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Într-un studiu publicat în anul 2011 am abordat manifestările nobililor
ardeleni, ca stare definită social şi regional prin analizarea acţiunilor acestora în
scopul dobândirii unor avantaje de către membrii stării în nume colectiv1. Am
prezentat eforturile concretizate în obţinerea unui număr de opt privilegii colective
folosind modelele conceptuale propuse de Michael Keating şi Anssi Paasi, anume
cele referitoare la componenta activă sau factuală a identităţii regionale2. Între 1324
şi 1366, la diferite intervale, nobilii ardeleni au obţinut diverse reglementări scrise,
uneori sub formă de privilegii, care au contribuit la consolidarea poziţiei acestei
stări în interiorul societăţii ardelene.
Dobândirea acelor documente care priveau interesele nobililor din Ardeal,
atestă un nivel de organizare şi chiar de eficienţă neaşteptată în condiţiile unei
cantităţi nesatisfăcătoare a izvoarelor referitoare la acest grup. Aceasta nu înseamnă
că istoriografia nu cunoştea în linii generale faptul că nobilimea a devenit una din
forţele dominante ale societăţii ardelene, dar mecanismele folosite şi etapele
parcurse de acest grup nu au fost abordate mai strâns. Analiza s-a oprit la anul
1366, deoarece privilegiul regal obţinut în acel an cuprindea o serie de reglementări
anterioare şi oferea un fel de sinteză a câştigurilor obţinute până în acel moment.
Ulterior, pentru aproape trei decenii, nu mai apar acte de aceeaşi importanţă pentru
grupul respectiv3. Realizând acea analiză pentru segmentul cronologic de la sfârşitul
secolului al XIII-lea şi până la 1366, s-a născut în mod firesc întrebarea legată de
activităţile colective ale nobililor ardeleni în perioada ulterioară.
Istoriografia românească a sesizat importanţa actelor de unire ale celor trei
stări privilegiate ardelene din anii 1437-1438 şi 1459, dar nu a încercat să
recupereze informaţiile referitoare la manifestările colective ale grupurilor
respective în perioada de la sfârşitul secolului al XIV-lea4. Acest studiu are scopul
de a discuta câteva acte care certifică activităţile nobilimii ardelene ca grup definit
regional între anii 1380 şi 1404. Alegerea acestui interval este impusă de apariţia
unor izvoare apte să susţină o asemenea investigaţie. În această perioadă au fost
emise cinci reglementări care priveau comunitatea nobililor ardeleni, în ansamblul
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ei, şi în relaţiile cu celelalte grupuri regionale. Actele au fost emise în anii 1384,
1391, 1394 şi 1404.
Aşa cum vom vedea, deşi toate acele documente priveau comunitatea
nobililor, ele nu au fost iniţiate sau solicitate de către acest grup decât într-un
singur caz, ci de membri ai celorlalte grupuri privilegiate ale Transilvaniei. Aceasta
ar fi o deosebire semnificativă faţă de perioada 1324-1366, când cu excepţia
reglementării domeniului de jurisdicţie a tribunalelor ecleziastice, emisă de regele
Ludovic la solicitarea celor trei stări ardelene în 1344, restul privilegiilor au fost
solicitate de nobili5. Cum diferă acestea faţă de cele din perioada precedentă? În ce
mod s-a manifestat această stare şi cum se explică absenţa unor acte colective
similare în deceniile următoare? Pentru a răspunde la aceste întrebări am căutat să
identific în izvoarele documentare păstrate acele momente în care nobilii ardeleni
au efectuat demersuri sau au participat la acţiuni care vizau îndeplinirea unor
obiective ale intereselor lor de stare.
Intervalul 1366-1380 este mai sărac în acte privilegiale care să privească
ansamblul nobililor ardeleni. Nu ne referim aici la funcţionarea adunărilor de la
Turda şi Sântimbru, amplu menţionate în actele voievodale sau vicevoievodale, ci la
manifestările exprimate în interacţiuni ale reprezentanţilor comunităţii nobililor cu
regele, voievodul, episcopul Transilvaniei. Examinarea surselor edite şi a
documentelor de arhivă a furnizat o serie de date pe care le voi prezenta în
rândurile care urmează. Este vorba despre reglementări ale unor practici juridice ori
economice, pentru cel puţin unul dintre grupurile iniţiatoare, sau de menţiuni ale
comunităţii nobililor ardeleni implicaţi în diverse interacţiuni cu voievodul sau
vicevoievodul Transilvaniei.
O primă semnalare a unei manifestări colective a nobililor ardeleni datează
din 20 iulie 1381. La acea dată, Ioan, prepozitul bisericii din Buda, capelan al
regelui şi însărcinat anume, împreună cu Mihail Bubal, cavaler al curţii regale,
fuseseră trimişi în Transilvania pentru îndreptarea tuturor certurilor şi
neînţelegerilor dintre voievodul Ladislau de Losonc (azi Lucenec, Slovacia) şi
comiţii, castelanii şi slujbaşii lor, pe de-o parte, şi nobilii ardeleni (regni nobiles dicte
partis Transsiluane) de cealaltă parte şi pentru revizuirea hotarelor dintre oaspeţii
regali şi nobili6. Preambulul acestui document, care avea ca obiect stabilirea limitei
teritoriale dintre oraşul Cluj şi nobilii de Someşfalău, narează această misiune
oferind totodată date succinte despre neînţelegeri între purtătorii conştiinţei
regionale, nobilii ardeleni, pe de-o parte, şi voievodul Transilvaniei împreună cu
slujitorii săi din fruntea comitatelor, a cetăţilor ori slujbaşii regali, de cealaltă parte.
Popa-Gorjanu 2011, p. 90.
