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Acum câţiva ani am început un pro-
gram de cercetare în cadrul căruia îmi 
propun să descopăr şi să descriu meca-
nismele succesiunii din societatea urbană 
transilvăneană premodernă.1 În demersul 
meu a prins contur, mai întâi, specificul 

succesoral al oraşelor şi târgurilor din teritoriul secuiesc şi săsesc, respectiv teritoriul 
aflat sub administraţia comitatelor, dar la o privire mai detaliată a problemei am 
realizat că în Transilvania premodernă există şi alte obiceiuri succesorale. S-a ivit 
problema grupurilor etnice colonizate sau stabilite în Transilvania. Mi-am pus 
întrebarea: oare asemenea grupuri păstrează obiceiurile succesorale proprii sau 
le preiau pe cele ale populaţiei din ţara colonizată? Ce se întâmplă, de exemplu, 
cu habanii colonizaţi de Gabriel Bethlen, cu armenii veniţi în Transilvania sau cu 
unitarienii polonezi refugiaţi în Ardeal? 

Astfel, am ajuns să investighez problema polonezilor unitarieni stabiliţi în 
Transilvania. Din datele care mi-au stat la dispoziţie şi la o analiză superficială am 
crezut că polonezii stabiliţi în Cluj s-au integrat în naţiunea germană şi că este posibil 
ca o parte a celor veniţi din Polonia să fie vorbitori de germană. Mi-am format această 
prezumţie după ce am constatat că tânărul Valentin Radeczius, fiul episcopului 
unitarian chemat să fie preot pentru unitarienii saşi, a fost înscris între cetăţenii 
naţiunii săseşti ai oraşului, iar în funcţiile pe care le-a avut a reprezentat această 
naţiune. Însă, când am început să investighez mai profund, am constat că problema 
polonezilor unitarieni este mult mai complexă decât problema unitarienilor saşi. 
În consecinţă prin această lucrare mi-am propus o abordare aparte a problemei 
unitarienilor polonezi din Cluj.

1 Toată cercetarea cu referire la mecanismele de succesiune se derulează datorită grantului 
de cercetare a Academiei Maghiare Bolyai János.
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Punctul de pornire pentru această temă a constituit-o problema succesiunii.2 Dar în 
cadrul acestui studiu mi-am propus în primul rând să urmăresc modul în care unitarienii 
polonezi aşezaţi în Cluj îşi găsesc locul în viaţa oraşului. Eventual, cât de numeros a 
fost grupul aşezat la Cluj? În care dintre naţiunile politice îşi caută locul unitarienii 
polonezi? Se pot stabili obiceiurile succesorale ale membrilor grupului aşezaţi în Cluj?

Pentru a afla răspunsurile la întrebările formulate interogatoriul trebuie să 
înceapă prin a înţelege cine sunt de fapt polonezii unitarieni, când şi în ce condiţii 
apar aceştia pe scena istoriei. Ideile reformei religioase, implicit cele de sorginte 
antitrinitariană, au pătruns în Polonia pe la mijlocul secolului al XVI-lea.3 În 
această perioadă Polonia a fost un stat multi-etnic, cu diverse opţiuni religioase, 
încă dinaintea pătrunderii ideilor reformei religioase. Alături de catolici şi ortodocşi 
a existat o comunitate mozaică numeroasă iar la periferiile sud-estice ale regatului 
Polonez trăiau tătarii musulmani.4 Pe aceste fundamente etnico-religioase au fost 
sădite seminţele reformei religioase. În diverse regiuni, mai ales în oraşele preponde-
rent germane, a fost îmbrăţişat lutheranismul dar nobilimea poloneză a preferat 
calvinismul ajungându-se deja ca în 1554 la Slominiki să aibă loc primul sinod al 
calviniştilor din Polonia.5 Ruptura dintre calvinişti şi antitrinitarieni s-a produs cu 
ocazia sinodului din Piotrków din 1564.6 La scurt timp, de Crăciunul anului 1565, 
antitrinitarieni şi-au organizat propriul lor sinod la Wegrów în prezenţa a 45 de 
preoţi adepţi ai noi confesiuni.7 

Însă, în ciuda succesului ideilor reformei în Regatul Polonez biserica catolică a 
rămas o putere redutabilă, oricât de puternic a fost protestantismul. Deşi la mijlocul 
secolului al XVI-lea a pierdut din poziţii, datorită contrareformei a reuşit, totuşi, 
să îşi recâştige odată încrederea în sine, pentru ca după aceea să treacă în ofensivă. 
Astfel, ca un rezultat al valului de contrareformă, în urma tratativelor din 1595/1596, 
se realizează la Brest unirea ortodocşilor ruteni cu Roma.8 Semnarea documentului 
solemn de unire la Brest, cu ocazia sinodului episcopilor ruteni de la 22 iunie 1595, a 

2 Enikő Rüsz-Fogarasi, Mecanismele moştenirii la secui în Epoca Principatului, In: Pe urmele 
trecutului, coord. Susana Andea, Ioan Aurel Pop secretar de redacţie Alexandru Simon, 
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj- Napoca, 2009, p. 217-225; Idem: 
Discursul istoric despre moştenirea la secui în epoca Principatului, In: Istoria culturii- 
cultura istoriei, (Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop) ed., Argonaut, 
Cluj- Napoca, 2010, p. 514-523.

