DOCUMENTE INEDITE PRIVITOARE LA COMITATUL HUNEDOARA
IN SECOLUL AL XV-LEA

ADRIAN ANDREI RUSU

Informaţia documentară medievală a Transilvaniei este extrem de
bogată şi complexă. Adevărul acestei afirmaţii se traduce vizibil şi prin

dificultatea de întocmire a corpusului transilvan de documente medievale. 1n forma actuală de publicare a colecţiei Documenta Romaniae
Historica. C. Transilvania, documentele vor fi cuprinse, cît se poate
exhaustiv, pînă la sfîrşitul domniei lui Sigismund de Luxenburg (1437),
după care va fi necesară selecţia materialului după criterii diferite.
Anticipînd acest proiect al cercetărilor diplomaticii transilvane, ne
propunem, în rîndurile care urmează, să ne concentrăm atenţia asupra
referinţelor documentare locale, relative la fostul comitat Hunedoara
şi la posibilităţile lor viitoare de investigare şi publicare. Cu toate că,
fiind vorba despre documentele secolului al XIV-iea, comitatul este
unul dintre cele mai sărace, nu se poate spune că acestea sînt pe deplin
cunoscute şi valorificate. Oricum, acest compartiment cronologic îşi va
găsi o rezolvare relativ apropiată prin progresele colecţiei documentare
deja menţionate. Comparativ mult mai bogată, informaţia pentru secolul al XV-lea se grupează şi se sistematizează mai uşor.
Pe baza referinţelor subsumate, astăzi putem desemna pe principalii creatori şi păstrători de documente privitoare la regiunile hunedorene. Singurul for care a întrunit cele două calităţi a fost capitlul din
Alba Iulia. Situaţia a decurs din vecinătatea geografică a comitatului
Hunedoarei cu locul de adeverire. Oficialitatea a apelat la serviciile lui
în mod obişnuit, în timp ce feudalitatea autohtonă, copleşitor românească, a făcut-o obligat, din necesităţi social-politice. O parte restrînsă
::i. arhivei
capitulare s-a păstrat pînă astăzi în fondurile bibliotecii
Bathyaneum din Alba Iulia, în timp ce marea majoritate a celorlalte
documente au intrat încă înainte de 1918 în componenţa Arhivei naţio
nale maghiare din Budapesta. Dintre acestea din urmă, fotocopii după
unele documente, de pînă la anul 1437, au intrat în fotoarhiva Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca.
Ordinea emitenţilor se continuă prin cancelariile regale şi voievodale. In sfîrşit, de la mijlocul secolului al XIV-lea a început activitatea
de emitere a documentelor de către forurile locale, comitatense 1 • Evoluţia acestora, tot mai notabilă din secolul al XV-lea ar merita pentru
viitor o atenţie specială. Din păcate nici unul dintre emitenţii menţio
naţi nu a activat consecvent şi durabil în vederea constituirii unor
arhive.
Cele mai fidele păstrătoare ale documentelor medievale au fost în
schimb familiile nobiliare. Printre cele mai bogate a fost cu siguranţă
cea a familiei Cîncleştilor din Rîu de Mori. Arhiva lor, investigată deja
1 Primul document cunoscut, emis de comite
în 1333 (DIR.C XIV, vol. IV, nr. 153, p. 304).
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la 1868, de către primul genealog critic al familiei, se găsea la Aiud, de
unde a revenit mai apoi în părţile Hunedoarei. Solyom-Fekete Ferenc a
folosit-o şi el, publicînd chiar documente pe care primul nu le cunoş
tea2. Mai apoi, Csanki Dezso, a făcut trimitere la un fond Revay, în
care figurau alte documente familiare. Acest ultim fond, cercetat de
către arhiviştii bucureşteni în Arhivele statului din Bratislava, are un
conţinut mult prea modest pentru a-l considera ca singurul fond familial existent. Cauzele diversităţii referinţelor relative la arhiva Cîndeş
tilor rămîn în parte neelucidate. Presupunem că este vorba în principal
de două fonduri familiare, păstrate astăzi la Budapesta şi Bratislava,
rezultate din divizarea familiei, după mijlocul secolului al XV-lea, în
două ramuri, una moştenitoare a averii partimoniale din Haţeg iar cea
de-a doua constituindu-şi un domeniu nou, în părţile de nord ale Ungariei şi în Slovacia.
Alte arhive cunoscute au fost cele ale familiei Hosdati, publicate
aproape integral de către Solyom-Fekete3 , arhiva familiei Buda din Ga~
laţii Hunedoarei, valorificată superficial încă la sfîrşitul secolului al
XIX-lea de către Bojthe 0don4, cuprinzînd mai puţine documente pentru
epoca în discuţie, dar foarte preţioase. In anul 1941 a fost pentru prima
oară semnalată o altă arhivă familiară importantă, anume aceea a familiei Mara din Sălaşu de Sus 5 • Cu toate că ne lipsesc orice fel de date
privitoare la dimensiunile fondului, ţinînd seama de importanţa familiei în ambianţa Haţegului medieval, presupunem că este vorba despre
un fond bogat şi valoros. Cîteva trimiteri dovedesc exist2nţa, la începutul veacului al XIX-lea, unui alt fond familiar cuprinzînd documente
datate în secolul al XV-lea, respectiv cel al familiei Kcnderessi, tot di:-i
Sălaşu de Sus 6 • Urmele acestei arhive s-au pierdut. 1n sfîrşit, posedăm
cîteva date despre existenţa arhivei familiei Bethlen, provenind de astă
dată din împrejurimile Iliei7. !ntîmplător sau nu, alte documente de secol XV s-au strecurat şi în fonduri familiare care nu privesc în mod
special comita tul Hunedoara. Printre ele sînt de notat fondurile Kemeny.
2 Szab6 Kăroly, A Kendefiek a XIV, es XV-dik szâzadban. In: „Szăzadok",
11, 1868, p. 24, nota 1. Referinţele lui Solyom-Fekete, publicate tot în revista
„Szăzadok" (21, 1887, p. 34-36), localizează arhiva Cîndeştilor Ia castelul familial
din Cîrneşti. EI estima că totaliza circa 3-4.000 de documente, din care personal
a reuşit să copieze 200.
3 Solyom-Fekete
Ferenc, Egy os magyar telep Hunyadmegyeben. In: „A
Hunyadmegyei tărtenelmi es regeszeti tarsulat evkănyvei", 5, 1889, p. 75-137.
Iată cîteva corespondenţe: nr. 3 =Dl 43.167; nr. 5 =DI 45.773, 45.774; nr. 6 = Dl
45.957; nr. 7 =Dl 46.529; nr. 8 =Dl 46.764; nr. 9 =DI 46.960, 46.961; nr. 11 =Dl
47.135; nr. 13 =Dl 47.141; nr. 15 =DI 47.508. Vezi şi „Szt\zadok", 21, 1887, p.