Andea et alii 2014, p. 93. „[…] pro reformandis universis disscessionibus ac aliis controversionis generibus inter
magnificum virum dominum Ladislaum, woyuodam Transsilvanum ac comitem de Zonuk et suos sequaces comites,
castellanos et officiales ab una, parte vero ab altera, regni nobiles dicte partis Transsiluane vergentibus, ac revisionibus
metarum populorum et hospitum regalium in dictis partibus existentum ex parte dictorum regni nobilium sua mera
auctoritate suffultus et deputatus memorie commendamus […] quod unacum eodem magnifico viro domino Ladislao,
woyuoda Transsiluano, ipso magistro Michaele dicto Bubal, socio nostro absente, ac aliis quampluribus regni nobilibus
dicte partis Transsiluane in nostra reversione apud dictum dominum regem facienda reformatis ac expeditis omnibus
dictis disscessionibus ac controversionis generibus et in pacis, tranquilitatis unionem eundem dominum Ladislaum
wayuodam et suos sequaces necnon regni nobiles reductis ac relictis”.
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În centrul acestei dispute care făcea necesară intervenţia unor trimişi regali se aflau
controverse teritoriale legate de hotarele oaspeţilor şi oamenilor regelui din
Transilvania. În absenţa unor informaţii suplimentare, putem estima acest moment
ca unul în care nobilii ardeleni au protestat înaintea regelui şi au solicitat intervenţia
autorităţii centrale în condiţiile existenţei unui blocaj, probabil al relaţiilor dintre
comunitatea lor şi administraţia voievodală. Documentul prepozitului Ioan al
bisericii din Buda lasă să se înţeleagă că în prealabil între voievod şi nobili se
restabiliseră relaţiile paşnice, exprimate în limbajul documentului prin referirea la
unirea păcii.
După moartea regelui Ludovic I de Anjou a urmat domnia marcată de criză
a fiicei sale, Maria, şi a mamei sale, Elisabeta, în condiţiile în care o parte a nobilimii
a respins transmiterea tronului pe linie feminină. În 22 iunie 1384, regina Maria a
confirmat privilegiile nobilimii regatului Ungariei consemnate în decretul regelui
Ludovic I, din 11 decembrie 13517. La 1 iulie 1384, regina-mamă Elisabeta scria
nobilimii ardelene (nobilibus partium Transilvanarum) că aflase din scrisorile
voievodului Ladislau de Losonc despre slujba credincioasă arătată ei şi fiicelor sale.
Suverana le mulţumea pentru credinţa dovedită, promiţându-le recompensarea la
momentul şi locul potrivit, rugându-i să-şi păstreze fidelitatea şi mai departe8.
Scrisoarea reginei a fost emisă chiar înainte de declanşarea crizei la curtea regală şi
opoziţia unei părţi a membrilor sfatului regal faţă de planurile de renunţare la
căsătoria reginei Maria cu Sigismund de Luxemburg. Au urmat apoi tulburările
generate de venirea în regat a lui Carol de Durazzo şi războiul civil declanşat după
asasinarea acestuia şi urcarea pe tron din anul 1387 a regelui Sigismund de
Luxemburg9.
Cele două documente discutate nu reprezintă privilegii, ci atestă
circumstanţele în care comunitatea nobililor s-a manifestat. În anul 1381 a fost
vorba despre neînţelegeri şi certuri între nobilii ardeleni şi oamenii voievodului
Transilvaniei, iar în cel de-al doilea regina Elisabeta încerca să se asigure de sprijinul
nobililor ardeleni, promiţându-le răsplată potrivită. Aşa cum vom vedea mai jos, în
anii 1391, 1394 şi 1404, întâlnim reglementări ale relaţiilor şi obligaţiilor nobililor în
raporturile cu saşii, iobagii şi clerul romano-catolic.
În 1391, regele Sigismund de Luxemburg a ajuns pentru prima dată în
Transilvania. Itinerarul vizitei sale arată că monarhul s-a deplasat în luna februarie
la Alba Iulia, în martie la Sibiu şi Sighişoara, pentru ca în aprilie să îl regăsim la
Cluj10. În răstimpul în care s-a aflat la Sibiu şi Cluj, el a emis trei decrete care
reglementau diferite probleme reclamate de membrii stărilor ardelene. Două dintre
cele trei decrete au fost elaborate ca urmare a unor plângeri făcute de reprezentanţii
saşilor şi de clerici, în timp ce al treilea a fost solicitat de nobili.
Bak et alii 1992, p. 14-15.
ANUB, DL 62740. „Elizabeth dei gratia regina Ungarie […] fidelibus suis universis nobilibus partium
Transilvanarum […] quo vestre regratiamur fidelitati eandem rogantes quatenus in solita fidelitate prout tempore olym
serenissime principis domini Lodouici regis felicis memorie domini et consorti nostri karissimi indefesse perstitisse
perseverare velitis, nam huiusmodi vestrorum fidelium serviciorum nostra maiestas non obliuisscetur loco et tempore
opportunis […]”.
9 Engel 2006, p. 223-226.
10 Engel, Tóth 2005, p. 64.
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Astfel, în 21 martie 1391, regele Sigismund a emis mai multe acte de
confirmare ale privilegiilor comunităţii saşilor din Sibiu, însă pe lângă acestea a mai
dat un decret care privea deopotrivă comunitatea nobililor şi pe cea a saşilor.
Decretul regal avea scopul de a pune capăt unor neînţelegeri între cele două stări,
generate de dezinteresul nobililor în pedepsirea unor fapte reprobabile comise de
supuşii lor în teritoriul scaunelor săseşti. Reprezentanţii saşilor din cele şapte
scaune s-au plâns regelui că nobilii se dovediseră moi şi lăsători (tepidi essent et
remissi) în pedepsirea răufăcătorilor de pe domeniile lor care le pricinuiseră pagube.