3 Diarmaid MacCulloch, Europe s House Divided. 1490-1700, Penguin Books, 2003. 

4 Szokolay Katalin, Lengyelország története, Balassi Kiadó, 1996, p. 49.

5 Szokolay Katalin, Lengyelország története, Balassi Kiadó, 1996, p. 50.

6 Apud Marian Hillar, From the Polish Socinians to the American Constitution, In: Journal 
from the Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, 
pp. 22-57.

7 Marian Hillar, From the Polish Socinians to the American Constitution, In: Journal from the 
Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, pp. 22/57.

8 Aleksander Gieysztor, History of Poland, Polish Scientific Publishers, Warszawa, p. 183.
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constituit începutul unui proces lung în care s-au clarificat relaţiile bisericii unite cu 
biserica Romei.9 Această victorie a catolicismului din Polonia-Lituania a prefigurat 
deja constrângerile ce se vor contura faţă de protestanţii din Regat. 

Într-o lume atât de diversă şi încă tolerantă şi-au făcut loc şi unitarienii polonezi. 
Numiţi socinieni, după numele fraţilor Socinus, cei cărora le datorau catechismul 
din Raków în care se găsea fundamentarea dogmatică a credinţei lor,10 au avut o 
biserică instituţionalizată, funcţională, pe parcursul de mai bine de o sută de ani. 
Owen Chadwick consideră că reforma religioasă a reuşit să pătrundă în Polonia 
datorită faptului că fiecare nobil pe proprietatea lui avea libertatea de a alege şi de 
a practica religia dorită.11 La mijlocul secolului al XVI-lea nobilimea numeroasă 
din această ţară avea în mâna sa puterea decizională, exercitată prin Seim. La dieta 
poloneză ţinută la Warşovia în data de 28 ianuarie 1573 (după cinci ani de la dieta 
de la Turda – Transilvania) s-a decretat libertatea religioasă,12 iar Henry Valois, 
invitat pe tronul polonez, a acceptat condiţiile naţiunii poloneze. Leilo şi Faustus 
Socinus, principali promotori ai ideologiei unitarianismului polonez,13 au pus în 
1569 bazele academiei din Raków, unde mulţi tineri cu vederi liberale îşi continuau 
studiile. După un periplu lung şi periculos prin Europa cele două personalităţi şi-
au găsit locul în lumea religioasă radicală din Polonia unde au încercat să reducă 
radicalismul anabaptismului polonez şi să introducă o teologie racionalistă în 
gândirea unitarianismului polonez.14 Perioada de glorie a Brethrenului polonez 
(socinianismului) a fost de scurtă durată începând din 1585 şi terminându-se în 
1638 odată cu căderea Rakówului, numită de contemporani Athena sarmată.15 Relaţia 
dintre socinienii polonezi şi unitarienii transilvăneni a fost permanentă încă de la 

9 Dezvoltarea temei vezi Ovidiu Ghitta, Naşterea unei biserici, Presa Univarsitară Clujeană, 
Cluj- Napoca, 2001, p. 49- 63.

10 Owen Chadwick, A reformáció, Osiris, Bp.,1998, p. 192-193.

11 Owen Chadwick, A reformáció, Osiris, Bp.,1998, p. 191.

12 Diarmaid MacCulloch, Europe s House Divided. 1490-1700, Penguin Books, 2003, ”we 
mutually promise for ourselves and our successors forever... That we who differ with 
regard to religion will keep the peace with one another, and will not for a different faith 
or a change od churches shed blood nor punish one another by confiscation of proprerty, 
infamy, imprisonment or banishment and will not in any way assist any magistrate or 
officer in such an act.” p. 343.;

 Polonezii aflaţi în criză dinastică, doreau să treacă de situaţie prin invitarea din casa regală 
franceză a unui monarh pe Henric Valois, dar speriaţi de evenimentele din Franţa după 
noaptea Sf. Bartolomeu au vrut să se asigure că noul monarh nu va periclita realităţile din 
ţară ca atare au ajuns să declare libertatea religioasă pe care au impus şi noului monarh.

13 Diarmaid MacCulloch, Europe s House Divided. 1490-1700, Penguin Books, 2003, p. 341. 

14 Balázs Mihály, Földi és égi hitviták. Válogatás Jacobus Palaeologus munkáiról, Dunánál, 
Budapest, Qui one Quit, Kolozsvár, 2003, p. 16.

15 Apud Marian Hillar, From the Polish Socinians to the American Constitution, In: Journal 
from the Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, 
pp. 22-57.
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debutul celor două biserici, ceea ce nu e de mirare având în vedere relaţii de rudenie 
foarte strânse dintre familiile aflate la conducerea celor două state. Curtea regală 
poloneză, ca şi cea transilvană, deschisă ideilor înnoitoare, găzduia personalităţi cu 
idei radicale alungate de la curţile regale şi princiare catolice şi protestante mai puţin 
tolerante.16 Un membru marcant al celor două curţi a fost medicul Giorgio Blandrata 
prezent atât în Polonia cât şi în Ungaria însoţind-o pe regina Izabela,17 şi care a fost 
un promotor marcant al ideilor anti-trinitariene. Pe de altă parte, unitarienii saşi din 
Cluj apelau deseori la antitrinitarienii polonezi pentru ca aceştia să le trimită preoţi 
unitarieni cunoscători ai limbii germane. Astfel, Valentin Radeczius, originar din 
Gdansk, va servi începând cu 1622 ca preot al saşilor unitarieni din Cluj,18 ba mai 
mult, va devenii şi episcop al acestora.19 Iar din 1643 până 1655 Adam Francke20 îi 
va sluji pe saşii unitarieni din Cluj.

