quindecim, Anno 1643. Quibus
postea quatuor additae sunt Anno 1669, die 20 Februarii, his verbis:
lnsuper ex Principali Nostra in bonum Christianitatis publicum promovendum propensione,
ac praecipuorum Consiliariorum Nostrorum consensione, sequentes conditiones prioribus enumeratis
annecti, atque una cum iis, a praenominatarum Ecclesiarum Valachicarum Episcopo, Senioribus,
.Pastoribus[q]ve observari utjustum et aequum duximus, ita serio mandamus, nempe:
I. Ut scholae ubi fieri potest inter Valachos, praecipue in Monasterio Alba Juliensi,
Comitatibus Hunyadiensium et Maramarosiensium, itemque in territorio Kl:!variensi erigantur. In
quibus primum lectionem, et scriptionem lingva ac literis Valachicis juniores strenuo doceantur,
adhibita deinde, ubi commode fieri potest, latinae lingvae cultura.
2. Ut in hunc finem recte consequendum Valachica Typographia Alba Juliensi quantocitius
pristino splendori restituatur. cujus ope libri utiles praecipue sacri evulgentur et sufficienter
multiplicentur, in nativa Valachorum lingva.
3. Ut illi Pastores Valachici, qui praeter Rascianam Literaturam nihil murmurant in Templo,
cum summo suo, suorumque salutis detrimento, neque praeterea vei summe necessarios ad salutem
Christianae religionis articulos vei sciunt, vei scire volunt, ut ut aliquoties more et modo Christiano
admoniti sini e statione sua moveantur, ut turn loco ipsorum, turn ordinarie in Ecclesias Valachicas
instituendas, ii Pastores promoveantur, qui literaturam Valachicam collent, et in necessariis
Christianae religionis fundamentis scopo convenientem notitiam habent.
4. Ut Episcopus Valachicus non solum in Pastorum ac Seniorum Valachicorum, ad suum
ministerium ordinatione, ac in indignorum depositione aut poenitentium reassumptione, generali
Beiuş, 1608 ianuarie 15. "'Principele Sigismund Bâ.thori îi conferă preotului român convertit la
calvinism Mihail din Voievodeni-Bihor şi tuturor preo!ilor care se vor converti în viitor aceleaşi
privilegii de care se bucură şi preoţii calvini maghiari, mai precis scutirea de toate taxele datorate
fiscului şi stăpânului domeniului. De asemenea, preoţii români calvini sunt scoşi de sub jurisdicţia
vlădicăi Sava de Ineu-Lipova şi li se permite să-şi aleagă protopopi şi episcopi." Ediţii: P. Bod,
Brevis Valachorum ... , p. 345-346 (după originalul diplomei din 20 februarie 1669 sau o altă copie
decât cea folosită pentru prezenta ediţie, cuprinzând textul integral al documentelor transumptate);
T. Cipariu, Archivu pentru filologia şi istoria, Blasiu, 1870, p. 609-610 (după P. Bod). Această
diplomă privilegială a fost reprodusă aici nu numai pentru că face corp comun cu restul
documentului din 20 februarie 1669, ci mai ales pentru că el ilustrează noua optică a
superintendetului calvin maghiar, care pe de o parte încerca să reactiveze politica prozelitistă
calvinizatoare, pe de alta stabilea limitele între care urmall să fie acordate scutirile pentru preoţii
români. Reconfirmarea diplomei emise la 15 ianuarie 1608, care prevedea acordarea de scutiri doar
preotilor convertiti la calvinism, era menită să anuleze privilegiile destinate preoţilor ortodocşi
acordate prin diploma emisă de principele Gabriel Bâ.thori la 9 iunie 1609, periodic reconfirmate de
succesorii săi. Pentru textul acestei diplome vezi I. Lupaş, Documente istorice transilvane, Cluj,
1940, p. 195-197.
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visitatione Ecclesiarum ValaQhicarum, revisione arduarum causarum Ecclesiasticarum, sed etiam in
indictione ac directione Synodi generalis Valachice, a praescripto Orthodoxi Episcopi Transilvaniae
dependeant, finitaque Synodo Valachica, in Synodo Orthodoxo Reformatorum Evangelicae religionis
Pastorum Hungarorum, ad nutum praenominati Episcopi personaliter, cum certis sibi adjunctis
compareat, partim ut res in sua Synodo decisae maturiori revisioni subjiciant, partim ut rerum
religionis verae, processuumque Ecclesiasticorum majorem notitiam addiscat, suosque deinde iisdem
instituere valeat. Has autem conditiones sub eadem, quae supra statutae sunt, animadversione
observet Valachicus Episcopus, una cum caeteris competentibus sibi subjectis.

XV.
1674 iunie 14, Alba Iulia.
Principele Mihai Apafi îi acordă superintendentului Gaspdr Tiszabecsi dreptul de a vizita bisericile
româneşti, de a interveni pentru corectarea erorilor şi abuzurilor şi de a cerceta unde se află
tipografia valahă achiziţionată de principele Rak6czi I.
Ediţii:

Bod Peter, Smirnai Szent Polik<irpus, Avagy sok keserves h<iborusagok kozoll magok
Hivataljokat Keresztyeni Szorgalmatossaggal Kegyesen vise/o Erde/yi Reformatus
Piispokăknek historiajok, [Aiud], [1766], p 106-107; Timotei Cipariu, Archivu pentru
filologia şi istoria, Blasiu, 1869, p. 575 (în traducere românească).
Reproducere: după ediţia citată.
Michael Apafi, Dei Gratia Princeps Transilvaniae, Partium Regni Hungariae Dominus et
Siculorum Comes. Fidelibus nostris Reverendis, Honorabilibus, et strenuis Ecclesiarum Valachicarum
in Transilvania Superintendenti; ejusdemque vicem gerentibus Senioribus, ceterisque Pastoribus
universis, praesentes nostras visuris, nobis gratis, salutem et gratiam nostram.
Tudvân, mind a' Politiăban, mind pedig az Ekklesiăban fenn-forg6 akărmi rendben es
hivatalban helyheztetett Embereknek tselekedetekre 's magok viselesere va16 vigyăzăsnak es illendo
fenyiteknek sziikseges v61tăt; melly nelkiil, egyikben-is a' dolgoknak hasznos veggel va16 folyăsăt es
gyiimoltsozesit nem-is remelhetni. Elottok viseltek ezt b. e. Praedecessorink: kik magok
regnălăsoknak alkalmatosăgăval vigyăzvan mindenek felett lsten' Ditsoseget concemăl6 dolgokra;
tobbi kozott observăltanak olly kozonseges usust, hogy e' Hazăban levo Olah Ekklesiăkra, es azokban
tortenhetO erroroknak correctiojokra, Religionkon levo Orthodoxus Piispt>k vigyăzna; melly usust miis observălvân 's approbălvân, annuăltunk, es rendeltiik: hogy Tiszteletes Tiszabetsi Găspăr Uram
Orthodoxus Piispt>k, birodalmunkban levo minden Olăh Ekklesiăkra inspiciăljon, es azokban levo
errorokat j6 Lekiesmerettel corrigălja, 'sa' dolognak kivănsăga szerint dirigălja-is. Azonban pedig o
kegyelmere biztuk azt-is: hogy a' melly Olăh Tipografiat szerzett v61t ldveziilt Răk6tzi Fejedelem,
fel-kerestesse, es fel-circăltassa azt-is, hova lett es most hol lehetne, es hol v6Ina Minekokaert
hiisegteknek kegyelmesen es serio parantsoltuk, valamikor meg-irt Tiszteletes Tiszabetsi Găspăr
Uram Religionkon levo Orthodoxus Piispt>kiink Hiisegtek Ekklesiăinak visitatzi6jokra ki-megyen, kiizenven akărmelly helyjekre, valakike hivatni fog, ok vetetlen compareălni hivataljăra elOăllani el-ne
mulassăk: egyeb irânt hidjek-el bizonyoson, a' kik vakmerolkodnek, 's a' beli o Kegyelme
dispositi6jănak es inspecti6jănak engedelmesek nem lesznek, 's Szent lrăssal egyezo j6 intesit,
correcti6jăt nem veszik; bizonyosan el-veszik biinteteseket. Secus non facturi, Praesentibus perlectis
exhibenti restitutis. Datum in Civitate nostra Alba Julia. Die 14. Mensis Junii, Anno 1674.
Michael Apafi.
Traducerea textului maghiar:
Având în vedere necesitatea măsurilor de pedepsire a acelora care ar manifesta abateri atât
în politică, precum şi în biserică, fără de care în nici unul dintre aceste domenii nu am putea culege
bune rezultate. La fel au procedat şi înaintaşii noştri, care înainte de toate s-au concentrat asupra
glorificării lui Dumnezeu. Printre altele am observat o uzanţă publică conform căreia asupra
bisericilor valahe din această ţară şi asupra corectării erorilor ce s-ar ivi în ele ar veghea Episcopul
ortodox al religiei noastre, uzanţă pe care şi noi am constatat-o şi aprobat-o şi am dispus ca domnul
Tiszabecsi Găspăr, Episcopul ortodox [recte calvin], să inspecteze toate bisericile valahe de sub
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stăpânirea noastră şi să

corijeze cu bună conştiinţă toate erorile, de asemenea să dirijeze bunul mers al
l-am însărcinat să viziteze şi tipografia valahă achiziţionată de principele
Răk6czi, să cerceteze unde a ajuns, unde ar fi, unde s-ar afla Poruncim aşadar ca atunci când
Episcopul ortodox, domnul Tiszabecsi Găspăr, s-ar deplasa în vizitatie, cel vizitat să nu întârzie să
compare imediat în faţa sa, în caz contrar oponenţii şi cei care nu vor manifosta supunere şi nu vor
accepta să-şi însuşească sfaturile de corectie vor primi cu siguranţă pedeapsa meritată.

treburilor.

Totodată

XVI.
1675 decembrie 30, (?(.
Principele Mihai Apafi, alertat de vlădica şi de subalternii acestuia că se încearcă introducerea de
schimbări în obiceiurile şi slujba Bisericii lor. interzice scoaterea parohiilor, preoţilor şi a
protopopilor de sub jurisdicţia episcopului român.
Ediţii:

Ei,

Şaguna, Istoria Bisericei Ortodocse răsăritene universale, de la întemeierea
în zilele noastre, tomul 11, Sibiu, 1860, p. 106 (fragmentar şi doar în traducere

Andrei

pănă

românească).

Reproducere:

după

fragmentul citat.

Mihail Apafi etc. Orânduitul la Alba-Iulia (Bălgrad) preste Romănii, Sărbii şi Grecii în Ţara
Episcop Sabba Brancovici cu Protopopii şi Popii săi s-au jeluit nouă, că oarecarii cugetă a
răsturna vechile lor privilegii, slujba dumnezeiască şi obiceiurile Bisericii lor. Noi n'arn dat pănă
acum nimărui slobozenie de a-i împedeca în drepturile lor hărăzite de Predecesorii nostrii de glorioasă
aducere aminte. Derept aceea poruncim cu străjnicie tuturor de orice stare şi vrednicie, ca Bisericile
răsăritene, Popii şi protopopii să nu se smulgă de căiră Scaunul Epis..:opilor răsăriteni de acum, şi de
cei viitori.
noastră

1680 decembrie 28, Alba Iulia.
demiterea şi împrocesarea lui Sava Brancovici şi alegerea cu vot unanim a
urmaşului său, îl confirmă pe Iosif Budai de Pişchinţ în jimcţia de superintendent sau vlădică al celor
care urmează religia grecească din principatul Transilvaniei şi părţile sale anexe, cu excepţia Ţării
Făgăraşului, impunându-i spre respectare 19 condiţii (cele 15 din 1643 plus cele 4 adăugate în
1669).
XVII.
Mihai Apa.fi,

după

Original necunoscut.
Ediţii: Timotei Cipariu, Acte şi fragmente latine romanesci. Pentnt istoria beserecei
romane mai alesu unite, Blasiu, 1855, p. 60-68 (după un codice manuscris vechi).
Reproducere: după ediţia citată.
Nos Michael Apafi Dei gratia Princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae Dominus et
Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit
universis: Quod licet Illustrissimus quondarn princeps dominus Georgius Rakoci II. praedecessor
noster bonae memoriae ex auctoritate sua prinCipali Szavam Brankovics de Podgoricza in Vladicatus
universarum ecclesiarum Graecos, Rascianos et Valachicos ritus observantium superintendentis
nempe functionem promovendum el statuendum duxerit, in qua idem ex benigna etiam nostra
annuentia hactenus perstiterit; nihilominus tamen idem Szavam Brankovics posthabitis status sui
ecclesiastici rationibus, quippe qui tanquarn in eisdem ecclesiis praenominatorum Praeses rituum,
quibus vitae innocentis, pietatis ac morum probitatis sanctimonia caeteros pastores officio suo
Vladicali subexistentes praecellere, ac illis facis instar ardentis bono exemplo praeire debebat,
perversorum morum suorum ac affectuum praecipitatus, detrususque in baratrum, semet ipsum
horrendo incestus vitio, cum adultera fratris sui germani concubina, sorore videlicet consanguinea
sua, variisque nefandae vitae maculis implicuisse, munusque suum Vladicale vitae dissolutioris
detestandis nequitiis offuscatum fecisse fuisset compertus, ob idque cum per pastores ejusdem sectae
subinde de ejus immodestia el exorbitationibus quarn plurimis variae apud nos querelae fuissent
institutae, tandem facto conventu generali universorum seniorum et pastorum Valachorum Graeci et
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Rasciani rituum, in eodem generali conventu servatis de jure et eorundem Consistorii consuetudine
servandis in jus attractus, omnium eorum quibus accusabatur scelerum nefandorum ex certis ac
plurimis fassionibus legitime collectis in facie Consistorii ejusdem conventus productis reus
compertus, officio suo Vladicali dimovendus, ac ne commune etiam pastoratus munus labe aliqua
inspergi permittatur, ut ad luendam debitam poenam magistratui saeculari tradatur et extradatur,
unanimi voto et suffragio eorundem pastorum adjudicatus fuisset; 155 - unde cum de alio
Superintendente vulgo Vladica vocalo in locum illius surrogando sermo inter eosdem, atque tandem
honorabilis vir JOSEPHO BUDAI de Piskincz in Vladicam eligendus in omnium eorundem pastorum
ora venisset, supplicatum nobis illico exstitit, quatenus nos quoque idem munus ecclesiasticum eidem
gratiose conferre, eundemque in eodem Vladicatus officio clementer confirmare, ac gratia nostra
principali hac in parte prosequi gratiose vellemus. Quorum supplicationem modo praemisso nobis
factam justam omnino et aequitati consonam agnoscentes, nos quippe, quibus a toto principatus nostri
regimine vei maxime cordi simul et curae diligenti esse consuevit universos et quoslibet status nostro
regimini divinitus concessos injusto et decenti ordine dirigi ac conservari, neque mediis illis quae ad
illud conservandum pertinent quosvis frustrari permittere, eidem Josepho Budai, a nonnullis fidelibus
nostris praecipuis singulari quadam intercessione de ejus modestia, morum probitate vitaeque
integritate ac conditione in suae religionis professione commendato, universarum ecclesiarum
Valachicarum, Graeci et Rasciani rituum in Albensi Transylvaniae, Hunyadiensi, Thordensi,
Colosiensi, Dobocensi, de KiikUleCl, Szolnok interiori et mediocri, Maramarosiensi, Krasznensi,
Bihariensi et de Zarand Comitatibus, in Szepsi, Kezdi, Orbai ac Miklosvăra, Udvarhely et ejusdem
filialibus Keresztur ac Bardocz, Csik, Gyergyo et Kâszon, Maros et Aranyos Sedibus Siculicalibus,
inque Cibiniensi, Segesvariensi, Mediensi, Szâsz-Sebesiensi, Keohalmiensi, Nagy Sinkiensi,
Ujegyhaziensi et Szeredahelyensi Sedibus Saxonicalibus, ut et in Keovariensi, Barczensi et
Bistriciensi Districtibus, excepta tamen Fogarasiensi, in ditione videlicet nostra Transylvanica el
partibus Hungariae eidem annexis existentibus, Vladicatum illarum scilicet, uti praemissum est, quae
Graecanicam sequuntur religionem dantes et conferentes, atque in eodem Vladicatu ipsum benigne
confirmandum duximus; his tarnen sub sequentibus per expressum adjectis conditionibus.
[Urmează cele 19 condiţii; vezi Anexele li şi XIV] ex principali nostra in bonum
christianitatis publicum promovendum propensione ac praecipuorum consiliariorum nostrorum
consensione, a praenominatarum ecclesiarum Valachicarum Episcopo, senioribus pastoribus[q]ve sub
animadversione superius declarata observari ut justum et aequum duximus, ita serio mandamus.
Dantes et concedentes eidem Josepho Budai plenam atque omnimodam in ecclesiis seu praenarratis
dioecesibus suis jurisdictioni suae subjectis ea, quae muneris sui esse censebuntur, rile et legitime
Episodul demiterii şi împrocesării vlădicăi Sava Brancovici a stârnit numeroase comentarii în
Pentru a vedea cum a fost receptat evenimentul la sud de Carpati, unde se afla cea de-a doua
institutie de care în ultimă instantă depindea functionarea Mitropoliei bălgrădene, reproduc şi
consemnarea actului de alegere şi sfintire a vlădicăi Iosif Budai, păstrată în Condica Sîantă a
Mitropoliei Ungrovlahiei, după editia lui T. Cipariu, Acte şi fragmente „„ p. 234-236: ''De vreame
ce prea sf. metropolie a Belgradului din teara Ardealului au rămas fără de păstoriu, cel mai denainte
mitropolit Sava scotându-se den scaun de cel ce domneaşte acolo craiul Ardealului, împreună cu tot
sfatul tărăi şi al protopopilor besearecii noastre carii sânt acolo, pentru ale lui năpă.şti [corectat peste
"vini" - nota lui T. Cipariu], de carele sfatul ca nişte oameni slobozi l-au judecat acolo nepoftind
judecată de aiuria, şi alegând de acolo craiul cu tot sfatul tărăi şi cu voea protopopilor şi creştinilor
pravoslavnici care sâni acolo lăcuitori pre kir Iosif ieromonahul, a fi mitropolit în scaunul acesta ce
este mai sus zis: mărturisind a fi om cu credintă curată şi cu viată sufletească. l-au trimes aici la noi
se se hirotonească după leage, rânduind lângă dinsul marturi trimişi din pravoslavnici protopopi doi.
Deci măriia sa prealuminatul şi bunul creştin domnul nostru Io. Şerban voevod împreună cu tot
sfatul măriei sale, şi cu noi denpreună, au socotit se se hirotonească acest kir Iosif, ieromonah, după
cum l-au ales tara de acolo, ca se nu rămăe acel scaun văduv, şi creştinii de acolo făr' de păstoriu:
neputând cel mai denainte se-şi dobândească scaunul, adecă mitropolitul Sava, pentru ne mutatele
obiceaiuri şi tocmeale ce are republica tărăi Ardealului. Pentru aceaia s-au şi scris acest lucru în
condica tărăi ca se se ştie, şi s-au iscălit mai jos împreună cu noi şi alti frati Arhierei carii s-au aflat
aici. Pis. msta Avgust 23 leat 7183 [!]".

155

epocă.
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peragendi ac exsequendi, ecclesias moderandi, causas matrimonii cognoscendi, errata mm1strorum
vitae dissolutae corrigendi, doctrina, pietate et morum integritate munus ecclesiaslicum administrandi,
personas habiles assumendi, minus vero idoneos rejiciendi, et alia quaecunque ad suam pertinent
vocationem juxta morem et consuetudinem, quae tamen doctrinae divinae contraria ne sint
praemissisque conditionibus omnino correspondeant, administrandi, et suis legitimis proventibus ac
reditibus fruendi iis nimirum, quibus alii ecclesiarum Graecarum, Rascianarum el Valachicarum
superintendentes praedecessores ejus antiquitus introductis usi sunt, ut a singulis pastoribus suae
jurisdictioni subjectis singulos florenos annuatim exigere consueverint, sic etiam ipse a singulis
pastoribus ecclesiarum Valachicarum in praeallegatis comitatibus, districtibus, sedibusque
siculicalibus et saxonicalibus (excepta tamen terra Fogarasiensi) singulos florenos exigendi
potestatem, prout damus, conferimus et confirmamus praesentium per vigorem.
Quo circa vobis fidelibus nostris spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis et nobilibus,
supremis et vice comitibus, judicibusque nobilium quorumcunque comitatuum, item capitaneis et
judicibus regiis quarumlibet sedium siculicalium, necnon praefectis, provisoribus et rationistis
bonorum, capitaneis et castellanis arcium; generosis etiam, prudentibus ac circumspectis magistris
civium, primariis regiis, ac sedium judicibus, villicis, caeterisque juratis civibus ac senatoribus
quorumcunque districtuum, septem denique et duarum sedium saxonicalium superius nominatarum,
modemis scilicet et futuris quoque pro quovis tempore constituendis, eorumque omnium vices
gerentibus, cunctis item aliis, quorum videlicet [interest seu] intererit, tam ecclesiasticis quam
saecularibus praesentium notitiam habituris harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus
praefatum Josephum Budai dictarum ecclesiarum Valachicarum Graecos, Rascianos et Valachicos
ritus observantium in saepe dictis comitatibus, districtibus (excepto Fogarasiensi) et sedibus
siculicalibus pariter ac saxonicalibus existentium superintendentem seu Vladicam sub praerecensitis
conditionibus agnoscere atque admittere debeatis et teneamini, ita ut ecclesiis suis invigilet, publice
ecclesias curet, moderetur, in suove officio legitime procedat, scandala corrigat, et excedentes digna
poena puniat eos nimirum quibus alii ecclesiarum Graecarum, Rascianarum et Valachicarum
superintendentes sive Vladicae praedecessores antiquitus introducti(s) usi sunt, ut a singulis
sacerdotibus suae jurisdictioni subjeclis singulos florenos annuatim exigere consueverint, sic etiam
ipse a singulis pastoribus seu sacerdotibus ecclesiarum universarum superius declaratarum muneri suo
Vladicali commissarum, ac in antea dictis ditionis nostrae partibus, in quibusvis scilicet comitatibus,
districtibus (excepto Fogarasiensi) ac sedibus siculicalibus et saxonicalibus habitarum singulos
florenos annuatim exigere pro seque percipere valeat atque possit.
ln cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras pendentis el
authentici sigilli nostri munimine roboratas memorato Josepho Budai gratiose dandas duximus et
concedendas.
Datum in civitate nostra Alba Julia, die vigesima octava mensis Decembris, anno Domini
millesimo sexcentesimo octoagesimo. 156

156

Urmaşii lui losifBudai în scaunul vlădicesc de Ia Alba Iulia (Sava Veştemeanul, Vasile Varlaam şi
Teofil Seremi) trebuie să fi primit diplome de numire în funcţie cu un conţinut asemănător,
diferenţele fiind semnalabile doar în introducere, unde sunt prezentate detaliile despre alegere
arhiereilor şi instituţiile abilitate să emită astfel de documente. Spre această concluzie ne conduce
ultima confirmare de acest tip, cea destinată lui Teofil Seremi, datată Târgu-Mureş, 18 decembrie
1692, singura cunoscută. Pentru continutul său vezi N. Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam
Ecclesiae Orientalis in lerris Coronae S. Stephani, I, Oeniponte, 1885, p. 153-160.
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Aspects orthe Confessional Policy ofthe Calvinist Principality towards the Romanians: the
Appointments to Ecclesiastical Positions and the Reformation-project ofthe Orthodox Church
in Transylvania
(Abstract)

The period of the thirty-year wars and its aftermath caused recoii of the Protestantism in
East-Central Europe. Jn this context, the Principality of Transylvania remained an important outpost
of the Protestantism: the authority of the Princes supported the Hungarian Calvinist Church, which
allowed ii to promote destructive ambitions against the other churches. These ambitions. however,
were noi enough to expel the concurrenl churches /rom the constitutional system of the Principality,
but ii caused to extend its own jurisdiction over the Unitarian c/ergy - in mal/ers of discipline and
moral issues - and received the exclusive right to maintain higher educational institution.
Furthermore, the Calvinist church tried to outnumber the other churches by a/lracting the Romanians
within its sphere of influence.
Jn this sense. the Hungarian Calvinist Superintendent, together with the Princes. elabora/ed
severa/ projects - the same aims in differenl variants - to reform the Transylvanian Romanian
Church. The first project was made d11ring the reign of Prince Gabriel Bethlen, and contained jive
conditions, yet unknown due to the lack of sources. They were, however, described later by the
contemporaneous as 'few and timid'. The second project was star/ed during a meeting between the
representatives of the Alba Julia Orthodox Metropolitan Seat and the Calvinist Superintendent, Geleji
Katona lstwin, in September 1640. This reform program was conceived in 15 points, and they
became a component of the appointment-documents of Roman ian bishops, used unt ii the unificat ion
of the Transylvanian Orthodox Church with Rome. This re/arm-program lack was noi quite coherent
in respect to the attempted depth of the changes, which were to be introduced: the cut of the
doctrinaire deviation and the orientat ion towards Calvinism. Jn faci, these proposed aims were noi
regarded as the only possible consequences, even by the contemporaneous.
Jn February 1669, four more artic/es were added to the previous reform points. These
artic/es represent a more emphasized variant of the requests expressed already by the Calvinist
Church in the previous 15 points. Special focus was accorded to the subordination of the Orthodox
bishops to the Hungarian Calvinist Superintendent. The reform program contained in essence
stipulations such as establishing schools. printing books in Romanian, teaching the Heidelbergian
Catechism, using Romanian as language ofthe religious service, renouncing a series of superstitions
and specific ritual-practices and accepting the hierarchic subordinalion to the Hungarian
Superintendent.
Ali of these the programs proved to be too ambitious both for the Romanians and the
political-religious authorities of the Principolity. The Orthodox church had no material and
intel/ectual means to implement the necessary requirements of the reform (such as printing press,
schools etc.), and the authorities were unable to support an efficient and consistent Calvinisation
process.
(transla/ed by Cătălina Dogaru)
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FONTES

Barzaus falu a XVI. szazad vegen
BOGDÂNDI

Zso/t

Mălyusz
Elemer kozel evszăzados megăllapftăsa szerint "az
olvas6kozonseg vagy intelligencia reszerol teljes kozombosseg, tudomănyos
szempontb61 pedig alacsony ni v6 jellemzi helytorteneti irodalmunkat". 1 Az Erdelyi
Muzeum-EgyesGlet ăltal nemregiben szervezett helytorteneti konferenciăn
elhangzott eloadăsok kijelentesenek ervenyesseget tămasztjăk ală. Habar a kutat6k
alta! kovetendo irănyelveket măr a XIX. szăzad vegen kidolgoztăk 2 , es ezek
csekely mod6sftăsokkal ma is kovethetok, a helytorteneszek ăltalăban
megelegednek a "bekebeli", egyebkent reszben korszeru monogrăfiăkban fellelheto
adatok orokos ismetlesevel. Kello kepzes hiănyăban a leveltări forrăsokat
(legtobbszor a tanulmănyozott telepillesre vagy tăjegysegre vonatkoz6 adatok nagy
reszet ezek tartalmazzăk) kis mertekben vagy egyăltalăn nem hasznositjăk. Mindez
osztonzoleg kellene hasson a kozepkori es ujkori Erdely terGletere vonatkoz6
forrăsok - teljessegre tOrekvo - feltărăsăhoz es kozzetetelehez.
Az Erdelyi Fejedelmseg eseteben is a t6rteneti statisztikai adatok adjăk azt
a văzat, amelyre a helyt6rteneti es nepisegtorteneti kutatăs felepillhet. 3 Ez a văz
azonban igen erotlen, ha figyelembe vesszilk azt a tenyt, hogy a dezsma
4
fejedelemsegkori adminisztrăci6ja lenyegeben az irăsbeliseg kizărăsăval tOrtent.
igy tesznek szert nagy jelentosegre a XVI. szăzadb61 igen kis szămban fennmaradt
jobbăgy-osszefrăsok,
urbăriumok,
tanuvallatăsi
jegyzokonyvek, illetve az
osztălylevelekbe vagy az iktatăsokr61 vaio jelentesekbe foglalt adatok (a
kozepkorhoz viszonyftva a kora-ujkori jelentesekben nagy szămban soroljăk fel a
szomszedos birtokosok es jobbăgyok neveit).
A alăbbiakban kozlesre kerGlo forrăs egy elneptelenedett "Karansebes
tartomaniabeli" telepiiles, Barzaus/Berzws!Barzws 1588. evi osszefrăsa. A kezirat a
gyulafehervări hiteleshely egyik, jegyzokonyvkent kezelt okmănygyujtemeny
kotetenek az 597-607 oldalain talălhat6, a Magyar Orszăgos Leveltărban. 5 A
kezfrăs alapjăn es az alăfrăsb61 (Joan[nes] l[itte]ratus req[uisitor] Alb[ensis])
megăllapfthat6, hogy a jegyzeket osszeăllft6 hivatalnok Balăsfi Janos, a
szekularizălt hiteleshely levelkeresoje, kancellăriai fr6deăk, majd titkăr.
Felsewborzows es Inferior Borzows irott forrăsokban eloszor 1444-ben
szerepel, a Nagy-Mutnik - Szăkos - Lugas kozotti terGleten talălhat6 zsid6vări

Mălyusz Elemer: A helytorteneti kutatasfeladatai. ln Sz. LVIII ( 1923-25). 542.
Uo. 541.
3
A IOrteneti statisztikaforrasai. Szerk.: Kovacsics J6zsef. Bp., 1957. 45.
4
Jak6 Zsigmond: Adatok a dezsma fejedelmsegkori adminisztraci6jahoz. Erdelyi Tortenelmi Adatok
V. 2. Kolozsvăr, 1945. 4.
5
Magyar Orszăgos Leveltăr (tovăbbiakban MOL), F2 Erdelyi Orszagos Kormânyhat6săgi Leveltărak.
A Gyulafehervări Kăptalan Leveltăra. Protocolla. 28. kiitet (Protocollum Appendicis).
1