Ei arătaseră că atunci când le-au solicitat stăpânilor de pământ să facă dreptate în
cazurile de furt, incendiere sau tâlhărie comise de iobagii din comitate pe seama
saşilor, nobilii au invocat vechea lor cutumă conform căreia culpabilii trebuiau să
fie judecaţi la tribunalele de la Turda şi Sântimbru, neîndeplinind astfel cererile de
judecare a celor vinovaţi11. De asemenea, când saşii au descoperit că urmele unor
infractori duceau în satele unor nobili, aceştia nu le-au permis nici să le cerceteze,
nici nu s-au îngrijit să le arate dacă acelea duceau mai departe la alte moşii12. Pe
scurt, nici eforturile saşilor de găsire şi prindere a făptaşilor nu primiseră concursul
nobililor. Din aceste motive, aşa cum afirma plângerea, numărul celor ce comiteau
fapte condamnabile sporise, spre paguba saşilor.
Pentru a pune capăt acestor nemulţumiri, regele a poruncit ca atât
comunitatea saşilor, cât şi cea a nobililor să se supună deopotrivă regulilor de
prindere şi pedepsire a celor care comiteau furturi, incendieri sau tâlhării şi alte
infracţiuni13. Saşii primeau dreptul de a-i urmări pe făptaşi în oricare sat al vreunui
nobil şi de a-i identifica, chiar pe baza unor obiecte delicte. Aceştia urmau să fie
judecaţi şi pedepsiţi, pe măsura faptelor comise, de către stăpânii lor de pământ, la
faţa locului. Regele acorda stăpânilor de pământ sau nobililor libertatea de a
Zimmermann et alii 1902, nr. 1265, p. 10-11. „[…] quod plerique forent nobiles in partibus Transsiluanis
constituti, qui in reddenda iustitia et observanda ex parte malefactorum et nocivorum hominum in ipsorum
possessionibus existentium per eos fieri debenda saepius tepidi essent et remissi pro eo potissime, quia cum prefati cives et
hospites nostri in facto furticinii, incendii aut latrocinii seu alterius criminalis publici ex parte dictorum nocivorum
hominum iobagionum ut puta eorundem nobilium iustitiae complementum impertiri postulaverint, ex tunc praefati
nobiles asserentes, ut eorum antiqua consuetudine requirente huiusmodi nocivi homines in sede eorum iudiciaria in
Torda videlicet vel in Zenthemreh deberent iudicari, et sic ipsos ad eandem transmittentes ibidem in possessione illa, in
qua iidem nocivi homines in praemissis maleficiis fuissent reprehensi, ex parte eorum ipsius iudicii et iustitiae
complementum et requisitionem eorundem civium et hospitum nostrorum iuridicam minime exhiberent”.
12 Articolul 5 al cărţii a doua a legilor regelui Ladislau (1077-1095) prevedea regulile de aplicat atunci
când se căutau urmele lăsate de hoţi. Păgubaşul trebuia să anunţe pe locuitorii satului spre care
mergeau urmele, astfel încât sătenii să aibă grijă ca animalele proprii să nu şteargă urmele lăsate. Dacă
acestea fuseseră şterse înainte să sosească curierul păgubaşului, atunci păgubaşul putea să cerceteze
fiecare casă. Cei ce obstrucţionau căutarea casei unde se bănuia că se aflau bunurile furate, erau
judecaţi prin procedura ordaliei şi condamnaţi ca hoţi (Bak et alii 1996, p. 13).
13 Zimmermann et alii 1902, p. 11-12. „[…] statutum fecimus super his iugiter et in aevum, ut a modo in antea
quandocumque, quotienscumque et ubicumque ac in possessionibus quorumcumque nobilium praedictorum praefati cives
et hospites nostri aut aliqui ex eisdem aliquem vel aliquos homines nocivos in furto, latrocinio et aliis publicis
criminalibus comprehendere aut in eorum manibus manifestae culpabilitatis eorum in indicium rem aliquam capere seu
invenire poterint, mox ibidem et possessione in eadem et non alias dominus terre videlicet nobiles praedicti super his ad
requisitionem iuridicam ipsorum civium nostrorum ipsos tales nocivos homines iuxta qualitatem suorum criminum
suspendendi, plectendi et puniendi ex nostrae maiestatis et regalis plenitudine potestatis et annuentia speciali plenam et
securam habeant et habere facultatem dicta ipsorum consuetudine antique obstare non valente [...]”.
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spânzura sau a mutila pe iobagii lor condamnaţi (suspendendi, plectendi et puniendi). Se
adaugă şi clauza de suspendare a obiceiului lor vechi. Nobilii care nu ar fi dat curs
cererilor de judecată ale saşilor sau nu ar fi facilitat căutarea unor făptaşi, urmau să
plătească preţul răscumpărării morţii acestora şi, de asemenea, erau responsabili
pentru restituirea bunurilor şi lucrurilor furate, precum şi acoperirea cheltuielilor
efectuate de saşi în vederea cercetărilor14. Celelalte două articole ale reglementării
lămuresc şi mai bine scopul acestui decret. Regele poruncea ca în orice alte pricini
dintre nobili şi oaspeţii regelui să se aplice dreptul consuetudinar. Ultima prevedere
a decretului solicita aplicarea întocmai a dispoziţiilor referitoare la obligaţiile
nobililor în mod reciproc de către saşi, în scopul păstrării relaţiilor paşnice între
comunitatea saşilor şi cea a nobililor15.
Apariţia acestei reglementări, deşi pare să pună o presiune mare asupra
nobililor, reflectă necesitatea rezolvării cuprinzătoare a unor probleme legate de
funcţionarea unor arii jurisdicţionale autonome, impunând obligaţii reciproce
saşilor şi nobililor în urmărirea şi pedepsirea celor vinovaţi de fapte ilegale.
