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Abordarea problematicii diplomelor 
de înnobilare din Transilvania secolului 
al XVII-lea ne aduce în atenþie un subiect 
complex cu deschideri spre istoria 
socio-culturalã, diplomele permiþând 
evaluarea structurilor sociale la nivelul 
grupului privilegiaþilor, dar concomitent 
se regãsesc ca o provocare de istorie a 
dreptului, prin orizontul juridic pe care-l 
proiecteazã şi prin instituþiile implicate 
în elaborarea şi punerea în practicã a 
prevederilor lor. La fel de bine, diplomele 

de înnobilare mãrturisesc un climat cultural dominant de la curtea princiarã şi din 
mediul nobiliar, prin limbajul pe care scribii şi notarii cancelariei îl adoptã de-a 
lungul secolului. Dincolo de formula standardizatã actele de înnobilare scot la 
ivealã un limbaj politic sugestiv pentru frãmântãrile epocii. 

Diplomele de înnobilare au fost produsul cancelariei princiare şi pun în 
evidenþã un orizont juridic fundamentat pe Tripartit şi hotãrârile dietale cuprinse 
în Aprobate şi Compilate şi ilustrat într-o procedurã ferm stabilitã. Actele de 
înnobilare erau acordate din iniþiativa principelui sau la solicitarea nobililor şi au 
fost aduse la cunoştinþã congregaþiilor comitatense sau adunãrile scãunale. Astfel 
de documente deveneau valide, iar cei nominalizaþi în textul lor se bucurau de 
privilegiile ce decurgeau din litera acestora abia dupã anunþarea publicã a diplomei 
în adunãrile generale sau comitatense. În unele cazuri, principii, prin oamenii şi 
instituþiile abilitate întreprind adevãrate anchete pentru a controla veridicitatea 
unor afirmaþii în sensul susþinerii statutului nobiliar. 

Suportul documentar al investigaþiei propuse aduce în atenþia cercetãrii atât 
surse edite, cuprinse în corpusuri şi volume de documente (I. Lupaş, Ioan Cavaler 
de Puşcariu, D. Prodan, A. Veress), precum şi izvoare inedite din diverse fonduri 
arhivistice din þarã şi din strãinãtate1. Analiza inteprinsã, din punctul de vedere al 
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exemplelor documentare, prin care se ilustreazã aceasta, este de naturã selectivã 
şi nicidecum nu a dorit sã fie exhaustivã şi nici mãcar reprezentativã (în sensul 
utilizãrii celor mai reprezentative documente – aceasta implicã definirea unor 
criterii de reprezentativitate, de altfel extrem de discutabile).

Considerate şi analizate în general de cercetãtori doar ca formulare 
standardizate, de stilionar, diplomele de înnobilare au fost utilizate numai ca 
furnizoare de informaþii directe: nume de nobili, reconstituirea unor servicii şi 
evenimente majore – campanii militare, cronologii – mai mult sau mai puþin 
explicite, estimarea unor domenii funciare, elemente de cronologie, studii de 
genealogie şi heraldicã. In acest sens, am putea spune, tradiþional, actele care 
atestau statutul nobiliar s-au deschis cercetãrii dintr-o perspectivã informaþionalã. 
Pe de altã parte, diplomele de înnobilare, ca repere istorice textuale contextualizate 
juridic, social, politic, economic şi cultural se pot constitui în reperele unei abordãri 
istoriografice neconvenþionale care sã se interogheze asupra expresiei juridice a 
unitãþii ordinului nobiliar, a ilustrãrii şi afirmãrii prestigiului social al nobilului, 
a sondãrii raporturilor dintre suveran/puterea centralã şi cea de a doua stare, a 
eficienþei relaþiilor personale dintre stãpân şi vasal, a gradului de sociabilitate al 
nobilimii, a tipologiei ordinului nobiliar, a raporturilor din cadrul ordinului, a 
climatului cultural dominant de la curtea princiarã şi în mediul nobiliar.