2
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uradalom reszekent. 6 A kovetkezo, 1548-as adat a Mona csaladot emliti Borzawchi birtokosokkent7, 1573-ban pedig ugyanazok es Czerbicza Gaspar fordulnak elo.
1584. augusztus 3-an Bâthori Istvan erdelyi vajda Zsid6varat es tartomanyat
8
huseges szolgalataiert, de leginkabb kovetjarasaert Apafi Istvannal inskribalja. A
zâloglevelbol az is kideriil, hogy a birtoktestet elozoleg a nehai karansebesi ban
Tompa Istvan birta, ugyancsak zălog cimen. Bathori elobbi intezkedese Thomi
Tamas ban tiltakozâsat valtotta ki, kinek a vartartomany elzalogositasaval
jovedelmei csokkentek: "felseged ymmar Sido warat onnan el zakaztotta, kinek el
zakaztasa nem chiak fogyatkozast tenne az ott walo allapatba, holoth annelkeolis
elegh wekony yowedelme wolna". 9 A bani melt6saggal tehat egy idoben egyilttjart
a zsid6vâri es a lugosi j6szâg jovedelme. Ennek a helyzetnek vetett veget Apafi
Istvan 1585. januar 27-en tortent iktatasa. 10 A gyulafehervari requisitorok ezen
iktatasr61 kelt jelenteseben felsorolt szomszedok kozott olyanok is elofordulnak,
akik Barzaus kozlendo osszeirasanal is jelen voltak, vagy pedig azokkal
rokonsagban allottak. Peldanak okaert Zsenar61 megjelenik ugyanaz a Hachiagh
Petru, aki az osszeirasban Ray Tomajobbagyakent Hatzaky Petru neven szerepel, a
Balasfi altal Bozi-nak irt Bozzas-rol 11 pedig Dobrin Petru. 1588-ban, Lugos keleti
hatarainak megallapitasa erdekeben tartott tanuvallataskor 12 a Barzaus
szomszedjaikent felsorolt jobbagyok koziil vallomast tesznek Dombovicza-i Malda
Ioan es Rowina Martin, az osszeirasban Zilibagy nevalakban szereplo Zaldebazelrol pedig Apafi Istvan ozvegyenek jobbagya, Adawz maskent Zedres Mihai. Ez
ut6bbi - ebben az esetben Zederyes maskent Zeldebacz neven megjeleno telepilles lakosai valtjak ki 1585. januar 29-en zsid6vari Thywadar Boldizsar
tiltakozâsat, ugyanis segitsegilkkel Apafi Istvan bizonyos j6szagokat elidegeniteni
torekedett. 13
Apafi Istvan 1585 tajan bekovetkezett hataia utan a zsid6vari uradalom es
ezzel Barzaus îs ozvegyehez, Pemyeszi Annahoz kerillt. Habar a zalogosszeg nem
volt nagy, a j6szâg fiskus szâmâra torteno visszaszerzese nem bizonyult
egyszerunek. Erre utal Szikszai Imre kincstari szâmvevo (exactor rationum) es
Zoltai Janos iteloszeki Olnok 1590. januar 26-an kelt tiltakozâsa, amely szerint
Apafi ozvegye a fejedelem neveben felkinalt 2000 Ft-ot nem fogadta el, az
uradalom visszaszolgaltatasat pedig megtagadta. 14 Ennek ellenere Zsid6vâr
tartozekaival egyiltt hamarosan ujb61 a fejedelem birtokaba keriilt, 1590. aprilis 30an ugyanis tinkovai Duma Janos es Macskasi Farkas, kiegyezve karansebesi J6sika
Istvan fejedelmi kamarassal, visszavonjak azt az ellentmondast, melyet ez ut6bbi
6

Csâ.nki Dezso: Magyarorszag tortenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban. II. Bp., 1894. 15.
Pesty Frigyes: Krass6 varmegye tortenete. II. (El so resz). Bp., 1884. 42-44.
8
MOL FI Liber Regius II. 244v-245'.
9
Veress Endre: Bathory Istvan kiraly leve/va/tasa az erdelyi kormannyal (1581-1585). MHH, XLII.
Bp„ 1948. 217.
10
MOL F2 33. kl:ltet (Liber anonimus). 4v.5v_
11
Errol b6vebben I. Pesty Frigyes: i. m. 78-79.
12
MOL F2 13. klltet. 69'-77v.
13
MOL F2 33. klltet. 3'-3v.
14
MOL F2 13. klltet. 162v-163'.
7
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iktatasakor Sidowaros mezovarosnal tettek. 15 Ezek szerint Bathori Zsigmond a
j6szag visszaszerzese utan roviddel, feltehetoen februarban azt kedvenc hivenek es
ut6dainak, azok hianyaban pedig testvereinek Mikl6snak, Ferencnek, Gyorgynek,
Laszl6nak es Farkasnak adomanyozta, marcius 13-an pedig J6sikat be is iktattak. A
kamaras iktatasakor t6bben ellentmondtak, de a tiltakoz6kkal J6sika sorra
kiegyezett. Az 1590. okt6ber 12-i oklevel 16 alta! zsid6vari Tivadar Boldizsar fiaival
kot egyezseget, akiket a gyulafehervari hiteleshelyen - az osszeirasban is
elofordul6 - Berzews-i Ilia Adam kepviselt.
A kovetkezo, 1602-es adat Zsid6varat tartozekaival egyiitt a fejedelmet
illeto varak koze sorolja. 17 Ezutan a j6szâgot Sarrnasagi Zsigmond majd Keresztesi
Pal birtokolta, feltehetoen zălog cimen. Ez ut6bbi 1609. evi iktatasanal Berdzeus
falvi jobbagyok is reszt vesznek, ugymint Delioni, Lupei, Galia es Peter, tovabba
Laszlo Janos es Chikulon Farkas. 18 Meg a XVIII. szazadban is volt nyoma a
telepiilesnek, az 1723. es 1761. evi terkepek feltiintetik ugyanis Berzeus falut a
Temes bal partjan, Zsena es Gavosdia kozott, a karansebesi keriiletben. 19 1834-ben
mar csak hatamevkent szerepel Barzeusa, Zsid6var kozeleben, egy olyan helyen,
melyet a Temes foly6 gyakran elont. 20
Ezen rovid birtoklast6rteneti attekintes utan kovetkezzek nehany gondolat
az osszeiras keletkezesenek koriilmenyeirol, kozzetetelenek indokair61 es
m6dszererol. A Barzaus-i jobbagy- es nemestelkek jegyzekbe vetelenek elozmenye
feltehetoen az 1587. aprilis 24-29-i fehervari orszâggyules azon intezkedese, amely
szerint minden varrnegyeben "mely helyeken az halal volt", az ispanok es
szolgabirak ujra szamoljak ossze a Iakott es lakatlan telkeket "azokat leszallitsak
annyi reszebol, az mennyi ad6n voltak es az urunk tarhâzaban effele Ieszâllitott
regestumot beadjanak". 21 Az elobbi adat termeszetesen a XVI. szazad kozepetol az
orszaggyulesek alta! elrendelt, kapunkent 99 denaros contributio vagy rovasad6
fizetesere vonatkozik, amelyet a birtokos varmegyei nemesseg megfelelo
vagyonnal rendelkezo jobbagygazdasagai fizettek. 22 Az osszefrashoz kirendelt
Balasfi Janos feladata val6szfnuleg a nevezett ''leszâllitott regestum"
feliilvizsgalata lehetett, amely kezirataban "ispanok regestuma"-kent szerepel. A
feltetelezes, hogy "negy jobbagys csinalt hâzat egy hazhelyen" nem bizonyult
helytall6nak, es azert ad6ztatott az ispan csak ot kaput (mintegy ot forintnyi
osszeg), mert "hogy szegenys az nep, de az torok fâlde kozel leven ha kedvek felett
terheltetnek mingyart az t6rok fâldre esnek." Ugy tunik, hogy a telepiilesek
megmaradasa erdekeben kimelni pr6baltak a h6doltsag kozeleben fekvo falvakat, a
tulsagosan megad6zott jobbagy ugyanis konnyen tovabballhatott.

15
16

17

18

Uo. 171'.
Uo. 237'-238'.
Szilăgyi Săndor: Erdelyi Orszaggyiilesi Emlekek. V. Bp .. 1884. 168.

Pcsty: i.m. 44.

19

Uo.
20
Uo.
21
Szilăgyi. i.m. III. 226.
22

Obomi Tcrez: Erdely penziigyei I. Ferdinand ura/ma a/alt 1552-1556. Bp„ 2002. 98.
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Barzaus falu osszeirâsânak kozzetetelet az indokolja, hogy az ilyen jellegu,
XVI. szâzad vegi forrâsok igen ritkâk, kiilonoskeppen az Erdelyi Fejedelemseg
h6doltsâghoz kozeli reszere vonatkoz6an. A forrâsb61 kiderill, hogy a telepillesen
hâny jobbâgy- es nemestelek talâlhat6, ezek kozOI melyik lakott vagy lakatlan, igy
kello kritikâval konnyen kiszâmithat6 a lakossâg szâma, de a târsadalmi es
nemzetisegi osszetetelre is kovetkeztethetiink. Ezek szerint a Barzaus-i târsadalom
keresztmetszete a kovetkezo: a 65 osszeirt telekbol 16 nemestelek, ezeknek szinte
fele a Mona csalâd birtokâban van, a tObbi pedig a Tripsâke (ket telek), valamint
egytelkeseke (Mynka Gâspâr, Joannes Rob, Cherbicha Gâspâr, III Adam). Kozter
Myklos, Simion Peter es Vulad Adam a nemestelket nemes felesege utân birja. A
49 lakott es puszta jobbâgytelekbol egyenlo arânyban 13 telket birtokolnak a
Monâk, III Adam, illetve Cherbicha Gâspâr. A hatârmenti telepiilesekre jellemzo
pusztâsodâsi folyamat itt is megfigyelheto (lakatlan jobbâgytelkek szâma 19),
melynek oka a tOrok kozelsege mellett, feltehetoen a Temes foly6 gyakori âradâsa
lehetett. A 30 lakott jobbâgytelek koziil csak ketto fel telek. A falura tehât meg
nem jellemzo a jobbâgytelkek aproz6dâsa (tobbszoros felosztâsa), ami viszonylag
uj telepitesre (XV. szâzad?) utalhat. Esetiinkben a 30 jobbâgytelek ugyanannyi
hâztartast jelent23 , igy - csalâdonkent ot szemellyel szâmolva - a jobbagylakossâg
szâma mintegy 150 fare teheto. A 15 nemestelken lak6kkal egyutt Barzaus
lakossâga korulbelOI 200 fo Iehetett. A nevek elemzese alapjan - habar ezekbol a
nev viselojenek nemzetisegere kovetkeztetni csak fenntartâsokkal lehet24 - es
figyelembe veve a kornyek demogrâfiai viszonyait, a kozseg lakossâgât românnak
tarthatjuk (esetleg delszlâv elemekkel keverten).

Melleklet25
1588 szeptember 13, Barzaus.
lllustrissime princeps domine domine clementissime
Post tidelium perpetuorumque servitiorum meorum humillimam oblationcm/ N[agysăg]od
parancholta uala nekem missilis lewele altal/ hogy az karansebesi zolga byrott mellcm wewen/
Berzwsra mennek, es ott meg zamlalnam mind/ nemes es parazt hazakat es iobagy zamot, mellyet/
N[agysăgjodnak meg yrnek. Azert en az N[agysăg]od parancholattia zerent mellem wewen Laczwg
Lazlott26/ Karansebes tartomaniabeli zolga byrot 1588/ eztendeobe. feria sexta ante festum
Exaltationis Sancte Crucis 27/ Barzausra mentem, mely falw Karanscbes/ tartomaniaba wagion, ott be
gyewyteottcm/ azon Barzws falwiakat. Az keorewlwalo zomzed/ falwbelyeketis begyewytcottem.
kyknek neweket/ alab meg yrtam es eoket ereos hytiel meg/ eskettettem arra, hogy sem felelemert,
sem/ atiafysagert. sem zomzedsagert, sem baratsagert/, sem kedwert. sem adomaniert es
semminemew/ tekentetbeol hamissagot nem mondanak, hanem/ walamint twggiak igazan meg
mongiak, megis/ mwtattiak, azon nemcs es parazt haz helieket/ iobagy zamotis, Barzauson meny egez
Ezzel szemben a Zarănd vm-i Blezscny (Hunyad m, România) jobbăgytelkeinek 1592. evi
egy-egy telken legkevesebb hărom hăzat, de csetenkcnt tizenhărmat is talălnak 43
ferti jobbăgylakossal, a pusztatelkek pedig hiănyoznak I. MOL F2 33. kotet. I 49'-151 '.
24
Szab6 Istvăn: Ugocsa megye. Bp .• 1937. 12-17.
25
Az osszeirăs szoveget betiihiven irtam ăt. A kiegesziteseket szogletes zăr6jellel jeloltem.
26
Lacug Lăszl6 karănsebesi (Szoreny vărmegyei) szolgabir6 1580-1593 ko~ott. Erre I. Pesty Frigyes:
A Szărenyi Btinstig es Szăreny vtirmegye tărtenele. Bp„ 1877. 322-323.
27
1588. szeptembcr 13.
23

felosztăsakor
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hazheli/ wagion, meny feel, awagy rez hazhely wagion/ azonkepen az iobagy zamotis es minden
walami/ ehez walo a myreol en meg kerdenem eoket./ Erre ereos hyttel kewleon kewleon meg
eskewttek/ eggyenkint. Jelen wolt wgian ott, wgian akkor/ Simon Janos28 is a wannegie ispannia es
Kwnwit/ Farkas 29 az N[agysâg]od zolgaia, mert wgian akkor/ mentewnkbe Lwgasra eggyewtt
indultwnk wala/ Ekkepen mind welek eggyewtt es az tanwkkal/ eggyewtt, eggyk wegin keztem el az
falwnak/ es hazrol hazra iartam el, hazhelyreol hazhelire/ kewleon kewleon meg neztewk eokett es azi
tanwktol wegere mentewnk, az falwnak az mas/ wegeig meg zamlaltwk. Ekkepen mentem wegere.
Hataros zomzedosok newey
Nobilis Joannes Krychoway de Krichowa30 Annorum 28.
Annorum 32.
Nobilis Petrus Krichoway de Krichowa
Nobilis Joannes Floka de Krivina11
Annorum 32.
Ex Zilibagy1 2
Nicolaus Tolnyk. Annorum 70.
Andreas Paskwt Annorum 50.
Nicolaus Malka Annorum 50.
Annorum 50.
Janko Opre
Michael Adaws Annorum 60.
Theodorus Zerb Annorum 40.
Ladislaus Malde Annorum 60.
Hi sunt iobagiones relictae Stephani Apafi. 33
Ex Gaosdia34
Kandajobagio nobilis Joannis Pan Annorum 50.
Joannes Hawgjobagio magnifici Balthasaris Bamfi Annorum 60.
Michael Mogajobagio egregii Bonifacii Vaida de Karansebes Annorum 60.
Goian Vazyka iobagio eiusdem Annorum 60.
Joan Pryzakajobagio Nicolai Toott Annorum 60.
Ex Dombouicza35
Joannes Prekwpjobagio Bonifacii Vaida Annorum 70.
Martinus Rowinajobagio eiusdem Annorum 60.
Joannes Maldajobagio eiusdem Annorum 60.
Thomas Albutajobagio Joannis Desijudicis Lwgasiensis Annorum 65.
Jowan Lazar iobagio eiusdem Annorum 40.
Joannes Farkas jobagio eiusdem Annorum 50.
Ex Zlatina36
Petrus Ztanjobagio Gabrielis Dewecheri Annorum 80.
Ex Gena37
Petrus Hatzaky jobagio Thomae Ray Annorum 50.
Kozma Joan jobagio Francisci Fodor de Karansebes 38 Annorum 40.
Ex Bozi 39
Volffgangus Dobrin jobagio relictae Petri Vaida de Karansebes Annorum 60.
28

Simon Jânos sz0renyi ispân 1584-1590 kozott I. Pesty Frigyes: A Szorenyi Bansag„. 322-323.
PribislavecbOI (Horvâtorszâg) Erdelybe telepillt cs. tagja, udvari familiăris
3
Kricsova, ma Criciova (Temes m, România).
31
Krivina, ma Crivina (Temes m, România).
32
Elpusztult telepiiles Styuka kozeleben, azonos Zederyes-el, Zeldebacz-al es Zaldebazel-el (Temes
m, România).
JJ Osztopâni Pemyeszi Anna.
34
Gavosdia, ma Gavojdia (Temes m, România).
35
Elneptelenedett telepiiles Gavosdia kozeleben (Temes m, România).
36
Elpusztult telepiiles Kricsova kozeleben (Temes m, România).
37
Zsena, ma Jena (Temes m, România).
38
Karânsebes, ma Caransebeş (Krass6-Szoreny m, România).
39
Elneptelenedett telepiiles Zsena kozeleben (Temes m, România).
29

°
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Teob commetaneust nem kaphattwnk/ mywelhogy az dologra fwtottak wolt./ Keowetkeznek az
Barzwsiak, az kyk/ hon talaltathattak, es dologra zellel/ nem ozlottak.
Barzwsiensis
Lazarus Mwresanjobagio Casparis Cherbicha de Barzaws Annorum 60.
Jowan Robwl jobagio Mwnane Annorum 75.
Petrus Mykolajobagio Adami More[!] Annorum 60.
Petrus Todor jobagio eiusdem Annorum 45.
Tar Krezte jobagio Casparis Cherbiche Annorum 50.
Emericus Zobak jobagio eiusdem Annorum 40.
Franciscus Vuladan jobagio eiusdem Annorum 50.
Joannes Nyswljobagio eiusdem Annorum 30.
Stephanus Moresanjobagio eiusdem Annorum 30.
Michael Oprisjobagio eiusdem Annorum 50.
Adamus Morissan jobagio eiusdem Annorum 20.
Georgius Martajobagio eiusdem Annorum 30.
Petrus Vonijobagio Casparis Cherbicza Annorum 40.
Margareta relicta Gwra Mixajobagio eiusdem Annorum 60.
Catherina relicta Gabrilla Czyko jobagio eiusdem Annorum 30.
Georgius Chokine jobagio Adami III de Barzaws Annorum 50.
Demetrius Chokine jobagio eiusdem Adami III Annorum 30.
Chokine Grosajobagio eiusdem Annorum 56.
Negruse relicta Joannis Stephan Annorum 20.
Georgius Ruch jobagio nobilis Petri Mona Annorum 20.
Czeran Oprajobagio Stephani Tripche Annorum 30.
Michael Famajobagio Petri Simion Annorum 30.
Mind ezek meg eskewen hytek wtan/ meg wallottak meny hazhely, meny hazewles/ es meny iobagy
legien Barzwson az alatt/ meg yrt mod zerent.
Karansebes feleol vaio vegin el keztewk zamlalasat
I. Elseo haz wegseo nemes ember haza, Kozter Myklos haza, felesege wtan byria, az eleott
parazt ember lakott benne Kotoya Janos Mon Adam iobagia wolt. Egez hazhely.
2.
3.