Intervenţia autorităţii centrale se înregistrează şi în rezolvarea unei probleme
interne, anume tensiunile generate de piedicile ridicate în calea libertăţii de mişcare
a iobagilor. În 28 aprilie 1391, regele Sigismund de Luxemburg a emis două decrete
regale care vizau reglementarea unor situaţii care priveau direct pe nobilii ardeleni
şi anume problema împiedicării iobagilor de a se muta pe alte domenii şi cea a
protejării drepturilor de proprietate ale rudelor nobililor condamnaţi. Dacă în cazul
decretului referitor la protejarea dreptului de proprietate a rudelor nobililor
condamnaţi, cei care au solicitat reglementarea regelui erau nobilii, în cazul statuării
condiţiilor şi a procedurilor de aplicat atunci când stăpânii de pământ puneau
piedici mutării iobagilor pe alte domenii, iniţiatorii au fost în principal membrii
clerului. Să le analizăm pe fiecare în parte.
Aflat la Cluj, regele Sigismund a primit plângerea mai multor clerici, dar şi a
altor locuitori (nonnuli viri ecclesiastici ceterique dictarum partium fideles nostri incole) cu
privire la faptul că mulţi stăpâni de pământ, prin pâri nedrepte, puneau piedici
iobagilor care doreau să se aşeze pe alte domenii după ce aceştia îndepliniseră toate
condiţiile obişnuite, constând din achitarea terragiului şi a altor dări şi obţinuseră
învoiala judelui, fapt ce pricinuia prejudicii altor stăpâni16. Decretul regal a invocat
mai întâi principiul egalităţii originare a oamenilor care justifica redarea libertăţii de
către autoritatea regală acelora care fuseseră supuşi nu prin fire, ci prin puterea
Ibidem, p. 12. „[…] praefatus dominus terrae seu talis nobilis iuxta nostrae maiestatis praemissum decretum
huiusmodi iustitiam abnegans in emenda mortis dictorum talium nocivorum hominum eo facto convincatur et de
omnibus bonis ac rebus ipsorum civium nostrorum per ipsos nocivos homines sublatis et asportatis necnon expensis
ipsorum universis ad id per ipsos cives nostros factis et expositis praefati nobiles plene ipsis civibus nostris et effective
debeant respondere […]”.
15 Ibidem. „[…] Et ut inter ipsos nobiles et dictos cives nostros et hospites pacis vigeat et in aevum perdurare
tranquillitas […] volumus et sanximus committendo […] quoad omnes earum continentias et clausulas sicut erga
nobiles praedictos sic reciproca non minus apud iam dictos cives et hospites nostros inviolabiliter et illibate perpetuo in
aevum debeant observari”.
16 Mályusz 1951, p. 219. „[…] quod plerique forent ex eisdem, qui iobagiones eorum habita licentia iustoque
terragio et aliis eorum debitis persolutis ad alterius possessiones commorandi causa accedere volentes calumpniis eisdem
contra deum et eius iustitiam vario modo impositis non permitterent abire eosdem, uti iugo servitutis subiectos apud
ipsos”.
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omenească17. Reglementarea a fost adoptată prin consultarea cu prelaţii şi baronii
regelui, pe de-o parte, şi cu nobilii ardeleni, de cealaltă parte18. Primul articol acorda
tuturor iobagilor, atât celor aflaţi pe domeniile regelui, cât şi celor de pe
pământurile Bisericii ori ale nobililor, libertatea de a se muta pe alte domenii cu
toate bunurile lor, achitându-şi în prealabil toate obligaţiile faţă de stăpânul de
pământ. Al doilea articol solicita stăpânilor de pământ care nu îngăduiau mutarea
iobagilor lor să cheme la faţa locului pe unul sau doi juzi ai nobililor din comitatul
respectiv, ca să explice motivele pentru care doresc să-i reţină cu de-a sila. La
rândul lor, juzii nobililor ar fi trebuit să judece, să discute şi să facă dreptate19.
Sancţiunea prescrisă celui care împiedica plecarea iobagului ce îşi achitase toate
obligaţiile, constatată de juzii nobililor şi consemnată în scris, consta din plata a
zece mărci în dinari către stăpânul de pământ pe domeniul căruia urma să se mute
ţăranul. Mai mult, voievodul urma să se îngrijească de eliberarea şi aducerea
iobagului reţinut pe domeniul pe care acesta dorea să se mute. Ultimul articol
menţiona obligaţia clericilor de a se supune acestei reglementări deopotrivă cu
nobilii.
Similar reglementării obligaţiilor de judecare şi pedepsire a răufăcătorilor
stabilite de rege în decretul din 21 martie 1391, de la Sibiu, deşi prevederile fac
referire în primul rând la nobili, clauza finală indică obligaţia de reciprocitate,
extinzând obligativitatea respectării prevederilor respective de către clerici. Prin
această reglementare s-a încercat găsirea unor metode prin care abuzurile stăpânilor
de pământ faţă de iobagii lor să fie curmate. Gloaba de zece mărci pe care nobilul
care dorea să-l reţină pe un ţăran reprezenta o sumă importantă. Reglementarea nu
pare să fi fost rezultatul unei iniţiative a nobililor, deşi prevederile se refereau la
această categorie. Totuşi, din formulare aflăm că şi nobilii au fost consultaţi alături
de prelaţi şi baroni la elaborarea acestei hotărâri. Dintre documentele emise de
regele Sigismund în anul 1391, există şi unul care a fost solicitat de comunitatea de
nobili.
Al doilea document, emis în aceeaşi zi, 28 aprilie 1391, de către monarh,
oferea remediu unei plângeri a nobililor ardeleni cu privire la pagubele materiale
produse membrilor familiilor şi rudelor colaterale ale celor condamnaţi la pedeapsa
capitală. Reclamaţia acuza faptul că atunci când unii nobili au fost proscrişi sau au
fost condamnaţi la moarte, dreptul vechi al nobililor a fost încălcat, întrucât
voievodul şi alţi judecători au ocupat proprietăţile celor condamnaţi, prejudiciind
astfel drepturile soţiilor, fiilor şi rudelor acestora20.