Secvenþial, acest tip de analizã a fost exersat în istoriografia româneascã în 
ceea ce priveşte evoluþia statutului boierilor din Þara Fãgãraşului într-un studiu 
al lui David Prodan2. Drumul deschis de istoricul clujan încã în anii ’60 a rãmas o 
provocare singularã, dacã nu chiar abandonatã, în condiþiile în care alte tematici 
au fost capetele de afiş ale cercetãrii istorice româneşti. Interpretarea diplomelor 
nobiliare îşi asumã o perspectivã de istorie culturalã. Ele au fost produsul cultural al 
unei epoci, ca texte cu funcþionalitate juridicã, socialã (capital simbolic), economicã 
(scutiri, imunitãþi, privilegii), cunoscând o structurã şi un limbaj expresiv doar în 
acel context. In paginile de faþã, pornind de la diplomele de înnobilare şi de la 
problematica amplã şi complexã pe care am întrezãrit-o, încercãm sã aducem în 
discuþie câteva chestiuni mai puþin evidenþiate de istoriografie. In primul rând, 
eforturile se subscriu analizei conþinutului juridic, pe cele douã nivele – textual, ca 
structurã, şi contextual, ca fundament juridic operant – a explicãrii unitãþii juridice 
a ordinului nobiliar. O a doua interogaþie circumscrie ilustrarea tipologiei elitei 
sociale, de la familiile nobiliare ardelene care s-au bucurat de prestigiu social şi 
influenþã politicã, la nobilimea comitatensã, cu pãmânt puþin sau deloc. Cea de 
a treia chestiune care ne reþine atenþia deconspirã, pe cât posibil, douã motive 
ilustrate de actele de înnobilare, ce au traversat de la un capãt la altul secolul al 
XVII-lea, pe de o parte atitudinea antiotomanã dominantã la nivelul conştiinþei 
nobilare, şi, înnoirea limbajului politic sub impactul umanismului în contextul 
cancelariei princiare, pe de altã parte.

Orizontul juridic – unitatea ordinului nobiliar. Actele de înnobilare prezintã 
pentru întreaga epocã a principatului o structurã standardizatã. Aceste diplome 
sunt acte privilegiale, solemne, ceea ce impune o atenþie sporitã din partea notarului 

2  D. Prodan, Boieri şi vecini în Þara Fãgãraşului în sec. XVI şi XVII, în vol. idem, “Din istoria 
Transilvaniei”, Bucureşti, 1991, p. 9-158.
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în abordarea caligraficã şi a ilustratorului, când a fost cazul desenãrii blazonului. 
Au fost acte redactate în limba latinã, într-o epocã în care actele adminstrative 
erau scrise cu o tot mai mare frecvenþã în limba maghiarã. Limba vernacularã a 
devenit în secolul al XVII-lea şi o limbã diplomaticã, relaþiile Transilvaniei cu þãrile 
române fiind consemnate în limba maghiarã3. Un exemplu rezultã dintr-o diplomã 
de confirmare a statutului boeronal şi echivalarea lui cu cel nobiliar (Bojeronum 
Nobilium annumerandum, aggregandum, cooptandum et adscribendum duximus) 
pentru Ioan Mondrai de Mândra, la 24 aprilie 1654, de cãtre Susana Lorantfi şi 
recunoaşterea principelui obþinutã la 27 februarie 16564. Acest Ioan Mândra sau 
Ioanes Literatus Mondrai era pro tempore Illustrissimi Princeps Vojvodarque regni 
Valachiae Moldaviae Secretarium, cu alte cuvinte logofãt al domnului Moldovei 
Gheorghe Ştefan, probabil ajuns în Moldova în urma campaniei condusã de Ioan 
Kemeny.