36-40.

4
Bojthe Odăn, Hunyadmegyed sztrigymelleki reszenek es nemes csalddainak
t{jrtenete tekintettel a birtokviszonyokra, Budapesta, 1891. lnaintea lui, Solyom-

Fekete a dat cîteva
slavone.

informaţii

generale, amintind

şi

de
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a 15 documente-

5 Documenta histortam valachorum in Hungariam illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Ediţia Lukinich E. Budapesta, 1941.

° Cele

mai multe referinţe se găsesc la Kemeny Iosif, în colecţia sa manuTrimiterile se fac la o arhivă a lui Francisc Kenderessi din Sălaşu de Sm.
Vezi Cst\nki Dezso, Magyarorszdg tortenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban. Voi. V, Budapesta, 1913, comltatul Hunedoara, passim.
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Karolyi, Erdody etc., conservate astăzi, în cea mai mare parte, de către
instituţii externe. Mici fonduri familiare, odată, se pare, mult mai numeroase, au rezistat pînă în perioada interbelică, cu şansa de a fi aduse
la cunoştiinţa interesaţilor. Deţinătorii lor, urmaşi ai numeroaselor familii româneşti înnobilate pe parcursul timpului, le-au păstrat ca dovezi ale vechimii lor pe aceste meleaguri. 7 a
Valorificarea propriu-zisă a documentelor, şi în special publicarea
lor, începe din secolul al XIX-lea. Dintre istoricii români, Gheorghe Şin
cai a inaugurat investigaţia asupra documentelor medievale. Datorită
unor posibilităţi restrînse, Şincai a putut vedea puţine documente privitoare la romfmii hunedoreni, ceea ce s-a reflectat şi asupra înţelegerii
sale asupra situaţiei românilor din evul mediu. Şi atunci cînd este vorba
despre Hunedoara, Şincai apelează la colecţiile documentare ale unor
istorici de secol XVIII (Daniel Cornides, Ştefan Katona). Cu toate că
Hronica românilor nu a văzut lumina tiparului decît la sfîrşitul secolului al XIX-lea, iar colecţia sa de documente, Rerum spectantium, a
zăcut necunoscută multă vreme în bibliotecile Blajului, documentele înserate şi-au pc"1strat valoarea. 1n special în cea de-a doua lucrare, niciodată tipărită, există cîteva documente pe care nu le cunoaştem din alte
surse 8 •
Colecţia documentară a lui G. Fejer a cuprins intîmplător şi documente hunedorene ajunse în aceleaşi mari colecţii manuscrise, de secol
XVIII, la care apelase şi Şincai. Materialul se restrînge însă numai pînă
la anul 1440. Codexul lui Fejer9 prefigura soarta altor multe documente
hunedorene care aveau să mai fie publicate în perioadele următoare.
Aşa se face că documente interesînd direct teritoriul comitatului, privitoare la oameni din aceste părţi sau emise în Hunedoara, au intrat în
compunerea unor colecţii documentare generale 10 , a altora legate de teritorii geografice apropiate 11 sau mai îndepărtate 12 , de istorii familiare 13 ,
de istoria unor grupuri etnice 14 • G. Fejer mai merită amintit şi pentru
anexele documentare ale lucrării sale despre originea lui Iancu de Hunedoara15, primul grupaj documentar în care informaţia despre părţile hunedorene predomină.
7a

Se pot aminti printre altele familiile din

Silvaş etc.
8 Interesează volumul II care cuprinde
nuscrisul se păstrează la Biblioteca filialei

Băieşd,

Cinciş,

Păclişa,

Ponor,

intervalul cronologic în discuţie. MaAcademiei Cluj-Napoca, sub cota Ms.

rom. nr. 462.
9 Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, 43
voi., Buda, 1829-1844.
10 Teleki J6zsef, Hunyadiak kora Magyarorszcigon. Voi. X-XII, Pesta, 18531867.
li Pesty Fr. A Szoreny bcinscig es Szoreny vcirmegye tortenete. Voi. II, Budapesta, 1878.
12 Mihalyi Ioan, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV. Sighetu!