17 Ibidem, p. 219. „[…] in acie nostre mentis pie revolventes, ut quia a primevo rerum exordio omnes homines prima
parens equaliter produxisse perhibetur, pro eo opium et humanum est, hos homines, quos non natura, sed humana
potentia iugo irrationabiliter substituere conaretur servitutis, regia dignitas perpetue restituat libertati […]”.
18 Ibidem, p. 219. „[…] unacum prelatis et baronibus nostris ac eisdem fidelibus prefatarum partium
Transsiluanarum partium nobilibus sane et mature exinde deliberantes [...]”.
19 Ibidem, p. 220. „[…] accedant iidemque iudices nobilium cum eisdem facta omnia, pro quibus eorum iobagiones vi
apud ipsos reservare intenderent, iudicare, discutere et rectificare debeant et teneantur”.
20 Ibidem. „[…] cum aliquie ex eisdem proscriptionis nota obfuscati aut pro aliquibus factis ex rigore iuris legitime
processis in sententia capitali extitissent, extunc wayuoda noster Transsiluanus et alii iudices regni nostri iustitiarii
regia auctoritate suffulti ad domum talium nobilium convictorum contra eorum libertatis prerogativam ab antiquo
approbatam destinando ipsum convictum non solum suis propriis verum etiam uxorum, filiorum et fratrum eorundem
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Potrivit articolului 10 al decretului regelui Ludovic I de Anjou, din 11
decembrie 1351, fiii, fraţii, rudele, soţiile şi surorile nobililor pedepsiţi cu
confiscarea averii trebuiau să îşi păstreze proprietăţile netulburaţi21. Luând seama la
slujbele credincioase ale nobililor şi fruntaşilor ardeleni (fideles nobiles et dicte partis
Transsiluane proceros), porunca regească prevedea obligaţia voievodului şi a altor
judecători regali de a separa părţile de proprietate ale condamnaţilor de cele ale
rudelor lor, interzicând vătămarea cumva a drepturilor acestora din urmă şi
prevăzând totodată şi dreptul de răscumpărare a părţilor confiscate de către
judecători, conform unei estimări drepte22. Reglementarea pare de fapt să încerce
să pună capăt unor abuzuri administrative, produse din exces de zel şi din dorinţa
de îmbogăţire a judecătorilor. Respectarea intereselor patrimoniale ale neamului
nobil şi anume, păstrarea integrităţii patrimoniului funciar pare să fi primit prin
această reglementare o confirmare. Insistenţa asupra păstrării integrităţii
patrimoniului funciar al neamului nobil s-a aflat în atenţia istoricilor nobilimii
medievale din Ungaria23. Să reţinem faptul că regele a justificat emiterea acestei
reglementări ţinând seama de credinţa nobililor şi fruntaşilor (proceres) ardeleni. Pe
aceştia din urmă îi întâlnim pomeniţi într-un act al voievodului, emis o lună mai
târziu faţă de cele două decrete date de regele Sigismund, la Cluj.
În deceniile următoare apar câteva ştiri legate de întruniri organizate de
voievodul, vicevoievodul sau episcopul Transilvaniei cu nobilii ardeleni, sau numai
cu categoria fruntaşilor. În 28 mai 1391, Ladislau de Losonc, voievodul
Transilvaniei, împreună cu episcopul Petru al Transilvaniei şi cu bătrânii (senioribus)
şi fruntaşii (proceres) din Ardeal s-au întrunit la Alba Iulia. Menţionarea acestei
adunări s-a păstrat într-un act emis în 8 noiembrie 1391, pentru Ioan, prepozitul
capitlului din Arad, care reclamase uzurparea unei părţi a posesiunii Eghazfalu de
către orăşenii din Turda. Nu s-au păstrat alte izvoare referitoare la acea „treabă
grea” a regatului (pro quodam negotio regni satis arduo diffiniendo) pentru care au fost
chemaţi, nu comunitatea nobililor ardeleni, ci numai cei mai în vârstă şi cei de
rerum spoliari fecisent atque bonis eorundem convictorum portiones possessionarias occupando et apud manus eorum
reservando […]”.
21 Bak et alii 1992, p. 11; Pascu et alii 1977, p. 91. „[…] filiique, fratres, proximi, sorores et uxores pro excessu
talis pereuntis hominis non debeat agravari, sed in possessionibus, domibus et bonis ipsorum quieti et pacifici
permaneant [...].
22 Mályusz 1951, p. 220. Întrucât editorul documentului a rezumat în limba maghiară o parte a
documentului, redăm mai jos conţinutul acestuia după originalul din Arhiva Naţională a Ungariei,
Budapesta, DL 30743, „[…] Nos igitur cui inter est officium nostri regiminis incumbente huiusmodi casus fortuitus
in statu debitum reformare considerantes et in acie nostre mentis revolventes illam veram meram et puram fidelitatis
constantiam qua prefati fideles nobiles et dicte partis Transsiluane proceros, semper sacre Corone regie et per consequens
nobis prefuisse et nunc esse perhibentur, unacum prelatis et Baronibus nostris sanximus decrevimusque et statuimus, ac
statutum fecimus ut amodo in antea wayuoda noster Transsiluanus et vicewayuoda eiusdem, ac alii Justitiarii Regni
nostri presentes scilicet et futuri auctoritate nostra regia suffulti, ad domum prefatorum, modo premisso convictorum,
aliter et aliomodo accedere non debeant nisi primitus in possessionibus dictorum convictorum descensus faciendo ipsos
previa ratione suis rebus et bonis precise ipsos et proprie tangentibus relinquat fore destitutas, aliis rebus et bonis
uxorum filiorum et fratrum convictorum prefatorum saluis semper et indempniter eisdem remanentibus, possessiones
etiam seu portiones possessionarie ipsorum convictorum filii vel fratres eorum, aut eorum generationis hominibus quibuis
magis congruit, iuxta regni nostri ritum et approbatam consuetudinem in condigna earundem estimationem redimendi
habeant facultate […]”.