Mykola Marton haza, Mona Myhalne iobagia, egez sessio, haz raita, populosa.
Rwch Opra haza, III Adam iobagia, egez sessio nem darabolt, nem masbol zakaztot,
populosa.
4. Negyedyk, nemes ember haza, egez sessio, most Mona Myklos lakyk benne, ky nemes
ember, az eleott parazt ember lakott benne Vorawa Peter, megholt. Mona Janos iobagia
wolt.
5. Todor Peter III Adam iobagia hăza, egez hazheli, integra sessio, haz raita, populosa
6. Feria Mihaly jobagio Petri Simion, egez hazhely, populosa
7. Helena relicta Nicolai Vulad jobagio Michelis Mona Egez hazhely. Eozwegy azzony es
igen zegennek mondatik, kyert keweseb adott fyzett hogy nem egieb ott lakok, de az
hazhely egez sessio.
8. Petrus Mykola jobagio Adami Mon. Egez hazhely, haz raita, egezzen byria az hazat is, de
az mezeon az mely feoldek az hazhoz tartoztak negy rezre oztottak wolt, es chak negyed
rezei byria az mezey eoreoksegnek. Adott fel annyt fyzett mint az egez haz heliteol
fyzetnek. Populosa.
9. Egy puwzta haz hely, ninch haz semmi raita, de be kerteltek. Tar Myklos lakott raita,
teoreok feoldere ment, felgywitotta hazat. Egez hazhely az wra fyzet rowast teole Mona
Myklos.
IO. Joannes Zkinte jobagio Casparis Mwnka egez hazhely, haz raita, populosa.
11. Egy pwzta haz senki nem lakyk.benne, az haza raita wagion es kerte, popa Filep lakott raita,
elzeokeott. Egez hazhely, az wra fyzeti rowassat.
12. Tar Krista jobagio Casparis Cherbicza, haz raita egez sessio iobagionalis, populosa
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13. Joannes Mihaila jobagio nobilis Bwytwl. Egez hazhely az falwba, de az hozza tartozo
mezey feoldde elzaggattak teole az zanto feoldekbe, de az falwbeli sessiot egezzen byria es
kewleon zolgal teole. Az eleott is egez hazheli wolt, populosa.
14. Vladan Ferenczjobagio Casparis Cherbiche, egez sessio iobagionalis populosa.
15. Predialis hazhely pwzta, seowenniel azert be kerteltek, Blydar Mykola lakott raita Mona
Myklos iobagia wolt, megholt. Egez hazhely.
16. Czeran Oprajobagio Stephani Tripsa egez hazhely, haz raita, populosa.
17. Pwzta haz, fen az haz dereka, lakot Zerb Myklos benne jobagio Stephani Tripse. Egez
~~~
,
18. Tripsa lstwan nemes wdwarhaza, nemes haz wolt eleiteol fogva, populosa.
19. Caspar Vuladan, elzeokeott, Cherbycha Caspar iobagia, az haza fen, de pwzta Egez
hazhely.
20. Mona Janosne Marta, nemes azzony. Ez hazba az eleott parazt lakott Dragan, egez hazhely,
populosa.
21. Mona Myhaly nemes haza, de pwzta, eo maga Lwgason lakyk. Nemes haznak mongiak
eleiteol fogwa lenni.
22. Simion Peter nemes felesege wtan, az eleott parazt lakott ebben az hazban Lwcza Ferenc.
Egez hazhely, populosa sessio.
23. Vulad Adam haza, nemes felesege wtan. Ez pwzta hazhely wolt, wgy chinalt hazat raita. Az
hely azeleott Mona Peter iobagiae wolt, az iobagianak Vraw Andras wolt newe, egez
hazhely.
24. Gwzta wagy Guta Demeter haza helie, predialis, Mona Myklos iobagia wolt. Egez hazhely.
25. Tripsa Myklos nemes haza, mindenkor nemes haz wolt, populosa.
26. Hwzonhatodik hazba Mynka Caspar lakyk, nemes haz wolt ez is mindenkor.
27. Mona Adam haza, nemes haz, az eleott is az wolt, populosa.
28. Regi nemes haz, Mona Myklose wolt, most Mona Marton lakyk benne.
29. Geta Farkas haza, Mona Adam iobagia. Egez hazhely beleol az falwba walo haza, de
mywelhogy az mezeon fel hazra iaro feoldett wezen, fel anny adott tyzet mint az egez
haztol fyzetnek. Populosa.
30. Twlok Mykola haza, Mon Adam jobagia, fel hazhely, deserta
31. Ztepan Janosne es Gwra Nixane egy hazhelien laknak, egez hazhely, Cherbycha Caspar
iobagy, populosa, kewleon zolgalnak.
32. Twlok Mark haza, Mon Adam iobagia, fel hazhely, populosa.
33. Ruch Gywrka Mona Peter iobagia, fel haz helien lakyk, populosa
34. Czaran Mladin pwzta, fen az haza, egez hazhely.
35. Mona Myklos haza, regi nemes haz, populosa.
36. Ila Lazlo haza pwzta, fen az haza, egez hazhely.
37. Chokina Demeter haza, III Adam iobagia, egez hazheli, populosa.
38. Chokina Grosa haza, iobagio eiusdem, egez hazheli, populosa.
39. Chokina C.eorgy haza, jobagio eiusdem, egez hazheli, populosa
40. Moresan Mihaly hazajobagio Casparis Cherbicza, egez hazhely, populosa
41. Niswl haza, jobagio eiusdem, egez hazheli, populosa
42. Jowan Chokina haza, pwzta chak az haz dereka fen, az sem io, III Adam iobagia wolt
43. Pwzta hazhely predialis, regen Bruma Marton lakott benne, Cherbycha Caspar iobagia wolt,
egez hazhely
44. Moresan Lazar haza, jobagio eiusdem, egez hazheli, populosa
45. Fwrle Stephan haza pwzta, az dereka fen, III Adam iobagia wolt. Egez hazhely
46. Vroia Janos pwzta hazhelie, III Adam iobagia volt, egez hazhely. Ez iden mongiak hog
elment.
47. Mwresan Martika haza, Cherbiche Caspar iobagia, egez hazheli, populosa
48. Oprisa Mihaly haza, jobagio eiusdem, az falwba egez hazhely, de az hataron kewesebbet
byr, nem twggiak menyt, de egy arant zolgal mint az egez haztol zolgalnak, adoot fel annyt
ad, populosa
.
49. Robwl jobagio Nicolai Mona. Egez hazheli, populosa
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50. Mona Peter nemes ember lakyk benne, azeleott Kozte Lwkach parazt lakott benne, Mona
Janos iobagia wolt, egez hazhely, populosa
51. Hatzagan Peter haza helie, predialis, Mona Peter iobagia wolt, egez hazheli
52. Czyko Gabrilla haza, iobagio Casparis Cherbiche, egez haz hely, populosa
53. Joannes Rob nemes, azeleott parazt haz wolt Pwrkar Jankwle, ky Mona Istwan iobagia
wolt. Egez haz hely, populosa
54. Cherbicha Caspar regi nemes haza, populosa
55. Sandor Janos pwzta haza, jobagio Casparis Cherbiche, egez hazheli
56. Marta Gywrkajobagio eiusdem, egez hazhely, populosa
57. Emericus Zwbak,jobagio eiusdem, egez hazhely, populosa
58. Barbatjobagio Adami III, egez hazhelj, populosa
59. Michael Zwbak,jobagio eiusdem, egez hazheli, deserta
60. Petrus Voyajobagio eiusdem, egez hazheli, populosa
61. Franciscus Vrotajobagio eiusdem, egez hazheli, populosa
62. Nicolaus Chwban, pwzta III Adam iobagia volt, egez hazheli
63. Joannes Koztor predialis heli, Mona Peter iobagia wolt, egez hazheli
64. Kozter Gywrka haza helie predialis, Mona Peter iobagia wolt, egez hazheli
65. III Adam regi nemes haza, populosa
Ezekbe mind benne laknak az iobagiok az parazt/ hazakba, meg walwa azoktol, kyket meg
irtam/ hogy pwztak es predialisok, es kewleon kewleon/ zolgalattal tartoznak egy egy haztol. My/
ekkepen mentewnk hytt wtan wegere Laczwg/ Lazlowal es Simon Janossal es a mint az eleott minek
eleotte/ Barzosra iutottam attak wala eleombe, hogy negy/ iobagys chinalt hazat egy hazhelien, en
nem wgy talaltam/ hanem a mint felliewl meg yrtam, az zerent. Towabba/ az ispanok regestumat is
meg lattam, hany kapwn/ wagion Barzws falw, eott kapwra rotattak. Monda/ az ispan, hogy oka az
hogy teob kapwra ninchenek/ rowa, hogy zegenys az nep, de az teoreok feolde keozel/ lewen ha
kedwek felet terheltetnek mingiart azi teoreok feoldere esnek. Attol wagion, hogy egy nehani/ haz
fyzet egy kapwt, ha teobbet, ha kewesebbet azi rowas zerent.
Ezt N[agysâg]odnak azon hywseg alat, kywel tartozwnk/ tyztewnk es keotelessegewnk
zerent meg yrtwk/ igazan.
·
Celsitudini vestrae fideles
servitores
Joan[nes] l[itte]ratus req[uisitor] Alb[ensis]

The Village of Banaus at the End ofthe 16'h Century
(Abstract)
The author of this artiele attempts to reconstruct the society of a depopulated village, based
on a conscription /rom 1588. The author of this conscription was Balasfi Janos, 'requisitor' (letter
searcher), al the 'loca credibilia' of Gyulafehervar (Alba Iulia). The document containes al/ the
parce/s /rom the village, together with their owners and the name of inhabitants. The possession
named "Barzaus" belonged to the castle of Zsid6var, in the district of Karansebes. The first charter
in which this possession appears is dated in 1444, and the fast one is from 1834.
The article includes a short history of the possession and the evolution ofthe populationfrom
here, based on the conscription of 1588, pub/ished in the anex of this article. Paris in this village
were possessed - among others - by the Mona, III, and Cherbicha noble families. The total number of
the population was around 200, and ethnically - if on one sessio (= one house) lived five inhabitants
- mainly was Romanian.
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Az erdelyi fejedelemsegkori varmegyei jegyzokonyvek kiadasarol
DANE Veronka
"A 16-17. szazadi Erdely t6rtenetenek egesze, de kiltonosen politikai es
hadtOrtenete aranytalanul ismertebb, mint kormanyzatanak tOrtenete. Mikozben
elsosorban Szilagyi Sandor es kore ontotta a politikai tOrteneti monografiakat,
tOrteneti eletrajzokat (a forraskiadas aranyair61 nem is beszelve), ezekkel a
muvekkel parhuzamosan kozigazgatastOrteneti munka aranytalanul kevesebb
szilletett" - allapitotta meg ket evtizede Tr6csanyi Zsolt. 1 A helyzet lenyegesen
az6ta sem valtozott: ha az emlitett, a kozponti kormanyzat szerveinek hataskoret,
mukodeset feldolgoz6 munkajaval Tr6csanyi a feher foltok egyiket megszilntette
(termeszetesen kiegesziteni es pontositaniva16k maradtak), addig a kozigazgatâs,
jog- es igazsagszolgaltatas als6bb szintjeinek, igy a varmegye intezmenyenek is - s
az elkovetkezendokben megallapitasaink erre a szukebb terilletre vonatkoznak alapos feltarasaval maig ad6s maradt az erdelyi tOrtenetiras. Ennek t6rlesztesehez
azonban a legfontosabb forrasok, a varmegyei jegyzokonyvek kiadasara, vagy
legalabbis igen alapos, sokszempontu feldolgozasara, s ezt kovetoen
resztanulmanyok megirasara lett volna szilkseg, ami a magyarorszagi varmegyek
eseteben megtortent, bar a jegyzokonyvek kiadasa ott is az 1980-as evekig varatott
magara. Az erdelyi tortenetirasnak ez a j6nehâny evtizednyi lemaradasa, ami egy
sor, a fejedelemsegkori kozigazgatassal es jogszolgaltatassal kapcsolatosan
felmerillo, az altalanossagokon tulmeno kerdes megvalaszolatlansagat okozta,
nemcsak az elmult otven esztendo rovasara irhat6: az emlitett terilletekkel
szembeni erdektelenseg, keves kivetellel, maraz 1945 elotti idoszak tOrtenetirasara
is ervenyes. Elkerillhetetlenill szilksegesnek tartjuk ezert a kerdes szelesebb korfi, a
magyar tortenetiras egeszet fetolelo kutatastOrteneti attekinteset, irodalmanak
szâmbavetelet. 2
A magyarorszâgi es erdelyi szakirodalmat, forraskiadast 1918-ig
parhuzamosan tekintenenk at. A varmegye tortenete iranti erdeklodes elso jelei a
magyar tortenetirasban a 18. szazadban mutatkoztak, a torteneti-fOldrajzi
kutatasokat elindit6 Bel Matyas, a forrasgyujto- es kozlo Kovachich Marton
Gyorgy es fia, J6zsef Mikl6s, Valyi Andras nevehez fl'.Jzodnek, Erdelyben pedig
Benko J6zsef allamismereti iskola-teremto munkassagat kell megemlitenilnk. Az o
kezdemenyezesilket a 19. szazad szazadban Fenyes Elek, gr. Teleki J6zsef, Csanki
Dezso folytatta, erdelyi varmegyekre, pontosabban csupan negyre, Hunyad,
Kolozs, Kilkilllo, Torda, vonatkoz6 adatokat ez ut6bbi tartalmaz. A varmegyei
intezmeny szervezetet, mukodeset, politikai szerepet feltar6 munkak azonban csak
a 19. szazad harmadik evtizedevel kezdodoen jelentek meg, bir6sagi gyakorlatara,
1
2

Tr6csănyi Zsolt: Erdely kOzponti kormanyzata 1540-1690. Bp., 1980. 8.
A kezdetektol eltekintve azokat a munkăkat igyeksziink szămbavenni, melyek korszakunkkal

foglalkoznak, vagy erre vonatkoz6 adatokat is tartalmaznak.
Medi~valia

Transilvanica, tom V-VI, 2001-2002, nr. 1-2.
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jogszolgaltat6 tevekenysegere vonatkoz6an pedig Zsoldos lgnacnak a szolgabir6i
hivatalr61 frott muve 1842-ben. 3 A vannegyek tortenete iranti erdeklOdes es kutatas
a millenniumra megjeleno vannegyei monografiak elokeszftesevel kapott ujabb
lendilletet. E monografiak ugyan igen valtoz6 szfnvonaluak, esetenkent nehany
esztendo kesessel keriiltek kiadâsra, mint a mas szempontb61 peldaerteku, Taganyi
Kâroly, Rethy Laszlo es Pokoly J6zsef, majd Kadar J6zsef kozos munkajanak
eredmenyekent megjelent Szolnok-Doboka varmegye monographiaja. Ennek elso
koteteben kapott helyet Pokoly J6zsefnek az erdelyi vannegyei intezmeny
torteneterol frott, maig alapveto tanulmanya. 4 Ami a varmegyek tOrtenete
legertekesebb forrâsainak, a vannegyei je~yzokonyvek kiadasat illeti, a 19.
szâzadban csak a Kolozsvari Sandor es Ovari Kelemen szerkesztette, egyes
vannegyei statutumokat tartalmaz6 Corpus statutorum Hungariae municipalium c.
kiadvany latott napvilagot, melynek elso, 1885-ben kiadott kotete tartalmazza az
erdelyi tOrvenyhat6sagok hatarozatait. Annak ellenere, hogy hărom evvel a
megjelenese utân Jakab Elek a Szazadok-ban ramutatott a kiadvany hianyossagaira,
ezek kiigazftâsara, a forrâsok teljesebb kiadasara nem tettek kfserletet. 5 A
vannegyei leveltarak szămbavetelere is alig nehany esztendovel korabban, az
1880-as evek elejen keriilt sor, s a beliigyminiszteriumi kerdopontokra adott
valaszokat Pauler Gyula kozolte a Szazadok 1881-es evfolyamaban, majd
Thall6czy Lajos a Magyar Tortenelmi Tarsulat 1885-os kongresszusan tartott
eloadâsaban6 • A szâzadfordul6t61 az elso vilaghaboru vegeig terjedo idoszakban
sorra jelentek meg a magyarorszăgi vannegyek szervezetet, mukodeset reszletesen
feltar6 munkak, fgy Osvath Gyula, Fekete Lajos tanulmanyai. Erdelyben azonban a
szâzadfordu16t kovetoen - a millenniumra keszftett, am esetenkent csak az 1900-as
evek elejen kiadott, vitathat6 tudomanyos erteku vârmegyei monografiakt61
eltekintve - korszakunkra vonatkoz6an csupan egyes vannegyek lustrai keriiltek
kozlesre a Geneal6giai Fiizetekben. 7 Magyarorszăgon a kutatâsok 1918-at kovetoen
tOretleniil folytat6dtak, fgy a hannincas evek elejere napvilagot lattak a vannegye
polgari es biinteto peres eljarâsat targyal6 ertekezesek Torday Lajos illetve
Meznerics Ivan tollab61, de meg kell emlfteniink Foglein Antal kozlemenyeit a
Leveltâri Kozlemenyekben az 1930-as evek mâsodik feleben a vârmegyei
n6târiusr61, jegyzokonyvrol es leveltârr6l. 8 A mâsodik vilaghaboru alatt latott
Zsoldos Ignăc: A szo/gabir6i hivata/. I. Torvenykezesi resz. Păpa, 1842.
Pokoly J6zsef: A vdrmegyei intezmeny tortenete I 301-1886. In: Szo/nok-Doboka vdrmegye
monographidja. I. Des, 190 I.
5
Jakab Elek konyvismertetese Sz. (XXII) 1888. 541-550, 642-659.
6
Pauler Gyula, Adatok megyei /eve/tdraink ismeretehez, In Sz. (XV) 1881, p. 402-410. Thall6czy
Lajos, az a) osztăly eload6jănak ertekezese a tortenelmi anyagr61, Sz. (XIX) 1885. p. 24-33.
7
Osvăth Gyula: A vdrmegyei autonomia kifej/ădese es a vdrmegyei tisztvise/ăk jogd//dsa 1848-ig.
Rimaszombat, 1912.; Uo: A magyar vtirmegyei szervezet 1608-ig. Jogtorteneti tanulmdny. Bp.
1914. Fekete Lajos: A vtirmegyei tisztikar a XVI-XVII. sztizadban. Bp. 1914.
8
Meznerics lvăn: A megyei biintetă igazstigszo/gti/tattis a 16-19. szdzadban. (Ertekezesek Eckhart
Ferenc jogtllrteneti szeminăriumăb61 I. sz.). Bp. 1933.; Torday Lajos: A megyei polgdri peres
e/jtirds a 16-19- sztizadban. (Ertekezesek Eckhart Ferenc jogtlirteneti szeminăriumăb61 2. sz.). Bp.
1933.; Foglein Antal: A vtirmegyeijegyzăkonyv. ln leve/tari Koz/emenyek. (1938). 142-167.; Uo, A
3

4
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napvilâgot Angyal Pal es Degre Lajos munkâja a 16-17. szâzadi erdelyi
biintetojogr61 9, majd a hâborut kovetoen tObb ujabb munka is megjelent a jog- es
kozigazgatâstOrtenet korebol, igy Ember Gyozonek Az Ujkori magyar kozigazgatas
tortenete Mohacst6l a torok ki'iizeseig, a Jogtorteneti tanulmanyok kiilonbozo
koteteiben, vagy a B6nis Gyorgy es Degre Lajos szerkesztette, 1971-ben megjelent
Tanulmanyok a magyar helyi onkormanyzat multjab6l c. tanulmânykotetben. Az
1980-as evek elejen a Muvelodesi Miniszterium Kozgyujtemenyi Foosztâlya
Leveltâri Osztâlyânak kezdemenyezesere es irânyitâsâval, az Orszâgos
Tudomânyos Kutatâsi Alap anyagi tâmogatâsâval megindult az az orszâgos meretu
vâllalkozâs, mely az 1711 elotti vânnegyei jegyzokonyvek kiadâsât tuzte ki celui.
Ennek eredmenyekent âltalâban folyamatosan jelentek, jelennek meg a vânnegyei
protokollumokb61 keszitett regeszta kotetek, illetve Pest-Pilis-Solt vânnegye
eseteben immâr a mâsodik, 1740-ig terjedo sorozat is lezârult, nehâny ilyen jellegu
kezdemenyezes viszont az elso egy-ket kotet utan elakadt, vagy csak nemregiben
indult. 10
Az erdelyi, român es magyar, tOrtenetirâs 1918 utân a vânnegyei
intezmeny tortenete tekinteteben ujabb eredmenyeket alig tud felmutatni. Ioan
Lupaş ugyan a Revista Arhivelor elso, 1924-26-os evfolyamâban a mar megjelent
magyar kozlesek alapjân ismertette az erdelyi vânnegyei es vârosi leveltârakat,
varmegyei notarius, In Leve/tari Koz/emenyek. (1936). 149-171.; Uo, A varmegyei leveltarak e/să
a/lando ărzăhelye, ln Leveltdri Kăzlemenyek. ( 1942-1945). 196-254.
9
Angyal Păi - Degre Lajos: A XVI-XVII. szazadi erdelyi biintetăjog vaz/ata. Bp. 1943 (Angyal
szeminărium kiadvănyai 49).
·
10
Az eddig megjelentek az lrott em/ekezet. Mas/el evtized leve/tari kiadvanyaib6/ c., 2001-ben
megjelent kiadvăny alapjăn: Barsi Jănos: Borsod varmegye kozgyii/esi jegyzăkănyveinek regesztai.
I. 1577-1578. Miskolc, 2001. (Borsod-Abauj-Zemplen megyei leveltări flizetek 41.); T6th Peter:
Gomăr varmegye kozgyii/esi jegyzăkănyveinek regesztai I. 1571-1579. Miskolc, 1996. (BorsodAbauj-Zemplen megyei leveltări fllzetek 35.); Uo: Zemplen varmegye kozgyii/esi jegyzăkonyvei
(tarta/mi kivonatok) /. 1558-1560. Miskolc, 1990; Uo, Zemplen varmegye kozgyiilesi
jegyzăkănyveinek regesztai li. 1561-1563. (szerk. Dobrossy lstvăn) Miskolc, 2001. (Borsod-AbaujZemplen megyei leveltări filzetek 40.); Gecsenyi Lajos: Gyăr varmegye nemesi kozgyiilesi es
t6rvenykezesijegyzăkonyveinek regesztai I. 1580-1616, Gyor, 1990; Uo: Gyăr varmegye nemesi
kozgyiilesi es tărvenykezesi jegyzăkonyveinek regesztai li. 1617-1626. Gyor, 1995; T6th Peter:
Sopran varmegye kozgyii/esi jegyzăkOnyveinek regesztai I. 1579-1589. Sopron, 1994; Kăntor Klăra:
Esztergom varmegye kozgyiilesi jegyzăkonyveinek regesztai. I. I 638-1702. (szerk. Erdelyi Szabo Ies)
Esztergom, 1999. (Komărom-Esztergom Megyei Onkormănyzat Leveltăra evkClnyvei · 4.
JegyzokClnyvi regesztăk I.); Oborni Terez: N6grad varmegye nemesi kăzgyii/esi jegyzăkonyveinek
regesztai (1597-1603). Salg6tarjăn, 2000; T6th Peter: N6grad varmegye nemesi kozgyiilesi
jegyzăkănyveinek regesztai (1652-1656). Salg6tarjăn, 2001; Balogh lstvăn: Regesztak Szatmar
varmegye jegyzăkănyvebăl (1593-1616). Nyiregyhăza, 1986; Henzsel Ăgota: Szatmar varmegye
kozgyiilesijegyzokonyveinek regesztai 1629-1634. II/I. Nyiregyhăza, 1996; KOnstlerne Virăg Eva:
Szatmar varmegye kozgyii/esijegyzokănyveinek regesztai 1635-1640. 11/2. Nyiregyhăza, 1997; T6th
Peter: Vas varmegye kăzgyiilesijegyzokonyveinek regesztai. 1. 1595-1600. (szerk. Feiszt Gytirgy)
Szombathely, 1989. IX, 309, [I I] p. (Vas megyei leveltări flizetek 2.); Uo: Vas vtirmegye
kăzgyii/esi jegyzokonyveinek regesztai 2. 1601-1602, 1631-1641, (szerk. Feiszt GyClrgy)
Szombathely, 1992. (Vas megyei leveltări fllzetek 6.); Bilkei !ren - Turbuly Eva: Zala varmegye
kozgyiilesijegyzăkonyveinek regesztai I. 1555-1611, Zalaegerszeg, 1989. (Zalai Gyujtemeny 29);
Turbuly Eva: Zala varmegye kăzgyiilesi jegyzăkonyveinek regesztai. 2. 1611-1655, Zalaegerszeg,
1996. (Zalai Gyujtemeny 39).
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mi vei azonban a 17. szazadi vannegyei protokollumok nagyreszt magyar nyelvuek,
a roman szakemberek tăbbsege nem tudta hasznositani adataikat, măsreszt pedig,
reszben az el6bbib61 kăvetkezoen, a fejedelemseg kora, es kiilănăsen annak
kăzigazgatăsa, birăskodăsi szervezete, gyakorlata irănt eleg csekely erdeklodest
mutatott a roman tărtenettudomany. 11 Az elkăvetkezo evtizedekben Olivia Pescariu
ugyanennek a foly6iratnak az 1962-es evfolyamaban, Kolozs vannegye
Ieveltărănak bemutatăsa ele egy răvid, s a 17. szazadi fejlOdest eppen csak
nagyvonalakban tărgyal6, tevedesekt61 sem mentes bevezetot irt, erintolegesen
foglalkozott a temaval Kiss Andrăs az uriszekr61, David Prodan pedig az erdelyi
falusbir6sagr61 irott tanulmanyaban, majd elobbi a Roman Âllami Leveltăr Kolozs
Megyei Fi6kleveltăranak 197S~-es utmutat6jaban a teriileti-kăzigazgatăsi szervek
leveltărai ele irott alapos, ez~n intezmenyek hatăskăret, mukădeset, tărteneti
fejlodeset is felvăzol6 tanulmanyaban. 12 Azt is el kell azonban mondanunk, hogy
diktatfua utols6 evtizedeinek leveltari viszonyai sem tettek lehetove egy ilyen
jellegu munka megkezdeset. Valtozăst az 1990-es evek hoztak e teren is: 1994-ben
megjelent Kiss Andrăs csaknem egy evtizede keziratban maradt, alapvet6
13
tanulmănya a vannegyei filialis szek keletkezeser61 , 1999-ben pedig az elobbi es
Jak6 Zsigmond kezdemenyezesere, Kiss Andrăs es e sorok ir6janak reszvetelevel
es az OTKA tamogatăsaval megindultak az erdelyi fejedelemsegkori vannegyei
jegyzokănyvek kiadăsi munkalatai.
Aforrasok. Tenneszetesen a munka megkezdese elott attekintettiik, melyek
azok a vărmegyek, amelyek leveltaraban 17. szazadi kăzgyUlesi- es tărvenykezesi
protokollumok talalhat6k. Kăzismert, hogy az erdelyi vannegyek fejlodese elter a
magyarorszăgit61: a vajdal intezmeny erosen gatolta a vărmegyek mint ănall6
intezmenyek megnyilvanulăsat, s a het erdelyi vărmegye a vajdaval az elen egy
magyarorszăgi vannegyekent szerepelt a kiralysag politikai szinpadan. A
tulajdonkeppeni vannegyei fejlodes csak a fejedelemseg kialakulasa utăn indult
meg, s a jegyzokănyvek vezetese îs ezutan vette kezdetet. Annak ellenere, hogy 16.
szazadi jegyz6kănyv nem maradt fenn, s ebben az alland6 szekhely hianya is
kăzrejatszott, val6szinu, s kiilănăsen a "vezet6" varmegye, Feher eseteben, hogy a
16-17. szazad fordul6ja kăriil, esetleg korăbban is, măr folyt protokollumvezetes (a
cirkalăsok sorăn mindenesetre kesziiltek irăsbeli hatărozatok). A folyamatos
feljegyzesek altalaban a 17. szazad els6 evtizedeben indulnak, esetenkent a
· fennmaradtnal nehăny evvel korabbiak. Az alabbiakban szămba vennenk a
fennmaradt jegyzokănyveket, ket varmegye, Feher es Hunyad kivetelevel: elobbi

11

Ioan Lupaş: Un tablou statistic al arhivelor judeţene şi orăşeneşti din Transilvania. In Revista
Arhivelor. I (1924-1926).
12
Pescariu, Olivia: Arhiva comitalului Cluj. ln Revista Arhivelor. ( 1962) nr. I. 102-1 Hi. Kiss Andrei:
Forul dominai în Transilvania. ln Revista Arhivelor. XII (I %9) 2 sz. 59-70.; David Prodan: Judele
satului jobăgesc în Transilvania. ln Ali Cluj. IV ( 1961 ). 217-235.; Kiss Andrei: Comitalele,
scaunele, districtele, prefecturile, preturile şi fondurile create. In Îndrumător în Arhivele Statului
Judeţul Cluj. I. Coord. Al. Matei, Îndrumătoare arhivistice 16. Buc, 1979. 143-163.
13
Kiss Andră.s: A wirmegyei filitilis szek keletkezeserol. ln Forrasok es ertelmezesek. Buk. 1993. 3969.
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leveltara I 849. januârjâban Nagyenyeden megsemmisillt, ut6bbie arânylag kesoi,
I 8. szâzadi.
I. Belso-Szolnok vânnegye kifogâstalan âllapotban levo, I 640-el kezdodo
jegyzokonyvei a a Român Orszâgos Leveltar Kolozs Megyei lgazgat6sâgânâl
talâlhat6k.
2. Doboka vânnegye leveltâra ugyan 1848-ban nagyreszt elpusztult, âm
jegyzokonyveinek egy I 640- I 653 kozotti toredeke, nem tudni, milyen uton, a
Kolozsmonostori Konvent Orszâgos Leveltârâba keriilt, s ma a Magyar Orszâgos
Leveltâr orzi 14 • A 200 oldalnyi, meglehetosen rossz âllapotban levo taredek
tudomâsunk szerint restaurâlâs alatt van.
3. Kolozs vânnegye protokollumainak sorozata 1605-el kezdodik, a
Român Orszâgos Leveltâr (a tovâbbiakban ROL) Kolozs Megyei lgazgat6sâga
orzi, jelenleg hozzâferhetetlen, mivel mikrofilmezes celjâb61 a bukaresti kozpontba
szâl litottâk.
4. Kiikiillo vânnegye jegyzokonyvei az 1624-es esztendovel kezdodoen
maradtak fenn, infonnâci6ink szerint az 1940-es evekben meg megvoltak, az6ta
nyomuk veszett. Pal-Antal Sândor leveltâros tâjekoztatâsa szerint a ROL Maros
Megyei lgazgat6sâgânâl egy, minden bizonnyal az emlitett protokollumokb61
szânnaz6 lap talâlhat6.
5. Torda vânnegyenek a ROL Kolozs Megyei Igazgat6sâgânâl orzott
kozgyiilesi- es torvenykezesi jegyzokonyvei csonkân, egy 1607-es per mâsodik
reszevel kezdodnek. Az 1881-es leveltari jelentes szerint a kezdo evszâm 1602, az
adat pontossâga ma mar ellenorizhetetlen, bizonyos azonban, hogy a protokollum
vezetese 1605-ben mar megindult, hiszen a vânnegye az 1608. februârjâban
cirkâlâsra kirendeltek elelmere ugyanazt rendeli, mint 1605-ben, s ez a hatarozat, a
feljegyzes szerint, a protokollumban lâthat6. 15
A kiadas m6dja A magyarorszâgi gyakorlatt61 elteroen a protokollumok
teljes szovegii kozlese mellett dontottiink, tabb okb61 is: az erdelyi vânnegyei
jegyzokonyvek 80-90%-ban magyar nyelviiek, a latin nyelvii bejegyzesek pedig,
keves kivetellel, tipusszovegek, nyelvi es olvasâsi nehezsegek tehât nem merillnek
fel. Az anyanyelviisegbol fakad6an a bejegyzesek, pi. Torda es Belso-Szolnok
vânnegye eseteben, az elobeszedhez hasonl6an elevenek es meglehetosen
bobeszediiek, a peres felek panaszuk eioadâsakor meselnek, apr6 eletkepeket festve
pi. a văsari sokasâgr61, a falusi duhajkod6 legenyekrol. A regesztăzâssal eppen
ettol az eletszeriisegtol fosztottuk volna meg a szoveget. Ugyanakkor, sajnâlatos
m6don, meg is engedhetjiik a teljes szovegii kiadâs "fenyiizeset", hiszen, amint a
fentiek mutatjâk, a magyarorszâgi vârmegyekkel osszevetve meglehetosen keves
forrâssal kell szâmolnunk, s belâthat6 idon belii! a kiadâs befejezodhet.
A varmegyei jegyzokănyvek forraserteke. Az eddigi kutatâsokat a
statutumok elsobbsege jellemezte, s ezek, valamint az orszâggyiilesi hatârozatok,
Kolozsmonostori Konvent Orszăgos Leveltâra, F 25 Miscellanea Az anyag a Tr6csănyi ăltal az
Erdelyi kormănyhat6săgi leveltârak-ban megadottal szemben 13 esztendo feljegyzeseit tartalmazza
15
Torda varmegye kăzgyiilesi- es tărvenykezesi jegyzokănyvei I. (Nr. 5) 21. Torda vârmegye leveltâra,
ROL Kolozs Megyei lgazgat6săga.
14
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Approbata-beli eloirâsok alapjân keriilt bemutatâsra az intezmeny szervezete,
mukodese anelkiil, hogy a protokollumok konkret adataival osszevetve ellenoriztek
volna, ezek milyen mertekben valtak gyakorlatta. Ami pedig az Approbata
cikkelyeinek evtizedekkel korabbra vaio visszavetfteset illeti, mar az elso
szuroproba-szeru osszeveteskor kideriilt, a 17. szâzad elso felere ezek nem
ervenyesek. A ma kutatoira harul tehat az a feladat, hogy a kiadâsra vaio
elokeszites soran - az elOdok erdemeinek elismerese mellett - ezt az ellenorzest
elvegezze, s a korabbi eredmenyeket igazitsa.
A
protokollumok
termeszetesen
elsosorban
a
varmegye
"onkormanyzatara" es birosagi gyakorlatara vonatkozoan tartalmaznak adatokat, ez
utobbiaktol azonban nem csak a vârmegyei birâskodas reszletes feltarâsa varhato,
hanem a meglehetosen kevesse ismert legfelso forum, a fejedelmi tabla
mukOdesenek, hatâskorenek tisztâzâsa is. Az elobbiek mellett a jegyzokonyvek
tarsadalomtorteneti szempontbol is felbecsillhetetlen erteku forrâsok, hiszen az
igen gazdag es megbizhato csalad-es birtoktorteneti adatok alapjan a varmegye
tarsadalmi kepe is igen reszletesen megrajzolhato. Sajnalatos, hogy ujabban ezeket
sem kutattâk.
A kiadâs befejeztevel tehat egy olyan, mindezidaig meglehetosen mellozott
forrascsoport valik konnyen hozzâferhetove a szakemberek szâmara, melyek
alapjan nem csak a varmegyei intezmeny mukodese, illetve egyes vârmegyek
tortenete, vagy az erdelyi fejedelemsegkori birosagi gyakorlat ismerheto meg
alaposan, hanem a szinten kiadâsra val6 elokeszites alatt levo kiralyi konyvekkel,
hiteleshelyi jegyzokonyvekkel, illetve a mar kiadott Erdelyi Orszâggyulesi
Emlekekkel egyiltt megteremtOdik egy olyan forrâsbazis, amely alapjan a
fejedelemseg tortenetenek feher foltjai joreszt megszilntethetoek.
On the Edition ofthe County-Proceedings ofthe Transylvanian Principality
(Abstract)
The present study is a research-report on the edition-work of the county-proceedings and
on the methodological aspects ofthis source-publishing work. initiiJted by Z.Sigmond Jak6 and Andras
Kiss in 1999, and carried oul by the latter and the author. The county-proceedings were rather
neglected by the scholars so far, in spite of the faci, that they represents a va/uable source-group for
the history of the Transylvanian Principality. They are noi only direct sources on the functions of the
given counties. but a/so they have significant relcvance on the central institutions. Neglecting the
source group of the county-proceedings, therefore. cbused a great number of unanswered questions
on the administrative andjuridical history ofthe Transylvanian Principality.
A short review is given on the Hungarian and Transylvanian - Hungarian and Romanian
both - literature regarding the history of the counties and the related institutions. Furthermore, a
short account is given on the existing sources, presenting the quantitative and qualitative state of the
county-proceedings of BelsiJ Szolnok (So/noe Interior). Doboka (Dobâca). Kolozs (Cluj), Torda
(Turda). and hopefully the /ost and noi destroyed of KiikălliJ (Târnava). ln contrast to the Hungarian
practice, the proceedings are published in full length and noi in extracts. This usage is supported by
the relative smoli qutintity of the sources and their language: they are Hungarian in 80-90%, and the
remaining part is Latin - mostly frequent formulas.
The county-proceedings have significant informa/ion noi only an the administrative and
juridica/ history, bui alsa an the economic and social structure of the given counties. lnfact, the data
contained by this source group might be relevant for a number of additional study-fleld. such as
ethnography and linguisties.
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OPINII

Din nou despre drumul lui Thokoli peste munţi, În 1690*
Bogdan-Florin POPOV/CI
La sfârşitul secolului al XVII-iea se înregistrează schimbări politice şi
militare semnificative în sud-estul Europei. După respingerea turcilor din faţa