Pãstrarea limbii latine ca expresie a actelor de înnobilare marcheazã caracterul 
solemn şi festiv al acestor documente, ilustrând un prestigiu social pe care-l obþine 
cel înnobilat. Nu în ultimul rând, poate fi considerat un aspect de ceremonial 
care proiecteazã posesorul unor astfel de înscrisuri într-o nouã condiþie umanã. 
Pe de altã parte, utilizarea limbii latine în cazul actelor privilegiale se situeazã 
într-un evident conservatorism, raportat la limba dominantã a administraþiei 
Transilvaniei, care se origineazã într-o tradiþie medievalã şi a fost asumatã ca un 
semn distinctiv al condiþiei nobiliare. Pentru secolul al XVII-lea şi pentru întreaga 
epocã modernã în cazul Transilvaniei, şi nu numai, a însemnat şi o consecinþã 
defensivã a ordinului nobiliar solicitat la adaptãri datoritã transformãrilor pe care 
statul premodern şi modern le-a produs. Este vorba, cu alte cuvinte, de un aspect 
formal prin care se exprimã ideea originii şi continuitãþii de vieþuire a nobilimii 
plasatã la fundarea regatului, un regat conservat la nivelul utopiei politice, sau 
prin potenþarea unor origini mitice5.

Structura categoriilor sociale privilegiate în Transilvania se prezintã pentru 
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea într-o formulã complexã. Pe de o parte, se 
distinge o nobilime cu drepturi depline, beneficiind de privilegii şi un statut 
juridic recunoscut în întreg principatul. Documentele îi circumscriu în formula 
juridicã utilizatã în stilionarul de cancelarie în coetum et universorum veri et 
indubitabiliter regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae nobilium. Aceastã 
formulã s-a standardizat în actele din secolul al XVII-lea cu toate cã, chiar la 
începutul veacului se întâlnesc şi alte expresii. In actele emise de cãtre Gabriel 
Bathory ordinul nobiliar se circumscrie prin urmãtoarea formulã: coetum et 
numerum verorum Regni Hungariae et Transylvaniae nobilium6. Expresia a 
rezultat, se presupune, dintr-o inconsecvenþã a cancelariei, dar ea poate tãinui 

3  I. Costea, Limbã şi identite. Cazul nobilimii din Transilvania în secolul al XVII-lea, în 
“Revista Bistriþei”, XVII(2003), p. 139-150. 

4  I. Puşcariu, Fragmente istorice despre boierii din Þara Fãgãraşului, Sibiu, 1907, nr. LXXXV, 
p. 291-295.

5  I. Costea, Identitãþi ale spaþiului social. Cazul nobilimii din Transilvania în secolul al XVII-lea, 
în “Revista Bistriþei”, XVI(2002), p. 198.