23 Fügedi 1998, p. 28-33.
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frunte24. Elemer Mályusz afirma că la sfârşitul secolului al XIV-lea voievozii
Transilvaniei au început să convoace membrii familiilor de vază pentru discutarea
unor chestiuni urgente25. Ca exemplu, el a dat chiar întâlnirea de la 28 mai 1391 de
la Alba Iulia. Însă al doilea exemplu oferit de el, şi anume adunarea din 9 iulie 1402,
nu nominalizează pe proceres sau seniores, ci pe nobili, saşi şi secui26. De asemenea,
potrivit unui document emis de vicevoievodul Ioan de Swerch, la 11 iulie 1400,
nobilii fuseseră chemaţi la Turda pentru o consfătuire (coloquio) destul de grea27.
Acest fel de activităţi trebuie să fi fost destul de des întâlnit. Din păcate ştirile
despre ele sunt răzleţe şi lacunare pentru a putea să explorăm ce se discuta la astfel
de consfătuiri şi cine lua parte la ele.
La 4 mai 1394, în scaunul de judecată de la Sântimbru, la care a participat şi
voievodul Frank de Szécsény, alături de vicevoievodul Petru, fiul lui George de
Véreb, au fost prezenţi numeroşi nobili (plurima multitudo nobilium regni).
Împuterniciţii episcopiei Transilvaniei şi ai capitlului au reclamat că unii nobili au
uzurpat dijmele episcopale şi sfertul dijmelor arhidiaconale (quartarum decimarum
archidiaconalium). Reclamaţia respectivă o făcuseră în prealabil regelui, de la care
primiseră scrisori ce porunceau cu străşnicie să se pună capăt uzurpărilor28.
Episcopul şi capitlul au solicitat atât nobililor, cât şi voievodului şi vicevoievodului
să găsească o rezolvare potrivită (remedio providerent opportuno) acestei probleme şi să-i
oblige pe cei ce uzurpaseră pe nedrept strângerea dijmelor, să renunţe la acestea.
La aflarea acestor cerinţe, după ce s-au sfătuit între ei şi au chibzuit, nobilii
au declarat într-un glas că nu vor acorda niciun ajutor sau sprijin celor ce se făceau
vinovaţi de uzurpările reclamate, ci aceia trebuiau să fie judecaţi29. Nobilii acuzaţi sau apărat la rândul lor, afirmând că ei arendaseră dijmele de la împuterniciţii
episcopului, însă aceia au negat declaraţia. Din această cauză, nobilii (predicti nobiles
regni), împreună cu voievodul, vicevoievodul, episcopul Dumitru al Transilvaniei şi
capitlul catedral au stabilit regulile de urmat în privinţa arendării dijmelor.
Primul articol prevedea necesitatea consemnării într-un document scris,
sigilat cu pecetea episcopului sau a arhidiaconului, prin care să se poată proba
arendarea dijmei către un nobil sau om de orice stare. Al doilea articol prevedea
condamnarea pentru silnicie (in facto potentie), aşa cum solicitase porunca regelui, a
ANUB, DL 30405. „[…] in quindenis festi pentecostes iam preteritis in Alba confectas inter alia denotantes
nobis presentavit Quod cum eodem domino woyuoda unacum venerabili in Christo patre domino Petro condam
Episcopo Transsiluano necnon regni Senioribus ac proceribus partis predicte pro quodam negotio regni satis arduo
diffiniendo in quindenis festi Pentecostes in Alba Gyule existentibus”.
25 Mályusz 1992, p. 42.
26 Zimmermann et alii 1902, nr. 1470, p. 277. „[…] Nos Nicolaus filius Stephani de Chaak vaivoda
Transsiluanensis […], quod cum nos una cum nobilibus, Siculis et Saxonibus praedictarum partium Transsiluanarum
pro quibusdam arduis domini nostri regis serenissimi tractandis negotiis die dominico proximo ante festum beatae
Margarethae virginis et martyris Albae convenissemus […]”.
27 Ibidem, nr. 1452, p. 260. „Nos Johannes de Swerch vicewauyuoda Transsiluanus […] quod cum nos unacum
regni Nobilibus dicte partis Transsiluane per quodam coloquio satis arduo die dominico proximo ante festum beate
Margarethe virginis ad Thordam convenissemus […]”.
28 Ibidem, nr. 1318, p. 75.
29 Ibidem, p. 75. „[…] tunc iidem nobiles matura deliberatione et tractatu inter se prehabito unanimiter et concorditer
responderunt, quod talibus occupatoribus et usurpatoribus decimarum nullum praestarent auxilium seu favorem, sed ut
rectitudo dictaret iustitiae tales essent merito compescendi et puniendi”.
24
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celor ce nu puteau proba cu astfel de documente arendarea dijmelor, aplicându-se
pedeapsa pentru acest delict de către voievod şi vicevoievod, fără ca cineva să le
vină în ajutor. Al treilea articol prevedea plata unei gloabe în valoare de trei mărci
voievodului sau vicevoievodului de către nobilii sau cei care arendaseră dijmele şi
care nu achitau plăţile stabilite prin contractele de arendare la termen. Ultima
prevedere menţiona că nobilii ardeleni au hotărât şi rânduit ca articolele de mai sus
să fie respectate cu străşnicie30.