Vienei (1683), armatele imperiale au înaintat mult spre est, preluând controlul
asupra Ungariei, fost paşalâc turcesc. După 1685, încep acţiunile diplomatice şi
presiunile politice şi militare pentru dobândirea controlului Habsburgilor şi asupra
Principatului Transilvaniei - aflat sub suzeranitate otomană. Tratatul hallerian
(1686) şi tratatul de la Blaj ( 1687), precum şi at:ţiunile militare ale generalului
Caraffa (1688) au obligat clasa politică ardeleană să renunţe "nolentes - volentes"
la suzeranitatea turcească şi să intre «sincer şi cu bună credinţă» sub protecţia
împăratului. Afectată astfel în stăpânirea sa asupra Ardealului, Poarta va numi un
nou principe al Transilvaniei (1690), pe Emeric (lmre) Thăkăli, şi îi va acorda
sprijin în vederea recuceririi Transilvaniei'.
La sud de Carpaţi, în Ţara Românească, înscăunat în 1688, domnitorul
Constantin Brâncoveanu a încercat să modifice linia politicii externe preconizată de
predecesorul său, Şerban Cantacuzino, anume de a intra în sfera de dominaţie a
Habsburgilor. Delegaţia munteană aflată la Viena îşi va depăşi însă atribuţiile şi,
prin Constantin Bălăceanu, solicită Curţii de la Viena chiar sprijin pentru
înscăunarea unui pretendent la tronul Ţării Româneşti. Conform intereselor lor,
Habsburgii vor trimite în Muntenia (1689) un corp de armată sub conducerea
generalului Donat Heissler. Sprijinit de turci şi de tătari, Brâncoveanu însă va
deveni în curând o ameninţare pentru austrieci, care se vor retrage în Transilvania
(ianuarie 1690). Din raţiuni de politică externă, domnitorul muntean va oferi sprijin
militar principelui numit de turci, Thăkăli şi armatei sale. Ca urmare, în vara lui
1690, armatele aliate se vor îndrepta, peste Carpaţi, spre Zărneşti 2 , unde vor
înfrânge armata austriacă (21 august 1690)3 •
Bătălia de la Zărneşti îşi datorează celebritatea în principal datorită unei
acţiuni militare deosebite. Informat despre intenţiile lui Thăkăli şi ale aliaţilor lui
de a trece în Transilvania, dar necunoscând itinerarul lor exact, generalul Heissler a
încercat să apere pasurile de sud ale Carpaţilor, pentru a bloca intrarea armatelor
inamice. La Bran, armatele lui Thăkăli şi ale aliaţilor au încercat fără succes să
• Mulţumim şi pe aceasta cale domnului Gernot Nussbăcher, pentru ajutorul acordat în realizarea
prezentului articol.
1
Cserei Mihaly Historiaja, în Erdely ărăksege, VI, Bp., s.a., p. 60-6 I (în continuare Cserei).
2
Regiunea de care ne ocupăm este situată în sud-estul Transilvanei, acolo unde drumul Branului cea mai importanta arteră comercială dintre Braşov şi Ţara Românească în evul mediu - părăseşte
şesul Ţării Bârsei, intrând în sectorul de traversare transcarpatică. Pentru situarea în teren a
elementelor geografice, vezi schiţele alăturate.
3
Toate aceste aspecte sunt surprinse la P. Cemovodeanu, Coordonatele politicii externe a lui
Constantin Brâncoveanu, în Constantin Brâncoveanu, Buc., 1989, p. 123-138; şi idem, În vâltoarea
primejdiilor, Buc„ 1997, p. 5-37.
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pătrundă pe calea obişnuită, drumul Branului. În faţa poziţiilor bine apărate ale
austriecilor, trupele au realizat o mişcare de învăluire şi, pe un traseu neobişnuit, au
traversat munţii până în câmpia Ţării Bârsei. Aici, lângă Zărneşti s-a desfăşurat
bătălia, încheiată, cum spuneam, cu înfrângerea dramatică a trupelor imperiale.
O problemă deosebită, care a stârnit pasiunile istoricilor care s-au ocupat
de campania din 1690, este cea a drumului urmat de armata lui Thokoli spre
Zărneşti. Cele câteva variante oferite de istoriografie până în prezent, bazate pe
interpretarea diferită a - în general - aceloraşi izvoare, stau mărturie a
complexităţii problemei. Beneficiind de cunoaşterea geografică a zonei - prin
deplasări în teren şi prin studiul izvoarelor cartografice - precum şi de implicarea
în problematica geografiei istorice a regiunii, ne propunem să reevaluăm
informaţiile oferite de izvoare şi de istoriografie. De asemenea, şi prin prisma unor
noi documente4, vom încerca să formulăm un punct de vedere asupra acestei
controversate traversări militare transcarpatice.

Primele informaţii documentare asupra drumului transcarpatic al lui
Thokoli provin chiar din epocă. Principalul izvor transilvănean referitor la trecerea
trupelor lui Thokoli peste munţi îl constituie Cronica istoricului Cserei Mihaly5.
Cserei a fost participant la bătălie, în tabăra imperialilor. În relatarea sa asupra
evenimentelor, precizează că, după ce a avut loc o primă ciocnire între poziţiile
avansate ale austriecilor de la şanţurile Branului şi armatele aliate, a fost evident că
Thokoli intenţiona să forţeze trecerea prin acest pas. De aceea, Heissler s-a mutat
în grabă la Bran. Deşi atât o parte a generalilor săi, cât şi Brâncoveanu, care
coresponda în secret cu imperialii 6, îl sfătuiau să nu opună rezistenţă, Heissler a
pregătit un dispozitiv militar în defileul Branului, pentru a-i înfrunta pe aşa-numiţii
«curuţi» ai lui Thokoli. "Dar şi Thokoli. .. nu era nebun ca să vină prin acele locuri
strâmte; de aceea, având multă experienţă şi străbătând în taină potecile din munţi,
lăsând acolo pe domnul Ţării Româneşti (pe care nu Îl agrea) împreună cu oştile
sale şi pe turci, şi poruncind ca până se întoarce el (nedezvăluind nimănui ce vrea,
numai serdarului turc) până atunci să se împotrivească ·necontenit nemţilor; prin
asemenea locuri pustii şi poteci şi munţi abrupţi îŞi transportă tabăra până în cea
de-a treia zi pe unde nu a umblat niciodată om călare şi poate nici pedestraş şi pe
unde putea să treacă numai câte un călăreţ şi mergând în genunchi şi legând de
coada cailor copaci, aşa s-au coborât în linişte în văile largi. Heissler nu a ştiut
nimic despre acestea, deoarece chiar dacă s-a interesat. .. dacă există pe undeva în
apropiere un alt loc pe unde ar putea veni duşmanul, nimeni nu s-a gândit că ar
putea veni oameni înarmaţi prin acei munţi abrupţi şi l-au asigurat pe general să nu
se teamă din acea cauză ... În după amiaza zilei de 21 august. .. generalul împreună
cu Teleki priveau de pe stânca Branului cum se pregătesc să se înfrunte cele două

O parte a documentării s-a desfăşurat la Budapesta, unde am beneficiat de o bursă a fundatiei
"Domus Hungarica Scientiarum et Artium", căreia îi mul(umim şi pe această cale.
5
Cserei, p. 60-69.
6
Ibidem, p. 63.
4
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annate ... străjile dinspre Zărneşti, care au fost deja bătute de avangarda annatei lui
Thokoli au adus vestea că inamicul a intrat în ţară ... " 7 •
După unele ştiri sosite din Transilvania, săptămânalul parizian La Gazette
relata că "românii care au servit drept călăuze arătară contelui Thokoli un alt drum
prin păduri, defilee şi munţi râpoşi care era socotit impracticabil, şi unde cavaleria
a fost obligată să meargă pe jos şi să-şi ducă caii în frâu" 8 • Alte surse ardelene
contemporane evenimentelor relatează cam în aceeaşi manieră. Astfel, cronicarul
braşovean Martin Seewaldt, spune că, în august 1690, "la capătul Ţării Bârsei, pe
neaşteptate, după satul românesc Zărneşti, a năvălit Thokoli, pe drumuri
9
prăpăstioase, considerate de oameni inaccesibile" • Tot din Braşov, Marcus Fronius
menţionează că "pe la prânz, când [austriecii] pregăteau masa, tătarii au ieşit din
pădurile prin care au venit noaptea cu turcii şi au incendiat satele Zărneşti şi
Tohan" 10• Acelaşi cronicar precizează în altă parte că "vitele râşnovenilor din
munte au fost gonite şi duşmanul s-a văzut în pădurile Ţării Bârsei" 11 •
Într-o altă cronică gennană contemporană anonimă se prezintă unnătoarea
cronologie a evenimentelor: 13 august: trupele lui Thokoli ajung în trecătoarea
Bran, iar în ziua unnătoare realizează o recunoaştere a locurilor; 15 august:
Thokoli trimite 2-300 de lobonţi care "au venit pe căi ascunse, sub favorizarea celei
mai mari neguri, dincolo de şanţuri, în cea mai mare linişte" şi atacă şanţurile
austriecilor, cu efecte dezastruoase pentru aceştia din unnă; în 16 august, austriecii
atacă şanţul, nereuşind să îl recucerească; "a hotărât marşul în 20 august şi, lăsând
în unnă artileria şi bagajele, în 21 înainte de prânz, peste muntele înalt şi periculos
din cauza stâncilor abrupte ale munţilor Zărneştiului, a trecut spre câmpia Ţării
Bârsei, unde şi-a amplasat trupele" 12 •
În Chronicon Fuchso-Lupino-0/tardinum, contemporană cu evenimentele
în discuţie, se menţionează: "Totuşi turcul, deoarece Transilvania a fost ocupată de
annatele cezaro-crăieşti, pentru vechiul [său] drept în Transilvania, l-a destinat pe
acel Thokoli acolo; care [Thokoli] în luna august, alăturându-şi-l şi pe palatinul
Valahiei, Brâncoveanu, cu 24 OOO de soldaţi de diferite neamuri, a invadat
Transilvania şi Ţara BA-sei; între satul Zărneşti şi cetatea Bran s-a ciocnit cu
trupele imperiale şi ale transilvănenilor ... Cum aşadar frontul a fost fonnat şi
Teleki şi Heissler a văzut ca tătarii, ca porcii, prin locuri abrupte şi inaccesibile (căi
ascunse, deoarece drumurile au fost oprite cu arbori doborâţi) au venit înăuntru[!
ţării], i-a zis Teleki lui Heissler: «Acum e destul, Excelenţa voastră, daţi semnul, să
Ibidem, p. 64-65. Mulţumim dnei Ecaterina Anton (Facultatea de Arhivistică, Bucureşti) pentru
ajutorul acordat în traducereâ textului din limba maghiară.
8
V. Mihordea, Les Principautes Roumaines dans la presse franr;aise, p. 112, nr. 194, apud C.
Rezachevici, Constantin Brâncovean11-7iirneşti 1690, Buc .. 1989. p. 171.
9
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, Braşov. VI, 1915, p. 313 (în continuare, Quel/en).
10
Ibidem, p. 470.
11
Ibidem, VII, 1918, p. 254.
12
Thăkăly 's Einfall im Burzen/and, în Quellen, VI. p. 597-598. De precizat că nu am regăsit la pagina
indicată informaţia conform căreia trupele ar fi ajuns la şanţuri prin ·•ceaţa deasă dintre munţii
Râşnovului'" (sic!), informaţie reprodusă atât de P. Binder, Cronologia campaniei din 1690, în
Constantin Brâncoveanu, Buc., 1989, p. 115; cât şi de Rezachevici, op. cit., p. 120.
7
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nu vină mai mulţi tătari». «Nimic, nimic, să vină mai mulţi, căci doar vouă vă voi
oferi un spectacol frumos şi îi voi respinge rară întârziere»" 13 •
În fine, într-o însemnare din Şcheii Braşovului, datată 19 [august] 1690
(sic!) se menţionează când "au venit Tiochiolio Grof cu Constantin voievod
Brâncoveanul la Zărneşti de s-au bătut cu ghienerarişul Heaizăr ... Juni spre marţi
seara la apusul soarelui" 14 • Cronicile din Ţara Românească prezintă şi ele
neobişnuitul itinerar peste munţi. Evident, domnitorul muntean este prezentat ca
având rolul principal în această traversare.
Radu logofăt Greceanu ar putea fi considerat cronicarul "omolog" al lui
Cserei, aflat de partea armatelor aliate. El relatează destul de amănunţit
evenimentele: au trimis 2000 de oameni înainte ca să-i bată pe austrieci; au ajuns la
Fântâna Drăgoşeştilor "şi fiindu-le masul acolo, iar peste noapte veste de la oastea
ce mersese înainte la domn au venit cum că straja nemţească ce au fost păzind la
palanca ce făcuse la hotarul ţării, o au lovit şi foarte rău o au stricat, aducând şi
nemţi vii la domn. Au făcut popasul de prânz la cetatea Negru Vodă, iar de seara au
poposit în jos de Dragoslavele. Şi de acolo între munţi au mas. Şi dimineaţa s-au
mutat până la Dragoslavele. Şi acolo 2-3 zile şezând pe loc, de ce era trebile însăşi
s-au sfătuit. Apoi şi de acolo rădicându-se, mers-au până sus de palanca ce au fost
păzind nemţii straja şi au poposit acolo ... Şi de acolo iarăşi au mers până sub
cetatea de la Bran şi iarăşi acolo într-acea noapte au mas. Iar a doua zi cu toţii s-au
strâns de s-au sfătuit pentru trecerea oştilor în Ardeal, pe unde va fi, căci căile erau
prisăcite şi astupate şi la Bran era o pază tare cu tunuri. Despre altă parte, de cea
mare strâmtorarea locului, foarte nevoie le era şi vremea-i grăbindu-i ... şi mai
vârtos asupra domnului Ţării Româneşti lucrul acesta răzimând, ca cum
povăţuitorul celorlalţi era ... După multe feluri de cercări ce făcuse cu oamenii săi,
ce peste munte povaţe era, aflat-au o cale, măcar că era foarte strâmtă şi cu nevoie
mare peste un munte înalt şi cu pogorâş rău, iar nu era alt mod de a face, fără decât
pe acea cale de a merge ... au purces pe plaiul acela, ... tot târâş pogorându-se la
vale, în Ţara Ardealului, în Câmpia Tohanilor. Acolo dar cu toate sfaturile se
sfârşiseşi toate nădejdile se tăiase, şi ale tuturor inimile •cremenite era la loc de
primejdie, ca acolo căzând, unde nici înapoi, nici înainte nădejde de scăpare nu era,
de vreme ce oştile nemţeşti înainte le era, gata de război fiind. Deci dar nemţii, cum
au văzut pogorârea oştilor turceşti acolo drept Tohani, ei spre Câmpul din jos de
15
Zărneşti s-au tras ... [bătălia] au fost la I O ceasuri din zi, august 11 zile" •
Radu Popescu vomicul ne oferă o prezentare rezumativă şi destul de
neutră: Brâncoveanu s-a unit cu Thokoli "să meargă în Ardeal să bată pe nemţi,
făgăduind Constantin vodă că el le va găsi drum pe plaiuri de vor intra toate oştile
în Ardeal fără primejdie ... şi strângându-se în ţară toate oştile au purces către

J. Trausch (ed.), Chronicon Fuchsio-lupino-0/tardinum, II, Braşov, 1847, p. 247.
C. C. Muşlea, Biserica Sf Nicolae din Şcheii Braşovului, I, Braşov, 1943, p. 271.
15
Radu logofiU Greceanu. /storiu domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714),
Buc., p. 76-77. Datare pe stil vechi, deci 21 august pe stilul nou. gregorian.
13
14
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Rucăr şi găsindu-se plaiu aproape de Bran au intrat toate oştile 16 în câmp spre
Tohan şi Zărneşti" 17 •

Cronica muntenească anonimă nuanţează datele existente în celelalte
izvoare: "De aici, Constantin voievod, având oameni ai muntelui despre Rucăr şi
Dragoslavele, care-i ştia plaiurile, au purces către Ardeal, făcându-se cuvânt că vor
să meargă pe la Bran şi să treacă. Iar când s-au apropiat la munte, au lăsat drumul
Branului şi au. luat alt plai, care pogora în Ardeal den sus de Bran şi pe acela au
mers şi s-au pogorât toată oastea cu nevoie mare, atât cât nu mai avea nădejde să se
mai întoarcă pe acea cale ... Constantin vodă şi cu Chiuciuc sultan au rămas în deal
unde privea foarte bine rânduielile oştilor ... de vreme ce toată nădejdea lor era
pierdută a se mai întoarce pe acea îndărăt. .. văzând că biruiesc turcii pe nemţi, s-au
pogorât cu sultanul în vale ... " 18 •
Alte izvoare contemporane sunt cronicile turceşti. Dintre acestea, o destul
de exactă relatare (în sensul în care elementele geografice descrise pot fi
identificate cu destulă precizie) este cea a lui Silahdar Findiklili Mehmed Aga:
"Hanul, în drumul său, urma să intre în o mare trecătoare, numită Rokal [Rucăr],
care era locul de trecere din părţile Ţării Româneşti în Ţara Ardealului. În
apropierea palăncii Katri Iii [?], ce se găsea în mijlocul trecătorii, în locurile
înguste pe unde urmau să treacă oştile islamice, afurisiţii inamici făcuseră întărituri
de copaci - pe care le numeau şanţuri - pentru a se fortifica, pregătind şi tunuri.
Ghiaurii păzitori puseseră stăpânire pe acele locuri, cu vreo 1OOO de pedestraşi,
astupându-le astfel foarte bine. Atunci un număr de 2000 pedestraşi din armata lui
Thokoli trecând munţii prin nişte locuri greu de străbătut, i-au lovit din spate pe
afurisiţi... După ce au pus stăpânire pe întărituri, ca şi pe cele două tunuri,
... [oamenii lui Thokoli] s-au dus asupra cetăţii numite Barad [Bran], care este
situată la capătul celălalt, spre locul de trecere în Transilvania, şi care constituie
adevărata cheie a trecătorii. Locul de trecere fiind foarte prăpăstios şi trecerea pe
acolo, spre a ajunge la câmpie, fiind foarte anevoioasă, a trebuit să se facă popas de
câteva zile, pentru a se pregăti cele necesare. [Era acolo oastea lui Heissler pentru a
apăra trecătoarea.] Sosind ştirea că ei s-au pregătit să se apere, şi să împiedice
trecerea gaziilor prin trecătoare, au fost chemaţi în cortul sultanului Cerkez Ahmed
[pentru sfat] toţi comandanţii de oaste, hazande (Gazi Ghiarai), craiul Thokoli şi
beiul Ţării Româneşti. S-au înţeles ca ei să treacă munţii şi să-i înconjoare pe la
spate pe duşmanii legii. În acest scop, au fost pregătite călăuze pricepute şi
lăsându-se pe loc toate poverile, tunurile şi muniţiile, în ziua de luni, a 16-a zi a
lunii zilkade [21 august], gazii musulmani echipaţi uşor au urcat pe jos [munţii].
Călăreţii, de asemenea, au devenit pedeştri. Ei s-au urcat pe un munte mare ... şi
fără poteci, aflat în dreapta lor, asemănător muntelui Kaf. Când gazii musulmani

Variantă: ·'găsindu-se plaiul au intrat aproape de Bran toate oştile".
R. Popescu Vomicul, Istoria domnilor Ţării Româneşti. Buc., 1963, p. 192.
18
Istoria domnilor Ţării Româneşti de la 1688 la I 7 I 7, Buc., 1959, p. 30-31; vezi şi Magazin istoric
pentru Dacia, V (1847), p. 93-184.
16

17
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coborau prin munţi, zgomotele scoase de caii lor au fost auzite de afurisitul general
19
. Ier ... , care a mo b·1·
1 1zat trupe Ie... " .
He1ss
Alt cronicar turc este Mehmed Raşid 20 , care sublinia:ză şi el rolul esenţial al
"oştilor islamice": "Trecând prin Ţara Românească, atunci când ei au ajuns într-un
loc aflat la trei ore depărtare de trecătoarea numită Bran, care este trecătoarea
Transilvaniei, a descins toată oastea. Dar deoarece afurisitul Heissler construise o
palancă în trecătoarea mai sus arătată şi închisese trecătoarea cu tabăra sa
nenorocită, s-a constatat că trecerea prin trecătoare nu va fi uşoară. În cele din unnă
s-a hotărât să se intre prin altă trecătoare, dar, pentru a-l înşela pe duşman, au fost
puşi totuşi să strige telali precum că se va trece prin trecătoarea Bran şi că s-a
hotărât să rămână trei zile la locul unde fuseseră aşezate corturile. Atunci au fost
aleşi un număr oarecare de călăreţi echipaţi uşor, iar în faţa trecătorii Bran ... au
fost aşezaţi cerhazii. De asemenea, iscoadele afurisiţilor au făcut cunoscut lui
Heissler... aceste mişcări ale oştii. De asemenea, în noaptea aceea, oastea
desemnată a înfipt steagul la intrarea în trecătoare ... Luptătorii care se aflau în
oaste s-au dus noaptea pe o altă cale, fiind uşor echipaţi, spre o trecătoare unde nu
se aflau afurisiţii. .. ei au înştiinţat şi pe gazii viteji care fuseseră trimişi mai înainte
în faţa trecătorii Branului ca să ajungă repede după ei ... " 21 •
Mai există şi alte câteva relatări contemporane. Anton Maria de! Chiaro,
unul dintre ultimii secretari ai lui Brâncoveanu, susţine că domnul român a folosit
la 1690 "o cale mai scurtă, dar râpoasă, şi prăpăstioasă, prin munţii pe care i-au
traversat" 22 • Un alt participant la evenimente, Fândâk Mustafa Paşa arată că aliaţii
"au intrat în Ardeal prin munţii neumblaţi cu toţi ostaşii pe jos, fără tunuri şi bagaj,
numai cu anne de foc şi anne albe" 23 . În fine, Thokoli însuşi susţinea că a trecut în
Transilvania prin "regiunea pasului munţilor Rucărului" 24 • Alte scrisori ale lui
Thokoli din perioada bătăliei s-au pierdut25 •
Din secolul al XVIII-iea, deci după eveniment, există o serie întreagă de
surse care precizea:ză uneori locul trecerii peste munte al annatelor aliate. La
nivelul surselor de arhivă, Szalay Bela prezenta (la 191 O) o serie de documente,
identificate de el în cadrul colecţiei Benigni a Bibliotecii Brukenthal din Sibiu.
Astfel, o descriere, datată 1733, a zonei Zărneşti-Bran, se arăta: "[la] o oră într-o
parte (de la Bran) spre Zărneşti, este un defileu de munte, prin care Thokoli cu
tătarii şi cu turcii a ocolit pasul şi l-a invadat pe gen. Heissler, după cum s-a mai
26
menţionat de mai multe ori" .
Silahdar Findiklili Mehmed Aga, Silahdar tarihi, în Cronici turceşti privind ţările române, li, Buc.,
1974, p. 389-390.
20
M. Raşid, Tarih, în Cronici turceşti ... , III, p. 170.
21
Ibidem.
22
Apud Rezachevici, op. cit., p. 169.
23
Ibidem, p. 170.
24
Ibidem, p. 170; cf. şi Binder, op. cit., p. 116.
25
Thaly Kălmăn, Kesmarki Thăkăli lmre nap/oi, leveleskănyvei, Bp., 1873; apud Szalay, Thăkăli ... ,
p. 126.
26
Muzeul Brukenthal, colecţia de manuscrise Benigni, nr. 31, fila I 7a apud Szalay, Thăkăli„., p. 133.
Cercetarea autorului ardelean a fost efectuakl la începutul secolului trecut. Evoluliile ulterioare ale
19
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Acelaşi

autor aducea în atenţia istoriografiei un raport din 1734 care
Thokoli, la 1690, nu a venit prin trecătoarea Branului, ci pe
unnătoarele trei poteci de munte: "Măgura, Dealul Cetăţii, Padina Lupului". Szalay
afinna că pe pagina unnătoarea aceluiaşi manuscris mai există şi unnătoarele
însemnări: "Din regiunea Zărneşti duc patru poteci în Tara Românească: Plaiul
Foii, Tămaş, Turcului. .. şi Poteca turcilor ... : Pe acestea au trecut de mai multe ori
turcii din Ţara Românească, ultima dată cu ocazia ultimului atac al Vienei" 27 •
În 1989, Pavel Binder publica un document din 1735 depistat de el în
Arhiva Bisericii Negre din Braşov, document în care se regăsea însemnarea:
"Padina Lupului, peste care a venit Thoholy" 28 • Constantin Rezachevici susţinea
9
însă că nu a aflat infonnaţia la cota indicată de Binder2 . Recercetând la cota
indicată - este adevărat, incomplet - de Pavel Binder, noi am găsit acea infonnaţie.
Este vorba despre o descriere a Pasurilor şi potecilor care duc din Transilvania în
provinciile învecinate, datând din 1735, unde, la secţiunea dedicată pasului Bran,
se arată: "Poteci de picior. Pe lângă pasul Bran trec: I. Valea Tirustului (?), 2.
Peste Cetetzi, 3. Padina Lupului, peste care a venit Thokoli. Lângă Zărneşti, sunt
plaiuri: 1. Foii, 2. Tămaş, 3. Tunaiului (?), 4. Turcilor, prin aceasta din unnă turcii
au trecut pentru asediul Vienei" 30 •
Cercetând o serie de materiale din arhivele militare vieneze, am mai
identificat şi un document - după cunoştinţa noastră inedit - datând din 1747, care
precizează: "La o oră faţă de pas, în apropiere de Zărneşti, există trei plaiuri sau
cărări peste munte Măgura, Tohăniţa, şi Padina Lupii, care trec în faţă cu satul
Tohan. Pe aceste cărări, Thokoli a intrat în Transilvania în anul 1690 cu oamenii
săi, înconjurându-l şi învingându-l pe generalul Heissler, care trebuia să apere
pasul. Rebelii au coborât de pe cai şi au mers cu ei de căpăstru. Amintitului general
i-ar fi fost foarte uşor să le arate acestor oameni calea întoarsă, mai ales că primise
la timp ştiri despre ei, dar i-a subestimat, dorind să-i aştepte în zona de şes şi să-i
înfrângă acolo ... Din satul Zărneşti pornesc patru plaiuri peste munte: Plaiul Foii,
Tămaş, Tunaiului (?) şi Turcilor pe unde trebuie să fi intrat odinioară turcii în
Transilvania, conduşi de acei rebeli" 31 •
Szalay Bela mai precizează că într-un Journal der Landesvisitation des
Furstenthums Siebenburgen, din 1768, se relatează că: "Lângă Zărneşti erau cele 3
plaiuri abrupte, Măgura, Padina Furilor şi Padina Lupului, peste care în anul 1690 a
invadat Thokoli cu turcii şi l-au bătut între Zărneşti şi Tohan pe generalul Heissler.
Drumul trecea la Zărneşti, de-a lungul râului Râu, la stânga lângă muntele Piatra
precizează că

fondului documentar au modificat ordinea materialelor, care nu mai pot fi astăzi identificate după
cotele indicate de Szalay la 191 O.
.
27
Ibidem, nr. 33. fila 35a apud Szalay, loc. cil. Prin amabilitatea dnei Monica Vlaicu, de la DJAN
Sibiu (căreia îi multumim şi pe această cale), ne-a fost semnalată cota actuală a unui manuscris
care, cu mare probabilitate, este cel despre care aminteşte Szalay B.: DJAN Sibiu, col. Brukenthal,
Li-8· nr. 363.
28
Arhiva Bisericii Negre Braşov. ms. Tq 170 (apud Binder, op. cil, p. 116).
29
Rezachevici, op. cil„ p. 175.
30
Arhiva Bisericii Negre Braşov. T q, 170, fila 318 v°.
31
DANIC. col. Microfilme Austria, r. 198, c. 449.
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lui Crai, într-o vale amonte, într-o strâmtoare cu o lungime de o oră şi 3 sferturi,
aceea, spre stânga spre munţii mai mici, între colibaşi răspândiţi pe toate
dealurile şi în toate văile; din care regiune se putea bine găsi accesul nu prea greu
dinspre Rucăr peste cele trei plaiuri sus menţionate" 32 •
La nivelul scrierilor (cronici sau relatări istorice), există mai multe
infonnaţii ale unor cronicari braşoveni. Astfel, L. Seyberger şi Simion Blasius
afinnă, la câteva decenii după eveniment, că, după ce la 5 august a sosit la şanţurile
gennane lângă Bran, în 21 august 1690, "contele Thokoli atacă pe gennani între
33
Zărneşti şi Tohan" • Martin Tartler estimează armata de curuţi, turci şi tătari (fără
români!) la 16000 oameni. El scrie, în prima jumătate a secolului al XVIII-iea, că
"peste un munte abrupt, la Râşnov (sic!), au venit pe neaşteptate în ţară curuţii lui
Thokăli şi i-au lovit pe apărătorii de la Bran". Heissler ar fi aşteptat "venirea
duşmanului din faţă, dar acesta, pe neobservate, peste un munte abrupt şi lipsit de
drumuri, a coborât între Tohan şi Zărneşti şi i-a atacat pe imperiali din spate". Când
a început lupta, Thokoli i-ar fi îndemnat pe ostaşi să se bată cu vitejie şi să-şi
amintească faptul că ei "au venit [alunecând] pe fund în Transilvania"34 .
Într-o altă cronică braşoveană de la începutul secolului al XVIII-iea, se
precizează că la 1690 s-a produs "o invazie prin munţii fără drumuri, la mâna
stângă de Bran". Heissler s-ar fi postat mai sus de Zărneşti, dar a fost atacat de
duşmanii veniţi pe o cale neaşteptată35 • Martin Ziegler susţine, în primul deceniu al
secolului al XVIII-iea, că la 1690 s-a pătruns în Ţara Bârsei lângă satul Zărneşti,
prin munţi, fără drumuri şi s-a luptat cu imperialii 36 • Joseph Teutsch prezintă în
istoria sa, datând de pe la jumătatea secolului XVIII, unnătoarea cronologie a
evenimentelor: la 2 august, generalul Heissler a ocupat pasul din jurul Branului şi la înzestrat cu valuri şi cu oameni; la 7 august, Thokoli, printr-o scrisoare, cere
Transilvania de la Heissler, dar generalul îi răspunde ironic; la 13 august, Thokăli
soseşte lângă Bran; la 15 august, Thăkoli, prin 300 lobonţi (sic!) au cercetat pasul
dincolo de Bran şi au năvălit în fortificaţia austriecilor pe care i-a măcelărit, cu
excepţia căpitanului lor; "La 20 august, Thăkăli a plecat şi a sosit, la 21 august,
prin munţii Tohanului şi Zărneştiului, împotriva gândului omenesc, în câmpie şi iau găsit pe gennani gata de bătălie" 37 •
·
Istoricul braşovean Johann Filstich susţinea că neputând trece pe la Bran
din cauza străjilor imperiale, C. Brâncoveanu a fost însărcinat să afle o altă cale,
mai lesnicioasă: "Iar după cercetare a feluritelor căi pe care bârsenii le îngrădiseră
cu buşteni, bolovani şi altele, se află o cale îngustă, ce ducea peste munţi, văi şi
păduri, la satele româneşti Zărneşti şi Tohan, apucând oastea pe această cale cu
multă primejdie şi trudă" 38 •
după

Szalay Bela, Thokoli ... , p. 134. Vezi mai sus şi notele 24-25.
Que/len, VII, p. 441.
34
Ibidem, p. 472.
35
Ibidem, VII, p. 584.
36
Ibidem, IV, 1906, p. 531.
37
Ibidem. p. 111 sq.
38
Johann Filstich, Încercare de istorie românească, Buc .. 1979, p. 223.
32
33
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Pe lângă cronicarii braşoveni, baronul Apar Peter aminteşte, în scrierile
sale din prima jumătate a secolului al XVIII-iea, doar despre invazie, fără a face
39
localizări . Gheorghe Şincai, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, a tradus
cronica lui Cserei Mihâly: "pre locuri ca acelea şi-au trecut în trei zile oastea în
Ardeal, pe unde nu cum să fie umblat oaste sau om călare; ci doară nici pedestru
vreodată. Îngenunchind câte unul şi legând arbori de cozile cailor, aşa s-au slobozit
la şes'..i 0 •
În jurnalul lui, Vass Gyorgy spune că "prin munţii neumblaţi, cu toţii
41
pedeştri, au năvălit în Transilvania" • Benko J6zsef, în 1778, precizează că "prin
munţii Zărneştiului, (prin locul numit de valahii localnici, Padina Lupului)" au
trecut annatele thokoliene42 • Franz Joseph Sulzer, descriind drumul Branului (la
1781 ), arăta: "Şi Piatra Craiului [este vorba de sectorul de pe drumul Branului, nu
de masivul montan, n.n.] poate fi ocolită cu carul, lateral, peste o pantă lină şi prin
valea de acolo, cu un mic ocol s-ar face o stradă nouă. Şi chiar pasul Bran însuşi
poate fi ocolit; aceasta a fost experimentată de Heissler, spre paguba lui, când în
unul din războaiele antiotomane, turcii, prin prăpăstiile de la Zărneşti, ocolind
pasul Bran şi cetatea, pe neaşteptate au coborât, surprinzându-l şi l-au capturat pe
câmpurile de la Tohan, spre marea pagubă a imperialilor"43 .
Istoricul Michael Lebrecht aminteşte, la 1792, despre traversarea lui
Thokoli prin munţii Zărneştiului: "Generalul imperial Heissler, a fortificat accesul
în Principat şi a fortificat cu grijă Poarta de Fier a Transilvaniei. .. pentru că din
acea parte s-a temut de cel mai mare pericol. Între timp, Thokoli, ajutat de
voievodul valah Constantin Brâncoveanu, a intrat de partea opusă. Şi pentru că şi
pasurile de aici au fost blocate, a trecut munţii Zărneştiului într-un fel foarte ciudat,
pe un drum, pe care nu l-a călcat încă nici un om. El a pus să se doboare copaci
mari, înaintea copacilor a înhămat cai şi în crengi s-au aşezat oamenii săi. Astfel, sa întâmplat că proptindu-se crengile la ridicăturile stâncilor, caii şi oamenii au
alunecat nevătămaţi pe panta abruptă. Heissler i-a întâmpinat rapid cu 4 OOO de
bărbaţi, şi a pierdut la 21 august între Zărneşti şi Tohan, în Ţara Bârsei, o bătălie
sângeroasă, în care cei mai mari dintre ofiţerii săi, care nu au rămas morţi pe
câmpul de luptă, alături de el însuşi, au ajuns în mâinile lui Thokoli" 44 •
În lucrarea sa, întocmită la începutul secolului al XIX-iea, Georg Michael