Marmaţiei, 1900.
13 A r6mai

szent birodalom gr6f szeki Teleki csalcid leveltcira. Vol. I-II,
Budapesta, 1895.
u Szekely okleveltar. Voi. I-VIII. Cluj-Budapesta, 1872-1934; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, Vol. I-V, Sibiu, 1892-1975.
1ş G. Fejer, Genus, incunabula et virtus loannis Corvini de Hunyad regni
Rungariae gubernatoris, argumentis criticis illustrata. Buda, 1844.
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Mai laborioasă a fost pentru diplomatica transilvană activitatea colecţionarului Kemeny J6zsef. Numeroasele sale volume manuscrise s-au
aflat după mijlocul secolului al XIX-lea la îndemîna cercetătorilor prin
intermediul Muzeului ardelean 16• Continuînd tradiţia inaugurată de Şin
cai, într-un context mai stimulativ şi mai receptiv, Ştefan Moldovan a
operat o selecţie utilă între documentele adunate de Kemeny. Publicate
iniţial în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură" şi continuate şi în „Transilvania", ele au fost puse cu adevărat în circuitul ştiinţific românesc
de către monumentala culegere iniţiată de Eudoxiu Hurmuzaki 17 • Asupra
tuturor acestor documente a planat şi planează încă suspiciunea asupra
autenticităţii lor, cunoscută fiind activitatea „fantezist-creatoare" a colecţionarului Kemeny 18 • Colecţia de documente-copii ale lui Kemeny
oferă posibiltăţi multiple de reluare a discuţiei asupra conţinutului ei.
In primul rînd, o colaţionare Kemeny-Hurmuzaki constată destul de
dese depărtări de Ia textul manuscris, datorate fie unor greşeli de lectură, fie unora de tipar, amplificate în cursul celor două ediţii. Se poate
afirma că materialul documentar manuscris a rămas incomplet valorificat chiar şi numai atunci cînd este vorba despre românii transilvăneni
în general, dar şi pentru cei hunedoreni în special1 9 • Datorită unor posibilităţi actuale de confruntare a copiilor cu originalele, a ieşit la iveală
o altă practică, necunoscută, întrebuinţată în formarea corpusului kemenian. Este vorba despre o constantă tendinţă de substituire a unor
antroponime slavo-române de felul Basarab, Iaroslav, prin altele neconcludente ori chiar împrumutate din calendarul catolic. Sîntem deci
în măsură să afirmăm că nume ca Urban au fost imcompatibile cu realităţile din Haţegul secolului al :XV-lea, iar documentele care le cuprind
sînt ori „prelucrate" ori întru-totul falsificate. 20 De asemenea, aproape
întotdeauna, numirile de localităţi au fost redate în forma maghiarizată
modernă şi nu în cea a documentelor. Kemeny şi copiştii săi au prescurtat apoi textul unor documente, înlocuind pasaje întregi, nu întotdeauna
cu formulări stereotipe, cu preanemulţumitorul etc. 21 •
Concepţiile pozitiviste, comune pentru epoca de sfîrşit a secolului
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, au avut importanţa lor şi
în legătură cu publicarea documentelor medievale hunedorene. SolyomFekete a iniţiat pentru prima dată publicarea unor documente strict legate de Hunedoara prin intermediul Societăţii de istorie şi arheologie a
16 Păstrate

tot în fondurile Bibliotecii filialei Academiei din Cluj-Napoca,
în principal trei serii: Diplomatarium, Supplementum diplomatari şi Appendi;r diplomatari. Documentele sînt aranjate cronologic iar prima
serie are şi un indice de nume şi lucruri.
17 Documente privitoare la istoria românilor. Vol. I/2, 11/2, Bucureşti, 18901891.
lS Francisc Pall, Diplomatica latină cu privire la Transilvania (sec. XI-XV).
In: Documente privind istoria României. Introducere. Voi. II. Bucureşti, Ed. Acad.
R.P.R., 1956, p. 318-319.
19 Iată cîteva exemple: 9 şi 18 febr. 1439 (Supplementum, III, p. 205-206)~
1 mai 1446 (Appendi;r, V, p. 237-238): 5 iulie 1447 (Diplomatarium, III, p. 147149); 12 mai 1464 (Diplomatarium, III, p. 269-271) etc.
20 Vezi
documentul din 12 ianuarie 1453 (Hurmuzaki, Documente... II/2,
p. 90-91).
21 Spre exemplu: 25 august 1404, Supplementum, II, p. 341, = Dl 29.454.
volumele

formează,
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comitatului. Prima serie de documente, publicate în 1882 în volumul
întîi al publicaţiei numitei societăţi, relevă deja pe paleograful valoros
şi pe istoricul tendenţios. In volumele II şi IV se continuă suita documentelor, către sfirşit observîndu-se o grupare mai sistematică a lor, pe
teritorii geografice mai restrînse (Valea Jiului şi Zarand). El însuşi ne-a
dezvăluit faptul că intenţiona să constituie un prim corpus de documente hunedorene 22 • Moartea sa în 1909 a oprit materializarea acestui
proiect. Documentele publicate nu au reprezentat clecit o parte a celor
adunate. Inserarea completă a documentelor în Arhiva naţională maghiară din Budapesta s-a produs după ce Csanki Dezs6 a întocmit cunoscutul său repertoriu asupra informaţiei documentare a epocii Huniazilor. Prin străduinţele cercetătorilor Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca, colecţia Solyom-Fekete se găseşte astăzi fotocopiată, în. păstrarea Bibliotecii filialei Academiei din aceiaşi localitate,
aşteptîndu-şi cercetătorii.

Monumentalul repertoriu a lui Csanki Dezs6 23 , amintit deja, a oferit o largă posibilitate ele cunoaştere a unor surse documentare medievale, fără să fie exhaustiv. Faţă de anul 1913, fondurile arhivei buda{)€stane au crescut de aproape patru ori, cu mari şanse de a conţine şi
alte, multe documente relative la Hunedoara. Cel mai mare beneficiu
pe care lucrarea lui Csanki l-a adus istoriografiei a rămas semnalarea
propriu-zisă a documentelor, căci conţinutul lor nu a fost nici măcar
regestat. Este adevărat, unele documente au fost pe larg investigate, dar
marea lor majoritate a rămas insuficient valorificată. Lectura superficială a altor documente a dat naştere unor greşeli de interpretare pe
care o întreagă istoriografie le moşteneşte şi le preia necritic de mai
bine de jumătate de secol.
Importante pentru cunoaşterea surselor locale, transilvane, ale informaţiilor secolelor XIV-XV au fost cataloagele editate pentru colecţiile marilor biblioteci ale Transilvaniei, a celor din Cluj şi Alba Iulia
în primul rînd. Grupate sub formă de regeste, acestea cuprind şi informaţie relativă la părţile hunedorene. Regestele au lăsat însă deoparte
detalii sau nume de locuri şi persoane ce nu făceau obiectul direct al
actelor, lipsindu-ne prin aceasta de informaţii preţioase.
Suita publicaţiilor izolate, nu prea numeroase de altfel, a luat sfirşit în 1946 2·1• Mai apoi, iniţierea publicării, de către cercetătorii maghiari,
a documentelor domniei lui Sigismund de Luxemburg 2 \ a venit cu beneficiul unor noi semnalări documentare, oprite din păcate de prea mult
timp la anul 1410. Conţinutul riimîne în continuare ascuns în spatele
unor regeste modeste ca întindere.
Vezi „Szăzadok", 21, 1887, p. 35.
Op. cit., p. 3-249.
Virginia Sacerdoţeanu, Un document de la regele Ungariei, Mateiaş Corvin. In: „Revista arhivelor", 8, 1946-1947, p. 321-:129.
25 Zsigmondkori okleveltcir.
Vol. I-II/l-2. r:diţia Mă.lyusz Elemer, Budapesta, 1951-1958.
22

23
24
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Ultimul mare grupaj de documente care a văzut lumina tiparului
în 1973, s-a referit la domeniul cetăţii Hunedoara, constituind meritul
profesorului Iosif Pataki 26 • Felul în care au fost restituite este unul din
pogibilele modele moderne utilizabile .