La începutul secolului al XVII-lea apropierea între cele două biserici unitariene 
s-a manifestat nu doar prin persoanele care au venit să slujească biserica unitariană 
din Cluj ci suntem martorii aprofundării legăturilor dintre crezul unitarienilor 
polonezi şi cei transilvăneni. Acest proces şi legăturile strânse între fraţii polonezi 
şi unitarienii transilvăneni a ajutat la impulsionarea confesionalizării în biserica 
unitariană din Ardeal.21

Dar relaţia strânsă dintre polonezi şi tranilvăneni în epoca modernă timpurie nu 
s-a redus doar la legăturile unitarienilor ci, după cum constatăm în curţile principilor 
Transilvaniei, deseori întâlnim persoane influente venite din Polonia. Astfel, Ioan 
Sighismund a avut printre sfetnicii săi apropiaţi pe Stanislas Niezowski.22

16 Lech Szczucki, Két XVI. századi eretnek gondolkodó, Ed. Akadémia, Bp., 1980,

17 Despre Giorgio Blandrata-vezi in Balázs Mihály, From Servet to Paleologus, Early Transylva-
nian antitrinitarism (1566–1571), Baden-Baden–Bouxwiller, 1995.

18 Kénosi Tőzsér János-Uzoni Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 178-179.

19 Kénosi Tőzsér János-Uzoni Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 485- 496. 

20 Kénosi Tőzsér János-Uzoni Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 182.

21 Keserű Gizella, Az erdélyi unitárius egyház megkésett konfesszionalizálódása és a lengyel 
testvérek a 17. század elején/ Confesionalizarea târzie a bisericii unitariene din Transilvania 
şi fraţii polonezi la începutul secolului al XVII-lea, In „Nem sűlyed az emberiség”. Album 
amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, Ed. Jankovics József, Csésztvay Tünde, 
Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, MTA, Budapest, 2007, p. 429- 

22 Horn Ildikó, János Zsigmond lengyel tanácsosa, Stanislas Niezowski, In „Nem sűlyed 
az emberiség”. Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, Ed. Jankovics 
József, Csésztvay Tünde, Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, MTA, Budapest, 2007, 
p. 1387-1392; Horn Ildikó: Hit és Hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi 
története/ Credinţă şi Putere. Istoria nobilimii unitariene din Transilvania secolului al 
16.-lea, Budapest, 2009, p. 192-197.
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Evoluţiile politice din Polonia de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi mai cu 
seamă din secolul al XVII-lea nu au priit ideilor antitrinitariene secondate de 
valul contrareformei.23 Ofensiva împotriva protestanţilor s-a întărit considerabil 
după aducerea iezuiţilor, pentru ca, treptat, toată societatea poloneză să devină 
favorabilă catolicismului datorită propagandei contrareformei. Pentru început se 
conturează tendinţa de marginalizare a protestanţilor, iar mai târziu se ajunge chiar 
la alungarea socinienilor din Polonia. Ascensiunea catolicismului se conturează 
mai întâi pe plan ideatic pentru ca, mai târziu, să se materializeze în fapte. Astfel, 
într-un pamflet din 1615, iezuitul Mateus Bembus considera că, datorită acordării 
libertăţii religioase, articolele henriene par a fi un pact cu diavolul.24 Formularea 
acestei idei prefaţează ceea ce avea să se întâmple mai târziu. De aici şi până la 
întocmirea primei liste de cărţi interzise a fost doar un pas, deoarece Piasecki, 
episcopul Cracoviei, elaborează în 1617 o listă a operelor indexate.25 Apoi, în 1621 
a fost introdusă cenzura la tipărirea şi vânzarea cărţilor precum şi în biblioteci, 
cu măsuri punitive drastice împotriva protestanţilor, dar mai ales împotriva 
antitrinitarienilor.26 După un incident provocat în anul 1638, şcoala sociniană 
şi tiparniţa din Rákow au fost închise.27 Presiunea asupra unitarienilor polonezi 
a devenit tot mai însemnată ajungându-se ca Seimul din 1658 să hotărască că 
socinienii nu mai pot trăi în Regatul Polonez şi să îi oblige să părăsească ţara în 
decurs de doi ani.28 Deşi un delegat socinian la seim s-a folosit de dreptul său de 

23 După scurta domnie a lui Henric Valois pe tron a urmat Anna Jagello cu soţul său Ştefan 
Bathory până în 1587, această perioadă a fost una a toleranţei, deoarece Bathory recunoştea 
diversitatea religioasă atât în Tranilvania cât şi în Polonia. Însă după moartea sa a urmat 
la tron Sighismund al III. Wassa din vremea căruia au început să fie puse piedici serioase 
bisericilor protestante. 

24 Marian Hillar, From the Polish Socinians to the American Constitution, In: Journal from 
the Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, pp. 
22-57 – „Pax non pax est seu rationes aliquod, quibus confoederationis evangelicorum 
cum catholicis pacem, nullo modo veram esse pacem, breviter ostenditur”– scrie Mateus 
Bembus.

25 Mai pe larg vezi, Marian Hillar: From the Polish Socinians to the American Constitution, 
In: Journal from the Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, 
nr. 3, 1994, pp. 22-57.

26 Apud Marian Hillar, From the Polish Socinians to the American Constitution, In: Journal 
from the Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, 
pp. 22-57.