Gottlieb von Hernnann susţine că "Thokoli a evitat pasul Bran, a lăsat artileria şi
bagajul şi s-a strecurat prin plaiurile cele mai ascunse şi abrupte în munţii
Zărneştiului" 45 • După patru ani, în 1804, Johann Christian Engel afinna că, deşi
pasul Bran era blocat, "domnitorul Constantin Brâncoveanu (voievodul valah) a
găsit cu toate acestea încă un acces neocupat prin munţi. Care însă a fost foarte
Apor Peter, Synopsis Mutationum. p. 126. apud Szalay, Thăkăli ... , p. 126.
Gh. Şincai. Chronica românilor şi a mai multor neamuri. III, Buc .. ed. li. 1886, p. 242, apud
Rezachevici, op. cit., p. 168.
41
Erdelyi Orszaggyiilesi Emtekek, XX. cd. Szilâgyi S .. p. 422. apud Szalay. Thăkăli .. . , p. 126.
42
Benk6 J.. Transsilvania sive Magnus 7/·anssilvaniae Principatus. I. Viena. 1778, p. 31 O.
43
f. J. Sulzcr, Geschichte des transalpinischen Daciens. I. Viena, 1781. p. 334.
44
M. Lebrecht. Siebenbiirgens Fiirsten. li, Sibiu. 1792, p. 362-363.
45
G. M. G. v. Herrmann. Das Alte und Neue Kronstadt, I, 1883, p. 28.
39
40
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îngust şi periculos şi s-a întins între stânci, şi prăpăstii"46 • La 1808, despre trecerea
lui Thokoli prin Padina Lupului vorbeşte Ludwig Albrecht Gebhardi: "dar Thokoli
prin Valahia a plecat spre Ardeal, şi în această ţară s-au ciocnit. Generalul imperial
Heissler apăra trecătorile şi în mod special aşa numita Poartă de Fier. Numai
Thokoli i-a păcălit şi a mers peste munţii Zămeştiului, prin Padina Lupului, pe un
drum poate încă de nimeni umblat..."47 •
Franz Sartori, la 1809, spune doar că Thokoli a coborât la Zămeşti 48 • Tot în
prima jumătate a secolului al XIX-iea, J.A. Fessler afirmă în sinteza sa de istorie a
ungurilor că "Thokoli, peste munţii împăduriţi ai Zămeştiului, la Padina Lupului [a
50
trecut]"49, iar J6sika Mik16s aminteşte şi el de Padina Lupului .
La 1837, într-o prezentare geografică a Branului şi a regiunii
înconjurătoare, se arăta, referitor la evenimentele din 1690: " ... munţii Zămeştiului,
peste care Thokoli în 1690 a năvălit în Tara Bârsei, iar la piciorul acestui munte, în
Valea Zămeştiului, la 21 august al anului menţionat, Thokoli a surprins armata
cezaro-crăiască condusă de generalul Heissler şi de generalul conte Teleki şi le-a
cauzat o înfrângere" 51 •
Holeczy Mihaly preciza, la rândul său, în 1838: "dar câţiva ţărani vânduţi,
pe drumurile neumblate ale munţilor l-au condus pe Thokoli şi pe câteva sute de
oameni şi cu aceştia l-a atacat din spate pe Heissler ... " 52 • G. D. Teutsch la 1852,
afirmă că Thokoli şi oamenii săi au trecut: "peste munţii înalţi, unde s-a crezut că
este inaccesibil pentru picior de om" 53 •
Mihail Kogălniceanu publica la rândul său o descriere a ocolirii pasului
Bran: "Brâncoveanu, printr-o trecătoare neocupată, "a executat o operaţie admirată
de toţi oamenii de artă; el a tăiat arbori mari şi le-a înhămat cai: soldaţii au urcat pe
trunchiuri şi caii au pornit" 54 • Braşoveanul Bartolomeu Baiulescu va scrie o cronică
a evenimentelor la 4 iunie 185855 . Aceasta are la origine "manuscrisul lui Mihaly
Cserei", dar informaţiile suferă şi o serie de intervenţii ale autorului: "însă Thokoli
a fost războinic expert, şi nu un nebun ... mai bine şi-a căutat drum, deşi mai
46

J. Chr. Engel, Geschichte des Ungarischen Reichs: Geschichte der Moldau und Walachei, I, 1804,
p. 341, apud Szalay, ThOkO/i ... , p. 126.
47
L. A. Gebhardi, Geschichte des Groj3fiirstenthums Siebenbiirgen, Pesta, 1808, p. 288.
48
Fr. Sartori, Berge und HOhlen, în Naturwunder des Osterr. Kaiserth., (1809), p. 123. apud Szalay.
Thokoli ... , p. 126.
·
49
J. A. Fessler, Die Geschichte der Ungern, IX, p. 434, apud Szalay, Thokoli ... , p. 136.
50
J6sika M., li. Rakoczi Ferencfogsaga, I, p. 401, apud Szalay, ThokO/i ... , p. 136.
51
Topographische und geschichtliche Umrisse des Tbrzburger Passes, în Unterhaltungsblatt fiir
Geist, Gemiith und Publizităt, Braşov, 1837, nr. 7 (4 august), p. 50.
52
Holeczy M., A szabadito habaru Magyarorszag hatarain kiviil, în Tudomanyos gyiijtemeny, voi. II,
XX (1838), p. 23, apud Szalay, Thokoli ... , p. 127.
53
G. D. Teutsch, Geschichte der Siebenbiirger Sachsen, 1852, p. 622, apud Szalay, Thokoli .. .. p. 127.
54
Rezachevici, op. cit., p. 171, n. 84. Aşa cum se poate observa, descrierea se aseamănă cu cea a lui
M. Lebrecht, nefiind, aşa cum susţine C. Rezachevici, ·'o interpretare originală"; ·•o curiozitate".
55
Nu am reuşit să identificăm o altă sursă, română. maghiară sau germană, care să fi făcut atribuiri şi
interpretări toponimice, bazându-se pe cronica lui Cserei. În măsură în care această situaţie va fi
confirmată de cercetări ulterioare, rezultă că B. Baiulescu este primul autor care explică
toponimicele din zona Tămaşului prin trecerea armatelor thokoliene.
https://biblioteca-digitala.ro

Din nou despre drumul lui Tho/Wli peste

munţi

207

anevoie de străbătut, însă mai sigur şi secret şi de care nimeni nu ar fi crezut că
poate trece p~ acolo o trupă războinică din România (sic!) ... Şi planul lui nu-l
descoperi nimănui decât hinărarilor [generalilor] turci, când mai şi tăie drumul din
România pe la Târgovişte şi astfel pe Dâmboviţa în sus, prin Cornul Pietrei
Craiului - Tămaş - ce se hotărăşte cu România (sic!) şi taie drept suindu-l cât pe
genunchi, cât tare zăbovind până în fruntea lui sus: având şi nişte lunci frumoase,
care de la popasele turceşti pe aceste locuri până azi le-au rămas numele Luncile
Turcilor, cum şi Masa Hinărarilor. Când cobora acest munte devale, lesne (?) au
legat de coadele caii lor„ .; încă de acest loc nu s-au temut nimic, nici ca şi putea
cugeta cineva de a trece o armată mare„. făr' de o dată, într-o zi la amiază că în 21
august, pe când ne aflam laolaltă cu generalul şi cu Teleki în stâncile de piatră ale
Branului strâmt, de unde am şi văzut cum cobora annata, doi câte doi luând drumul
56
către Zărneşti, a căror avanposturi s-au răspuns de o trupă a lui Heissler„." •
La 1859, Dionisie Fotino prezenta şi el trecerea munţilor: "Peste puţin timp
au venit seraskierul Funduk Paşa şi Kuciuc, hanul Crâmului şi au tăbărât la satul
Potlogi. Acolo s-au întrunit şi groful Tekeli, apostatul Ungariei, care avea câtăva
oştire compusă din unguri dezertori. Aceştia, conduşi de oamenii lui Constantin
vodă, au trecut fără de zgomot cu oştile lor în Transilvania, prin munţii
Rucărului„. Iar Constantin vodă, carele din vârful munţilor se uita la câmpul
războiului, văzând că turcii au învins, s-a coborât şi mai întâi au căutat corpul lui
Bălăceanu" 57 • Se poate constata că, foarte probabil, sursa de documentare a
constituit-o Cronica muntenească anonimă.
La 1861, Zilahy Kâroly precizează unnatorul traseu: "Thokoli, peste
versantul abrupt al muntelui de graniţă (aşa greşit 58 ) numit Padina Lupului, a
coborât, cu dibăcie şi curaj, la Zărneşti" 59 • La 1869, George Bariţ publică la rândul
său, o traducere comentată a cronicii lui Cserei Mihaly: "Emeric Thokoli însă fiind
şi el ostaş învăţat şi păţit, nu era nebun, ca să intre pe locuri aşa strâmte; deci el„.
dispuse cercetarea în secret a căilor muntene, iar pe voievodul Munteniei (pe care
nu îl iubea) îl lăsă acilea cu oastea sa şi cu o parte de turci, poruncindu-le ca, până
la reîntoarcerea sa, să întreţină neîncetat bătaia ... După aceasta el îşi trecu oastea
până în cea de-a treia zi peste locuri şi pe căi atât de sălbatice şi prin răpezişuri de
60
munţi, pe unde niciodată n-a trecut vreun călăreţ şi doară nici pedestru" •
V. Oltean, Lupta de la Zărneşti in o cronică transilvană inedită, în Astra, ( 1988), nr. 12, p. 7 (am
actualizat ortografia textului în acest citat).
57
D. Fotino, Istoria generală a Daciei, 11, Buc„ 1859, p. 136.
58
Nota lui Szalay B., la textul lui Zilahy. Această precizare a lui Szalay este însă greşită, deoarece
graniţa păzită în zona Branului se afla, până la 1840, de-a lungul Măgurii, deci Padina Lupului se
afla pe granită (vezi, pentru evolutia granitei în zona Branului, B.-F. Popovici. Consideraţii privind
graniţa şi rolul acesteia în dezvoltarea Branului de Sus, în Cumidava, XXII-XXIV ( 1998-2000), p.
467-474.
59
Zilahy K„ Az erdelyi nemzetifejede/mek eletirata. 1861, p. 77, apud Szalay, ThokO/i„„ p. 136.
60
G. Bari\, Din cronica lui Michaliu Cserei (1661-1711 ), în Transilvania. li ( 1869) nr. 11, p. 123 (am
actualizat ortografia textului în acest citat). Autorul precizează într-o notă, în acelaşi loc: "Noi
cunoaştem din experien\a de toate zilele locul şi regiunea pe unde s-a strecurat atunci Thiikiili în
ţară. Aceste locuri sunt foarte umblate de românii noştri. ce e drept. numai pedestru şi călare, însă
anume vara. fără nici un pericol de viată".
56
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Arzt Mihâly era, la 1874, atât de convins

că

Thokoli a coborât prin

Crăpătura Pietrii Craiului încât a numit valea - «Prăpastia Thokoli» 61 • Braşoveanul

Josef Dilck, în scrierea sa publicată la 1877, stabileşte vag traseul "la Zărneşti, prin
62
munţi" • În 1896, autorul Ioan Turcu susţinea că "pe aici, pe râul Zărneşti lor, şi cu
deosebire peste partea cea mai mică a Pietrii Craiului, prin despicătura de la
Crăpătură, renumitul Thokoli lmre a trecut cu curuţii săi şi cu mulţime de oşti
turceşti şi tătărăşti. .. încă de la 15 august 1690 a trecut frontiera de către România
(sic!) ... Constantin Brâncoveanu, principele Ţării Româneşti, cu trupele sale, a
deschis lupta, pe care voiniceşte şi cu prea bun succes a susţinut-o pe linia
drumului principal. .. , aşa că contrariului lor nici nu i-a trecut prin minte că va mai
putea fi atacat şi din altă parte. Însă nu a fost aşa, căci pe când domnul Ţării
Româneşti susţinea lupta în direcţiunea castelului numai cu o parte mai mică a
trupelor, pe atunci Thokoli ... furişându-se prin pădure tot pe lângă Piatra Craiului,
în 21 august cu mari greutăţi şi prin locuri neumblate, trecând pe râul Zărneşti lor şi
pe partea mai mică a Pietrii Craiului, peste punctul de la Turnu (sic!) şi prin
63
Crăpătură, au ieşit către comuna Zărneşti" •
La doi ani diferenţă, în 1898, apare un studiu ştiinţific asupra trecerii lui
Thokoli peste munţi. Studiul îi aparţine lui Szadeczky Lajos 64 , care îşi întemeiază
afirmaţiile pe cronica lui Cserei, cronicarii Ţării Bârsei, studierea zonei pe hartă şi
în teren. Istoricul reconstituie cronologia evenimentelor: în 13 august armatele
thokoliene ajung la hotarul unguresc; în 15 august ocupă şanţurile şi palanca;
Thokoli ajunge în 17 august în faţa cetăţii Bran, unde îşi instalează tabăra; apoi "a
spionat cu mare taină potecile munţilor din preajmă, pe care până atunci doar
65
ciobanii urcau şi le cunoşteau" ; lăsându-l pe Brâncoveanu la Bran, ca să-i
hărţuiască pe austrieci, Thokoli se va întoarce la Rucăr, va intra pe valea
Dâmboviţei, apoi pe culmile munţilor. Pe baza cercetărilor în teren, istoricul
maghiar reconstituie traseul astfel: din valea Dâmboviţei de la întâlnirea cu
muntele Tămăşel (871 m), armata a urcat pe culmea acestuia până la Capul
Tămaşului {1507 m) şi de acolo spre vest, la vârful Tămaş ( 1735 m). Ar fi
continuat până în zona vârfului Ciocanu ( 1630 m), de unde ar fi coborât spre Bârsa
Groşetului, pe "ceea ce de atunci s-a numit Muchia Turcilor, spre valea Turcilor,
care şi astăzi se numeşte Drumul Turcilor. Acolo, în locul care se va numi apoi
Luncile Turcilor, s-au odihnit după obositorul drum de trei zile" 66 •
Acsadi lgnâcz afirmă şi el, la !°898, că traversarea s-a făcut peste culmea
67
Tămaşului • La un an diferenţă, Hajdu Janos considera la rândul său că Thokoli a

61

Arzt M., Erster Jahresbericht des SiebenbzirgerA/penvereins în Kronstadt. 1874. p. 37 apud Szalay,
Thokoli ...• p. 128.
62
Quel/en, IV, p. 300.
63
I. Turcu, Escursiuni în munţii Ţării Bârsei şi Făgăraşului, Braşov. 1896. p. 50-52.
64
Szădeczky L., Thăkăly Erdelyi Fejedelemsege, în Sz. XXXII ( 1898). p. 230-247.
65
Ibidem, p. 238.
66
Ibidem. p. 238.
67
Acsadi I., A magyar nemzet tortenete, VII, 1898. p. 486, Szalay, Thiikăli ... , p. 128.
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traversat peste culmea Tămaşului 68 • În 1910, doctorul şi turistul Szalay Bela, după
"cercetările mele amănunţite, bazate pe documente originale, noi descoperite în
69
această privinţă" susţine că Emerich Thokoli nu a trecut nici pe culmea
Tămaşului, nici prin şaua Crăpăturii, aşa cum s-a presupus înaintea sa: "S-a
întâmplat aşadar că Thokoli în permanenţă pe drumul Branului zile întregi l-a ţinut
ocupat pe Heissler distrăgându-i atenţia, şi în aceste condiţii pe de o parte
pedestraşii pe lângă muntele Popii (zona Vlăduşca), pe de altă parte călăreţii pe
culmea Măgurii, mai accesibilă, au coborât spre Valea Râului (pârâul Zărneştilor)
şi de aici, prin ocolirea părţii de jos a piciorului estic al Pietrei Craiului Mici şi, sub
protecţia pădurilor care atunci cu mult mai jos ajungeau( ... ), dintr-o dată a apărut
cu întreaga sa oaste lângă Zărneşti, unde, în valea Bârsei, şi-a aşezat în ordine de
70
bătaie trupele, în vreme ce tătarii deja incendiară şi Tohanul Vechi" .
Bazându-se pe Cronica anonimă a Ţării Româneşti, Ioan Moşoiu 71 şi Ioan
72
Răuţescu consideră că armata s-a împărţit astfel: o unitate pe valea Dâmboviţei,
prin Piscul Turcilor, alta prin Crăpătura Pietrei Craiului. Este evidentă în aceste
cazuri încercarea de a împăca două din variantele prezentate anterior. În alte
lucrări, de prezentare generală, doi autori afirmă, primul că soldaţii curuţi "au
coborât din satul de colibaşi Măgura, prin Prăpăstii, spre Zărneşti, ori din Rucăr,
peste culmea Tămaşului, tot spre Zărneşti" 73 , iar cel de-al doilea că "nu prin
pasurile umblate a năvălit Thokoli în Transilvania, ci pe potecile păstoreşti
neumblate (sic!) ale Carpaţilor Meridionali şi au coborât versanţii abrupţi spre
Bârsa, venind în spatele armatei austriece şi ocupând o poziţie de luptă la
Zărneşti" 74 •

Ultimele stud!i referitoare la problema trecerii peste Carpaţi au apărut în
1989. Primul îi aparţine regretatului cercetător braşovean Pavel Binder75 .
Cronologia evenimentelor, după reconstituirea autorului este următoarea: 5/15
august: incursiunea unităţii de avangardă şi cucerirea palăncii de la hotar; 6/16
august: armatele aliate se află la Dragoslavele; 18-19 august: trupele ajung la
cetatea Bran; 20 august: începe traversarea munţilor. Ideea centrală a studiului său
este că armatele au trecut peste Măgura Branului, coborând pe Padina Lupului în
ziua de 21 august 169076 • Readucând în atenţie demonstraţia şi documentaţia lui
Szalay, Binder adaugă acestora un document pe care l-a identificat în Arhiva
Bisericii Negre Braşov 77 .
68

Hajdu J., A magyar-roman orszagos hatarvonal erdeszeti jelentosege, în Erdeszeti Lapok, ( 1899),
p. 230, 244, apud Szalay, Thokoli ... , p. 128.
69
Szalay B., Der Kamm des Fogorascher Gebirges, în Jahrbuch des Siebenbiirghischer
Karpathenvereins, ( 1935), p. 46.
10
Szalay, Thbkoly .. „ p. 147.
71
I. Moşoiu, Branul şi cetatea Branului, Buc., 1930, p. 24, 115.
12
1: Rău\escu, Dragoslavele, Buc„ 1937, p. 26-63.
73
H. Wachner, Istoria Ţării Bârsei, Braşov, 1995, p. 37.
74
Sebestyen M., Erdely Fejedelemsege, Târgu Mureş, 1994, p. 59.
75
Binder, op. cit„ p. 113-122.
76
Ibidem, p. 116.
77
Vezi nota 32.
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Un itinerar diferit de cel al lui Paul Binder este susţinut, tot în 1989, de
78
bucureştean Constantin Rezachevici • Studiul, beneficiind de o
documentaţie bogată, încearcă să re-argumenteze, cu noi date şi consideraţii,
traseul propus anterior de Szadeczky Lajos. Constantin Rezachevici reface şi
cronologia evenimentelor. Astfel, la 26 iunie I 5 august este datată prima ciocnire
dintre imperiali şi avangarda annatelor aliate, "în şanţul nemţilor de la Bran"79 •
Autorul localizează "şanţul" - cu înţelesul de fortificaţie - lângă zidurile ce
protejau trecătoarea Branului. Analizând în continuare dispozitivul militar austriac,
C. Rezachevici aminteşte şi despre două fortificaţii imperiale, care s-ar fi aflat pe
versanţii defileului. La 11 august 1690, o altă unitate de avangardă a lovit
fortificaţia militară de lângă Bran80 • Între 13-15 august trupele aliate rămân în
tabără lângă Dragoslavele, trimiţând trupe de recunoaştere, care se vor apropia de
Bran "dinspre munţii Râşnovului", cucerind o fortificaţie de lângă Bran 81 • În 16
august, trupele aliate s-ar fi deplasat de la Dragoslavele, până "dincolo de palanca
cucerită în ajun" 82 • Pe 17 august, trupele ar fi ajuns în faţa cetăţii Bran, unde rămân
până în ziua unnătoare. În intervalul 18-21 august, Constantin Rezachevici
83
consideră că a avut loc deplasarea trupelor peste munte, spre Zărneşti , "pe un
drum până atunci nefolosit de oşti, impropriu pentru acestea şi, ca atare, nepăzit" 84 .
Analizând izvoarele, istoricul bucureştean constată că nu există nici un fel de
menţiune toponimică asupra locului pe unde au trecut trupele, nici în izvoarele
85
munteneşti, nici în cele transilvănene • Rezachevici susţine că "precizări
toponimice nu apar. .. căci abia după această campanie, văile, plaiul şi luncile pe
unde a călcat acum pentru prima dată picior de turc otoman au primit în rostirea
populară numiri legate de insolita prezenţă a acestora, care nu se va mai repeta" 86 .
Referitor la documentele aduse în discuţie de Szalay, studiul cercetătorului maghiar
este complet ignorat, iar despre contribuţia lui Pavel Binder se precizează "această
însemnare (adusă în discuţie de Binder, n.n.) nu ar face decât să consemneze târziu
una din tradiţiile locale despre trecerea peste munţi a oştilor lui Thokoli,
încadrându-se în legendele despre aceasta ... " 87 . Ca argument în plus despre
imposibilitatea acceptării acestei reconstituiri, cercetătorul mai afinnă că, daca ar fi
trecut prin Padina Lupului, trupele ar fi fost remarcate de observatorii din "straja
imperială din fortificaţia de pe Măgura, al cărei câmp de observare domină întreg
spaţiul dintre cetate şi Piatra Craiului. Autorul acestor rânduri s-a convins de
istoricul

78

Rezachevici, op. cil., p. 166-200.
Ibidem, p. 115.
80
Ibidem, p. 118. Se arată că "izvoarele braşovene nu precizează la care fortificaţie imperială se
referă, dar Radu Greceanu arată că era chiar lângă Bran„.
81
Ibidem, p. 120.
82
Ibidem, p. 121.
83
Ibidem, p. 125.
84
Ibidem, p. 165.
85
Ibidem, p. 167-168.
86
Ibidem, p. 170.
87
Ibidem, p. 175. Autorul reproduce cota documentului după Binder, op. cil., şi face precizarea:
·• ... fără indicarea paginii [nu am aflat însemnarea amintită]".
79
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aceasta vizitând locul fortificaţiei imperiale amintite şi Padina Lupului. În cazul
trecerii pe la Padina Lupului, generalul Heissler nu ar fi putut fi surprins ... " 88 •
Pentru identificarea drumului peste Carpaţi, Constantin Rezachevici
foloseşte două izvoare: o listă a potecilor de plai, care atestă existenţa unei căi de
acces ce trece prin valea Dâmboviţei, prin Plaiul Turcului şi duce în satul «La
Monninte», precum şi "toponimicele care se referă la "drumul turcilor" din 1690
pe ambele versante ale Tămaşului Mare"89 . Referitor la primul argument, autorul
identifică oiconimul «La Monninte», cu toponimicul «La Morminte», de lângă
Zărneşti, care, se pare, ar avea legătură cu bătălia de la1690.
Aşadar, în versiunea lui Constantin Rezachevici, drumul urmat de trupele
aliate spre Zărneşti ar fi arătat astfel: la 18 august, lăsând trupe de diversiune în faţa
cetăţii Bran, grosul annatelor s-ar fi reîntors la Podu Dâmboviţei, de unde au urmat
valea superioară a Dâmboviţei, prin Cheile Plaiului Mare, până la confluenţa cu
valea Tămaşului. De aici au urcat pe Plaiul Turcilor, până în Vârful Turcilor,
având în stânga Valea Turcilor (cu orientare geografică spre Valea Dâmboviţei!),
apoi, unnând puţin culmea Tămaşului, încep coborârea pe Plaiul Turcilor şi pe
Valea Turcilor (cu orientare spre Valea Bârsei!). "Aici, în Lunca Turcilor, au
poposit, desigur". De aici, coborând pe Bârsa Groşetului şi valea Bârsei superioare,
ajung la Zărneşti, în zona câmpului La Morminte 90 •
În fine, din câte ştim, cea mai recentă contribuţie - sub raportul
informaţiilor - referitoare la lupta de la Zărneşti este adusă de Ioan Lepădatu, într-o
micro-monografie a Zărneştilor. Preluând interpretarea toponimică oferită de
Constantin Rezachevici, Lepădatu mai adaugă faptul că un lucrător forestier,
Gheorghe Clinci, în perioada 1925-1927, "a descoperit [în Lunca turcilor] vetrele
focurilor (sic!) acestora şi un pinten turcesc". Autorul mai localizează prima
ciocnire a trupelor în punctul La Morminte 91 •
Un element deosebit în contextul reconstituiri bătăliei de la Zărneşti este
faptul că, la numai patru luni de la această bătălie, aceleaşi armate inamice, în
proporţii mult mai mici, au mai avut o confruntare în aceeaşi zonă. Astfel, la 30
decembrie 169092 , lângă Zărneşti, căpitanul lui Thokoli, Andreas Daroczi, a luptat
cu câteva sute de curuţi împotriva principelui de Hanovra, trimis de generalul
Veterani. Trupele austriece au fost din nou înfrânte. Szadeczky Lajos consideră că
trupele curuţe ar fi venit prin zona Tămaşului, iar toponimicul La Morminte de
lângă Zărneşti ar reprezenta locul unde au fost îngropaţi morţii rezultaţi din această
88

Ibidem.
Ibidem, 176.
90
Ibidem, p. 179-181. Autorul precizează: "La drept vorbind acest coborâş nu ni s-a părut chiar atât
de greu, cum îl descriu din auzite cei doi cronicari amintiţi mai sus'' (Greceanu şi Cserei, n.n.). Şi
mai departe: ·'el [drumul] trebuie să fi fost mai uşor decât cel direct din Tămaşul Mare în Bârsa
Groşetului, fapt pentru care aliatii au preferat drumul ceva mai lung pe valea Turcilor, sau poate pe
acolo trecea în mod obişnuit poteca de plai spre Zărneşti''.
91
I. Lepădatu, Vechi aşezări bârsene - Oraşul Zărneşti, Braşov, 1998, p. 26-27.
92
Harta lui J. C. Wciss ( 1735) marchează bătălia cu printul de Hanovra la 30 decembrie şi o
localizează distinct de cea din 21 august. Multumim dnei Măriuca Radu pentru accesul oferit la
acest document cartografic.
89
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confruntare93 • Este puţin probabil ca o astfel de apropiere în timp să nu fi avut
repercusiuni asupra memoriei contemporanilor, fie că vorbim de cronicari, fie că
vorbim de localnici. Trebuie de aceea, opinăm noi, să avem permanent în vedere că
relatările ar putea încurca cele două confruntări ...
Nu ne-am propus o trecere în revistă exhaustivă a istoriografiei problemei.
Am încercat să aducem în prim plan principalele puncte de vedere asupra chestiunii
în discuţie, insistând şi asupra acelor surse, după opinia noastră ignorate, neutilizate
sau interpretate defectuos până în prezent. După cum se poate remarca,
identificarea succesiunii evenimentelor şi, în particular, localizarea drumului urmat
de armatele aliate spre Zărneşti nu întruneşte nici pe de parte unanimitatea
cronicarilor sau a istoricilor. Iată de ce considerăm necesară o analiză a câtorva
elemente, mai importante, din textele prezentate anterior.
În primul rând, constatăm că, aşa cum remarca şi Constantin Rezachevici,
sursele din perioada desfăşurării evenimentelor nu precizează nici un toponim care
ar permite identificarea exactă în teren a traseului trupelor thokoliene. Secolul al
XVIII-iea însă aduce în prim plan o localizare, care se referă la zona montană
dintre Bran şi Zărneşti, pe potecile existente pe versantul Măgurii (între care se
distinge prin frecvenţa menţiunilor Padina Lupului) sau prin zona defileului de la
Gura Râului, între Măgura şi Piatra Craiului. În a doua jumătate a secolului al XIXlea - cel puţin după datele pe care le avem până în prezent - încep să apară noi
reconstituiri ale traseului (propuneri: zona Crăpăturii Pietrei Craiului şi zona valea
Dâmboviţei - Tămaş - Valea Bârsei). Aşadar, cronologic vorbind, relatările cele
mai apropiate de evenimente - şi, dintr-un anumit punct de vedere, cele mai
credibile - stabilesc traseul traversării montane prin regiunea Bran - Zărneşti.
Un loc comun în mai multe mărturii asupra evenimentelor îl reprezintă
"munţii fără drum" pe care ar fi venit trupele thokoliene. Realitatea documentară
infirmă însă aceste mărturii "radicale". Încă de la 1598, Filippo Pigafetta amintea
de existenţa "unui alt drum pe unde pot umbla caii, destul de aproape de capătul
acestei văi [Valea Dâmboviţei] din Ţara Românească, tot la stânga [privind de la
Târgovişte spre Braşov], care poate ajunge chiar în şesul Braşovului; şi când Sinan
şi-a aşezat tabăra la Târgovişte, a fost temerea că va trimite pe acele poteci o ceată
de cavalerie şi va ataca armata noastră din spate, tăindu-i aprovizionarea" 94 • De
asemenea, despre existenţa unor alte drumuri în jurul cetăţii Bran aminteşte şi
înţelegerea dintre braşoveni şi principele Gabriel Bâthori (1625), unde se menţiona:
"Toate drumurile şi potecile de lângă cetate, în afară de drumul regal şi de poteca
95
96
numită Paraho , să fie închise, astfel ca nimeni să nu poată circula pe ele" . În
fine, într-un document din 1642, Gheorghe Rakoczi I porunceşte braşovenilor să
Szadeczky, op. cit., p. 239, n. I. Vezi şi Szalay, Thokoly ... , p. 125, precum şi Rezachevici, op. cit.,
p. 225-226, cu referinţe bibliografice.
94
Călători străini despre ţările române, III, Buc., 1971, p. 562.
95
Deşi uneori a fost identificată cu Valea Prahovei, poteca Paraho este localizată implicit de
document ca fiind lângă cetatea Bran.
96
Apud F. Saivan, Viaţa satelor din Ţara Bârsei în Evul mediu (sec. Xl/1-XV/I), Buc., 1996, p. 119.
93
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drumul de pe Valea cu Calea (hidronim identic ca nume cu afluentul
pârâului Sbârcioara de astăzi, din partea sudică a Măgurii Branului), astfel încât să
nu mai circule negustori pe acolo97 • Ioan Turcu mai susţine, bazat pe unele
infonnaţii ale localnicilor, că valea Crăpăturii era o zonă de contrabandă, pe care o
foloseau localnicii în vechime98 • Aşadar, poteci, şi chiar drumuri, au existat şi ele
erau cunoscute de cei familiarizaţi cu zona. lnfonnaţiile din izvoare referitoare la
inexistenţa altor drumuri trebuie de aceea privite cu circumspecţie. În fond, pentru
majoritatea călătorilor din trecut, care ne-au lăsat mărturii, pe la Bran exista un
singur drum„.
Acest fapt, al existenţei unor poteci şi probabilitatea utilizării lor în august
1690, concordă cu alte infonnaţii care susţin că trupele au fost călăuzite de diverşi
cunoscători ai zonei. Rolul acestor călăuze era, după opinia noastră, acela de a
identifica aceste căi alternative pentru a traversa munţii şi nu acela de a "deschide"
noi drumuri. Afinnaţiile tranşante ale lui Cserei şi ale altora, precum că pe acele
locuri "nu călcase înainte picior de om", sunt contrazise de alte surse, cum ar fi
infonnaţia - foarte punctuală şi, de aceea, cu o probabilitate mai mare de a fi
exactă - despre alungarea vitelor râşnovenilor din munte, din locurile pe unde au
trecut trupele. Deci, existau stâne, deci, existau poteci între ele şi aşezări.
Legate de aceste aspecte sunt şi descrierile asupra coborârii "dramatice" a
trupelor peste munte. Analiză în paralel a izvoarelor arată o constanţa a acestor
aprecieri. În opinia noastră, aceste relatări nu trebuie citite ad litteram, cel puţin
dintr-o perspectiva de astăzi asupra unor descrieri montane. Considerăm că este
nevoie de a clarifica acest aspect, în caz contrar, pentru o reconstituire a traseului
annatei thokoliene, ar trebui "căutat" în regiunea Bran - Zărneşti un sector de
dificultate "extremă". Altminteri, cu excepţia părţii superioare a văii Crăpătura99 ,
nici pe Tămaş, nici pe Padina Lupului, potecile nu sunt atât de abrupte. Aceeaşi
aprecierea au făcut-o, de altfel, şi Szadeczky, şi Rezachevici' 00 • Pe de altă parte,
este adevărat că orice drum ar fi parcurs trupele, nu era chiar o varianta de
traversare obişnuită pentru acele timpuri, iar oamenii au fost probabil surprinşi şi
impresionaţi de dificultăţile pe care trebuiau să le înfrunte. Noutatea terenului de
deplasare va fi lăsat această impresie, transmisă poate şi contemporanilor care au
lăsat mărturii scrise, dar astăzi, citirea pasajelor trebuie să ţină cont şi de realitatea
geografică, cum spuneam, nu atât de "dramatică". În fond, potecile au fost deschise
pentru a se circula pe ele, deci se presupune că aveau un anumit grad de
accesibilitate. Aşadar, opinăm că ar vorba despre "o impresie" (subiectivă) asupra
dificultăţilor geografice (obiective).
Cât despre celebrul pasaj din cronica lui Cserei, citat copios în lucrări,
referitor la legatul arborilor de cozile cailor, considerăm că este tocmai un exemplu
al acestei supralicitări a dificultăţilor. Prima confinnare a procedeului apare la
97

E. Hurmuzaki (red.), Documente privitoare la istoria românilor, VIII, Buc., 1894, doc. DCCXI.
Turcu. op. cit„ p. 38-39.
99
Unde versantul este abrupt, dar sectorul nu este foarte lung, şi. în ansamblu, traseul pe această
potecă nu pare a se încadra în descrieri.
100
Rezachevici, op. cit„ p. 181.
98
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Lebrecht, care aduce însă detalii în plus asupra manierei în care s-a procedat. Nu
sursele de documentare ale acestuia, mai exact în ce măsură ar fi fost
vorba tot despre Cronica lui Cserei. Presupunând totuşi că ar fi vorba despre surse
independente, există două relatări care afinnă că s-ar fi folosit un astfel de
procedeu, ceea ce ar da o oarecare credibilitate infonnaţiei. Nu se precizează însă
nicăieri amploarea defrişării pe care o astfel de acţiune ar fi presupus-o ... , nici o
estimare a timpului necesar pentru a o realiza. Iată de ce considerăm posibil ca
această tehnică de coborâre să se fi folosit, însă este puţin probabil, după opinia
noastră, ca ea să fi fost generalizată, pentru întreaga annată. Cel mai probabil a