•
Documentele pe care le prezentăm în continuare sînt alese intenţio
nat ain diverse fonduri din ţară şi străinătate*. Ele se grupează prin
informaţia cuprinsă, mai ales pentru teritoriul de nord al fostului comitat Hunedoara. Publicarea lor o înţelegem ca o pledoarie pentru reluarea valorificării izvoarelor scrise medievale, doar ca un început al unei
continue restituiri de informaţii istorice.
1. Alba Iulia, 2 august 1434. Document semnalat de Csanki (V, p. 77,
89), aduce informaţii noi asupra stăpinirii satului dispărut Fenes
(=Brazi) şi al celui existent Bejan-Tîrnăviţa. Proprietari ai lor sint nobilii din familia provenită din Brănişca. Capitlul din Alba Iulia înregistrează faptul că la 1434 fii lui Andrei, anume Ladislau, Petru, Nicolae şi Ioan, au zălogit, pentru suma de 25 de florini de aur, lui George
şi fiului său Blasiu, cele două sate menţionate. Actul ne dezvăluie că
zălogirea de care se vorbeşte a fost făcută de un alt membru al familiei,
Gerhard, fiul lui David, fiilor lui Andrei. Se formulează condiţia restituirii satelor în cazul achitării de către proprietar, a sumei în discuţie.
Actul inserează una dintre primele învoieli intrenobiliare locale.
Dintre cele două sate, Fenes-ul (Brazii), dispărut în hotarul comunelor de astăzi Şiomuş şi Brănişca, este singurul antemenţionat documentar. Numele provine din românescul brazi, tradus în limba maghiară.
Este un toponim medieval intîlnit prin compunere şi la numele altor
sate din ţinuturile hunedorene (Fenyalat =Sub brazi - disp. intre Nucşoara şi Mălăieşti; Fenestorok = Strîmtoarea cu brazi, Brazi, intre
Riu de Mori şi Clopotiva). La 1292 satul apare deja într-un document
ca locuit de români şi stăpînit de nobili maghiari din neamul Akos,
instăpîniţi şi la Guarasada şi la Ilia 27 • In anul 1418 apare din nou în
documente în forma Fenywfalua (=Satul Brazi) 28 • In intervalul celor
două menţionări satul trebuie să se fi împărţit între mai mulţi proprietari, printre care şi nobilii din Brănişca. Celălalt sat intră doar cu această
ocazie în informaţia medievală scrisă.
2. Turda, 10 februarie 1448. Documentul, regestat de Szabo K. în
189029 , are o valoare deosebită. El aparţine unei categorii relativ restrînse de documente, pentru prima jumătate a secolului al XV-lea, cunoscute sub numele de diploma armalis.
* Adresez mulţumirile cuvenite cercetătorului Konrad Gundisch pentru ajutorul dat în vederea publicării documentelor.
26 Domeniul Hunedoara
la începutul secolului al XVI-Zea. Studiu şi documente. Bucureşti, Edit. Acad. R.S.R., 1973.
2'7 DIR.C. XIII, vol. II, nr. 429, p. 389.
28 Csanki D„ op. cit., p. 90.
29 Szab6 Karoly, Az Erdelyi Miizeum eredeti okleveleinek kit•<mata (12321540). Budapesta, 1890, p. 62, nr. 296.
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Iancu de Hunedoara recompensează prin acest act pe credinciosul
magistrul Petru, fiul lui Iacob, de Berekzow, acordîndu-i un blazon
şi toate drepturile care decurgeau din acest fapt. Personajul ca atare,
provine dintr-o localitate hunedoreană, identificată cu Bîrsăul. Pînă la
1440 localitatea ţinea de autoritatea voievodului (ad honorem wayuodatus . .. pertinuisse)3°, după această dată fiind donată lui Iancu. 1n intervalul 1440-1448 trebuie explicată apariţia acestui nobil de Bîrsău. Doar
cu titlu ipotetic am putea presupune că respectivul Petru era fie originar din Bîrsău şi avea pămînturi în alte părţi, fie Iancu îl înzestrase
la rîndul său din posesiunea sa din Bîrsău. Oricum, la începutul anului
1448, Petru nu mai are nevoie de pămînturi pentru a-şi justifica titlul.
Diploma îi conferă blazonul şi o serie de privilegii speciale cuvenite
unei categorii nobiliare: dreptul de flamură în campanie militară, în
duelul din turnire, cu lancea, dreptul la cort propriu şi pecete inelară.
Deosebit de importante sînt meritele enumerate. In primul rînd este
vorba despre o succintă descriere a dezastrului de la Vama (10 noiembrie 1444). Se specifică sorţii incerţi ai bătăliei, apoi intervenţia ienicerilor şi se trece peste sfîrşitul luptei, terminată cu victoria lui Murad
al II-lea şi moartea lui Vladislav I. Al doilea eveniment în care beneficiarul a fost implicat a fost acela al luptelor din noiembrie-decembrie
1446 purtate împotriva regelui Frederic al III-lea de Habsburg. 1n cursul
luptelor şi al devastărilor produse de armata guvernatorului în Austria
şi Stiria, Petru este rănit grav de o săgeată, în grumaz, după cum pare
a sugera figura de pe blazon. Reflectarea fidelă a serviciilor aduse de
către simbolistica blazonului (capul de turc şi rănirea prin săgetare) ne
sugerează originea sa socială. Ostaşul reprezentat este înarmat ca un
luptător pedestru, prin coif şi scut mai ales. De aceea se poate spune
fără greşeală, că avem de-a face cu un reprezentant al micii nobilimi,
ferventă susţinătoare a politicii marelui voievod.
Blazonul propriu-zis (fig. 1), semnalat încă de Szabo, a fost cata·logat, dar descris doar parţial şi fără nici un fel de consideraţii, de către
D. Radocsay 31 • Aşezat în partea stingă sus, se înscrie într-un dreptunghi
de ll,2X8,8 cm. Chenarul, lat de 0,9 cm, este colorat într-un verde des:..
chis, pastelat. Pe un cîmp aurit, străbătut de vrejuri albe, discrete, se
aşează blazonul propriu-zis. Scutul, fără să aparţină unui tip heraldic
bine definit, are fondul de un albastru închis. 1n mijloc, dintr-o coroană de aur cu trei flori trilobate şi spini intermediari, se ridică un
oştean înveşmîntat în cămaşă de zale, sugerată prin ondulaţii fine de
culoare albă pe un fundal albastru. El poartă o glugă roşie ce îi cade
pe umeri, terminîndu-se cu un tiv caroiat. Trăsăturile feţei, fără barbă,
se detaşează clar de sub o cască „pălărie de fier". In mina dreaptă ţine
o spadă, în timp ce cu stinga, îndepărtată de corp, într-o poziţie ce se
vrea spaţializată, o pavăză roşie cehă. Deasupra scutului este un coif
simplu, cu viziera lăsată. O coroană identică cu cea de pe scut prinde o
mantie de culoare albastră închis în exterior şi albastru deschis în insău,