27 Owen Chadwick, A reformáció, Osiris, Bp.,1998, p. 194.

28 Cronologia Polska, Warszawa, 1957, p. 484; Aleksander Gieysztor, History of Poland, Polish 
Scientific Publishers, Warszawa, p. 225; Szokolay Katalin: Lengyelország története, Balassi 
Kiadó, 1996, p. 62, Marian Hillar: From the Polish Socinians to the American Constitution, 
In: Journal from the Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, 
nr. 3, 1994, pp. 22-57.
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liberum veto ceilalţi delegaţi nu au ţinut cont de părerea lui şi, contrar uzanţelor 
din Polonia, unde o hotărâre dietală devine lege abia atunci când toţi delegaţi o 
votează, au considerat valabilă hotărârea dietei. Reprezentanţii nobilimii poloneze 
la seimul din 1659 au modificat oarecum atitudinea faţă de socinieni, îngăduindu-
le să rămână în Polonia cu condiţia ca până 10 iulie 1660 să treacă la catolicism.29 
După o atitudine atât de fermă a dietei mulţi dintre socinieni s-au lepădat de religia 
lor şi au trecut la catolicism dar majoritatea au luat drumul pribegiei cu gândul 
că se vor întoarce în patria lor odată ce atmosfera din Polonia se va destinde. 
Unitarieni polonezi care au luat drumul pribegiei s-au stabilit în Ungaria, Prusia, 
Elveţia, Olanda, Anglia iar un grup însemnat s-a îndreptat spre Transilvania. În 
Polonia nu se înregistrează nicidecum o calmare a spiritelor antiprotestante şi 
deceniul şase al secolului al XVII-lea continuă sub acelaşi notă a contrareformei 
dure. În 1663 delegaţii Mazoviei la Seim propun ca statutele adoptate la Warşovia 
în 1573 să fie interzise,30 iar legea adoptată în 1668 stipula că oricine ar trece de 
la catolicism la protestantism să fie pedepsit cu moartea.31 Prin aceste măsuri 
drastice reforma religioasă, bisericile protestante poloneze, libertatea religioasă 
au fost condamnate la moarte şi, implicit, au fost condamnate la uitare.

Unitarienii polonezi şi cei din Transilvania eu fost într-o legătură permanentă, de 
aceea nu a fost deloc surprinzător faptul că în momentul în care unitarienii polonezi 
devotaţi propriei lor religii s-au găsit într-o situaţie de criză ce le afecta religia, un 
grup al acestora s-a îndreptat către Transilvania găsindu-şi aici refugiul. Nici faptul 
că majoritatea polonezilor veniţi în Transilvania s-au aşezat la Cluj nu este de mirare, 
Clujul fiind încă în acele timpuri un centru important al unitarianismului.

În urma încuviinţării princiare primite la 15 ianuarie 1661 din partea principelui 
Transilvaniei János Kemény32, polonezii s-au aşezat în diferite localităţi ale 
Transilvaniei, precum Beclean, ori în sate de pe valea Târnavei (de ex. Adămuş) 
şi, în special, la Cluj. În drumul lor spre Transilvania comunitatea poloneză a fost 
de mai multe ori jefuită, ca urmare la sinodul unitarian din 15 martie 1661 la Cluj 
s-a hotărât ca fiecare comunitate unitariană din Transilvania să contribuie după 

29 Cronologia Polska, Warszawa, 1957, p. 484, Marian Hillar: From the Polish Socinians to 
the American Constitution, In: Journal from the Radical Reformation. A Testimony to 
Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, pp. 22-57.

30 Marian Hillar: From the Polish Socinians to the American Constitution, In: Journal from 
the Radical Reformation. A Testimony to Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, pp. 
22-57.

31 Cronologia Polska, Warszawa, 1957, p. 485; Aleksander Gieysztor, History of Poland, 
Polish Scientific Publishers, Warszawa, p. 225, Marian Hillar: From the Polish Socinians 
to the American Constitution, In: Journal from the Radical Reformation. A Testimony to 
Biblical Unitarianism, Vol. 4, nr. 3, 1994, pp. 22-57.

32 Kénosi Tőzsér János- Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 213.
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posibilităţile sale la într-ajutorarea fraţilor lor polonezi aflaţi în dificultate.33 În 
locurile unde s-au aşezat în număr mai mare au constituit comunităţi religioase 
de sine stătătoare faţă de comunităţile unitariene maghiare sau săseşti. În 1696 în 
Adămuş comunitatea poloneză era integrată în ceea a unitarienilor maghiari de aici, 
ceea ce se reflectă dintr-o hotărâre a conzistoriumului general de la Cluj în care se 
hotărăşte ca fraţii polonezi din Adămuş să plătească pentru susţinerea preotului şi 
meşterului învăţător din sat ca şi enoriaşii maghiar.34 

La sfârşitul secolului al XVII-lea existau încă însemnate comunităţi de polonezi 
care, dacă nu constituiseră o comunitate separată până atunci, doreau să trăiască după 
legile şi obiceiurile aduse din Polonia, constituind şi în viaţa religioasă o formă de 
organizare separată. Însă, datorită contrareformei tot mai evidente şi tot mai apăsătoare, 
conducerea bisericii unitariene nu a dat curs acestor solicitări. Aceasta se temea 
să autorizeze organizarea unor comunităţi separate poloneze având în vedere că în 
liturghia lor erau unele elemente diferite a căror acceptare ar fi putut fi uşor interpretată 
drept aprobare a unor elemente dogmatice noi, care ar fi contravenit legislaţiei în 
vigoare care interzicea orice fel de înnoire dogmatică. Ca atare, la sinodul unitarian de 
la Belin, desfăşurat la 1 iunie 1698, s-a luat decizia de interzicere a unor noi comunităţi 
bisericeşti, lucru care îi viza direct pe polonezi.35 Începând cu acest moment avem 
date pentru funcţionarea unor comunităţi poloneze separate doar la Beclean şi la Cluj. 
La Beclean ultimul preot care a servit comunitatea poloneză unitariană a fost Samuel 
Trochimowicz după a cărui moarte, survenită în 1788, comunitatea unitariană de aici 
s-a destrămat.36 Despre această comunitate unitariană poloneză avem foarte puţine 
informaţii iar acestea se leagă se leagă şi de comunitatea poloneză din Cluj. Ca atare, 
din cauza penuriei de informaţii, nu este posibilă o aprofundare a problemei. 