Acest caz documentează un moment al activităţii colective a nobililor
ardeleni implicaţi în soluţionarea unei probleme care privea interesele membrilor
comunităţii lor. Deşi actul a fost emis de către vicevoievod, atât naraţiunea, cât şi
rezoluţia şi formula de încheiere a documentului arată participarea comunităţii
nobililor în rezolvarea unei chestiuni cu consecinţe grave, şi anume uzurparea unor
venituri ale episcopiei de către unii dintre nobili. Actul a survenit la capătul unui şir
de acţiuni. Plângerea părţii vătămate, Biserica, a fost iniţial adresată autorităţii
regale, care, aşa cum pomeneşte documentul, a poruncit părţilor interesate să pună
capăt uzurpării dijmelor. Nu ştim dacă adunarea de la Sântimbru a vizat exclusiv
această problemă. Se menţionează numai participarea unei mari mulţimi de nobili.
Unii dintre cei culpabili de uzurparea dijmelor au şi răspuns acuzaţiilor, arătând că
de fapt le arendaseră de la împuterniciţii Bisericii. Să reţinem că spre deosebire de
actul emis de regele Sigismund, la 21 martie 1391, la Sibiu, care nu indica o
implicare a nobililor, în acest caz este vorba despre participarea comunităţii
nobililor la reglementarea arendării dijmelor.
Drumul înspre obţinerea confirmării privilegiilor nobililor ardeleni de către
regele Sigismund, în 28 iulie 1404, a fost neaşteptat. Întrucât voievozii
Transilvaniei, Nicolae Marczali şi Nicolae Csáki, s-au alăturat opoziţiei şi, din anul
1403, s-au răzvrătit împotriva regelui punându-se în fruntea forţelor din răsăritul
regatului, se poate ca o parte a nobililor ardeleni să li se fi asociat. În luna iulie, cei
doi voievozi cu trupele lor treceau Tisa, îndreptându-se spre vest. Sigismund s-a
întors la Vişegrad şi cu ajutorul celor ce i-au rămas credincioşi a dovedit că este
capabil să controleze situaţia. Cei doi voievozi au renunţat la revoltă şi au mijlocit
încheierea înţelegerii de la Buda, din 8 octombrie 1403. Regele i-a amnistiat pe cei
care au depus armele la timp. În primăvara anului 1404 se stingeau şi ultimele
focare ale răscoalei31.
Nobilii din Ardeal au trimis reprezentanţii lor la rege în vara anului 1404.
Aceştia au fost Barnaba de Sânpaul şi Grigore de Aluniş. Cel din urmă făcea parte
din aceeaşi familie care, cu generaţii în urmă, solicitase emiterea unei copii autentice
a privilegiului de stare din anul 132532. Familia de Aluniş era din comitatul Solnocul
Interior, iar, aşa cum arată Marius Diaconescu, unii dintre membrii ei au ocupat
funcţii de delegaţi ai comitatului la congregaţia nobiliară, ori au fost oameni

30 Ibidem, p. 75-76. „[…] prout praemissa omnia nobiles regni conformiter et unanimiter statuerunt et decreverunt
firmiter observanda […]”.
31 Engel 2006, p. 234-235.
32 Popa-Gorjanu 2011, p. 87. Pentru arborele genealogic al familie de Aluniş (Kecseti), vezi
Diaconescu 2013, p. 270-272.
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voievodali sau vicevoievodali33. Această coincidenţă, care semnalează implicarea
membrilor aceleiaşi familii în activităţile colective ale stării, este un detaliu
semnificativ în condiţiile în care numai în câteva cazuri cunoaştem numele celor
care au participat la obţinerea actelor privilegiale colective.
Ei au solicitat şi obţinut de la regele Sigismund un act de iertare a
comunităţii nobililor ardeleni34. Documentul este mai puţin obişnuit prin faptul că
declară că regele, auzind cererile smerite ale trimişilor, a trecut peste toată supărarea
(omnem conceptum et animi nostri grauitatem) pe care o avea faţă de nobilii ardeleni,
smulgând-o din mintea, inima şi voinţa lui. Formularea este aceea a unui
angajament sau a unei promisiuni a regelui cu privire la înlăturarea oricăror
sentimente de adversitate, justificate de altminteri de rebeliunea de curând încheiată
a nobililor. În mod cert, reprezentanţii nobililor au solicitat emiterea unui astfel de
înscris ca o probă a refacerii unor relaţii paşnice între ei şi monarh, în vederea
înfăţişării acestui înscris unor reprezentanţi ai autorităţilor care ar fi solicitat o astfel
de probă. Ultima clauză a documentului precizează că acest act de mărturie, după
citire, se va păstra la cel sau cei care îl vor înfăţişa.
În aceeaşi zi, 28 iulie 1404, regele emitea un mandat care poruncea
voievodului, vicevoievodului Transilvaniei, comiţilor şi vicecomiţilor, precum şi
comitelui şi vicecomiţilor secuilor să respecte toate drepturile şi privilegiile nobililor
din părţile ardelene, după cum aceştia le primiseră de la regii Ungariei şi mai cu
seamă de la Ludovic I de Anjou35. În acele zile, regele Sigismund a emis mai multe
documente privilegiale pentru diverşi beneficiari, printre care întâlnim şi
reprezentanţi ai oraşului Cluj sau alţi nobili fideli regelui în timpul rebeliunii.
Confirmarea vechilor privilegii ale nobilimii ardelene era un gest de bunăvoinţă
prin care regele dorea să asigure acest grup de sprijinul său.
La capătul acestei prezentări a celor câtorva momente în care identitatea
regională concretizată sub formă de acţiune colectivă, având obiectivul obţinerii
unor avantaje pentru purtătorii conştiinţei regionale, se impune să fac unele
observaţii. Inevitabil sunt înclinat să compar activităţile nobilimii din intervalul
1380-1404 cu acelea înregistrate între anii 1324 şi 1366. O asemenea comparaţie
evidenţiază numaidecât rolul mai puţin activ al nobililor în această perioadă. Aşa
cum am mai afirmat, din cele patru decrete regale sau vicevoievodale care îi priveau
pe nobili, emise în anii 1391 şi 1394, numai unul singur, cel care prevedea
protejarea averii rudelor colaterale ale celor condamnaţi, a fost solicitat de
comunitatea nobililor. La acesta se poate adăuga participarea nobililor la elaborarea
normelor pentru arendarea dijmelor în anul 1394 şi, de asemenea, participarea lor
alături de prelaţii şi baronii regelui la discutarea măsurilor de luat în problema
mutării iobagilor în anul 1391. Celelalte două hotărâri, şi anume cea privitoare la
Diaconescu 2013, p. 271, 380-382 pentru genealogia familiei lui Barnaba de Sânpaul (Szentpáli).