so Teleki J6zsef, op. cit., vol. X, nr. 39, p. 91.
at Gotische Wappenbilder auf ungarlschen Adelsbriefen. In: „Acta Historiae
Artium", 5, fasc. 3-4, 1958, p. 356.
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Fig. 1

Blazonul lui Petru de

Bîrsău

terior, desfăşurată în falduri bogate în jurul scutului. Din coroana iese
un bust de turc cu turban alb, haină albastră şi guler alb. Trăsăturile
feţei sînt foarte bine redate.
Valoarea documentului constă în primul rînd în faptul că este vorba despre prima diplomă armalis cunoscută, emisă în voievodatul Transilvaniei32. Jn acelaşi timp este a doua cunoscută de la Iancu de Hunedoara, după cea emisă la Timişoara, în 13 octombrie 1447, pentru familia Pogany, şi singura sa piesă cunoscută relativă la părţile voievodatului. Dimensiunile cîmpului, forma de aşezare a componentelor, decorul fundalului, dovedesc asocierea ei cu alte însemne heraldice asemănătoare ale celei de-a doua perioade de răspîndire a tipurilor gotice
din regat (1435-1456). Deşi emisă la Turda, în Transilvania, piesa ca
atare nu este suficientă pentru a argumenta existenţa unui centru
local, creator de astfel de opere artistice. Ceea ce este sigur este faptul
că meşterii s-au deplasat alături de curtea lui Iancu de Hunedoara. Este
de remarcat siguranţa liniilor desenului şi vioiciunea culorilor. Ca elemente noi, între componente, pot fi remarcate figura de otoman, pelerina ce îmbracă scutul, oşteanul rănit cu echipamentul său.
32

Ibidem.
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asemă

nătoare unor români hunedoreni mult mai merituoşi decît acel Petru
din Bîrsău. Multe steme nobiliare trebuie că îşi au originile din acea
epocă a lui, mai receptivă decît altele la ilustrarea simbolică, heraldică,
a apartenenţei de clasa privilegiată. Selecţia aleatoare a timpului ne-a

transmis însă numai documentul de la 1448.
3. Buda, 29 februarie 1464. Aparţine colecţiei Solyom-Fekete şi
este necunoscut din alte surse.
La porunca personală a lui Matia Corvinul este redactat un privilegiu pentru nobilii Blasiu şi Nicolae de Răcăştia, în legătură cu transferul cincizecimii regale percepute din satul Lindjina (astăzi Izvoarele,
comuna Teliucul Inferior) de la oameni şi iobagi (populos et jobagiones).
Răcăştia, menţionată încă la mijlocul secolului al XIV-lea, a dat
mai multe familii nobiliare modeste ca importanţă, care s-au delimitat
mai ales după cel de-al treilea sfert al veacului al XV-lea 33 • Este greu
de precizat care ar putea fi faptele excepţionale, cel mai probabil militare, la care au luat parte cei doi beneficiari. Satul Lindjina, la 1453
menţionat ca aparţinînd cetăţii Deva 34 , era la data documentului nostru
un sat bine cuprins în procesul de feudalizare. Cnezii locali au fost
pentru prima dată înregistraţi la 1446 35 • Ei vor rămîne în stăpînirea
satului în toată durata secolului al XV-lea şi la începutul secolului al
XVI-lea. In această lumină este explicabilă concesiunea regală limitată,
privind doar darea cincizecimii.
4. Buda, 27 august 1471. Actul a fost publicat cu lacune şi greşeli,
în 1791 de către Szeredai Anton şi apoi regestat încă în anul 1889 de
către Beke Antal3 6 •
Ca urmare a plîngerii capitlului din Alba Iulia, aflăm despre castelanii cetăţii Hunedoara că şi-au însuşit pe nedrept dijma din teritoriul comitatului, cuvenită forului eclesiastic. Puţin cunoscută în comitat, această obligaţie feudală nu poate avea un cuantum prea însemnat,
deoarece în mod obişnuit nu o plăteau decît credincioşii catolici. Atitudinea castelanilor de la Hunedoara faţă de această dare pare să aibă
antecedente locale mai vechi căci altfel nu ne-am explica precizarea
preventivă a documentului pentru castelanii viitori (futuris castelanis).
Este cunoscut faptul că slujbele regale, inclusiv castelatura, erau beneficiare. Cu toate acestea, încă din secolul al XIV-lea, rapacitatea unor
slujbaşi sau insuficienţa unor venituri realizate din castelanie a dat naş
tere unor numeroase abuzuri, chiar şi vizavi de bunurile bisericii. Deoarece este vorba despre mai mulţi castelani în cetate, castelani ce pot
fi George Lackfi şi Ioan de Polyen (sat disp. lîngă Grind şi Lasău), menţionaţi la 1477 37 , abuzul este în parte explicabil. Este greu de crezut că
Csânki D., op. cit., p. 130, 221.
Idem, op. cit., p. 106.
Idem, op. cit., p. 106, 201.
JG Szcredai Anton, Notitia veteris et novi Capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae .. ., Alba Iulia, 1791, p. 105; Beke Antal, Az erdelyi Kdptalan leveltara
Gyu.lafehervcirt. Buaapesta, 1889, p. 75, nr. 336.
a1 Magyari Kâroly, Regestcik Als6fehervcirmegye leveltarcib6l. In: Tortenelmi
tar", 8, 1907, p. 96.
33