Revenind la sosirea polonezilor în Transilvania, este foarte posibil ca greutăţile 
întâmpinate pe drum şi epidemia ce a survenit imediat după aşezarea lor în Cluj, 
să fi determinat scăderea semnificativă a numărului acestora. Conform afirmaţiilor 
lui Tőzsér- Fosztó, abia dacă au fost 30 de persoane care au supravieţuit epidemiei 
– după părerea noastră a presupune un număr atât de mic este puţin exagerat – însă 
este sigur că epidemia de ciumă a cauzat o scădere drastică a numărului polonezilor.37 

Venind la Cluj polonezii nu au mai găsit oraşul-comoară de odinioară, ci – aşa 
cum amintesc şi sursele – un oraş decăzut, care fusese transformat în cetate de graniţă 

33 Kénosi Tőzsér János- Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 213. 

34 Kénosi Tőzsér János- Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 221.

35 Kénosi Tőzsér János- Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 221 

36 Kénosi Tőzsér János- Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 223. 

37 Kénosi Tőzsér János- Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 214. 
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şi care îşi pierduse statutul de oraş liber regal.38 Desigur, clujenii vorbesc despre 
această situaţie ca despre ceva temporar şi luptă cu toate forţele pentru a-şi putea 
păstra privilegiile de până atunci. În privinţa temei discutate aici, cea a succesiunilor, 
ştim că cetăţenii oraşului au reuşit să obţină permisiunea ca regulile succesorale de 
până atunci să rămână valabile. Totuşi, în viaţa de zi cu zi, respectarea acestor reguli 
este aproape imposibilă. Mă gândesc, de exemplu, la articolele statuate împotriva 
nobililor în Tratatul despre succesiune unde se prevede că imobilele nu pot fi lăsate 
moştenire membrilor nobilimii în nici un chip.39 Consiliul orăşenesc îi însărcinează 
pe juzii succesorali cu vegherea respectării acestor reguli iar în caz că n-ar fi reuşit 
să se impună erau autorizaţi să îl cheme pe meşterul străjer pentru a-i aresta pe cei 
care nu se voiau să se supună regulilor succesorale în vigoare şi să îi închidă în 
turn până când aceştia erau gata să se conformeze regulilor.40 În această perioadă 
în conducerea oraşului este prezent şi reprezentantul puterii centrale dar consiliul 
încearcă să aplice regulile vechi ale oraşului în privinţa problemelor interne.

Ajunşi la Cluj, unitarienii polonezi găsesc un oraş care se zbătea din răsputeri, 
cu prea puţin succes însă, să păstreze condiţiile de trai din regimul vechi. De fapt, 
în această perioadă de după 1661 chiar şi statutul de cetăţean al oraşului a devenit 
discutabil. Aici, ca şi în celelalte localităţi unde s-au stabilit polonezii au constituit 
o comunitate unitariană separată de ceea maghiară şi de ceea săsească, având 
proprii lor preoţi, aduşi din Polonia şi liturghii specifice poloneze. Cel mai repede 
dispare comunitatea unitariană poloneză din Beclean, apoi urmează cele de pe valea 
Târnavei. Până la construirea bisericii unitariene din 1782 comunitatea unitariană 
poloneză din Cluj era de sine stătătoare, se administra singură, avea propria casă de 
rugăciune, vândută din propria iniţiativă de polonezi care donează preţul acesteia 
pentru biserica unitariană ce urma să fie ridicată.41

Cercetând înscrierile registrului civil al Clujului premodern nu am găsit înscrişi 
aici preoţii şi pastorii, profesorii şi învăţătorii oraşului, pe când fii şi fraţii acestora 
figurau în registru. Probabil aceasta este o altă consecinţă a deciziei din 1537 care 
stipulează că: „nici un preot, nici un călugăr şi nici nobilimea să nu aibă dreptul să 
deţină sau să cumpere nici un fel de moştenire, adică case, grădini sau vii printre 

38 Kiss András: A Kincses Kolozsvártól a romlott Kolozsvárig/ De la Clujul comoară la Clujul 
alterat, In: Korunk, 2005.

39 Kovács Kiss Gyöngy, Rendtartás és kultúra, Mentor, Marosvásárhely /Târgu Mureş, p. 28.

40 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procesele verbale 
ale Adunărilor Generale ale oraşului Cluj, 1662, I/8.

41 În arhiva centrală a bisericii unitariene din Cluj se păstrează procesele verbale ale comu-
nităţii poloneze şi corespondenţa dintre conducătorii bisericii unitariene poloneze din 
Cluj cu fraţii lor rămaşi acasă ori stabiliţi în altă parte a Europei, manuscrise bisericeşti, 
evident cele mai multe scrise în poloneză. Istoria acestui comunităţi a fost scrisă de 
Henryk Barycz: Obraz zycia religijnego polskiego zboru unitarianskiego w Koloszwarze w 
XVIII w. Protokoly posiedzen dyscypliny zborowej z lat 1722-1772. In: Reformacja w Polsce. 
Rocznik XI. 1948-52. Nr. 41-44. Warszawa, 1953. p. 66-114. 
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noi”.42 Probabil aceştia aveau statut special, motiv pentru care nu figurează în aceste 
registre.