6  Magyar Orszgos Leveltar, Erdelyi Orszagos Kormanyhatosagok Leveltarai, Gyulafehervari 
Kaptalan Orszagos Leveltara, Libri Regii, F1, rola 39239, passim.
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şi planuri de cuprindere sub o singurã autoritate, cea a principelui Transilvaniei 
Gabriel Bathory a întregului teritoriu al fostului regat medieval maghiar. În 
alt sens, poate fi şi consecinþa originii extra-transilvãnene a principelui care 
prin aceastã formulã sugereazã cã atât nobilimea din Ungaria cât şi cea din 
Transilvania au fost o singurã coetum, un ordin unitar. Pe de altã parte, constatãm 
o individualizare a nobilimii din Transilvania, dar care s-a circumscris statutului 
juridic al nobilimii generale din regatul Ungariei. Transformãri majore în ceea 
ce priveşte condiþia juridicã a nobilimii faþã de perioada regatului nu rezultã din 
investigarea surselor. Hotãrâtoare rãmân din punct de vedere juridic prevederile 
Tripartitului, corolarul legilor scrise, a unei evoluþii a dreptului consuetudinar 
de secole. Schimbãrile au fost doar formale, la nivelul stilonarului. In acest 
sens, ca o particularitate s-a accentuat caracterul integru al titlului nobiliar prin 
utilizarea formulei “verorum nobilium” sau a celei de “verorum et indubitabiliter 
nobilium”. Aceasta individualizare a nobilimii a fost suportatã de constituirea 
Transilvaniei ca regnum şi definirea ei într-un astfel de sens în Tripartitum. 
Istoriografia a adus în discuþie mai multe cronologii în afirmarea Transilvaniei 
ca regnum, în funcþie de apariþia şi afirmarea autonomiilor social-teritoriale: 
nobilime, saşi, secui, a comunitãþilor beneficiare de privilegii colective din 
cuprinsul voievodatului. În altã ordine de idei, se poate citi în exprimarea de 
mai sus, o notã ideologicã, principele Transilvaniei fiind socotit adevãratul 
moştenitor al regelui Ungariei, cel care are misiunea de a lupta pentru refacerea 
integritãþii teritoriale a regatului. Exact ca şi în titulatura suveranului, stilionarul 
secolului al XVII-lea, va încetãþeni expresia de “partium Regni Hungariae”, 
având aici un evident sens teritorial. Astfel, cu o bazã juridicã unicã, nobilimea 
se delimiteazã în funcþie de prestigiul politic şi social exersat şi concomitent 
dupã averea pe care au posedat-o. O primã categorie o reprezintã nobilimea cu 
proprietãþi funciare, possessionati. În a doua instanþã, se gãsesc cei înnobilaþi fãrã 
donaþie de pãmânt, impossessionati, ei dispunând doar de însemnele nobilitãþii, 
blazonul, cunoscuþi şi sub denumirea de armalişti. Alãturi de aceastã categorie, 
documentele dau la ivealã şi o numeroasã populaþie cuprinsã în cadrele unui 
statut juridic semiprivilegiat, posesorii unor astfel de diplome bucurându-se de 
efectele actelor lor doar într-un spaþiu geografic determinat: familiarii, libertinii, 
boerii din Þara Fãgãraşului sau primipilii din rândurile secuilor.

De-a lungul secolelor textul diplomelor de înnobilare s-a schimbat 
nesemnificativ în ceea ce priveşte structura sa, ajungând la o formulã stereotipã 
în veacurile XVII şi XVIII. Ca urmare, se pot regãsi trei topoi fundamentali 
care compun acest tip de acte: titulatura suveranului, expunerea de motive şi 
specificarea privilegiilor şi a condiþiei nobiliare.

Titulatura suveranului se regãseşte sub formã dezvoltatã sau abreviatã şi 
expune “geografia” autoritãþii puterii princiare. In cazul lui Gabriel Bethlen avem 
titulatura urmãtoare: a) la începutul domniei: “Nos Gabriel Dei gratia Princeps 
Transilvaniae, partium regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes”; b) post 
1622 şi încheierii tratativelor cu habsburgii: “Nos Gabriel Dei gratia sacri Romani 
Imperii et Transilvaniae princeps, partium regni Hungariae Dominus et Siculorum 
Comes ac Oppuliae et Ratiboriae Dux”. Pentru Gheorghe Rakoczi I şi II s-a consacrat 
formula: “Nos Georgius Rakotzi Dei gratia Princeps Transilvaniae, partium regni 



213

Hungariae Dominus et Siculorum Comes”. Iar pentru Mihail Apafi: “Nos Michael 
Apafi Dei gratia Princeps Transilvaniae, partium regni Hungariae Dominus et 
Siculorum Comes”.

Expunerea de motive – Principele expune motivele care au determinat 
hotãrârea de a acorda diploma de înnobilare. Uneori suveranul este explicit, 
enumerând meritele în urma cãrora persoana vizatã (individul, familia sa, soþia, 
fiii şi fiicele, fraþii carnali ori copãrtaşi), cu o cronologie precisã şi o geografie 
determinatã, beneficiazã de noul statut nobiliar. In cele mai multe cazuri însã 
stilionarul este vag, pomenind doar într-o formulã echivocã fidelitatea, serviciile 
şi meritele generice ale celui înnobilat sub formula: “consideratis fidelitate 
fidelibusque serviciis nobilis ... quae ipse nobis in omnibus occasionibus fidei et 
industriae suae concreditis fideliter exhibuit et impendit”.