84
35
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în situaţia dublării funcţiei abuzul s-a făcut dintr-o necesitate foarte
personală a celor doi. Rămînerea în funcţie, un timp îndelungat după
comiterea unei încălcări de atribuţii, ar fi fost problematică. Ni se pare
deci că acţiunea se poate justifica prin insuficienţa ventiurilor domeniului cetăţii pentru întreţinerea aparatului administrativ şi a monumentului propriu-zis. Situaţia se justifică şi în condiţiile concurenţei cetăţii
Deva la repartizarea bunurilor regale din interiorul comitatului.
5. Alba Iulia, 17 august 1472. Aparţinător vechii colecţii a lui Solyom-Fekete, nu a fost înregistrat de nici o altă referinţă. Şi acest
ultim document este legat de părţile din preajma rîului Mureş.
Obiectul actului îl constituie o posesiune dintr-un sat dispărut,
Eche, situat undeva în preajma localităţilor de astăzi Pestişu Mare şi
Batiz. Antemenţionat încă de două ori38 , satul are şi el caracteristicile
regimului de proprietate ale zonei în care se încadrează. Nobilimea stă
pinitoare este integrabilă păturilor mici şi mijlocii ale clasei stăpîni
toare. Şi în acest caz satul este împărţit intre mai mulţi proprietari.
Printre ei, Petru Wak (Orbul) din Bacea stăpînea o bucată de pămînt
valorind 34 de florini de aur pe care o vinde cu toate cele ce ţin de
ea unei familii din Pestişu Mare. Prezenţa numitei Sofia, soţia lui Blasiu Bodor, în postura de cumpărătoare alături de soţ, nu este obişnuită.
Ea se justifică numai printr-o contribuţie personală la preţul posesiunii
cumpărate. Apelativul feminin, propriu panteonului ortodox, ar putea
ascunde pe o româncă înzestrată, aparţinînd unei familii cneziale sau
nobiliare apropiate.

ANEXE

1

1434 august 2, (Alba Iulia)
Capitlul din Alba Iulia fnregistreazii transferul ziilogirii posesiunilor Feneş
Bejan-Tfrnăviţa, ale lut Gerhard, fiul lui David, de la rudele sale Ladislau,
Petru Nicolae şi Ioan, fut lui Andrei de Briinişca, către George şi fiul siiu Blasiu,
de Brănişca. Achitfnd suma de 25 de florini de aur, George se obligă să restituie
posesiunile fndată ce proprietarii vor înapoia suma împrumutată.
şi

2

1448 februarie 15, Turda
Iancu de Hunedoara conferă magistrului Petru, fiul lui Iacob, de Birsău,
un blazon nobiliar fmpreună cu toate drepturile ce decurg din acest fapt, ca răs
plati1 pentru serviciile aduse de acesta fmpotriva turcilor, fn lupta de la Varna,
şi împotriva lui Frederic al 111-lea de Habsburg.

aa Csanki D., op. cit., p. 87.
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3

1464 februarie 29, Buda

Matw, regele Ungariei, acordă nobililor Blasiu şi Nicolae de Răcăştia, cincizecimea regală percepută de la oamenii şi iobagii din Izvoarele (Lindjina), în comftatul Hunedoara. De asemenea transmite o poruncă stringătorilor şi administratorilor acelei dări.

4

1471 august 27, Buda

Matia, regele Ungariei, ascultînd plingerea capitlului din Alba Iulia, poruncastelanilor cetăţii Hunedoara să nu mai îndrăznească a lua sau tulbura
perceperea dijmelor cuvenite capitlului, din teritoriul comitatului.

ceşte

5
1472 august 17, (Alba Iulia)

Capitlul din Alba Iulia adevereşte că Petru Wak de Bacea a vîndut posesiunea sa Eche, din comitatul Hunedoara, cu toate cele ce ţin de ea, lui Toma fiul
lui Blasiu Bodor de Pestişu Mare, soţiei sale Sofia şi moştenitorilor lor, pentru
suma de 34 de florini de aur.

DOCUMENTS INEDITS CONCERNANT LE COMITAT DE
HUNEDOARA AU XVe SIECLE
Resumme
L'article passe en revue Ies autorites emettrices et celle qui gardent Ies documents medievaux concernant le comitat de Hunedoara; on poursuit l'evolution
de la publication de ces sources le long des XIX"-XXe siecles; on souligne Ies
posibilites de la restitution et la necessite de leur publication pour connaitre l'histoire de la Transylvanie.
Les cinq documents publies dans la deuxieme partie, choisis des divers fonds,
concentrent l'information sur Ies parties du Nord du comitat surtout. Chaque
document est interprete separement et integre parmi Ies surces deja connus.
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Nos, Capitulum ecclesie Transsiluane, memorie commendamus quod Ladislaus,
filius Andree de Baranchka, I in sua, necnon Petri, Nicolai et Johannis, fratrum
suorum, personis, coram nobis personaliter constitutus I dixit, retulit et taliter est
confessus quod licet ipsi a nobili viro Georgio de eadem Baranchka I duas possessiones, Fenes et Besen vocatas, in comitatu Hwnyad existentes, pro vigintiquinque
I floreni auri puri plene persolutis, titulo pignoris, habuerint, tamen quia receptio
et remutatio I earundem ad Gerhardum, filium David de eadem, racione proximiorum consaguineitatisl pertinere I dinosceretur. Obhoc ipsi easdem duas possessiones eidem Gerhardo rehabitis, predictis vigintiquinque I florenis auri ab eodem
remisissent et res[igna]ssent2 tali tamen condicione mediante quod quicumque I
idem Georgius aut Blasius, filius eiusdem, easdem duas possessiones ab eodem
Gerhardo I redimere et remutare possent extunc ipsi rehibitis dictis vigintiquinque
florenis auri easdem eidem I Georgio aut filio eiusdem remittere et resignare
teneatur, difficultate absque omni; ad quod se I idem Gerhardus sponte obligavit
coram nobis harum nostrarum testimonio litterarum.
Datum I feria secunda proxima post festum advincula beati Petri apostoli,
anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.
Arh. Naţ. Magh. Dl. 45.003 sau 45.008 (fotocopie ne87, fasc. l, nr. 4. Copie microfoto Arh. Statului Bucureşti, rola 25/Cehoslovacia, cadrul 9.
Orig. hîrtie, cu urme de pecete rotundă aplicată pe
verso.