avut o întrebuinţare limitată, o parte a trupei folosind arborii prăbuşiţi anterior şi
găsiţi în drum; ni se pare însă puţin probabil să se fi recurs la tăieri de arbori,
neexistând în primul rând timpul necesar pentru acest scop, nici motivaţia, căci, aşa
cum spuneam, pantele nu sunt atât de abrupte.
Un alt aspect semnificativ este traseul urmat şi durata traversării. S-au
realizat în acest sens, aşa cum arătam, câteva încercări de reconstituire a acestora.
Un prim punct de reper I-ar putea reprezenta poziţia palăncii atacate - după mai
multe surse - în ziua de 15 august. Este greu de identificat cu precizie în teren
poziţia acestei fortificaţii. Din relatarea lui Joseph Teutsch ar rezulta că fortificaţia
se afla dincolo de Bran (deci, între Bran şi Rucăr). Prezentarea lui Findiklili ar
pennite o identificare: palanca se afla în mijlocul unei trecători, lângă drum.
101
Această descriere s-ar potrivi cu zona Cheilor Orăţii , unde o fortificaţie (poate
fosta cetate "Piatra Craiului", alias cetatea Orăţii, alias cetatea Dâmboviţei 102 etc.)
se află poziţionată chiar deasupra unui loc de trecere îngust şi expus. Cetatea nu se
află însă chiar la graniţă, ci cam la o oră de mers, spre sud, iar Radu Greceanu
spune că palanca se afla la hotarul ţării, adică în apropiere de culmea Carpaţilor 103 •
Însă din unele periegheze, ar rezulta prezenţa în această zonă de culme a unei
fortificaţii care supraveghea drumul Branului, databilă în perioada stăpânirii
austriece şi situată în apropiere de vechiul traseul al graniţei 104 • Această ultimă
variantă, în măsura în care va fi confirmată de viitoare cercetări arheologice mai
ample, ar putea reprezenta, cel mai probabil, localizarea corectă a "şanţurilor"
Branului.
După acest episod, trupele s-au deplasat spre Bran, unde zona fortificată a
105
cetăţii
le-a blocat accesul spre Ţara Bârsei: După o analiză a situaţiei, s-a decis
trecerea pe o cale alternativă. Referitor la momentul în care s-a luat această decizie
şi la modul cum s-a pus în aplicare, cronicile şi izvoarele - atunci când fac referire
la acest aspect - au două poziţii distincte, fapt ce a generat două reconstituiri
principale în istoriografie.
cunoaştem

101

Vezi pentru traseul drumului studiul nostru Drumul Branului, în Revista arhivelor, sub tipar.
De remarcat faptul că cetatea nu mai era funcţională la 1690, pentru că nici o cronică., nici măcar
muntenească., nu aminteşte despre existenţa acesteia ca un punct de rezisten]ă militară.
103
Vezi Popovici. Consideraţii privind graniţa ...• p. 467-474.
104
Informaţia Stelian Coşuleţ. Muzeul de istorie Braşov. căruia îi mulţumim şi pe această cale.
105
Cum remarca şi C. Rezachevici, la Bran existau şi două rânduri de ziduri care închideau drumul;
zidurile avea guri de tragere împotriva eventualului inamic, deci se poate spune că se încadrau întrun complex militar. având în centru cetatea.
102
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a). O primă variantă a plecat de la cronica lui Cserei. Preluând infonnaţia
conform căreia traversarea s-a făcut în trei zile, precum şi cea a descrierii drumului,
au fost făcute mai multe încercări de reconstituire, toate având în esenţă acelaşi
traseu: Bran - valea Dâmboviţei - Tămaş - Zărneşti. Primul care a avansat ideea încercând să explice şi toponimia zonei Tămaşului - este Bartolomeu Baiulescu
(1858); apoi, cu o argumentare ştiinţifică, a fost unnat de Szadeczky Lajos (1898)
şi de Constantin Rezachevici ( 1989).
b). Alte izvoare afirmă explicit sau lasă să se înţeleagă că traversarea s-a
făcut, după caz, undeva în intervalul 20-21 august (în ziua de 20 august, noaptea de
20/21 august sau 21 august dimineaţa). Deci, traversarea s-ar fi realizat într-o
singură zi. În măsura în care acceptăm acest fapt, rezultă că traversarea s-a făcut pe
un plai în apropiere de Bran: oricât de rapid s-ar fi deplasat, o annată de mii de
oameni nu ar fi putut parcurge într-o singură zi varianta ocolirii Pietrei Craiului,
prin valea Dâmboviţei. Aici există trei variante care au fost amintite în izvoare sau
în istoriografie: b I). prin Crăpătura Pietrei Craiului, b2). pe la Gura Râului şi b3).
pe Padina Lupului şi pe Măgura, în general.
Din analiza surselor, considerăm că varianta a) are o serie de puncte slabe,
care, după opinia noastră, fac ca varianta pe valea Dâmboviţei să nu fie credibilă.
În primul rând, utilizarea toponimelor în reconstituire nu ni se pare a fi infailibilă,
mai ales din punct de vedere metodologic, fără coroborarea informaţiilor cu alte
surse. Aşa cum s-a mai arătat, au existat şi alte invazii în Ţara Bârsei, posibil prin
acele locuri, care ar fi putut "marca" teritoriul cu toponimele referitoare la turci.
Spre exemplu, au fost susţinute ca posibile ",surse" invaziile din 1421 106 şi 1683 107 •
O argumentare corectă ştiinţific ar fi trebuit, după opinia noastră, să demonstreze
că aceste toponime nu existau înainte de 1690 şi au apărut ulterior. Folosind logica
autorilor citaţi, care susţin această variantă de reconstituire, se ridică întrebarea de
ce nu ar putea fi folosit toponimul Padina Tătarilor 108 drept dovadă a coborârii
tătarilor peste culmea Măgurii. Apoi, în condiţiile în care annata nu era compusă
doar din turci, de ce să fi fost reţinuţi doar aceştia pentru denumirea unor elemente
geografice? Acest ultim argument a fost remarcat şi de Szalay: "apare uimitor de
lipsit de logică din partea ţăranilor români, ca în amintirea atât de celebrei invazii
să nu boteze nici văile, nici drumurile cu numele lui Thokoli" 109 • În acest sens, o
posibilă explicaţie ar fi aceea că locurile aveau deja propriile lor denumiri; desigur,
în lipsa unor argumente istorice, afirmaţia rămâne o simplă ipoteză de lucru.
Tot referitor la toponimie, se cuvine analizat şi argumentul adus de C.
Rezachevici referitor la toponimul La Monninte. În primul rând, nu putem fi siguri
că el este legat de evenimentele din 21 august 1690, aşa cum se afirmă 110 • Această
I. Ionescu-Dunăreanu. Piatra Craiului. Buc., Edit. Sport-Turism, 1986. p. 72-73.
Arhiva Bisl'ricii Negre Braşov. ms. Tq 170. p. 318 v0 • Vezi mai sus şi nota 25.
108
Situată Lângă Padina Lupului. pe culmea Măgurii; apare astfel pe harta lui Stefan Luchsenstein
( 1762).
109
Szalay. Thokoly .... p. 130.
110
Rezachevici. op. cit„ p. 177.
106

107
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asociere a fost tăcută de Ioan Turcu 111 la 1896, pe baza legendelor locale privite, în
alte ocazii, cu rezervă de C. Rezachevici 112 • Dar Szadeczky, de pildă, asociază
toponimul cu lupta de la 31 decembrie 1690 113 • Cu toate acestea, C. Rezachevici
acceptă reconstituirea lui Ioan Turcu. Apoi, preluând o informaţie dintr-o listă
munteană a plaiurilor, C. Rezachevici identifică o cale transcarpatică ce pleacă de
la satul Rucăr, coboară pe valea Dâmboviţei, apoi trece pe Plaiul Turcilor şi iese în
satul La Morminte 114 • Preluând din alte surse menţiunea existenţei toponimului La
Morminte lângă Zărneşti, cercetătorul bucureştean conchide: "în veacul al XVIIIiea pe acest câmp situat în marginea apuseană a Zărneştilor trebuie să se fi ridicat
câteva case, alcătuind satul La Morminte, cum apare în lista amintită a potecilor de
plai, care ulterior a dispărut" 115 • Lăsând la o parte naturaleţea cu care se
"construiesc" sate de către unii cercetători - sate care nu au altminteri nici un fel de
atestare documentară - să spunem că Morminte este un toponim (posibil şi
oiconim) atestat pe harta principatului Transilvaniei ( 1762) 116, aflat pe poteca ce
porneşte din Rucăr, paralel cu valea Dâmboviţei şi traversează Carpaţii ceva mai la
nord-vest de Plaiul Turcilor, cobmând apoi la Mândra, în Ţara Făgăraşului.
De asemenea, trecând peste remarca lui C. Rezachevici referitoare la
capacitatea deosebită a tuturor românilor de a lupta în orice condiţii ("corpuri de
oaste neobişnuite, cu excepţia românilor, a umbla prin munţi" 117 , sbl.n.), rămân în
continuare, dilematice, în contextul reconstituirilor lui Szadeczky şi Rezachevici,
motivele pentru care armatele au ocolit prin nord, prin vârful Ciocanului, când
puteau coborî direct spre Valea Bârsei, fie prin Plaiul Foii, fie prin Plaiul Runcului.
Această problemă a fost pusă de Szadeczky la 1898: "Pentru mine s-a ridicat
întrebarea, dacă Thokoli a trecut peste Capul Tămaşului„., de ce n-a început [să
coboare] direct pe valea Tămaşului spre Valea Bârsei şi de ce a înconjurat atât de
mult spre vest? Probabil pentru că este foarte abrupt... " 118 • Această motivare este
119
considerată chiar de cercetătorul bucureştean ca fiind îndoielnică • Mai mult, Ioan
Turcu, descriind zona Tămaşului, pe care a parcurs-o personal, o ::aracteriza "un
uşor loc de trecere„. " 120 •
Un alt element, după opinia noastră discutabil, este timpul în care a fost
parcurs traseul propus; durata traversării, din 18 august noaptea - 21 august la
prânz, pe traseul Bran - Rucăr - Zărneşti, este prea mică pentru capacităţile unor
armate din trecut. Lăsând la o parte faptul că nici un izvor nu aminteşte despre o
111

Turcu, op. cit.. p. 52.
Rezachevici, op. cit., p. 175.
113
Szădeczky, op. cit., p. 239. n. I.
114
Rezachevici, op. cit., p. 176.
115
Ibidem, p. 178.
116
Realizată de St. Luchsenstein. De asemenea, aceea.şi pozitionare a elementelor toponimice se
întâlneşte pe harta TM 6712/6 din cadrul colectiei de hărti a Bibliotecii Na1ionale Maghiare (hartă
din sec. XVI li, anterioară anului 1769).
117
Rezachevici, op. cit., p. 179.
118
Szădeczky, op. cit., p. 239. n. I.
119
Rezachevici. op. cit.. p. 181.
120
Turcu, op. cit.. p. 71.
112
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întoarcere a annatelor pe drumul parcurs anterior spre cetatea Bran - deci
parcurgând din nou pasajul de la Cheile Orăţii! - considerând totuşi traseul propus
de C. Rezachevici 121 , înseamnă că 15 OOO de oameni (călări şi pedeştri) au parcurs
un total de aproximativ 50 de km (la care se adaugă trecerea muntelui) în trei zile.
Pentru comparaţie, să amintim faptul că, în 1916, un corp de annată special
antrenat pentru luptele de munte (Brigada 8 alpină austro-ungară) a efectuat un
sector al acestui drum: Zărneşti - Tămaş - Rucăr; annamentul era încărcat pe
măgari, deci traversarea s-a făcut cu maximum de mobilitate a trupei. Timpul
înregistrat: 5 zile! 122 Analizând în linii mari datele, considerăm, dincolo de
deosebirile între cele două acţiuni militare, că timpul de trei zile pentru parcurgerea
traseului pe Valea Dâmboviţei este insuficient. Aşadar, chiar acceptând că
traversarea s-a făcut în trei zile, traseul pe valea Dâmboviţei este puţin probabil, în
ciuda hotărârii cu care unii cercetători au susţinut această variantă.
De fapt, există un singur izvor - cronica lui Cserei - care susţine că ar fi
vorba de o traversare de trei zile. Desigur, în măsura în care cronicarul se afla în
cealaltă tabără, se ridică întrebarea de unde a aflat durata traversării. Pot fi două
variante: a aflat-o după bătălie de la un participant sau a constatat această durată în
timpul desfăşurării evenimentelor. Deşi conţine o doză de speculaţie, considerăm
că merită subliniat faptul că în cronica turcească a lui Mehmet Raşid se aminteşte
despre "trei zile"; acest tennen ar fi fost "sugerat" duşmanilor (imperialilor), cu
scopul de a-i dezinfonna. Poate fi aceasta sursa celor "trei zile" amintite în cronica
lui Cserei.
În concluzie, după opinia noastră, varianta reconstituirii traseului armatelor
aliate prin zona Valea Dâmboviţei - Tămaş - Valea Bârsei este puţin plauzibilă.
Dovezile aduse de diverşi autori în favoarea acestei variante sunt circumstanţiale,
neexistând nici un element cert, bazat pe surse documentare explicite, care să
îndreptăţească acceptarea unui asemenea traseu. Această variantă apare, într-o
analiză istoriografică, ca fiind rodul unor reconstituiri istorice bazate mai mult pe
imaginaţie, şi mai puţin pe realitatea documentară şi de teren. Cât despre
infonnaţiile documentare care susţin ca "rebelii", împreună cu turcii, au trecut şi pe
aici, adică prin zona Tămaşului, ar putea exista mai multe explicaţii. De exemplu,
pe de o parte, toponimicele ar fi putut lua naştere, într-adevăr, cu ocazia unei
invazii anterioare (cum ar lăsa să se înţeleagă, într-o posibilă interpretare, relatarea
lui Pigafetta, care vorbeşte despre acel drum pe valea Dâmboviţei, care, deci, era
cunoscut turcilor). Într-o altă variantă, ar putea fi vorba de incursiunea din
decembrie 1690, în măsura în care reconstituirea lui C. Rezachevici se va dovedi
123
întemeiată • Pot există şi alte variante de interpretare. Indiferent de acestea, însă,
ne manifestăm opinia că denumirile de Plaiul Turcilor şi celelalte nu pot fi atribuite
cu siguranţă trecerii trupelor aliate în august 1690.

121
122
123

Rezachevici, op. cit., p. 179-181.
C. Kiri\escu, Istoria războiului pentru întregirea României (1916-1919), II, Buc., [ 1925], p. 50-51.
Rezachevici, op. cit., p. 225-226.
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Referitor la varianta b), a unui traseu care ar fi durat o singură zi,
pare a fi confirmată de majoritatea surselor contemporane: Marcus
Fronius, anonimul braşovean, cronicarii turci Findiklili şi Raşid. Aceste relatări
coincid şi cu desf'aşurarea evenimentelor din 21 august, aşa cum au fost
reconstituite 124 . Cu toate acestea, C. Rezachevici ignoră cele afirmate de ceilalţi
cronicari, luând în considerare doar mărturia lui Findiklili, căreia îi dă o altă
interpretare (că, de fapt, traversarea Tămaşului Mare s-ar fi realizat în 20/21
august 125 ). Această interpretare nu ni se pare una corectă, din mai multe motive. În
primul rând, aşa cum am încercat să demonstrăm, este puţin plauzibilă varianta
ocolirii pasului Bran pe Valea Dâmboviţei. Apoi, anonimul braşovean şi cronica lui
Findiklili susţin că artileria şi bagajele au fost lăsate în urmă (la drum) în ziua de 20
august, şi, în aceste condiţii, este puţin probabil că ar fi traversat Tămaşul într-o
zi. .. Apoi, Raşid susţine că trupele din faţa cetăţii Bran au fost chemate de cei care
merseseră înainte spre noua trecătoare, ceea ce iarăşi ar fi imposibil dacă
traversarea s-ar fi făcut peste Tămaş. Toate acestea demonstrează, după opinia
noastră convingător, că traversarea s-a realizat într-o zi (calculată de la poziţia
iniţială a armatelor) de pe drumul Branului, din faţa cetăţii.
Acceptând că traversarea s-a făcut într-o zi, rămâne de stabilit, în măsura
posibilităţilor conferite de izvoare, traseul armatelor din zona Branului spre
Zărneşti-Tohan. Cum spuneam, există trei variante principale.
bi). Prin Crăpătura Pietrei Craiului. Descrierea geografică a acestui
traseu ar întruni descrierile izvoarelor, în litera lor. Crăpătura Pietrei Craiului este o
zonă de defileu, situată la 1660 m altitudine, între peretele de calcar ce formează
Piatra Craiului Mare (în zonă, Vârful Turnu, 1923 m) şi culmea Piatra Craiului
Mică (1816 m). Coborârea parcurge o diferenţă de nivel de 680 m, printr-o zonă
caracterizată ca "un imens depozit de bolovani", de grohotişuri instabile. Deşi, aşa
cum spuneam anterior, I. Turcu, pe baza legendelor locale susţinea că pe aici exista
o potecă de contrabandă, pe unde puteau trece şi cai cu poveri 126 , cunoscători ai
zonei din punct de vedere geografic nu sunt de acord că prin această zonă ar fi
putut circula o armată 127 • Dar chiar acceptând că ar fi existat o potecă, aceasta nu
putea fi - cum nici astăzi nu este şi nu permite relieful să fie altfel - mai lată de un
om sau un om călare. Acordând 2 m pentru un individ, şi considerând doar I 0000
de oameni care ar fi trecut prin zonă, rezultatul este o coloană de 20 km. Ceea ce
înseamnă că atunci când primele trupe au coborât la Zărneşti, ultimii luptători nici
nu părăsiseră drumul Branului ... Chiar dacă această evaluare este discutabilă,
grosso modo ideea rămâne totuşi cea exprimată de Szalay: "Trebuie să presupunem
că o atât de mare oaste ca cea a lui Thokoli nu ar fi putut să se descurce pe o
constatăm că

Rezachevici (op. cil., p. 195) consideră, pe baza diferitelor izvoare, că cele două armate erau faţă
în faţă în jurul prânzului, iar bătălia.. foarte scurtă de altfel, s-a desfăşurat spre seară.
125
Ibidem, p. 182.
126
Deşi autorul recunoaşte că în vremea sa acest lucru nu mai era posibil, trecerea ·•fiind de mult timp
tare neglijată''! (p. 38.)
127
Ionescu-Dunăreanu, op. cil., p. 78.
124
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singură potecă, atunci când nu avea la dispoziţie mult timp de pierdut..." 128 lată de
ce considerăm puţin probabilă varianta traversării prin zona Crăpăturii, variantă pe
care, de altfel, nu o identifică ca atare nici un izvor; aşa cum se poate remarca şi
din incursiunea istoriografică, trecerea prin Crăpătură este mai IŢlUit rodul fanteziei,
dezvoltată pe ignorarea unor potenţiale exagerări ale descrierilor geografice din
izvoarele folosite.
b2). pe la Gura Râului. Această variantă a fost susţinută de Szalay Bela,
care a reconstituit un traseu ce implica traversarea Măgurii spre Râu de către
călăreţi, în timp de pedestraşii au urcat spre Poiana Vlăduşca, au coborât spre
Prăpăstii şi apoi au pornit spre Gura Râului şi de aici au coborât spre Zărneşti Tohan. Şi această variantă se poate regăsi în descrierile contemporane, deci ar fi
posibilă. Însă singurul izvor pe care l-am identificat în argumentarea lui Szalay
care ar permite reconstituirea traseului prin zona Vlăduşca este Journal ... -ul din
1768. După opinia noastră, însă, descrierea nu se referă în totalitate la drumul lui
Thokoli, ci la descrierea unei alte poteci. Iată textul, în prezentare analitică: "Lângă
Zărneşti erau cele 3 plaiuri abrupte, Măgu.ra, Padina Furilor şi Padina Lupului,
peste care în anul 1690 a invadat Thăkăli cu turcii şi l-au bătut între Zărneşti şi
Tohan pe generalul Heissler. Drumul trecea la Zărneşti, de-a lungul râului Râu,
într-o strâmtoare cu o lungime de o oră şi 3 sferturi [=zona Prăpăstii], după aceea,
spre stânga spre munţii mai mici [=zona Vlăduşca], între colibaşi răspândiţi pe
toate dealurile şi în toate văile; din care regiune se putea bine găsi accesul nu prea
greu dinspre Rucăr peste cele trei plaiuri sus menţionate" (sbl.n.).
Aşadar, în descrierea autorului, se amestecă precizarea traseului lui
Thokoli (dinspre Ruc.ăr, spre culmea Măgurii) cu descrierea. une·i poteci (de la
Zărneşti, prin Prăpăstii, spre Vlăduşca, şi de aici spre colibaşi). Aşadar, argumentul
documentar nu se susţine. Geografic vorbind, drumul parcurs de călăreţi - în
reconstituirea lui Szalay - este cu mult mai scurt şi mai uşor decât cel parcurs de
pedeştri ... Traversarea spre Vlăduşca, apoi coborârea şi parcurgerea cheilor Râului
ridică probleme de acces, ce ar putea fi mai degrabă abordabile pentru călăreţi
decât pentru pedeştri. În fine, acceptând o astfel de variantă ca cea propusă de
Szalay, este greu de înţeles de ce să nu se fi coborât, pe sub muntele Toancheş, spre
Râu şi să se fi ocolit, absolut inutil şi îngreunând cobor~rea, spre Vlăduşca
Prăpăstii. Din aceste motive, opinăm că varianta ca trupele pedestre să se fi
îndreptat spre Poiana Vlăduşca şi apoi să fi coborât prin Prăpăstii spre Gura Râului
este, la rândul ei, puţin probabilă, fiind o construcţie artificială, pur teoretică.
b3). pe Padina Lupului. Această variantă a fost exprimată concret de Pavel
Binder, deşi argumentaţia a fost adusă şi de Szalay. Este prima şi singura variantă

care apare

menţionată

efectiv în izvoare apropiate în timp de momentttl
evenimentelor. Paradoxal, deşi este singura variantă care este
localizată toponimic, ea nu a fost acceptată de mai mulţi cercetători, ea
neimpunându-se definitiv în istoriografie 129 •

desfăşurării

128

Szalay, Thokoly ... , p. 141.
.
Rezachevici, op. cit., passim Este ultima lucrare despre bătălia de la Zărneşti şi autorul respinge
această variantă de reconstituire.
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Primele izvoare care atestă toponimul, indicându-l ca loc de trecere pentru
armatele thokoliene, sunt cele din 1733, 1734, 1735, 1747 şi 1768. Ignorând
sursele prezentate de Szalay Bela, C. Rezachievici contestă mai întâi izvorul
prezentat de Pavel Binder. "Această însemnare nu ar face decât să consemneze
târziu una din tradiţiile locale despre trecerea peste munţi a oştilor lui Thokoli"l30.
Apoi, cercetătorul bucureştean aduce noi argumente, geografice, împotriva acestei
variante. Dacă ar fi mers pe Padina Lupului, susţine C. Rezachevici, armatele "ar fi
fost cu siguranţă văzute sau simţite de observatorii din cetate, dar mai cu seamă de
straja imperială dinfortificaţia de pe Măgura, al cărei câmp de observare domina
întreg spaţiul dintre cetate şi Piatra Craiului. Autorul acestor rânduri s-a convins
de acesta vizitând locul fortificaţiei imperiale amintite şi Padina Lupului. În cazul
trecerii pe la Padina Lupului, generalul Heissler n-ar mai fi putut fi surprins" 131 •
Aceste argumente nu sunt, după opinia noastră, convingătoare. Izvoarele
afirmă că "Heissler primise la timp ştiri despre ei [rebelii curuţi] ... [dar] i-ar fi
subestimat, dorind să-i aştepte în zona de şes şi să-i înfrângă acolo" 132 . Apoi,
trebuie să precizăm că realitatea geografică este puţin diferită de prezentarea
· cercetătorului bucureştean. Fie şi numai o simplă analiză a hărţilor topografice 133
demonstrează imposibilitatea fizică pentru observatorii din cetate să supravegheze
zona curmăturii Poiana Mare - obârşia Padinii Lupului; în teren, reconstituirea este
aproape imposibil de realizat astăzi, deoarece - spre deosebire de 1690 - versanţii
Măgurii dinspre cetatea Bran sunt împăduriţi. Cât despre fortificaţia de pe Măgura,
considerăm că ar fi fost foarte interesante o serie de precizări în plus. Arheologii
braşoveni, din datele noastre, datează construirea fortificaţiei amintite undeva în
secolul al XVIII-iea, fapt confirmat şi de. lipsa oricărei menţiuni pe izvoarele
cartografice 134 cercetate, oricum, fortificaţia nu ar fi putut fi operaţională la 1690.
Pe de altă parte, este puţin probabil ca această coborâre să se fi desfăşurat
doar pe Padina Lupului. Aşa cum de altfel o şi arată alte izvoare, mai multe poteci
de pe culmea Măgurii par să fi fost folosite de trupe, neexcluzând aici şi variantă
sugerată de Szalay, a coborârii pe la Gura Râului. lată de ce : ·utem afirma că
ocolirea pasului Bran s-a făcut la vest de acesta, prin traversarea culmii Măgura, pe
potecile de plai care se aflau în această zonă. Fără a fi convinşi că trupele au folosit
neapărat cel mai scurt şi cel mai puţin periculos drum, considerăm că această
variantă respectă fidel realitatea documentară, anumite proporţii ale realului,
precum şi geografia regiunii, pe care cei ce au îndrumat trupele au cunoscut-o.
Bătălia

militară

de

către

de la Zărneşti a fost una din ultimele încercări de contestare
turci a controlului austriac în Transilvania. Dincolo de amploarea

130

Ibidem, p. 175.
Ibidem, p. 176.
132
DANIC, col. Microfilme Austria, .r. 198, c. 449. Mulţumim şi pe această cale dnei Ileana Rateu,
Facultatea de Arhivistică Bucureşti, pentru traducerea documentului din limba germană.
133
Harta topografică a României, scara I: 25 OOO, Bucureşti, 1981/1982, planşa L-35-87-B-c.
134
DANIC, col. Microfilme Austria, r. 198, c. 316, 487. Mulţumim colegului Mihai Georgi\ă, DJAN
Bihor, pentru traducerea documentului din limba germană; Arhiva Bisericii Negre Braşov, f. 26, IV,
nr. 58, f. 358v0 -359r0 •
131
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dezastrului, de personajele celebre căzute în luptă (contele Teleki, Constantin
Bălăceanu) sau luate prizoniere (însuşi generalul Heissler), faima acestei înfruntări
se datorează şi acţiunii militare neobişnuite prin care trupele conduse de Thokoli au
intrat în Transilvania. Ne manifestăm convingerea că traseul acestor armate a fost
următorul: pornind din apropierea cetăţii Bran, trupele au ajuns pe versantul sudvestic al Măgurii. Până în această zonă au avut mai multe variante de drum; dată
fiind menţiunea documentară despre un defileu prin care trupele au trebui să treacă,
este posibil ca aceste variante să fi urmat sau să fi fost adiacente drumului pe Valea
cu Calea. De aici, urcând spre dreapta, ar fi ajuns pe culmea Măgurii, de unde
puteau începe coborârea, pe un front larg, spre zona Zărneşti - Tohan.
Implicaţiile acestei ocoliri au fost însemnate şi pentru cetatea Bran. Într-o
relatare datată la un secol după evenimente, se spunea: "Pasurile [Carpaţilor] pot fi
baricadate, dar nu se poate avea deplină încredere în ele, căci pot fi ocolite, şi
atunci trupele sunt încercuite'', aşa cum s-a întâmplat cu generalul Heissler în lupta
cu Thokoli 135 • Această bătălie a arătat, deci, şi slăbiciunea sistemului de fortificaţii
feudale în faţa caracteristicilor unui război mai mobil, bazat pe incursiuni
spectaculoase dacă era cazul. Iată de ce ne-am manifestat opinia că această acţiune
de traversare transcarpatică a lui Thokoli a constituit şi începutul sfârşitului
importanţei militare pentru cetatea Bran, ca factor tactic absolut în regiunea pasului
Bran 136 •

The Route of Prince Thliklili over the Carpathian Mountains în 1690
(Abstract)
At the end of the I 1h century, the 0110",,,ans and the Habsburgs were fighting to control the
Transylvanian Principa/ity. In this context, the bal/le of Ziirneşti (Braşov county) took place al 21" of
August, 1690. The A ustrian troops suffered a sever defeated al this bal/le, by the army of the new
prince of Transylvania, Emerich Thăkăli, supported by the 01/omans. Because the main route into
Transylvania from South had been previous/y b/ocked by the Austrians, the army ~f the prince
accomp/ished a spectacular route over the Carpathian Mountains. This study dea/s with the
identification of this Trans-Carpathic route.
The main historica/ sources and their interpre/ations on this topic are presen/ed in the firs/
pari of the art iele. Three major opinions were formula/ed in the scho/arship on the rou/e-variants: the
Padina Lupului route (over the Măgura Branului hill), the Dâmboviţa Val/ey - Tămaşu Hi/I route and
/he Crăpătura Gorge route (in the Mountains of Piatra Craiului). ln the second part of the arti~/e,
the author re-analyses the historica/ sources and their historiography interpretations. Based on the
new remarks, the fol/owing conclusions are formula/ed: a). Dâmboviţa Valley - Tămaşu Hi/I route is
less probable and ii is noi based on the historical or geographica/ reali/ies (ii is so/ely a
historiographic construct); b). Crăpătura Gorge route is a/so /ess probab/e, because of the
geographica/ difficu/ties; c). Padina Lupului Valley route is the mos/ probable way. This /a/Ier
variant, in faci, is the only topographical name related to the event, mentioned in the 18'h century
documents. As a new contribution to this topic, the author 's opinion is that Thăkăli 's army did noi
pass the Carpathians on a single route, bui ii used severa/ paths lying on Magura Branului Hi/I.

135

136

Bethlen E., Ansichten von Siebenbiirgen, s.l., 1818, p. 60.
8.-F. Popovici, Stăpânii cetăţii Bran, în Magazin istoric, sub tipar.
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Ana-Maria Velter, Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice şi
economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII.
Bucureşti, Paideia, 2002, 489 p. + 7 pi.
Ambiţia cărţii este "de a servi drept instrument de lucru pentru istorici" (p. 9).
Autoarea este preocupată de relaţii economice, comerciale şi monetare din Transilvania în
sens larg, din secolele V-XII. Trebuie să admitem că lucrul nu este puţin şi tocmai prin
extensiunea cronologică naşte de la început suspiciunea unei diluări profesionale.
Monedele nu au putut fi desprinse de contextele lor uzuale şi, din acest motiv,
autoarea s-a implicat adânc în teme de istorie. Capitolele introductive sunt secţionate pe
ceea ce ar fi trebuit să fie izvoarele numismatice şi celelalte. Ordinea lor este inversă, dar
titlul celor numismatice nu a fost ales fericit, căci s-ar înţelege că "Din istoricul
cercetărilor". ar fi privind totalitatea izvoarelor.
Nu vom insista asupra intervalului cronologic care precede sec. IX. Recunoaştem
deschis că el este foarte departe de preocupările noastre, iar observaţiile pe care le-am
însăila în recenzie nu ar avea competenţa necesară. Am adăuga repede că nici nu cunoaştem
pe cineva, în istoriografia românească actuală, care ar fi în măsură să ofere o judecată egală
asupra acestui lung interval istoric.
Desigur, misiunea de cercetare a istoricilor din România continuă să rămână, în
principal, antecedentele istorice ale românilor, dar felul cum acest deziderat este multiplu
exprimat aduce aminte de timpuri revolute în care totul avea alura unor vânători
exclusiviste (numai vânat mare, nu şi cel mărunt ori fără blană preţioasă!). Cum vom vedea,
concentrarea asupra "epocii de organizare a populaţiei autohtone din regiunea românească a
bazinului Carpatic în formaţiuni de sine stătătoare", "în condiţiile agresărilor" (p. 11) nu
rămâne decât un fundal de clişeu, cu nimic îmbogăţit, în mod real, ci mereu folosit ca
substitut deja desuet. Nu putem să-i imputăm autoarei lipsa unor formule mai potrivite;
eventual doar absenţa unor sugestii ori formulări mai fericite; ele trebuie încă să se nască şi
să se valideze de către critica istorică.
Tot în categoria terminologiei va trebui să ne oprim la conceptul de "cucerirea
patriei", pe care îl găsim tradus din maghiarul honfoglatas. Nimeni nu poate eluda nuanţa
de ilaritate produsă de o patrie care trebuia cucerită de către proprii ei "patrioţi"; este
motivul pentru care ar merita să folosim alte soluţii de substituire a "patriei" printr-un
arhaism, în mod sigur mai propriu (de exemplu: vatră, sălaş). Am putea însă să rămânem şi