Vezi în anexă.
35 Zimmermann et alii 1902, nr. 1510, p. 321. „[…] universos et singulos nobiles partium nostrarum
Transsiluanarum nostros fideles de specialis prerogativae gratia et regiae potestatis plenitudine et eorum quemlibet tam
coniunctim quam divisim in universis et singulis eorum libertatibus, immunitatibus, gratis, privilegiis et quibuslibet
prerogativis in quibus per serenissimos principes reges Hungariae praedecessores nostros felicis memoriae et praesertim
divae reminiscentiae dominium Lodouicum […] volumus et decernimus manutenere et absque difficultate conservare
[…]”.
33
34
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judecarea şi pedepsirea răufăcătorilor care produceau pagube saşilor sau cea
referitoare la libertatea iobagilor de a se muta pe alte domenii, au fost solicitate de
reprezentanţii saşilor sau ai clerului. Celelalte izvoare atestă relaţiile comunităţii
nobililor ardeleni, aşa cum au fost percepute de regina Elisabeta sau de voievozii
Transilvaniei. Şi acestea atestă funcţionarea comunităţii respective ca grup, dar din
păcate datele sunt mult prea lacunare pentru a putea reconstitui un tablou coerent
cu privire la acest aspect.
Anexă
28 iulie 1404, Kostel

Commissio propria domini Regis
Nos Sigismundus dei gratia Rex Hungarie Dalmatie Croatie et cetera Marchioque
Brandenburgensis et cetera Sacri Romani Imperii Vicarius generalis et Regni Bohemie Gubernator,
Memorie comendamus tenore presentium significantes quibus expedit universis. Quod nos diligenti
consideratione advertentes honorem regium ex eo maxime resultare si suis subditis munificentiam
suam exhibet liberalem Barnabe de Zenthpaal et Gregorii de Kechethy partium nostrarum
Transsiluanarum hummilimis supplicationibus suis necnon universorum et singulorum aliorum
nobilium partium nostrarum Transsiluanarum predictarum nominibus nostre porrectis maiestati
exauditis et clementer admissis, omnem conceptum et animi nostri grauitatem que contra eosdem
fideles nostros universos et singulos [nobi]les36 prescriptarum partium nostrarum Transiluanarum
hactenus nostra tenuit gessit et habuit maiestas de corde nostre menteque et intentione penitus et per
omnia duximus euellendos amputandos et abiciendos ymmo euellimus postmittimus amputamus et
abicimus presentium nostrarum vigore et testimonio litterarum quas in testimonium et robur
premissorum semper post lecturam apud exhibentes seu exhibentem volumus et decernimus
remanere. Datum in descensu nostro campestri terre Morauie iuxta opidum seu Civitatem Podyewyn
alias Costel vocatum feria secunda proxima post festum beati Jacobi apostoli, Anno Domini
Millesimo Quadringentesimo Quarto.
Original din hârtie, cu pecetea secretă a regelui aplicată sub text.
(ANUB, cota DL 8974. Regest publicat în Mályusz 1956, p. 394).
Regional Identity and the Transylvania Nobility at the End of the 14th Century
and the Beginning of the 15th Century
(Abstract)
This paper deals with manifestations of the Transylvanian nobility as bearers of regional identity at
the end of the 14th and beginning of the 15th century. A previous examination of the collective
actions of the Transylvanian noble estate from 1324 to 1366 has revealed that this group managed to
obtain eight charters which enhanced its position within Transylvanian society and its relationship
with the governmental and ecclesiastic authorities. However, from 1366 until 1390, the Transylvanian
nobility seemed to lose its energy and did not acquire a single collective charter during this period,
although there is evidence of its interaction with the voivode’s administration in 1381.
From February to April 1391, King Sigismund of Luxemburg visited Transylvania for the
first time. While visiting Sibiu, he responded to a complaint from the Saxons regarding the difficulties
encountered with the nobles, who proved too lenient in performing their duty to judge and punish
those among their serfs who had been committing thefts, arson, robbery and other crimes on Saxon
territory. The king issued a charter which permitted the Saxons to search for the wrongdoers in

36

Câteva litere şterse la plicatură.
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nobles’ villages and obligated the landlords to judge and punish the offenders on the spot. The
Transylvanian nobility did not participate in the discussion of this royal decree. On 28 April 1391,
while the king was in Cluj, he issued two more decrees. One of them dealt with a complaint from the
clergy regarding the impediments imposed by many landlords upon their tenant peasants (jobbagiones)
who intended to move to different estates. The regulation issued obligated any landlord who dared to
impede a tenant from leaving to pay compensation amounting to ten silver marks to the landlord to
whose estates the peasant intended to go. The nobility participated in the elaboration of this decree
alongside the prelates and barons. On the same day, the king issued a decree responding to a
complaint by the nobility, which decried the fact that the royal judges and voivodes had unjustly
occupied properties belonging to collateral relatives of convicted nobles sentenced forfeiture of
property.
The last moment of collective activity of the noble estate occurred in July 1404, at the end of
the rebellion again King Sigismund. The king confirmed all the privileges enjoyed by the
Transylvanian nobility especially during the reign of King Louis of Anjou. The nobility also requested
a special charter from the king declaring that he had abandoned entirely any enmity that he might
have had against the Transylvanian nobility. This document is published in the annex of the article.
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problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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