1

2

Corect consanguineitatis.
Parţial acoperit de banda de hlrtie

susţinătoare

a

peceţii;

completat

după

sens.

Nos, Johannes de Hwnyad, regni Hungarie gubernator etc„ memorie I commcndamus tenore presentium significantes quibus expedit universis: suadet ratio virtutibus equare I prima luadis lavamque meritorum copiam paribus ornamentis conservare, rebus etenim humanus 1 id I magis offertur consentaneum, ut si et virtus
ipsa digno estimabitur precio et dulcorata patentibus I commodis opera discretione
dumfera merientur sane; igitur, consideratis et in memoriam nostram revocatis I
rnultimodis fidelitatibus et fidelium serviciorum gratuitis meritis sinceris complacentys atque I virtuosis gestis nobilis magistri Petri, fily condam Jacobi de Berekzow, quibus ipse sacre regni Hungarie corone demumque nobis, primo videlicet cum nos cum serenissimo principe I domino Wladislao, Hungarie, Polonie etc.
rege, domino nostro gracioso, levato valido suo exercitu contra I sevissimos turcos,
crucis christi persecutores, procesissemus et penes Nigrum Mare, in quodam loco I
Warna vocato castrametati, cum nefandissimo turco Amurath, domino scilicet turcorum, ac I ipsius visiri homini orrenda2 potentia letale prelium commisissemus,
idem magistri Petrus, tamquam I fidelis athleta patrie ac defensor, hostes, ipsos
irruit et plurima animositate roboratus non modica militaria I opera exhibet et ostentat et dum, nesciretur cui parte victoria e celo donaretur, quosdam peditcs
wlgo I janchaar penes nostrum latus aggreditur et eorum turmas segregari cupienti, grave wlnus ibidem I fuit [ex]primatum 3 , sed ante ex tam grave wlnere
eius virtus [...] 4 absit quin maiora fidelitatis opera [...]ercere5 desiderat et procurat sedam6 enim I dum post alias nostras exercitus in quibus nobiscum adherat
contra serenissimum dominum Fridericum, regem Romanorum, pro recuperatone'
sacre corone I nostrum exercitum movissemus, regnique Austrie et Stirie preda
gladio et igne vastassemus, prefatus rnagister Petrus in nostris sarvicys ibidem
viriliter cetans, I similiter gravis sagitte pertulit wlneris et grata servicia studuit
cum sui sanguinis effusione exhibere et licet rnultiplura fecerit gratia serviciorum I
hec cum premissa dumtaxat tero quoddam sepedictum signe futurorum recordio
duximus transeunda, intuitu quorum volentes sibi nostram exhibere benevolcnciam I favorosam hec arma sew nobilitatis insignia que in principio sew capi te
presentium arte pictoria figurata sunt, ac latius expressata I eidem magistro Petro
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suisque heredibus et posteritatibus necnon fratribus universis, anima deliberato ac
ex certa scientia necnon auctoritate nostre gubernacionis qua I fungimur8, dedimus, donavimus et contulimus ymo damus, donamus et conferimus concedimusque
et presentibus elargimur, ut ipse suique fratres et posteritates I universi, predicta arma sew nobilitatis insignia, more aliorum nobilium similiter armis utentium a modo in antea et imposterum ubique locorum videlicet I in prelys hastiludys duellis torneamentus alys omnibus atque singulis exercitys nobilibus videlicet
et militari bus necnon sigillis anulis 8 torquis I velis papilionibus sive tcntorS·s et
generaliter in quarumlibet rerum et expedicionum quibus sub mere et nobilitatis
sincere titulo quali ipsos I a quibuslibet condicionis et dignitatus hominibus dicti
nomnari, appelari ac reputari, gerere, gestare ac omnibus et singulis generis honoribus et libertatibus I quibus ceteri proceres nobiles et alienes regni dicti similiter armis utentium quorumlibet consuetudine vei de jure facti sunt et gavisi,
frui valeant atque I gaudere possent. Harum nostrarum, quibus sigillum nostrum
est appensum vigore et testimonio literarum mediante.
Datum Torde, feria quinta proxima I ante dominicam Reminiscere, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo.

[Pe verso

însemnări

din secolele XVII-XIXl
B.C.U. Cluj-Napoca, Colecţia diplome de înnobilare,
nr. 2. .
Original pergament, 43,6X31,2 cm, cu blazon pictat
policrom în colţul din stinga sus. Pecete atirnată
pierdută.

1 Lectură nesigură.
2 Ibidem. horrenda?
3
4

5

Nesigur, începutul ros. Posibil şi propinatum.
Cuvînt indescifrabil, locul ros din cauza plicaturii.
Inceputul ilizibil. Probabil exercere.

s

Lectură nesigură.

7

Astfel în original, corect recuperatione.

8

Lectură nesigură.