În rândul motivelor care au determinat înnobilarea în secolul al XVII-lea 
se poate distinge între prestaþiile militare, într-o epocã de conflicte aproape 
permanente, a sprijinului acordat suveranului în chestiunile administrativ-
politice sau ca urmare a fidelitãþii şi iscusinþei dovedite prin servicii aduse direct 
suveranului. Politica principilor din secolul al XVII-lea în plan confesional de 
consolidare a calvinismului şi de propagare a Reformei în rândurile românilor 
a oferit prilejul de atragere a clerului ortodox prin conferirea privilegiilor şi a 
scutirilor nobiliare. Pentru merite militare diplomele de înnobilare s-au înmulþit în 
momentele de conflict deschis. Chiar la începutul secolului al XVII-lea avem un 
astfel de document care vorbeşte despre eforturile militare individuale. Astfel, la 20 
decembrie 16007 “Nos proceres, magnates caeterique status et ordines universitatis 
nobilium Transylvaniem” îi acordau lui Ioan Nagy din Zarand posesiunea Baldovin 
“iure perpetuo et irrevocabiliter” datoritã credinþei dovedite “in multis negotis ad 
publicum regni huius statum et confirmationem pertinentium, cum alias semper 
cum vero in hoc potisimmus expeditiones contra tyranidem Michaelis Voevoda 
pro patria huius libertati suscripta, summa cum omni sui dexteritati exhibuit et 
impendit”8. Aceste diplome care au recompensat servicii militare au fost cele mai 
numeroase de-a lungul secolului. Luãm ca exemple câteva acte din timpul lui 
Gabriel Bathory a cãrui politicã în confruntarea cu stãrile s-a bazat pe acþiuni de 
forþã, utilizând în acest sens capacitatea militarã oferitã de haiduci, sau elemente 
militare provenite mai ales din partea vesticã a principatului. Doar pentru 
ultima parte a anului 1608, lunile septembrie – decembrie, se pot numãra 12 
astfel de privilegii: Demetri Kis de Baion Decurionis, nobilium Georgii, Ioannis et 
Danielis Orogh de Karczagnifalus Decurionum, strenui Ioannis Vitalios de Berand 
Decurionis, Matthia, Thoma et Francisci Hagedus de Baion sub capitaneo Stephani 
Medi militarum, nobilis Petra Karii de Baion, Stephani Makaii de Bihor, nobilitatio 
strenui ac nobilis Stephani Kalmar de Crasna, nobilis Ioannis Penzes de Vasarhely, 
egregii Gaspar Harsani Ductorum, Gasparis Nagy de Visalu ductoris, familiar al 
lui Gabriel Bethlen de Iktar, nobilis Andrea Kovacs decurionis, egregii Pauli Bubco 
din cetatea Ineu, familiar al principelui9. În urma unor momente de maximã 