În cursul investigaţiei demarate am urmărit dacă şi cum figurează polonezii în 
registrele civile, registrele fiscale şi în documentele administraţiei oraşului. Între 
cetăţenii oraşului cu jurământ depus găsim polonezi abia din 1674.43 În această 
perioadă numărul cetăţenilor noi înscrişi anual varia între 50 şi 70. În registrul 
civil, pe lângă numele celui înscris, figurează de obicei şi naţionalitatea, religia şi 
meseria acestuia, data înregistrării şi cei doi martori, giranţi pentru noul înregistrat. 
Câteodată se trece şi locul de unde a venit noul cetăţean. Doar o parte din cetăţenii 
cu jurământ depus au venit din alte localităţi, majoritatea celor înscrişi fiind copii 
ai cetăţenilor Clujului.

Din registrul orăşenesc reiese că în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea 
majoritatea celor care au cerut să fie primiţi şi înregistraţi ca cetăţeni ai Clujului 
erau maghiari. În registre se face diferenţă dintre persoane de etnie germană şi 
saşi. După maghiari, cei mai mulţi noi cetăţeni sunt saşii. Pe lângă aceştia apar 
anual şi persoane din alte naţiuni: secui/schyti, polonezi, slavoni, croaţi, bohemieni, 
valahi, greci, haidu44, italieni, belgieni. Autorităţile orăşeneşti înscriau naţionalitatea 
declarată de viitorul cetăţean. Contrar aşteptărilor mele, au fost foarte puţine cazurile 
în care persoane care nu aparţineau etniei maghiare sau săseşti să fie înscrise în 
rândul acestor două majorităţi clujene. Mă aşteptam ca asemenea fiului cu acelaşi 
nume al lui Valentin Radeczius şi ceilalţi unitarieni polonezi să se înscrie în 
rândul unitarienilor saşi, dat fiind faptul că, dacă se acţiona conform parităţii, în 
rândurile naţiunii săseşti se putea ajunge mai repede în consiliul orăşean de o sută 
de persoane şi de aici se puteau obţine mai repede funcţii orăşeneşti. Înscrieri sub 
alte naţionalităţi se mai întâmplă totuşi, şi putem aminti cazul persoana de origine 
greacă înscrisă la începutul secolului al XVIII-lea, în cazul căruia se menţionează 
că aparţine de naţiunea greacă, dar doreşte să fie înscrisă printre saşi. În 1719 găsim 
un polonez, Johannes Lugjnier de Polonia, care este înscris printre maghiari, deşi 
era de religie catolică.45

În anii de după 1658, aproape jumătate din cetăţenii înscrişi sunt calvinişti, 
majoritatea fiind de naţionalitate maghiară, restul fiind saşi. În perioada cercetată 
au fost doar trei secui, doi români, doi italieni, doi germani, doi moravi, un croat, 
un grec, un daraban şi un belgian care au devenit cetăţeni ai oraşului.

Dintre cei aproape treizeci de polonezi deveniţi cetăţeni ai Clujului doar doi nu 
sunt unitarieni, deci putem spune că aproape toţi polonezii aşezaţi la Cluj au fost 

42 Kovács Kiss Gyöngy, Rendtartás és kultúra, Mentor, Marosvásárhely /Târgu Mureş, p. 28.

43 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procese verbale 
de înscriere a cetăţenilor, 1638-1760. 

44 Populaţie militărească cu precădere din Partium.

45 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procese verbale 
de înscriere a cetăţenilor, 1638-1760, p. 107v.
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unitarieni. Aceştia sporeau momentan numărul populaţiei unitariene a oraşului 
oprind pentru o vreme creşterea accentuată a numărului reformaţilor. Între 1674 şi 
1732 au fost 29 de polonezi care au depus jurământul de a respecta legile oraşului 
Cluj.46 Aceştia nu au devenit toţi deodată cetăţeni, ci câte unul în fiecare an, iar în 
anii 1681 şi 1701 câte doi. După 1732 găsim doar câte un polonez unitarian la circa 
zece ani. În optsprezece cazuri s-a înregistrat şi meseria lor. Găsim patru croitori 
polonezi, trei pantofari, trei tăbăcari – ceea ce poate fi identic cu pantofarul – doi 
tâmplari, un aurar, un prelucrător de lână, un cantor, un apicultor, un cojocar şi un 
viticultor. Găsim şi două înscrieri în privinţa locului de provenienţă: în 1683 numitul 
Martin Lengyel care vine din Cracovia,47 şi în 1714 numitul Ladislau Mátyás care 
vine din Varşovia.48 Dar probabil vom şti mai mult despre locurile de provenienţă 
ale polonezilor dacă cineva va publica sau va prelucra procesele-verbale din arhiva 
bisericii unitariene.