[Comissio]1 propria domini [regisJ"
Nas, Mathias, [dei gracia]3, rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. memorie
commendamus tenore presentium significantes, quibus I expedit universis, [quod
nas, con]sideratis 4 fidelibus sarviciis fidelium nostrorum nobilium Blasii et Nicolai
de Rakosd per I eos primum s[acri ... ]5 regni nostri Hungarie corone et expost
maiestati nostre, in nonnulis rebus constanter exhibitis I et impensis, quandam
possessionem eorundcm Blasii et Nicolai de Rakosd, Lenchsina vocatam, in partibus nostris I Transsiluanis, in com[it]atu 6 de Hwnyad existentem, consequenter vero
universos populos et jobagiones ipsorum Blasii et I Nicolai in dictam L[en]chsina 7
pro tempore commorantes a solucione proventuum quinq[u]agesimalium 7 in de dictis partibus I Transsiluanis regie [m]aiestati 7 in singulis annis more soli to provenire debentium, ex gra[cia]m 7 nostra speciali in perpetuum I duximus eximendum
[et]7 supportandum ymmo eximimus et supportamus atque omnio exoner(a]mus 7
presentium per vigorem. Quocirca vobis f[idel]ibus 7 nostris dicatoribus et extractoribus unacum administratori bus huiusdem provencium quinquagesimalium I in prescriptis partibus [nostrisF Transsiluanis pro tempore constitutis prcscncium noticiam habituris [har]um 7 serie firmissime I mandamus quatenus [a mo]do~ imposterume populos et jobagiones memoratorum Blasii et [N]icolai' de Rakosd in possessione I eorundem Len[chsinaF [nunc]9 pro tempore commorantes ad solucionem dictorum proventium [quinq]uagesimalium 7 contra I[ ..... .]1° I aut rebus eor[rum ... )1
impedire vei dampnificarc nunque prcsumatis et ncque su[... m]odo 7 aliquali
grade I nostre sub obtcntu. Presentes autcm post eorum lecturam sempcr reddatis
presen tanti.
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Da[tu]m' Bude feria quartam I post domi[cinam]7 Reminiscere an[no dimini]U
millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto.
Naţ. Magh.
clară). Fotocopie

Arh.

Dl. 45.003 sau 45.008 (fotocopie nela Biblioteca Filialei Cluj a Acad.

R.S.R.
Orig. hîrtie cu

rosături in
protejată aplicată sub text.

1
2
1

Ros din cauza plicaturii, întregit

după

jurul plicaturilor, pecete

sens.

Ibidem.
Ibidem.

Rupt circa 2 cm, completată după sens.
s Rupt circa 2 cm.
e Ros din cauza plicaturii, întregit după sens.
7 Rupt din cauza plicaturii, completat după sens.
8 Corect inposterum.
s Intregire probabilă.
10 Rînd ilizibil datorită deteriorărilor provocate de
11 Acoperit de pecete, întregit după sens.
t

pllcatură.

Mathias, dei gracia, rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris castellanis
castri nostri Hwnyad, salutem et graciam. I
Expositum est nobis in personis fidelium nostrorum honorabilis capituli ecclesie Albensis Transsiluane querulose quomodo vos I decimas eiusdem eidem de comitatu Hwnyad provenire debentes quasi sine! precio minimegiuste2 et indebite
occupare consuevissetis I occupareque non cessaretis propter quas ipsum capitulum
in huiusmodi suis decimis dampnum pateretur non modicum I supplicans idem capitulum sibi per nos superinde opportune provideri. Unde nos nolentes ut decime
ipsius capituli I per quempiam sit indebite occupentur. Fidelitati vestre firmiter
committimus quatenus amodo deinceps pretactas decimas I annotati capituli occupare aut vos in easdem quoquomodo ingere millatenus presumatis et hocidem
imiungimus I futuris castellanis dicti castri nostri firmiter observare presentibus
perlectis exhibenti restitutis.
Datum Bude I feria tercia proxima post festum beati Bartholomei apostoli,
anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo I primo, regni nostri anno
quartodecimo, coronacione vero octavo.
(Sub text, de o altă mină contemporană:) Ad relationem domini Ladislai prepositi ecclesie Budensis ... 1
Biblioteca Bathyaneum Alba Iulia, III-50.
Orig. hîrtie, cu pecete de ceară roşie prinsă pe verso,
deteriorată.

REGESTE: Szeredai Anton, Notitia .. ., Alba Iulia,
1791, p. 105. Beke Antal, Az erdelyi kciptalan leveltcira Gyulafehervcirt. Budapesta, 1889, p. 75, nr. 336.
1 Urmează medio, tăiat.
2 Lectură nesigură.
1

Cuvint nedescifrat.

Capitulum ecclesie Albensis Transilvanie omnibus Christifidelibusl presentibus et futuris presens scriptum salutem in omnia salvatore.
Ad universorum I noticiam harum serie volumus pervenire quod Petrus Wak
de Bachfalwa coram nobis personaliter est confessus in huicmodum quod ipse I
raconabilibus2 ex causis totales porconesl suas possessionarie in possessione Eche
vocata, in comitatu de Hwnyad existente, habitas cum cunctis et singulis I ipsarum
utilitatibus proventibus et pertinenciis quibuslibet puta terris arabilibus cultis et
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incultis, silvis, nemoribus, pratis, fenetis, aquis, aquarumque I decursibus ac locis
molendinorum et generaliter quarumlibet utilitatum earundem integritatibus ad
casdem spectantibus et pertinere dinoscentibus Thome filio Blasii I Bodor de Alpesthes ac nobili donne Sophie, consorti eiusdem, ipsorumque heredibus et posteritatibus universis pro trigintaquattuor florenis auri puri plene I ut dixit habitis
ab eisdem et receptis dedisset et vendidisset, ymmo dedit et vendidit coram nobis
iure perpetuo et irevocabiliter possidendas, tenendas pariter I et habendas assumpmens nichilominus prefatus Petrus Vak et obligans se memoratos Thomam et
nobilem dominam 4 Sophiam consortem suam inpsorumque heredes I et posteritates universas in dominio ipsarum porconum 3 possessionarium contra quoslibet
impetitores et causidicos suis laboribus propriis et expensis conservare I atque expedire. ln cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes ilteras nostras
privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eisdem I duximus concedendo.
Datum feria secunda proxima post festum assumptionis Marie virginis, anno
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo.
Arh. Naţ. Magh. Dl. 45.022. Fotocopie la Biblioteca
Filialei Cluj a Acad. R.S.R
Orig. hîrtie, cu pecete atîrnată.
1
2
3
4

Astfel în orig.
Corect racionabilibus.
Corect porciones.
Abreviat fără semn de abreviere.
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