7 Magyar Orszgos Leveltar, Hunyad megyei birtokos csaladok, P 102, 5, f.1.
8  Ibidem.
9  MOL, Libri Regii, F1, rola 39239, f. 160-212.
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tensiune sau când acestea se prefigurau principii au emis şi diplome colective 
de înnobilare pentru posesorii de arme. O astfel de diplomã a fost acordatã la 15 
august 1645 de principele transilvãnean Gheorghe Rakoczi I-ul unui numãr de 55 
de oşteni români, sârbi şi maghiari de sub comanda cãpitanului Andrei Barcsay de 
Bârcea Mare, cu toþii îndeplinind serviciul militar în cetatea Lugojului10. Nu poate 
surprinde cã principele a þinut sã rãsplãteascã simultan, printr-o distincþie mult 
doritã, un numãr atât de mare de oşteni, avându-se în vedere cã tocmai în acei 
ani sporise continuu presiunea turceascã la frontiera de sud-vest a Transilvaniei, 
vizând cuprinderea banatului Caransebeşului şi Lugojului în hotarele paşalâcului 
de Timişoara11. De asemenea, nu este întâmplãtoare nici conferirea acestei diplome 
de înnobilare în cursul campaniei militare din Boemia a principelui transilvãnean, 
participant la Rãzboiul de 30 de Ani. Reiese cu certitudine cã la acele operaþiuni 
militare a participat şi un contingent de la Lugoj, cuprinzând pe acei 55 oşteni 
cãlare conduşi de Radu Olos şi pomeniþi în diploma princiarã, din care strãbate 
însã în acelaşi timp în chip lãmurit temeiul mai profund al dãrniciei principelui 
– dorinþa de constituire a unui corp de oaste de elitã pentru apãrarea cetãþii Lugoj 
şi a pãrþilor bãnãþene în faþa pericolului otoman12. Cazul înnobilãrii colective a 
oştenilor din Lugoj pentru fapte de arme nu este singular în epocã, poate cel mai 
impresionant, prin numãrul celor care primesc nobilitatea, a fost actul din 12 
decembrie 1605 a lui Istvan Bocskai care acorda titlu nobiliar şi blazon unui numãr 
de 9245 de haiduci13, privilegiu cuprins apoi în statutele juridice ale Transilvaniei 
ca un articol aparte.

Sprijinul acordat principelui în chestiuni administrativ-politice a fost o altã 
cale de obþinere a privilegiului de înnobilare. O categorie din care provin aceşti 
înnobilaþi au fost notarii şi scribii din cancelaria princiarã, dar şi slujbaşii de pe 
domeniile fiscale sau ale principelui. Pentru secolul al XVII-lea înnobilarea notarilor 
şi a secretarilor princiari a fost frecventã. Spre exemplu, o astfel de diplomã a fost 
acordatã de Gabriel Bathory la Alba Iulia, la 8 septembrie 1608, pentru Mihail 
Literatus de Dej14, act reconfirmat la Cluj, la 4 mai 1609, când i se acordã şi scutire 
pentru o casã din Lugoj15. La intervenþia aceluiaşi slujbaş princiar, Mihail Literatus 
cu o oarecare influenþã şi trecere pe lângã Gabriel Bathory, alãturi de o delegaþie 
a comunitãþii privilegiate din districtele bãnãþene formatã din Martin Banias şi 
Gheorge Radul, reprezentanþi ai districtului Lugoj, principele a confirmat pentru 
universorum nobilibus, kneziis valachis care locuiesc în oraşele Lugoj, Caransebeş, 
Mehadia, Hãlmagi, Caşovia, Ineu, Komiat şi Ilieni şi în cele 8 districte bãnãþene 
vechile privilegii obþinute de la Ladislau Postumul la 1457, şi reconfirmate de 

10  C. Feneşan, Documente medievale bãnãþene, Timişoara, 1981, nr. 83, p. 183-189; vezi şi 
Ana Dumitran, Ioan Mircea, Din istoricul nobleþei transilvane. Pe marginea unei diplome 
nobiliare colective, în vol. “Identitate şi alteritate”, III, Cluj-Napoca, p. 220-234.

11  Cristina Fenesa-Bulgaru, Problema instaurãrii dominaþiei otomane asupra banatului 
Lugojului şi Caransebeşului,în “Banatica”, IV(1977), p. 223-238.