Cercetând şi urmărind registrele civile se ridică, firesc, întrebarea: oare de ce 
polonezii veniţi la Cluj în 1660 devin cetăţeni ai oraşului doar în 1674? Însă, dacă 
stăm să ne gândim, un deceniu şi jumătate cât trece de la aşezare până la dobândirea 
cetăţeniei nu constituie o vreme atât de îndelungată. Polonezii au sosit într-o ţară 
nouă, într-un oraş nou, unde au luat viaţa de la capăt după ce pe drum au fost jefuiţi 
şi după ce au fost decimaţi de epidemia din oraş. Oricât de mult s-ar fi schimbat 
statutul oraşului, locuitorii acestuia insistă asupra respectării regulilor dovedite 
practice în trecut, printre ele regăsindu-se cea referitoare la condiţiile de îndeplinit 
pentru a deveni cetăţean al oraşului: era nevoie de o recomandare venită din partea a 
doi cetăţeni oneşti şi respectabili ai oraşului, locuitorul aspirant la cetăţenie trebuia 
să deţină un imobil şi să fie căsătorit. Cea mai uşoară era probabil îndeplinirea 
ultimei cerinţe, polonezii sosind la Cluj în mare parte probabil împreună cu familia. 
Însă cumpărarea sau chiar construirea unei locuinţe implica deja mai multe lucruri: 
să aibă bani de cumpărare şă aibă de unde cumpăra. Iar dacă nu au avut destui bani 
trebuia să lucreze din greu pentru a-i obţine. Descoperind meseriile polonezilor 
deveniţi cetăţeni ai Clujului m-am întrebat care a fost atitudinea breslelor pantofarilor 
şi croitorilor faţă de noii meşteri, oare au luat în considerare circumstanţele lor 
speciale şi i-au primit în breaslă înainte de a deveni cetăţeni? Cred că ar merita 
o investigaţie în acest sens printre documentele procesele verbale ale breslelor. 
Desigur, pentru a obţine recomandarea cetăţenilor respectabili, oricât de mult i-ar 
fi îndrăgit aceştia pe polonezii de aceeaşi religie, nu puteau da recomandarea decât 
după o minimă convieţuire, după ce oamenii îşi puteau forma o părere despre noii 
veniţi.

46 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procese verbale 
de înscriere a cetăţenilor, 1638-1760., 596 p.

47 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procese verbale 
de înscriere a cetăţenilor, 1638-1760, p.19v. 

48 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procese verbale 
de înscriere a cetăţenilor, 1638-1760, p. 92v.
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Din datele informative păstrate am încercat să identific populaţia poloneză 
stabilită la Cluj. Am comparat astfel lista polonezilor care au devenit cetăţeni cu lista 
unitarienilor clujeni din istoria bisericească scrisă de Uzoni- Fosztó şi am constatat că 
există câteva nume care lipsesc ori de pe una dintre liste, ori de pe cealaltă. Motivul 
pentru care pe lista polonezilor susţinători ai bisericii găsim persoane care nu vor 
deveni niciodată cetăţeni ai oraşului ar putea fi explicat prin faptul că unii polonezi 
aşezaţi în oraş erau de vârste mai înaintate şi trăiau la Cluj doar ca locuitori ai 
oraşului, nu mai puteau şi nici nu mai aspirau la îndeplinirea condiţiilor dobândirii 
cetăţeniei, stingându-se din viaţă fără a dobândi cetăţenia.

Deci există polonezi care nu sunt cetăţeni ai oraşului, pentru că nu pot îndeplini 
condiţiile necesare, dar există şi polonezi care figurează în registrele civile, nu 
figurează printre unitarienii din Cluj, dar apar în registrele fiscale. S-ar fi putut 
întâmpla, oare, ca polonezi care s-au mutat la mii de kilometrii depărtare de casă 
pentru a-şi putea păstra religia şi care şi-au abandonat traiul sigur din ţara-mamă 
din acest motiv să nu fi fost membrii ai bisericii? Uzoni- Fosztó se exprimă destul 
de explicit publicând acea listă a unitarienilor, citez: „Am crezut de cuviinţă să 
publicăm aici lista cetăţenilor unitarieni ai Clujului de la sfârşitul secolului, aşa cum 
au fost recenzaţi în 1697, ca să putem avea o imagine clară a taţilor şi mamelor care 
au rămas credincioşi bisericii până la sfârşit şi care frecventau această biserică”.49

Este greu de spus câţi unitarieni polonezi au trăit la Cluj. Pe de o parte, numele 
din registrul civil al oraşului şi cele din lista publicată de Uzoni- Fosztó sunt greu 
de identificat, în această perioadă, la Cluj, numele unei persoane putând fi scris în 
diferite moduri chiar şi în cadrul unui singur act. Dacă avem în vedere datele din 
registrul civil până în anul 169750 constatăm că au fost înscrişi 14 cetăţeni unitarieni 
polonezi la Cluj, pe când în lista susţinătorilor bisericii unitariene găsim 19-20 de 
polonezi. Doar numele a şase persoane apare în ambele liste. În baza acestor date 
putem considera că au existat 27-28 capi de familie polonezi unitarieni. Pe lângă 
aceştia mai găsim în cazul unor taxe speciale şi nume aparent poloneze, care însă 
nu figurează în nici una dintre liste, dar despre aceştia nu ştim dacă sunt sau nu 
unitarieni. Dat fiind faptul că în lista bisericească apar şi văduvi şi oameni în vârstă, 
chiar dacă înmulţim cu 4,551, obţinem circa nouăzeci de polonezi unitarieni trăind 
la Cluj. Pe lângă cei care pot fi declaraţi sigur unitarieni mai există nouă persoane 
poloneze care nu figurează în lista bisericească a unitarienilor. Aceste persoane 
probabil reprezintă şi familii. Pe nici una dintre liste, nici în cea a membrilor 
bisericii, nici în registrul civil sau fiscal, nu apar preoţii şi profesorii care nu plăteau 

49 Kénosi Tőzsér János – Uzoni Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története/ Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 291-296.