la "descălecat" care, în mod evident, nu a însoţit numai genezele Ţării Româneşti şi ale
Moldovei.
Dacă istoriografia maghiară constată cu nelinişte că nu are în Transilvania·
secolelor IX-X acelaşi lucruri ca şi în Panonnia (p. 20) este acesta un argument indirect
pentru prezenţa unui "altceva" consistent? Lucrurile nu sunt deloc simple. Autoarea nu se
angajează într-o astfel de discuţie - pe care odată şi odată va trebui să o purtăm - aşa cum
nu au făcut-o nici colegii dumneaei care s-au mai ocupat de perioadă (E. Oberlănder
Tâmoveanu şi Al. Săşianu), dar este extrem de limpede că numismatica, dacă nu dovedeşte
prezenţa unei statalităţi maghiare transilvane, nici nu demonstrează vreo altă formulă de
organizare căreia noi românii ne-am străduit mereu să-i ataşam nume de compromis
(formaţiuni prestatale, uniuni de obşti). Este totuşi o contradicţie flagrantă între timpul
numismatic "amorf' şi prefaceri de "importanţă fundamentală" (p. 66). Acestea din urmă
nu sunt decât repetate, într-o manieră şi înţelegere personală, de cătr~ autoare, pe baza unor
lecturi din "constructorii" geografiei politice premaghiare (cetate la Cenad - p. 69, cetăţi
pline de bogăţii acumulate din economie naturală (!) - p. 73, "bbolul lui Charon" socotit
greco-bizantin prin excelenţă - p. 80 - dar altă imagine despre acelaşi obicei o primim la p.
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cu caracter preurban - p. 83, o ireală regăsire a mănăstirii greceşti Sf. Ioan
un la fel de ireal "episcopat al Banatului" - p. 84, pătrundere adâncă a
influenţei bizantine, oglindită prin "numeroase descoperiri'', dar relaţiile directe şi 'palpabile
nu pot fi găsite decât în Banat, la sfărşitul sec. XII - începutul sec. XIII - p. 94 etc.). Există
şi inovări pe care ar trebui să le avem mult mai serios sprijinite: cele mai bune raporturi
"dintre teritoriile Transilvaniei şi Imperiu" s-au înregistrat în timpul domniei regelui Bela al
III-iea al Ungariei (p. 95).
Contradicţiile se văd încă limpede şi în discuţia privitoare la circulaţia monetară
bizantină din Ungaria de sud - sud-est. Cu toate că monedele se aglomerează în zona
Csongrăd - Bekes şi cu toate că este citată sugestia de localizare a scaunului episcopal al lui
Hyeroteu, formulată de către Al. Madgearu, tot acolo, autoarea consideră centrul religios de
la Cenad ca fiind unul de o mare influenţă (p. 80-8I).
Iese în schimb la lumină un grup de monede bizantine de început de secol XI, în
Transilvania estică - sud-estică (p. 86-87), care este foarte greu de asociat vreunui scenariu
istoric. Cu atât mai interesant este faptul că, în acelaşi areal, monedele bizantine continuă să
circule mai pregnant, până la sfărşitul secolului al XII-iea (p. I JO). Acum soluţia autoarei
este doar una economică (exploatările de sare), cu o timidă sugestie către controlul unor
alogeni războinici. Sigur ne lipseşte ceva: dacă au fost ei acolo, în postură de tăietori de
sare controlaţi de militari de alt neam, unde au dispărut după ce au venit secuii? În fapt un
scenariu corect nu există, şi autoarea face foarte bine că nu se grăbeşte să ne ofere unul mai
ipotetic decât atât. La fel de bine ar fi dacă "golul" odată sesizat nu va fi umplut rapid cu
vreo soluţie patriotică, dar nefericită. Vom scrie doar că totul ar putea fi modificat ori ar fi
putut arăta altfel dacă nu ar fi existat acolo laborioasa activitate general-arheologică a lui
Szekely Zoltăn, în vreme ce, în judeţele alăturate, dezinteresul pentru relicvele numismatice
a fost manifest.
Cu un respect nedisimulat pe care îl purtăm valorii informaţiei numismatice, ne
vine extrem de greu să acceptăm unele din generalizările propuse (pătrundere de monedă,
circulaţie monetară etc.) care sunt extrase din grupuri care, doar în cele mai fericite situaţii,
ating, până în a doua jumătate a secolului al Xl'-lea, 20-30 de monede. Dintr-un calcul
matematic foarte simplu, rezultă că descoperirea unei singure monede suplimentare,
răstoarnă esenţial toate proporţionalităţile sugerate. Trebuie să marcăm, poate împreună cu
autoarea, că ne aflăm într-o etapă de cercetare incipientă, care este departe de a putea fi
transmisă ca un scenariu pe care am putea clădi solid alte capitole de istorie. Am îngroşa
chiar, în mod preventiv, această atenţionare.
Capitolul al III-iea se ocupă de numismatica maghiară timpurie a Transilvaniei.
Autoarea ni-l introduce printr-o sintagmă secundară originală: "între comerţ, jaf şi credinţă"
(p. 113). Ultima componentă (reluată la p. 143) este, după noi, destul de insolită pentru
secolul al X-lea. Exista acolo, foarte sintetic (p. 113-117), o prezentare a ultimelor opinii
istoriografice relative la avansul ungurilor în viitoarea lor ţară. Mai puţin reuşită este
introducerea discuţiei despre monedele arabe, unde nuanţările (moneda arabă ea însăşi o
marfă - p. 119) sau chiar corectivele (rolul expediţiilor militare piratereşti ale arabilor şi
vikingilor, similitudinea dintre "kuna" rusească şi. valoarea unor dirhemi africani este prea
frapantă, de 2, 73 g - p. 121, pentru a nu ne duce cu gândul la posibilitatea translaţiei dintre
cele două sisteme monetar-valorice, iar supralicitarea rolului negustorilor "ruşi" în comerţul
din secolul al X-lea, nu reprezintă decât moştenirea lăsată de istoriografia rusească şi
sovietică, pentru disimularea rosturilor "varegilor"-vikingilor creatori de stat şi economie
superioară peste masa foarte primitivă a slavilor de est) pot fi mai numeroase. Oricum, ceea
ce este meritoriu este că, cel puţin până în prezent, o asemenea prezentare nu a fost încă
scrisă în istoriografia românească.
176,
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Concluzia legată de lipsa monedei occidentale de sec. IX - început de secol X în
Transilvania nu sprijină opinia unei pătrunderi timpurii maghiare, în aceeaşi perioadă (p.
142). Vom adăuga faptul că aceeaşi concluzie produce şi analiza circulaţiei monedei arabe,
tratată la un subcapitol anterior.
Subcapitolul D este un produs de sinteză istoriografică. El rezumă ceea ce
istoriografia românească a fost în măsură să reclădească pe o informaţie extrem de săracă,
aproape numai cu ambiţia de a pune culori acolo unde erau doar neguri. Ca urmare, criticile
care vor însoţi acele pagini sunt destinate în mod evident nu în primul rând autoarei noastre,
cât unei istoriografii întregi. "Formaţiunile" (titlu deja comentat ceva mai sus) erau departe
de a fi "delimitate teritorial", iar trecerea pe care o aveau în vedere la "epoca medievală" (p.
143, pentru teritoriul lui Gelu se scrie corect, mai departe - p. 146, că nu poate fi delimitat)
este, să o recunoaştem, un substitut pentru aproape orice sau nimic. Ne găsim din nou în
faţa aceluaşi vechi şi preţios, dar în acelaşi timp contestat ori contestabil, Anonymus. Este
greu să ne lăsăm convinşi că avem o cronologie nouă, potrivit aceluiaşi izvor, respectiv
atacuri după 950 (p. 144), din moment ce personajele care le împlinesc au fost (după
cronicar), rudele şi tovarăşii lui Ărpăd, prima căpetenie instalată în Pannonia. Există nuanţe
noi în lectură, care ar putea fi încă verificate. În dreptul Bihariei lucrurile se amalgamează
în modul cel mai serios, în bună măsură şi datorită informaţiilor pe care Sever Dumitraşcu
le-a publicat despre aşezare, nu însă şi despre cetate! Despre celelalte cetăţi, Satu Mare
(total dispărută şi neidentificată pe teren), Medieşu Aurit şi Ortelec (p. 146), nu putem să nu
facem observaţia că, în lipsa unor cercetări arheologice derulate sistematic şi publicate
concludent, nu avem dreptul să le manevrăm în nici un fel de construcţie istorică cu fine
nuanţări de cronologie ori funcţionalitate. Mai departe, folosirea clasificării lui Radu Heitel
pentru încadrarea cetăţii de la Dăbâca, trebuia să reţină de la orice fel de particularizare
teritorială (prezentă la p. 146), însăşi prin faptul că termenul german (Burgwal) este unul
străin (dar aplicat unui spaţiu Central - Est-European extins, împreună cu alte derivate, ex.
"Burgwalzeitliche Periode"). Tot acolo se interferează ideea (nouă) de prezenţă a unei
"curţi nobiliare incipiente" (p. 146, nota 146), realitate instituţională şi materială istorică
generală despre care abia dacă începem să cunoaştem ceva mai multe lucruri începând din
secolul al Xlll-lea. Şirul cetăţilor este aici mai generos decât în "prestatul" lui Menumorut.
dar cu acelaşi caracteristici de obiective răscitate dar, în adevăr, nebuloase (Moigrad) sau,
pur şi simplu nevăzute vreodată de istoriografie (Cuzdrioara, Chinari - despre care ştim
doar că a fost sondată la 1961, fără să se obţină vreun element de datare, cf. A. Zrinyi, în
Marisia, 6, 1976, p. 131, Dedrad) (p. 146). Cât priveşte fortificaţia de pământ de la Alba
Iulia (p. 151, nota 456) este vorba despre o ficţiune consolidată de către Gheorghe Anghel,
la care s-a renunţat (inclusiv principalul ei promotor!) după demonstraţia pe care Mircea
Rusu a făcut-o în 1979, în legătură cu refolosirea castrului Legiunii a XIII-a Gemina
(Anuar. lnst. Ist. Cluj-Napoca, 22, 1979, p. 47-70). Din aceeaşi arătoasă reconstituire,
·cetatea de la Ortelec nu mai este cetatea de graniţă a lui Menumorut (p. 146), ci a lui Gelu
(p. 147), iar Moreştiul apără "baza economică" a alcătuirii care posedă şi un "grânar"
someşan, alături de foarte plauzibila sare. În "ţara" lui Glad a fost plasat eronat Chanadinus
(p. 149), cel care I-a trădat în fapt pe Ahtum. Cu "ţara" lui Kulan sau Kean avem însă o
suprapunere inexplicată şi inexplicabilă peste geografia "ţării" lui Gylas (p. 151 ). Este
foarte greu de luat în considerare geografia teritoriului celui din urmă stabilită de Ion
Toderaşcu (p. 155).
Invităm şi pe autoare şi pe toţi cei care se vor mai ocupa de aceste perioade
istorice să fie extrem de circumspecţi în a vorbi despre caracterul etnic al unor aşezări în
general şi cele descoperite arheologic, în mod special. Fie şi numai pentru că, acelaşi
folositor Anonymus, scrie că de pildă, în oastea lui Glad au luptat "Cumani, Bulgari atque
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Blachi'', iar Gelu Românul avusese în armata sa "Blasi et Sclavi". Ar trebui oare să
cei care nu erau români, nu locuiseră acolo şi nu lăsaseră urme materiale
(arheologice), veniseră doar să lupte împotriva maghiarilor? Menţinerea uniformităţii etnice
este derulată în continuare, cu oarecare naivitate, prin acceptarea unor influenţe moraviene
ori a unei culturi care nu-şi găseşte originea numelui de identitate pe teritoriul României de
azi (Bjelo-Brdo). Depăşind puţin epoca, dar rămânând în limitetele cronologice propuse de
volum, trebuie să mai subliniem cu toată răspunderea că nici un arheolog profesionist din
România nu a adus dovada arheologică a identificării vreunei aşe=ări secuieşti sau săseşti
în afara celor numite expressis verbis de către documentele medievale. Orizontul
maghiaro-secuiesc citat cu descoperirile de la Cemat, Peteni, Poian şi Zăbala (p. 186) a fost
formulat de Szekely Zoltăn (arheolog "generalist"), dar nu a obţinut nici un credit serios
pentru a fi socotit ca purtător de amprente de cultură materială etnică orientativă. Cine ar
putea recunoaşte însă, cu măsura responsabilităţii, aşezările sau necropolele româneşti? Am
folosit prea mult această falsă cale de justificare a românităţii teritoriale actuale, în
condiţiile în care dreptul istoric este desuet şi neproductiv, iar polemica ştiinţifică se poartă
mult mai subtil. Mutaţiile etnice au fost o realitate medievală dintre cele mai pregnante. Să
avem în vedere doar sud-estul Slovaciei de astăzi, ajuns "leagăn" al primului val de cucerire
maghiară, să acceptăm Belgradul sârbizat, mai ales după secolul al XIV-iea, după stăpâniri
istorice bulgare şi maghiare, să vedem Moldova basarabeană românizată până către 1400 şi
desigur, altele. Deci dacă le-am descoperi şi în alte părţi, ce catastrofe s-ar putea produce?
Nimeni nu mai poate fi culpabilizat pentru stări şi realităţi istorice depăşite, petrecute în
evul mediu. De ce ne-am mai teme oare să ne exprimăm îndoielile, neliniştile sau
înţelegem că toţi

neputinţele?
Resurecţia

acestor reconstituiri istorice se derulează în condiţiile în care literatura
deja cu temeiuri noi prezenţe moraviene (pe Someşuri), bulgare
(sud) sau france (Alba Iulia) în Transilvania din jurul anului I 000. Pe un asemenea fundal,
ar trebui să avem realist în vedere că primele incursiuni maghiare nu prea aveau ce jefuicuceri în Transilvania (istoria singurelor obiective posibile, adică a cetăţilor, fiind aşa cum
arătasem, neclădită la modul serios) şi le era deajuns să deţină un control al surselor de sare
în felul în care l-au deţinut şi alţi stăpâni ai Pannoniei, înaintea lor, sau bulgarii veniţi de la
sud, cu câteva decenii înainte.
Ultimul subcapitol de istorie politică oferit (IV A), derulat după I OOO este, în
opinia noastră, cel mai puţin reuşit. Există o anume cronologie a luptelor lui Ştefan I care ar
trebui conciliată cu geografia şi dezideratele strategice (controlul Mureşului), catolicismul
manifest, cu dovezile, date tot de autoare, de prezenţe ordodoxe, inclusiv ierarhice,
anihilarea "dizidenţilor" (sau oare cum ar fi mai corect să le spunem? - Ahtum şi Gylas) şi
continuarea "rezistenţei formaţiunilor politice ale autohtonilor" (p. 158), amestecul
pecenegilor şi cumanilor în acelaşi veac XI. Caracterizarea societăţii secolului al XI-iea
dispune doar de formule arheologice a căror valabilitate este îndoielnică prin aceeaşi
supralicitare a mesajului etnic. Potrivit acestora, în secolul al XI-iea, cel puţin până la
domnia lui Ladislau I, nu avem nici unguri, nici pecenegi! Ne rămân oştenii regali care se
tot bat cu pecengii, câteva biseriCi şi mănăstiri catolice, iar în rest, românii.
Nu putem să nu rămânem uşor descumpăniţi când ni se indică că monedele de
secol XI sunt mai puţine în Transilvania decât în jurul Balticii (p. 170-171 ). Exclus să mai
considerăm că ungurii nu erau încă aici. Dacă bătălia de la Şirioara s-a derulat în I 068, cine
construise cetatea de acolo, atunci incendiată? Românii sau pecenegii? Ce nu este în
ordine? Lăsăm întrebarea retorică, aşteptând un răspuns viitor din partea colegilor noştri
numismaţi. Ca o sugestie, am avea în vedere o mică cronologie a publicării monedei
maghiare din Transilvania, deoarece este un lucru foarte ştiut că, înainte de 1989, s-au
noastră arheologică discută
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serioase de la cercetarea şi apoi publicarea tuturor materialelor care aveau
cu ungurii.
Autoarea are şi ea momente de nelinişte (p. 172 - "fenomen cu totul neaşteptat, cu
desăvârşire nesemnificativ", circulaţia monetară "devine un fenomen real abia ... ", dar şi
mai departe în p. următoare), când constată scăderea numărului de monede după Ştefan I.
Dar este foarte greu de crezut că datorită crizei interne, numai în interiorul statului (=
provinciei Transilvaniei) nu s-a tezaurizat monedă. Cele câteva monede ale diferiţilor regi
(doar Ladislau I are 33, ceilalţi iarăşi mereu sub 10-20 buc.) sunt prea uşor instrumentate
pentru politici de întărire-slăbire a autorităţii regale în teritoriu. Într-un singur loc se pune
problema şi a nivelului cercetărilor (p. 175), dar cercetătorii din România sunt disculpaţi în
favoarea explicaţiei că până la sfârşitul secolului al XI-iea provincia intracarpatică nu a
cunoscut circulaţia monetară (lipsa comerţului, respingerea ei, aproape ca o purtătoare de
maleficienţă - p. 178, :_ şi necunoaşterea monedei). Concluzia este grea şi ar merita foarte
serios judecată. Dar, mai departe, vom observa că majoritatea aceloraşi monede vine din
morminte, ceea ce înseamnă tocmai contrarul unei mânuiri monetare precare! Orientarea
monedei către morminte este doar începutul unui proces extins până în contemporaneitate,
fiind reflexul nemijlocit al utilizărilor reale, din momentul în care aceeaşi populaţie nu
numai că (re)foloseşte un rit funerar (de sorginte antică), ci dispune de monedă pentru a-l
aplica, în acelaşi timp în proprietatea mijloacelor (număr suficient) de a le extrage din
circulaţia pentru care erau destinate. Apoi, destul de subiectiv ar fi să ne imaginăm că doar
moneda maghiară era destinată mormintelor, fără a aplica un scenariu identic şi celelorlate
tipuri monetare (bizantine). Ne surprinde că analiza circulaţiei monetare este raportată doar
la documente diplomatice (cu început în sec. XII, p. 179), când ea a fost făcută deja,
independent de descoperirile numismatice, prin raportarea la Corpus juris Hungarici (cu
cărţi de legi din vremea lui Ştefan I, Ladislau I şi Coloman I, unde se discută de taxe,
impozite judiciare etc.), prin analiza toponimiei, care indică prezenţele de târguri, prin
logica elementară a necesităţii circulaţiei sării care nu se găsea în Ungaria centrală, dar şi a
fierului (mai nou, şi a formelor de uniformizare a ceramicii) şi încă altele. Ca forme de
administraţie, comitatele din Transilvania au început să funcţioneze deja din secolul al XIiea (doar o parte a istoriografiei româneşti le consideră născute în preziua menţionărilor lor
documentare), astfel încât nimic nu justifică o provincie inconsistentă şi fără nici un fel puls
economic (implicit monetar).
Înmulţirea datelor numismatice de secol XII face parte, după opinia noastră, nu
dintr-o demonstrativă cucerire sistematică a provinciei de către unguri (p. 181 şi urm.), ci
ţine de aglomerarea unor date de civilizaţie. Să lăsăm totuşi arheologiei, dimensiunea ei
reală! Nici un cimitir, monedă sau orice alt artefact, nu poate face demonstrarea directă a
unor stări politice şi, cum am văzut deja, nici măcar a faţetelor demografice. Tabloul
manevrelor teritoriale ale statului maghiar în Transilvania a fost şi trebuie demonstrat c;u
totul altfel. Ar mai fi apoi de revenit asupra unora dintre formulele adoptate de
administraţia oficială care a fost, în vremurile Arpadienilor, cum multă lume o ştie, extrem
de receptivă la culoarea locală; acesta însemnând şi includerea "ţărilor" românilor în soluţii
de compromis politic care au rezistat mult după ce dinastia care le-a statuat s-a stins. Prima
listă de cetăţi citate de autoare este întâmplătoare (Mugeni şi Sâncrăieni, jud. Harghita, în
Repertoriu nu există citate ca cetăţi, p. 437, 456-457; Ocland şi Odorheiu Secuiesc îndoielice). În cea de-a doua (p. 186) apar cetăţi de sec. XIII-XIV (Lemnia şi Turia), altele
inexistente (Leţ), o localitate care nu face parte din zona de est a Transilvaniei (Lemniu,
jud. Sălaj), altele la care datarea este destul de nesigură sau neverificabilă (Ariuşd, Malnaş,
Racoşu de Sus, Sânzieni). A treia listă de cetăţi este constituită, se scrie, din obiective
construite de saşi (p. 187), dar din care nu înţelegem de ce figurează Codlea (prima
produs
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menţionare la 1267), Feldioara (eventual teutonă!?), Prejmerul (nedovedit), Ungra (cetate
de graniţă a regatului la 1211), Făgăraşul (care, pe lângă că s-a dovedit că nu exista încă,
nimeni nu a susţinut în mod serios că ar avea asemenea constructori). Şirul este întregit cu
cetăţile celei de-a doua liste. Cu un pas mai departe, "puternice comunităţi româneşti" (p.
186) sunt cele care posedă necropole cu nişă cefalică, ale coloniştilor din Germania
(Drăuşeni, Viscri) ori ale păzitorilor de graniţă (Ungra - vezi mai sus). Cum s-ar putea
defini un asemenea amalgam?
Cel mai aşteptat discurs a fost acela despre monedele de bronz ale lui Bela al 111lea, despre care s-au formulat opinii că ar putea fi emise chiar în Transilvania sau undeva în
apropierea ei. Contextualizarea acestor piese într-o influenţă bizantină, doar acum îngroşată
(p. 194-195), ar fi o nedreptate pentru întreaga perioadă anterioară în care, în ciuda unor
protocronişti ai înscrierii timpurii a Ungariei numai în sfera Occidentului, a fost o
permanenţă niciodată curmată. Cantităţile şi diversitatea pieselor în cauză exclud, după
părerea noastră, orice soluţie conjuncturală sau o soluţie de unitate economică cu Bizanţul.
Celelalte soluţii le primim doar ca ipoteze, aşteptând de la numismaţi poate şi analize
metalografice, cataloage detaliate a (sub)tipurilor (nu doar liste literare), descoperirea
analogiilor celei de-a doua piese (cu imitaţii de litere "arabe"). Cele două monede de bronz
ale regelui rămân din păcate, aproape la fel de enigmatice. Un bun doctorat sau volum nou
ar putea rezulta doar din studiul lor.
Autoarei nu-i lipseşte spiritul critic (p. 93, nota 240, 11 O, 128, 178-179 etc.) pe
care îl aplică însă doar punctual şi în nu la capitolele "marilor dosare" istorice pe care, de
obicei, încearcă să le concilieze cu informaţia numismatică. Ca metodă deci, s-ar impune
consecvenţă: nu doar ceea ce este mărunt "poate" fi criticat, ci tot. Dacă ceva nu concordă
la realitatea stabilită de monede, acel ceva trebuie remodelat. Numismaticii, ca şi altor
discipline istorice (prea nedrept definite ca "auxiliare"), nu ar mai trebui să-i cerem într-atât
să fie o ancii/a historiae, ci să aibă propriul ei discurs, care să oblige modelarea celorlalte
metode-izvoare la concluziile ei.
Repertoriile poziţionate la sfârşitul cărţii sunt despărţite prin listele de abrevieri, de
către rezumatul german, ceea ce produce incomodităţi de consultare. Reţinem însă doar
utilitatea Repertoriul numismatic (p. 287-356). Vom motiva îndată de ce anume.
Repertoriul arheologic nu ar trebui luat deloc în considerare. El este haotic, pe sisteme de
fişe cu liniuţe, fără unitate de la o localitate la alta, uneori cu enunţuri simple, alteori cu
detalieri; conţine o terminologie improprie pentru situri (aşezări fortificate - fortăreţe) sau
obiective mai mici ("semibordeie", "săbii cu două tăişuri"), cronologii incorecte (exemplul
cetăţilor din estul Transilvaniei, toate socotite din sec. XII, cu toate că despre ele, de
aproape un deceniu s-au făcut corecţiile necesare) sau cu totul incerte (în felul VI-VIII,
VIII-IX, XII-XIII etc., aşteptând tocmai de la numismatică confirmări şi nu invers), care
alunecă mult înainte de limitele propuse iniţial (preistorice sau după sec. XII). Lipsesc
numeroase titluri bibliografice din lista de abrevieri generale. Tocmai pentru că nu este
arheolog, autoarea ar fi putut privi de la puţin, până la mult mai critic lucrurile pe care urma
să le insereze. Nu orice ciob înseamnă o aşezare, cum nici un singuratic mormânt, nu poate
presupune, automat, un cimitir. Între informaţiile circulate în istoriografie există o ierarhie,
care ar trebui să formeze criteriul de redactare a tuturor repertoriilor; adică, o bază de date
certe, bine publicate, controlabile mereu, alta cu elemente presupuse (nerelevate,
nerelevante) şi, în sfărşit o bază de date falsă (corectată, dar neluată în seamă de
istoriografia insensibilă ori dezinteresată de vreo corecţie, corectabilă în clipa când se
supune unor noi criterii de selecţie ori valorice etc.). Acest repertoriu ar fi trebuit
subordonat celui numismatic, respectiv trebuia să fie dezvoltat doar acolo unde există
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descoperiri monetare. În acest mod de publicare există două planuri (repertorii), care par a
nu face parte din acelaşi lucru.
Din ilustraţie reţinem hărţile şi graficele din interior, cea finală putea lipsi aproape
în întregime. Este în acest volum o mare investiţie de muncă, care fără nici un fel de
rezervă, trebuie apreciată ca atare. Există, cum am afirmat-o, lucruri noi, până acum
netranspuse în istoriografia românească. Dar, ca propunere de finalitate, este o categorică
supralicitare care îşi vădeşte, inevitabil, carenţele. Punctul deficitar de pornire este, după
părerea noastră, modalitatea de concepere şi coordonare a doctoratului din care a rezultat
acest volum. Carenţa nu este specifică, ci proprie sistemului practicat în România de ani
întregi, pentru toate compartimentele de cercetare. O asemenea întreprindere tematică, cu
lateralele ei, trebuia să fie destinată unui întreg program de cercetare şi unui oarecare
număr de specialişti reuniţi din discipline istorice conexe. Anei Mariei Velter nu trebuia să
i să ceară decât exact ceea ce dorea şi trebuia să fie, adică un numismat al evului mediu. Pe
acel tărâm, cu mari implicări de studiu special, putea să ne facă tuturor demonstraţia de care
avea nevoie pentru un titlu ştiinţific. Dar, lucrurile nu s-au petrecut astfel. Textul tipărit este
deja un produs istoriografic circulat, cu consecinţe potenţiale (colportare simplă, bază
pentru construcţii noi), care ne obligă să intervenim critic acolo unde substanţa lui se
interferează în istoria provincială generală în moduri cu care nu putem fi de acord.
Adrian Andrei Rusu

Paul Niedermaier, Stădtebau im Mittelalter. Siebenbiirgen, Banat und Kreischgebiet (/ 2421347). Bohlau Verlag, Koln - Weimar - Wien, 2002, 296 p.
La scurt timp după un prim volum dedicat unui protocronism urban transilvanoPaul Niedennaier publică un volum următor. Tennenul este foarte corect,
pentru că, în afara domniei sale, de aproape un veac nimeni nu mai vorbeşte, în mod
credibil despre un urbanism central-est european de o asemenea vechime. La timpul său,
ne-am permis câteva note critice. Ele vizau substanţa metodologică şi detaliile de
informaţie. Dacă am fi trăit într-o lume normală, probabil că ceea ce atrăsese luarea noastră
aminte ar fi fost la fel de important şi pentru autor. Chiar şi dacă nu am fi avut dreptate,
probabil că am fi meritat, împreună cu cei care s-ar fi putut să ne accepte observaţiile, la o
negare ori o suplimentară argumentare, contrară, a lor. Dar, pe lângă luarea la cunoştiinţă
de recenzia noastră, soldată, spre cinstea autorului, cu înţelegerea foarte corectă a disputei
strict ştiinţifice, nu vedem acum nici un alt efect. Primul volum s-a bucurat de o
recunoaştere gratulată cu două premii (românesc şi austriac). Indiferenţi la acestea, noi
considerăm că geneza oraşelor transilvane este o temă de prea mare importanţă pentru a o
vedea tratată doar din unghiuri personale de vedere şi cu deformări improprii cercetării
istorice. Poate, întâia oară, argumentaţia noastră a fost neconvingătoare. Iată de ce ne vom
opri şi la cel de-al doilea volum al proiectatei saga a urbanismului medieval (sau şi
postmedieval?) transilvan.
Ca argumente sau informaţii (!) clăditoare sunt copios şi fără nici un pic de
modestie citate propriile lucrări ale autorului (vom şi vedea mai jos). Deci, autorul se
argumentează pe sine, prin el însuşi. Pentru perseverarea pe direcţia iniţiată, din păcate, nici
nu se putea proceda foarte diferit.
Unul dintre principiile după care autorul se conduce este încrederea absolută
acordată tenninologiei. Tot ceea ce este atestat civitas este automat privit ca atare.
Literatura domeniului este aici de-a dreptul imensă, încât nu am şti ce să-i recomandăm cu
prioritate autorului să consulte pentru a-şi atenua interesul extins către locuri care nu au
bănăţeano-crişan,
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însemnat absolut nimic în istoria urbanismului provincial. Cel mai simplu ar fi să o aleagă
singur (pe cea apărută până la 1976) din trimiterile lui Herwig Ebner (Die Burg als
Forschungsproblem mittelalterlicher Verfassungsgeschichte, în voi. Die Burg im deutschen
Sprachraum. lhre rechts- und verfassungsgeschichte Bedeutung. I. Sigmaringen, 1976, p.
35-36).
Mai departe, totul pare un joc de căutare a generalului într-o lumea reală foarte
mozaicată şi deloc dispusă să se conformeze unor scheme-cadru. Simpla neatestare a unor
localităţi miniere nu este privită în primul rând ca accident, ci ca o posibilă ierarhie (p. 37).
Nu ştim ce ar putea să însemne un "centru meşteşugăresc mai mare" (groBere
Handwerkszenter) de talia Orăşiei într-o schemă tipologică. Se consideră că la 1330 era
câte un oraş în fiecare comitat (p. 36). Dar, pentru Turda nu are ce cita, iar pentru Secuime,
se citează "târgul" Mureşului. Mai departe recunoaşte că aşa ceva nu există nici în alte
locuri (comitatele Crasna, Hunedoara, Zarand, Târnava, Maramureş).
Întâlnim tipuri de aşezări care nu au nimic cu oraşele (vezi şi lista din finalul
recenziei). Vom observa, de pildă că includerea în paginaţie a unor referinţe privitoare la
Colţeşti-Trascău se datorează numai faptului că Eheleus, fiul lui Eheleus, poartă titlul de
"comes" (p. 58). Or, nici vorba de un comite teritorial (indiferent de ce tip), ci este vorba
despre un titlu din ierarhia socială, ca şi cel de magister.
Pentru a urmări construcţiile particularizate ale autorului, nu ne propunem să
facem o nouă carte. Alegem însă trei exemple pe care le vom urmări îndeaproape. Cu
prilejul primei noastre recenzii exemplele au fost altele. Primul, cel al Timişoarei, este unul
"neutru", căci nu ne-am ocupat niciodată special de el, cel de-al doilea este al Albei Iulia,
iar al treila Sibiul, unde lucrurile stau cu totul altfel. Dar, asigurăm pe toţi care ne citesc că
şirul nu se opreşte, nici pe departe aici, în orice moment, în orice sit-oraş, am avea ceva de
notificat, ca informaţie suplimentară ori critică.
Atestarea cetăţii Timişoarei de la 1266 este pusă automat în organizarea castelanvicecastelan (ultimul menţionat doar din anul 1323) (p. 51 ). Dar, aşa cum ştim deja de
oarecare vreme, la 1266 se pomeneşte nu cetatea, ci o categorie umană care ţinuse de ea
(castrensi). Regele Carol Robert a construit acolo o cetatea nouă (în relaţie sau nu cu castrul
arpadian), care a primit apoi structura nouă de organizare, inclusiv cu castelani şi
vicecastelani, care nu funcţiona încă în a doua jumătate a secolului al XIII-iea. Autorul se
îndoieşte de existenţa unui palat anterior celui de la începuturile secolului al XV-iea, cu