12  C. Fenesan, Documente, p. 11.
13  Antal Áldasy, A Magyar Nemzeti Muzeum Konvtarnok Czimereslevelei, III, Budapest, 

1937, nr. 36, p. 16-18.
14  MOL, Libri Regii, rola 39239, f. 246.
15  Ibidem, f. 230.
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cãtre Izabela, vãduva lui Ioan Zapolya, la 155116. La fel ca şi mãsura lui Ladislau 
Postumul, luatã cu un secol şi jumãtate înainte, Gabriel Bathory a încercat sã-şi 
consolideze poziþia la nivelul principatului şi sã-şi asigure concursul militar al 
nobililor din Banat. Tot pentru serviciile administrativ politice, se presupune, a 
fost recomfirmatã la 6 februarie 1656, de cãtre principele transilvãnean Gheorghe 
Rakoczi al II-lea, înnobilarea lui Ioan Literati Mândrai de Mândra şi a fraþilor 
sãi, acesta fiind tãlmaci de limba maghiarã pe lângã domnul Moldovei Gheorghe 
Ştefan17. Se poate observa cã îndeplinirea serviciilor faþã de principe în probleme 
legate de administraþia internã sau în treburile diplomatice pot aduce înnobilarea 
şi în acelaşi timp aprecierea suveranului. Când intersele politicii princiare 
coincid cu cele ale comunitãþilor din care provin aceşti slujbaşi suveranul n-a 
ezitat sã şi-i apropie, oferindu-le privilegii sau o recunoaştere a libertãþilor avute 
din vechime.

Faptul cã înnobilarea a constituit o prerogativã a puterii princiare a fãcut ca 
în multe ocazii astfel de acte sã fie atribuite unor slujbaşi aflaþi la curtea princiarã. 
Este cazul numeroşilor aules familiares înnobilaþi de-a lungul secolului al XVII-
lea: generosi George Devay de Oradea Cubicularium et aula nostra familiares18, 
alesul Urban Cocub din comitatul Solnocul Inferior19, Martin Pap de Nãdãşdia 
de Jos din comitatul Hunedoara20 etc. Sugestiv pentru acest tip de motivaþie 
a înnobilãrii este menþionarea diplomelor acordate unor bucãtari de la curtea 
princiarã cu origini fãgãrãşene care au primit astfel de privilegii. La 29 aprilie 1608, 
principele transilvãnean Gabriel Bathory l-a înnobilat pe bucãtarul sãu Ioan Socaci 
de Somlyo oferindu-i armariu de culoare albastrã în a cãrui câmp se vede un bãrbat 
îmbrãcat în haine verzi şi cu şorþ alb, þinând în mâna stângã un peşte, iar în cea 
dreaptã un cuþit de tãiat21. Gestul lui Gabriel Bathory se explicã mai mult decât în 
lãudarea talentelor culinare ale bucãtarului sãu (pro memoriae desideratissimis, 
tandem vero nobis quoque etiam antea cum remissiori fortunae aura nitebatur, arte 
sua conquinaria qua multos alios excellere non ignoramus), mizând pe o sporire 
a ataşamentului acestuia într-un timp în care duşmanii puteau fi oriunde, iar 
principele nu s-a ostenit peste mãsurã a le intra în voie22. Un act asemãnãtor a 
fost emis şi de principele Gheorghe Rakoczi al II-lea, la 8 martie 1652, în care îl 
înnobila pe bucãtarul sãu Ioan Fogarasi şi pe soþia sa, Ana Neagoe, şi pe copiii 
lor, Matei, Simon, Stanislau, Ladislau, Ştefan, şi pe fiicele Maria, Stana, Elena, 
toþi din Drãguş23. În ceea ce-l priveşte pe Gheorghe Rakoczi al II-lea nu teama de o 
eventualã otrãvire l-a determinat sã-şi înnobileze pe şeful bucãtarilor (coci nostri 

16  Ibidem, f. 235-254.
17  Puşcariu, nr. LXXXVIII, p. 301-304.
18  MOL, Libri Regii, rola 39239, 14 ianuarie 1609, Alba Iulia, f. 15.
19  Ibidem, rola 39241, 8 februarie 1614, Sibiu, f. 236-237.
20  Ibidem, rola 39242, 26 ianuarie 1636, Dej, f. 207.
21  Puşcariu, nr. LVII, p. 178-184.
22  Pentru a preîntâmpina otrãvirea bucãtãria era pãzitã de soldaþi. In timpul lui Gabriel 

Bethlen au fost menþionaþi 10 darabanþi, iar la curtea lui Gheorghe Rakoczi I-ul, erau 
în numãr de 8. cf. Koltai Andras, Magyar udvari rendtartas. Utasitasok es rendeletek 
1617-1708, Budapesta, 2001, p. 71 si 189.