50 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procese verbale 
de înscriere a cetăţenilor, 1638-1760.

51 Csetri Elek, Kolozsvár népessége a középkortól a jelenkorig, In: Kolozsvár 1000 éve, coord. 
Dáné Tibor Kálmán et alii, Kolozsvár, 2001, p. 7.



40

taxe şi nici nu erau cetăţeni ai oraşului. Aproximativ 225 de unitarieni polonezi?52 
Ca şi comparaţie aş aminti recenzarea din 1703 potrivit căreia în Cluj existau 1.172 
de proprietari de case,53 iar în 1714 Clujul consemna 1082 de familii, ceea ce poate 
însemna o redresare a demografiei oraşului.54

În registrul consiliului de o sută de persoane al oraşului încep să apară vag, abia 
din 1730, doar una-două persoane. Adevărat că în 1670 există un unitarian polonez 
în consiliul orăşenesc care însă a intrat în consiliu ca membru al naţiunii săseşti şi 
care a primit şi câteva însărcinări din partea conducerii oraşului. Această persoană 
este fiul cu acelaşi nume al lui Valentin Radeczius.55

Văzând procesul de integrare al unitarienilor polonezi, am avea nevoie de mai 
multe date pentru stabilirea mecanismelor succesorale folosite de aceştia, în primul 
rând de procesele succesorale ale polonezilor a căror analiză ne-ar putea ajuta în 
găsirea răspunsurilor.

În stadiul actual al investigaţiei noastre credem că până când nu au devenit 
cetăţeni ai oraşului, polonezii se foloseau de obiceiurile succesorale aduse cu ei. 
Din datele pe care le avem la dispoziţie reies doar referiri vagi la locurile de unde au 
venit aceştia, doar un singur lucru fiind sigur, faptul că nu au venit dintr-un singur 
loc. În registrele civile sunt notate Cracovia şi Varşovia ca locuri de origine, iar în 
afară de acestea, conform foii genealogice a calfei poloneze Ioannes Sawicki, locul 
de origine al acestuia este târgul Czerniechov.56 Dat fiind faptul că nu cunoaştem 
locurile de origine ale tuturor polonezilor şi nici obiceiurile succesorale ale acestora, 
nu putem stabili diferenţele între ele şi alterităţile faţă de mecanismele de moştenire 
întâlnite în Transilvania.

Deşi avem doar date sporadice totuşi tindem să credem că unitarienii polonezi, 
până nu au devenit cetăţeni ai oraşului, erau strâns legaţi de rudele rămase acasă, 
utilizând obiceiurile de acolo în ceea ce priveşte mecanismele de moştenire. Ba 
mai mult, puteau să aibă şi ei pretenţii la moştenire – probabil după obiceiurile 
lor proprii – iar acest fapt pare să fie susţinut şi de o scrisoare din 1695 scrisă 
de numitul Krystof Zagoroszki din Cossinovia către preotul unitarienilor polonezi 
din Cluj, din care reiese că între polonezii de acasă şi cei din Transilvania era o 

52 Gaál György, Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban, In: Kolozsvár 1000 éve, coord. 
Dáné Tibor Kálmán et alii, Kolozsvár, 2001, p. 324.

53 Gaál György – consideră că în Cluj s-au stabilit 700 de polonezi unitarieni – Gaál György, 
Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban, In: Kolozsvár 1000 éve, coord. Dáné Tibor 
Kálmán et alii, Kolozsvár, 2001, p. 324.

54 Gaál György, Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban, In: Kolozsvár 1000 éve, coord. 
Dáné Tibor Kálmán et alii, Kolozsvár, 2001, p. 324.

55 Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca, Fond Primăria oraşului Cluj, Procese verbale 
de înscriere cetăţenilor, 1638-1760, p. 269.

56 Jakab Elek, Oklevéltár Kolozsvár történetéhez/Documentaria pentru istoria Clujului, vol. 
2, Budapesta, p. 397-398. 
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legătură mai strânsă decât simpla schimbare a câtorva scrisori.57 Autorul scrisorii 
se interesează de legatul unui anumit Joackim şi de moştenitorul acestuia care a 
decedat în Transilvania, oferind date despre locul în care trăiesc rudele acestuia: 
unul la Gdansk, altul la Neumarkt. Aflăm că moştenitorii s-au adresat într-o scrisoare 
preotului unitarian polonez din Cluj, dar probabil că scrisorile lor nu au ajuns la 
destinaţie. Autorul scrisorii se angajează chiar şi să se îngrijească de înmânarea 
banilor moştenitorilor de drept.

În faza actuală a cercetării nu se impune, încă, formularea unor concluzii. Este 
foarte evident că este necesară implicarea altor grupe de surse în cercetare, pentru a 
creiona o imagine mai diferenţiată asupra obiceiurile de moştenire. Ar trebui să ştim 
în linii generale de unde provin polonezi veniţi şi care erau obiceiurile succesorale 
în oraşele ori regiunile de provenienţă. Astfel, poate vom avea o imagine mai clară 
despre integrarea unitarienilor polonezi în viaţa internă a Clujului şi implicit despre 
regulile succesorale urmate de polonezii aşezaţi aici, deveniţi cetăţeni ai oraşului. 

57 Kénosi Tőzsér János – Uzoni Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története/Istoria 
bisericii unitariene din Transilvania, II, Cluj, 2009, p. 216-220.