toate că regele Carol Robert trebuie să fi avut un motiv locativ extrem de serios (recunoscut
de întreaga istoriografie medievistică) să zăbovească acolo atâţia ani. În schimb, ni se dă
drept certă suprafaţa cetăţii, de 1,7 ha, cu o locuire posibilă de 30 familii! Trebuie să se ştie
însă că despre acea cetate nu se cunoaşte nici cea mai mică parte de incintă, că nu posedăm
nici planuri de secol xvm din care să poată fi dedusă, datorită marilor transformări cauzate
de paşalâc, iar locuirea cetăţilor în această perioadă istorică este un cu totul alt subiect
decât acela al oraşelor, pentru care autorul ar fi avut nevoie de o documentare cu totul
specială. Vom menţiona doar în treacăt că locuirea cu familiile, aşa cum ne este sugerată,
nu este nici măcar plauzibilă; cetatea era locuită de stăpân sau administrator şi de
personalul care o făcea funcţională (soldaţi, meseriaşi de întreţinere, servitori), în cea mai
mare parte fără familii. Cât priveşte oraşul, din nou cifre de o mare precizie matematică:
suprafaţa aproximativ 16 ha, suprafaţa deţinută de loturi, aproximativ 12 ha. În prima etapă,
intuiţia (pentru că nu este nimic altceva) autorului ne copleşeşte cu o dimensiune medie de
circa I OOO m2 • Şi populaţia pare a fi cunoscută: circa 70-100 familii la 1250, 150-200, la
1300 şi peste 350, înainte de marea ciumă de la 1347 (p. 237)! La 1347, grupe de familii
sunt repartizate deja şi pe cartiere (circa 120 în Stadt, cel mult 60 în Palanca Mică, circa 70,
în Palanca Mare). Suma de circa 280, este întregită cu un nou areal de locuire din preajma
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Sf. Ecaterina (vezi mai jos). Cu o asemenea bună cunoaştere a dinamicii
pe un teritoriu atât de bine delimitat şi perceput în detaliile sale microgeografice
medievale, ne-am simţit îndreptăţiţi să ştim şi procentul de mortalitate, împreună cu toate
consecinţele urbanistice care au rezultat din acest lucru (regruparea sau dispariţia unor
cartiere, deschiderea unor noi străzi sau amenajarea unor canale de drenaj, apariţia unor noi
dominante de tipul bisericilor sau componentelor de apărare). Pentru că autorul nu a tăcut
o, sperăm să fie de acord ca vreun discipol să-l continue, căci - nu-i aşa - istoria celui mai
mare oraş al Banatului, ar merita reconstituită cu şi mai mare atenţie! Altă fisură de calcul
ni se pare ca fiind prezentă în calculul loturilor din "oraşul elisabetan", căci, în mod sigur,
mănăstirea de acolo (dacă ar fi existat pe acel amplasament, dominicană şi cu hramul Sf.
Fecioare, fără vreo legătură cu Sf. Ecaterina, care a fost întemeiată de franciscani, la
începutul secolului al XVIII-iea şi care a cunoscut mai multe migrări topografice) trebuia să
dispună de un spaţiu mult mai mare decât al unor loturi de orăşeni (spaţiu pe care nu ştim
dacă autorul nostru ar fi în măsură să-l măsoare). Dispunerea reţelei stradale este
argumentul după care sunt apreciate vechimea relativă a cartierelor. Se vorbeşte despre o
reţea de canale care împânzeşte oraşul şi-l determină, a cărei istorie ni se pare foarte
complicată, dacă nu mult prea ireală pentru acea perioadă istorică (nimeni nu a sugerat
vreodată vreo apropiere dintre Timişoara şi o structură de canale de tip venet sau un climat
într-atât de nesănătos, palustru). Dar, imediat vom descoperi că două canale existau la
începutul secolului al XIV-iea, aceasta în pofida faptului că la 1315 Timişoara era încă
atestată ca un sat! Defterul din 1554 specifică că erau în oraşul înconjurat cu ziduri zece
străzi, alte nouă în foburg (vezi A. Kubinyi, Plătze und Gassen in den mittealterlichen
Stădten und Mărklen des Kănigreichs Ungarn, în Mittealterliche Hăuser und Strassen in
Mitteleuropa. Herausgegeben von Marta Font und Măria Sândor. Budapest - Pecs, 2000,
p.22). Toate celelate cartiere (încă trei!), par să fie fost distruse de turci, dar au reapărut în
chip minunat pe hărţile de la începutul dominaţiei habsburgice, în aşa fel încât autorul
nostru să le poată recunoaşte Şi interpreta. Se găseşte cineva care poate considera plauzibilă.
o astfel de soluţie? O primă deficienţă de informare gravă: nu sunt folosite defterele
(registrele de impozitare turceşti) care sunt totuşi o bază de analiză ceva mai bună decât
planurile secolului al XVIII-iea. Nu se cunosc aici studiile lui profesorului universitar
Istvan Petrovics de la Szeged, despre oraşul Timişoara (o parte au apărut în limba română!).
Pentru Alba Iulia am avut prilejul să ne exprimăm pe larg, în urmă cu nouă ani
(Cetatea Alba Julia în secolele XI-XV. Cercetări vechi şi noi, în Ephemeris Napocensis, IV,
1994, p.331-351 ). Deoarece Paul Niedermaier nu ne foloseşte acest articol, nici măcar nu
putem privi lucrurile ca o impoliteţe, spunem doar că este vorba de nimic altceva decât de o
deficienţă bibliografică. Căci, presupunând că nimic din ceea ce am scris acolo nu ar fi fost
util pentru construcţia care a rezultat, s-ar putea totuşi ca măcar cineva dintre următorii
autori, care au scris despre Alba Iulia, care erau acolo citaţi, să-i fi fost totuşi de folos în
vreun fel (Mircea Rusu, Radu Heitel, Balogh Jolân, Gyi:irffy Gyi:irgy, Kovacs Andrăs, alte
scrieri ale lui Entz Geza sau Gheorghe Anghel). Aici discuţia ar trebui deja încheiată: am
avea să o reluăm abia după ce informaţia este recuperată! Până în acel moment, aşa cum
suntem învăţaţi de alfabetul meseriei de istoric, paginile scrise despre Alba Iulia le putem
socoti depăşite deja înainte de a fi fost publicate.
Voi face încă un pas şi mă voi referi la ceea ce se scrie despre Sibiu, oraşul de
domiciliu al autorului. Dacă privim doar hărţile de evoluţie (fig. 165 şi fig. 166, p. 202203), toată lumea ar trebui să fie convinsă că cea de-a treia incintă a oraşului, apărută numai
la distanţă de o singură generaţie de cea de-a doua, a fost extrem de bine documentată în
vreun fel (documentar-scris, arhitectonic, arheologic). În fapt, autorul nu posedă nici un fel
de dovadă de asemenea tip. Din nou de la hărţile târzii, se presupune că anumite cartiere au
populaţiei,
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apărut cu o succesiune care nu poate fi nicicurri dovedită, se presupune o creştere de patru
ori a populaţiei, pe baza aceloraşi presupuse cartiere. Cu alte cuvinte, există un cerc vicios
inacceptabil: presupunerile se bazează reciproc pe alte presupuneri. Nimic nu ne poate
convinge că dimesiunile mijlocii ale parcelelor, mici comparativ cu cele ale satelor
învecinate, nu sunt un produs târziu, din secolele XV-XVI, şi nu o opţiune iniţială a
sibienilor. Nu primim nici un fel de sugestie în legătură cu cetatea în care trebuie să fi
rezidat comitele regal de Sibiu, măcar până la invazia din 1241. A fost ea pe amplasamentul
actualului oraş ori nu? Ori poate nu a existat nici un fel de cetate? Anul 1325 este un reper
arbitrar, pentru a justifica menţionarea din anului 1326, sub numele de civitas. Este vorba
numai despre patriotism local care admite că în circa un veac, Sibiul este singura localitate
transilvană în măsură să ridice trei, dacă nu chiar patru incinte de apărare (Avignonul,
reşedinţă papală, construieşte doar două incinte în secolele XII-XIV!), tot ea este singura
care, în prima jumătate a secolului al XIV-iea. are şi case de piatră, chiar cu două caturi,
şi numai mănăstirea sa dominicană este fortţficată şi înainte şi după invazia tătară de la
I 241 (p. 245), dintre toate celelalte mănăstiri dominicane din Ungaria medievală. Nouă ni
se pare că totul este prea de tot excepţional, prin urmare neadevărat. Am fi avut nevoie de
mult mai multe demonstraţii şi dovezi pentru a crede asemenea lucruri.
Absolut nimic din arheologia oraşului său nu 1-a interesat pe autor. Nici cea mai
mică contribuţie arheologică nu este văzută sau citată. Cu toate acestea, introducerea se
referă la arheologie, ca o cale esenţială de cunoaştere (p. 1O). Dacă ceva nu 1-a convins în
arheologia propriului său oraş, nu însemna că trebuia să o ignore în totalitate. Suntem
convinşi că autorul a avut numeroase oportunităţi să constate ce aporturi aduce informaţia
arheologică în Germania şi, mai ales, ce preţ i se acordă acestei metode. Trebuie să
recunoaştem că o asemenea ecranare a izvorului arheologic, singurul care ar putea să-i
confirme sau nu corectitudinea parcelărilor ori dominantelor, este cu totul de neînţeles
pentru cineva cu adevărat interesat să facă ştiinţă şi să forţeze limitele cunoaşterii. Aşa cum
arheologii sunt mereu interesaţi să se raporteze la datul relict de natură arhitectonică,
aceeaşi interes trebuie să vină şi dinspre arhitectură către arheologie. Altfel, .ceea ce va
rezulta este doar o literatură reducţionistă, cu accente mult prea personale, în final
incompletă sau chiar incorectă. Formalismul declaraţiilor de principiu din introducerea
volumului iese la iveală destul de evident cu un asemenea prilej.
Progresele făcute de arheologie, pe plan european au adus deja serioase contestări
teritoriilor de analiză a planimetrii lor urbane inaugurate în 1909 de către Paul Jonas Meier.
S-a afirmat răspicat că, cel mai des, între oraşul timpuriu şi cel medieval târziu sau
premodern, structurile (deci dominantele, reţeaua stradală şi fortificaţiile) pot fi radical
diferite. Îl invităm pe autor să se convingă despre aceste constatări dintr-o bibliografie
germană: G. P. Fehring, Einfiihrung in die Archăologie des Mittelalters. Darmstadt, 1987,
p. 199-202; Sabine Felgenhauer-Schmiedt, Die Sachkultur des Mittelalters in lichte
archăologischen Funde. (Europăische Hochschulschriften. Reihe XXXVIII, Bd. 42)
Frankfurt am Main - Berlin - Bem -- New York - Paris - Wien, 1993, p. 23-24; H. Steuer,
Der
Beitrag
der
Archăologie
zur
Stadtgeschichtsforschung,
în
voi.
Stadtgeschichtsforschung. Aspekte, Tendenzen, Perspektiven. Herausgeben von F.
Mayrhofer (Beitrăge zur Geschichte der Stădte Mitteleuropas. XII). Linz, 1993, p. 180-183.
Aşa ceva nu se poate nici ascunde, nici trece cu totul cu vederea, pentru că erodează înseşi
principiile metodologice fundamentale după care se construiesc toate reconstituirile
autorului.
Deficienţele bibliografice pe care le-am semnalat, nu sunt singurele. O mulţime de
studii şi articole, grupate pe localităţi le putea descoperi cu maximă uşurinţă consultându-ne
Bibliografia fortificaţiilor medievale şi premoderne din Transilvania şi Banat
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(Bibliographie der Befestigungen aus Siebenbiirgen und aus Banat wăhrend des
Mittelalters und der Friihneuzeit. Reşiţa, Edit. Banatica, 1996, 160 p.). Dar, între timp, s-au
acumulat deja şi alte titluri ...
Abordarea în sinteză a problemei oraşelor medievale provinciale nu poate avea
nici cea mai mică scuză în ceea ce priveşte necunoaşterea istoriografiei maghiare. Ea s-a
interesat atât de obiective, cât şi de problematici generale. Or, comparaţia pe care suntem
nevoiţi să o operăm, stabileşte imediat contradicţiile textului domnului Niedermaier cu
majoritatea istoriografiei maghiare din ultimele decenii. Rezultă chiar că reperele sunt
forţate către lumea germană, fără ca realizările să fie sincrone şi similare. Ar fi prea mult să
o cităm aici în întregime. Vom face doar o selecţie. Studiile lui Kubinyi Andras urmăresc de
câţiva ani problematica târgurilor şi a raporturilor lor cu oraşele, a raportului dintre cetate şi
oraş; Fiigedi Erik are studii importante despre privilegiile oraşelor medievale; ladanyi E.
despre terminologia aşezărilor de tip urban; Benko Elek are o carte întreagă despre târgurile
din Secuime. Pentru Oradea, autorul nu cunoşte bibliografia fundamentală semnată de
Balogh Jolăn şi de un volum colectiv apărut în anul 1988 (am putea să cităm şi două
articole ale noastre care sunt rezultatul cercetărilor arheologice care se derulează acolo de
un deceniu, care au apărut unul în limba română, celălalt în limba franceză. Dar aceasta nu
mai este istoriografie maghiară!).
Bibliografia autorului aşezată la începutul capitolului "Anexă", nu este definită ca
fiind generală ori selectivă. Am constatat că există acolo 214 titluri, din care 17 au apărut
după 1980 (şapte sunt semnate de autor!) şi doar două (din care una a autorului!) sunt
publicate după anul 1990. Concluzia care rezultă din această analiză este aceea că, pe lângă
deficienţele indicate concret, informaţia şi exegeza cunoscută autorului este foarte
"îmbătrânită" şi, de peste un deceniu, practic ea nu mai funcţionează absolut deloc. Din
păcate, recenzia noastră dialoghează cu un text desuet şi dezinformat.
În acest caz nu putem decât să sperăm că apariţia în limba germană a volumului va
restricţiona circulaţia ideilor sale în istoriografia românească. Ce se va întâmpla cu cealaltă
imagine, transmisă istoriografiei europene, este o altă problemă, pentru că, chiar scris în
limba germană, volumul trece drept produs al istoriografiei din România. După câte suntem
informaţi, aceasta nu a avut încă reacţii serioase, dar desigur ele nu vor întârzia multă
vreme.
Rămânem convinşi că vom folosi în continuare volumul pentru selecţiile şi
reproducerile pe care le oferă unor localităţi din încă foarte puţin utilizata primă ridicare
topografică realizată în vremea domniei lui Iosif al Ii-lea. Lista este, prin ea însăşi, foarte
instructivă prin aceea că, în lipsa unui urbanism real, se adordează larg o mare gamă de
aşezări socotite a fi potenţialităţi ori modele de evoluţie stopate la faze preurbane. Cei care
nu ajung la sursa directă (Viena) sau în locurile în care copierea integrală a fost făcută
(Budapesta) vor putea vedea (nu color, cum este originalul), în ordine alfabetică: Acâş (p.
116), Agnita (p. 178), Aiud (p. 182), Baia Sprie (p. 114), Botiza (p. 130), Bratei (p. 117),
Caransebeş (p. 70), Carei (p. 50), Cei ca (p. 131 ), Cisnădie (p. 215), Cluj (p. 230), Codlea
(p. 184), Corod (p. 127), Covasna (p. 45), Craidorolţ (p. 171 ), Diosig (p. 197), Dipşa (p.
131), Dobra (p. 47), Gheorghieni (p. 170), Ghinda (p. 171), Ilieni (p. 46), Livada Mică (p.
130), Livezile (Bistriţa, p. 117), Ludoş (Sibiu, p. 117), Medieşu Aurit (p. 132), Miercurea
Sibiului (p. 150), Moftinu Mare (p. 127), Moşna (p. 225), Năsăud (p. 144), Ocna Mureş (p.
131 ), Salonta (p. 198), Saschizd (p. 185), Săcuieni (p. 116), Sânbenedic (Alba, p. 119),
Sighişoara (p. 235), Socodor (p. 140), Şeica Mică (p. 121), Şieu (Bistriţa, p. 118), Teaca
(Bistriţa, p. 121 ), Teiuş (p. 115), Tg. Mureş (p. 112), Trascău-Rimetea (p. 59), Unirea
(Bistriţa, p. 131 ).
Adrian Andrei Rusu
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Lăngi J6zsef, Mihaly Ferenc, Erdelyi falkipek es .festett faherende::esek l ., Ăllami
Muemlek-helyreallitasi es Restauralasi Kozpont, [Budapest], [2002), 115 p.

Langi J6zsef şi Mihalyi Ferenc sunt doi experimentaţi specialişti, cu o foarte
activitate în conservare şi restaurare de patrimoniu - din Ungaria actuală, Ucraina
subcarpatică, Slovacia, şi mai recent, Transilvania - primul în cea a decoraţiilor parietale
pictate, iar cel de-al doilea în cea a lemnului pictat.
Lucrarea referitoare la frescele şi mobilierul pictat din Ardeal constituie cartea de
vizită a programului care se desfăşoară din anul 1997 în Transilvania, prin colaborarea mai
multor instituţii, în scopul inventarierii patrimoniului pictat (fresce, tavane casetate,
amvoane, strane etc.), încă prezervat de edificiile administrate acum de comunităţile
maghiare. Intenţiile acestui program, anunţate şi cu alte ocazii, sunt expuse în Introducere
(p.4-5): stabilirea stării de conservare şi a ordinii în care să se intervină de urgenţă;
întocmirea unei documentaţii care să fie utilă comunităţilor atunci când decid lucrări de
reparaţii; furnizarea de surse pentru cercetare şi orientarea altor specialişti din punctul de
vedere al restauratorului. Cel din urmă deziderat constituie şi principalul motiv pentru care
acest prim volum publicat cu sprijinul Centrului de Restaurare - Conservare din Budapesta
ne-a reţinut atenţia.
Introducerea are menirea de a oferi şi precizări despre metodele de lucru şi
organizarea informaţiilor, despre condiţiile şi totodată, limitele, în care este nevoită să se
desfăşoare cercetarea, concepută ca una de teren, dar şi de arhivă sau bibliotecă. Am reţinut
aici din conţinutul unei fişe care se întocmeşte unui monument: un scurt istoric; vechimea şi
împrejurările apariţiei frescelor şi mobilierului; dimensiunile şi amplasarea lor în economia
construcţiei; descoperitorul; constatări privind tehnica de execuţie; încadrări stilistice şi
legături între ateliere; analogii; inscripţii de orice fel, medievale, dar şi mai târzii; schiţe;
descrierea stării de conservare, cu tipul degradărilor şi cauzele lor; studiul comparat al
deteriorărilor realizat cu ajutorul informaţiilor mai vechi; propuneri de conservare
specializată şi referinţe pentru execuţii adecvate în cazul refacerilor; fotografii şi schiţe.
Materiale prin care au fost cunoscute pentru prima oară o serie din înzestrările vechi ale
monumentelor şi care le-au surprins în alte stadii de conservare, sunt astăzi confruntate cu
originalele, orientând adesea la dispunerea sondajelor care să verifice dimensiunile unei
picturi sau ajută la indentificări ale scenelor prea degradate. Sunt reutilizate vechile şi foarte
valoroasele desene, schiţe; acuarele şi fotografii ale lui Huszta J6zsef, Balogh Jolan,
Debreczeni Laszlo, Storn6 Ferenc şi se consemnează istoria orală aplicată la monument.
Evident, toată această muncă de inventariere este limitată de lipsa unor
instrumente de lucru competente care să o orienteze spre edificiile deţinătoare de artă
plastică veche sau să faciliteze atribuirile cronologice. Literatura de specialitate şi lista
monumentelor istorice s-au dovedit baze de pornire sau puncte de referinţă prea limitate
pentru cercetarea lor. Cifrele sunt foarte sugestive: s-a apreciat că înafara celor 250 de
biserici intrate în program, ar mai trebui incluse alte 150.
Programul a luat ca referinţă pentru includerea în repertoriu a unui monument,
deţinătorul de astăzi, nu creatorii lui sau inventarului ori beneficiarii din diferite epoci.
Autorii au constatat însă unilateralitatea demersului lor datorită legăturilor dintre creaţiiie
artistice deţinute de diferitele comunităţi etnice sau confesionale ale Transilvaniei, a
extensiunii mai largi a unor forme de cult sau a circulaţiei meşterilor, aspecte care depăşesc
barierele etnice. S-a remarcat deja existenţa reprezentărilor cu Sfinţii Regi maghiari sau a
unor artefacte cu inscripţii în limba maghiară în biserici ortodoxe, precum tavanul pictat de
la Leşnic. Ar fi de exemplificat şi cu alte realităţi, spre exemplu cu cea a bisericilor catolice
devenite ortodoxe.
bogată
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Derularea cercetării a permis echipei să constate şi necesitatea implicării altor
- istorici, arhitecţi, sau a altor direcţii de investigaţie, cum ar fi cea a arhivelor
episcopale, care în mod firesc ar trebui să conţină informaţii despre intervenţii

specialişti

locale şi
asupra construcţiilor.
Volumul nu este o ediţie critică a surselor pe care autorii le întâlnesc, le dezvăluie
şi le identifică, ci una care punctează într-un mod festiv un stadiu la care programul a ajuns.
La data încheierii manuscrisului (martie 2002), 250 de obiective erau deja inventariate, din
care 74 cu documentaţii încheiate; mai mult de I O monumente au cunoscut, ca urmare a
documentaţei lor, intervenţii de restaurare pentru frescă şi alte 20 pentru mobilier. Pentru
acest prim volum au fost alese 52 biserici (unitariene, calvine, romano-catolice), alături de
Casa cu cerbi din Sighişoara. Toate acestea provin din judeţele Harghita, Cluj, Mureş,
Sălaj, Covasna, Hunedoara, Bihor, Alba şi Arad. Între Introducere şi Bibliografie se află
cele 53 de mici monografii ale monumentelor, aranjate în ordinea alfabetică a localităţilor,
însoţite în aproape toate cazurile de planimetrii, vederi exterioare sau/şi interioare, piese de
mobilier sau decoraţii parietale în ansamblu sau/şi în detaliu. Textele au fost restrânse la
datele esenţiale luate din teren, arhivă şi bibliografie, cea din urmă drastic selectată în
funcţie de ineditul pe care îl conţine. Nu a fost prevăzut un aparat critic, astfel că, deşi
posibil, nu este foarte uşor să distingi între noutăţile aduse prin actuala cercetare şi
informaţiile bibliografice mai vechi, să urmăreşti cine şi mai ales când a făcut identificări
de scene şi datări sau dacă autorii subscriu doar la ipoteze formulate anterior ori, cu
experienţa care le este recunoscută, propun altele noi. Ne întâlnim, deopotrivă, cu
documente deja publicate - e adevărat, nu in aceleaşi condiţii grafice şi fotografice foarte
prezentabile, dar şi cu decoraţii rămase necunoscute până acum, dezvăluite la reparaţii mai
vechi sau ca urmare a desfăşurării programului. Pentru valoarea pe care o au ca surse
implicabile în cercetarea unor aspecte de istorie medievală, ne-am oprit la câteva exemple
în care datele din teren au adus confirmări ale informaţiilor mai vechi (dar nesigure) sau au
pus în evidenţă şi alte documente iconografice din vechi ansambluri pictate, cu Judecata de
Apoi, Sf Gheorghe omorând balaurul, Sf Ecaterina, Sf ladislau, Sf Regi maghiari etc.
La Forţeni (p. 34) este dată scena cu Sf Mihail câmărind (sfărşitul secolului al
XV-iea), iar de la Petreni (p. 46) ne este prezentată una din crucile de consacrare. La
Iermata Neagră (p. 36), din pictura medievală citată de întreaga literatură ca dispărută, a
fost dezvăluită în anul 2000 parte din ea şi aflăm acum chiar despre existenţa a trei straturi
pictate. Primul este reprezentat, în primul rând, de mai vechi cunoscuta scenă a Sf
Gheorghe omorând balaurul, al doilea de o cruce de consacrare, zgâriată şi pictată~ iar
ultimul de Mettercia, cunoscută şi ea, ca şi Sf Gheorghe, din acuarele executate în anul
1862. Inscripţia pictată, care fusese copiată în acelaşi timp, s-a confirmat până acum doar
prin câteva litere fragmentare. De la Crăciunel (p.44), unde se cunoştea în secolele XVIIXVIII, că există o frescă figurată, de calitate foarte bună, au ieşit urme la reparaţii mai
vechi, dar acestea n-au fost văzute de specialişti; abia de la cele din anul 1996 se cunoaşte,
datorită unui sondaj, chipul unui sfânt rege cu globul cruciger, care se datează cu
probabilitate în secolul al XV-iea.
Cultul celor trei Sf Regi maghiari îşi înmulteşte sursele prin imaginile de la
Chimindia (p. 54) sau Sălard (p. 96). În primul caz, scoase foarte recent de sub tencuială,
frescele sunt aproape necunoscute, la fel ca şi biserica aflată în ruină. Aici restauratorii au
avut plăcuta surpriză de a depista mai multe tencuieli şi straturi de pictură diferite prin
tehnică, cromatică, calitate şi limba inscripţiilor. Laturile navei sunt ocupate de cei trei Sf
Regi care au inscripţii slavone (sud), şi de o Judecată (nord) cu inscripţie realizată din
minuscule gotice, în limba latină. Cele două straturi sunt datate în perioade diferite: primul,
în secolele XIV-XV, iar a doilea, în XV-XVI.
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Mai vechi informaţii despre pictura medievală a bisericii unitariene din Suatu (p.
46) sunt completate acum de constatări privind existenţa a două decoraţii parietale, din
secolele XIV şi XV. Sunt vizibile acum la interior o Pieta, dar şi o Judecată de Apoi
construită într-o manieră mai puţin întâlnită, cu forma circulară, cu figurile dispuse pe mai
multe planuri.
Noutăţi provin şi de la lmper (p. 50), locul în care se află o capelă romano-catolică
cunoscută ca modernă datorită unei transformări radicale din secolul al XVIII-iea. Pe două
suprafeţe de pe latura nordică au apărut însă fresce medievale. S-au descifrat deocamdată,
în cele trei tablouri, un călăreţ enorm (deasupra uşii sacristiei), presupus a fi ~f Gheorghe,
un stănt cu nimb şi martiriul unei sfinte.
La Saciova (p. 94), pe peretele nordic au apărut - se pare că singurele, fragmente
din legenda Sf ladislau, iar de la Sălard au scăpat de distrugeri părţi din fresca altarului. În
una dintre scene (pe sud) a fost identificată Fecioara tronând, înconjurată de patru
personaje: un stănt episcop, Sf Ecaterina din Alexandria, Sf Ştefan şi Emeric.
Ceea ce ni se prezintă ne convinge că demersul autorilor este unul care furnizează
istoricului o imensă şi variată bază documentară, mergând din secolul al XIV-iea până în
secolul al XIX-iea. Pe lângă furnizarea de documente iconografice şi epigrafice inedite sau
insuficient valorificate, se pot enumera între cele mai însemnate contribuţii ale activităţii
celor doi restauratori şi cronologii interne ale construcţiilor şi inventarului, date de
observaţii atente privind succesiunea tencuielilor şi a straturilor pictate, care alături de cele
ale arhitectului şi arheologului, constituie reperele certe ale etapelor de construcţie,
indentificări de meşteri, filiaţii între şantiere de pictură (spre exemplu, Dârjiu - 1419 şi
Mihăileni), sublinierea frecvenţei unei teme într-un anumit spaţiu sau a rarităţilor
iconografice (Suatu - Kyjatice, Sălard), filiaţii tematice între imagini cu suporturi diferite
(Sălard) etc.
Materialele publicate nu sunt singurele care se vor afla la dispoziţia altor
specialişti. Ni se face promisiunea ca în final, documentaţiile întocmite, de aproximativ 2080 pagini, vor alcătui o arhivă documentară accesibilă cercetării, atât în Ungaria, cât şi în
Transilvania. Originalele se vor afla la Âllami Miiemlek-helyreâllit<isi es Restaurâlâsi
Kozpont din Budapesta şi Transilvania Trust din Cluj-Napoca, iar copii color vor fi date la
arhivele episcopiilor căror aparţin bisericile şi la Kulturâlis Oroksegredelmi Hivatal.
Tervtar din Budapesta. Nu putem decât să regretăm că toată această imensă documentaţie
nu beneficiază şi de o formă digitalizată.
Rezultatele cercetării care ni se prezintă ne demonstrează, cu proporţii
semnificative că recuperarea valorilor istorice şi artistice ale Transilvaniei rămâne un
capitol deschis, dar obligatoriu, atât pentru salvarea lor, cât şi pentru a avea în circuit surse
care să ne faciliteze o mai bună înţelegere a realităţilor care le-au produs.
Ileana Burnichioiu

Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga". Institutul pentru
Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context
European, I, 2002, 224 p.
În peisajul nostru istoriografic, orice apariţie unei reviste noi trebuie salutată.
Cuvântul înainte din cuprins, devenit în text mai personalizat, sub titlul de Ars Historica
Archaeologicaque, pare a fi un fel de profesiune de credinţă, decât un program. Oricum de
notat este ca editorii şi-au propus "să reînviem spiritul critic, sănătos, uneori polemic, dar
cât se poate de apropiat de rigoriile viselor noastre ştiinţifice", în condiţiile remarcate ca
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de altele, atât de specifice României
"mare impas moral actual")
(p. 8). Le dorim colegilor noştri sibieni să reuşeaşcă să asaneze cât mai multe din racilele pe
care le ştim cu toţii, dar, concomitent, extrem de puţini avem "glas tare" şi, mai ales, scris,
pentru aceasta.
Subtitlurile revistei conţin şi compartimentul drag nouă: Medievistica. În numărul
de debut avem la îndemână un grupaj de trei articole. Toate sunt semnate de tineri. Ioan
Marian Ţiplic reabordează un subiect de arheologie politică: sistemele de apărarea
graniţelor; pentru istoriografie după o tăcere destul de lungă, pentru autor în egală măsură,
acesta vine să dubleze un articol identic, scris în limba germană, cu un an în urmă, cu
intenţia de a ne face serviciul de a nu-l mai citi decât în forma neaoşă de comunicare. Nu
împărtăşim cu mult entuziasm asemenea "servicii''. Istoriografia ar trebui să fie una
singură, nu defalcată pe destinaţii externe ori interne. Cine o practică citeşte orice şi oricum
pentru a se documenta asupra unei teme. Este în articolul discutat o grupare a istoriografiei
care, în limba română, nu a avut altă expresie decât un studiu al lui Kurt Horedt scris la o
distanţă cronologică care îl face greu de menţinut ( 1959).
Numismatica hunedoreană de ultimă oră este împărtăşită de patru semnatari (cam
mult pentru un efort de trei pagini de text real!). Autorii şi-ar fi putut remarca singuri
inadvertenţa cu care au discutat despre Mathias (nu Mattias!) al II-iea de Habsburg şi
despre Matei (!) (= Mathias I!) Corvin de Hunedoara. Este cel mai bun exemplu după care
ar trebui să ne lămurim definitiv că nu avem dreptul la o perpetuare în greşeală nici dacă
este configurată naţional. Cele zece monede sunt departe de a putea constitui o bază
serioasă pentru analize istorice, aşa încât recomandăm pe viitor publicarea simplă a
pieselor, ca izvoare numismatice, fără vreun acompaniament de altă natură.
Maria Crîngaci-Ţiplic abordează istoriografia monumentelor romanice din
regiunea Sibiului. Este un articol cuminte, destul de asemănător cu o mică lucrare de
seminar. Nu ne îndoim că problemele acestei teme sunt ceva mai numeroase decât acelea
relevate. Ne gândim, de pildă, la discuţiile fără capăt ale influenţelor şantierului de la Cârţa
în întreaga Transilvanie, apoi la conturarea unei arhitecturi ecleziastice de lemn, la
începuturile unor discuţii privitoare la funcţionalitatea unor monumente de epocă.
Una dintre concluziile generale este de notat. Tinerii sibieni îşi asumă o sarcină
istoriografică în lipsa unor mentori de referinţă. Împărtăşim tristeţea de a nu-i avea acolo
alături, lângă ei, dar le încurajăm dorinţa de a reclădi o ambianţă pierdută. Nu-i criticăm
pentru a nu-i mai vedea revenind; dimpotrivă, le-o dorim din inimă să o continue cu mai
multă grijă, pentru a nu mai culege decât laude.
Adrian Andrei Rusu
("încâlceală birocratică", "concurenţă brutală şi neelegantă",
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