23  Ibidem, nr. LXXXIII, p. 285-288.
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primarii), ci mai degrabã excentrismul de care nu rareori dãdea dovadã, dupã cum 
mãrturisesc izvoarele narative ale vremii24.

Politica de fortificare a calvinismului şi atragere a românilor la calvinism prin 
acordarea privilegiilor nobiliare se ilustreazã prin înnobilarea în bloc a preoþilor 
protestanþi şi transferul nobilitãþii cãtre fiii şi vãduvele acestora. Principele Gabriel 
Bethlen a acordat un astfel de privilegiu din Alba Iulia, la 13 iulie 1629, pentru 
regni nostri Transilvaniae eidem annexis Hungariae ditionum nostrarum verbi dei 
preconum, seu ministrorum, filiis et filiabus, ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
utriusque sexus universis25. In ceea ce-i priveşte pe preoþii români care au primit 
scrisori privilegiale amintim aici doar douã cazuri din Fãgãraş. Astfel, într-o 
diplomã emisã la 1617, principele Gabriel Bethlen l-a înnobilat pe preotul valah 
din Sâmbãta de Sus, Oprea Pilþe şi pe fiii sãi, Stoica, Aldea şi Lupul (venerabilem 
Opram Pylczie Ecclesiae Walachalis possessionis Zombatfalva pastorem), dupã 
vechiul obicei al exercitãrii oficiului liber şi fãrã constrângerile sarcinilor iobãgeşti 
(ratione etiam officii sui Ecclesiastici de more ad antiquo usitato liberam personam 
ac a servitio iobbagionali immunit)26. O altã înnobilare se întâlneşte în Fãgãraş 
peste mai bine de şase decenii, la 1668, când principele Mihail Apafi îi atribuia 
acest privilegiu preotului din Galaþi, Ioan Popa, împreunã cu copiii sãi, Zaharie, 
Ioan, Stanca, Bucura şi Ana27. Numãrul relativ redus al înnobilãrilor care i-au vizat 
pe preoþii români ortodocşi se explicã prin tendinþa autoritãþilor de convertire la 
calvinism a acestora, statutul privilegiat reprezentând o atracþie prin libertãþile şi 
imunitãþile oferite. Astfel, cu cât numãrul înnobilãrii preoþilor ortodocşi era mai 
scãzut, şansele de a-i fascina statutul preotului calvin creşteau.

Cel de-al treilea element al structurii diplomelor de înnobilare l-a constituit 
specificarea privilegiilor şi a condiþiei nobiliare. Innobilarea putea fi fãcutã cu 
dãruire sau întãrirea unor posesiuni avitice, fãrã acordarea de posesiuni, ci numai 
cu armariu, scut nobiliar. Atunci când înnobilarea cuprinde şi donaþie se specificã 
caracterul acesteia, cu drepturi nobiliare depline (perpetuum et irrevocabiliter), 
nobilul având dreptul de a o testa, vinde, zãlogi, dona. Tot aici se face referire 
la transmiterea condiþiei nobiliare fraþilor, moştenitorilor şi urmaşilor utriusque 
sexus universis. În aceastã zonã a documentului se face distincþia juridicã între 
nobilitatea deplinã şi categoriile semi-nobiliare (familiaritate, boieri, nobilime 
condiþionarã, secui). În cazul semi-priviligiaþilor, a boierilor şi libertinilor, 
transmiterea statutului privilegial se fãcea doar pe linie masculinã, heredesque 
et posteritates ipsius masculinii sexus universae. Aceastã specificaþie precizeazã 
caracterul condiþionar, legarea privilegiilor de îndeplinirea unor servicii şi slujbe 
faþã de autoritatea din regiune. 

Aceste diplome de înnobilare pentru a deveni operante iar beneficiarii sã 
se bucure deplin de privilegiile stãrii nobiliare trebuiau fãcute publice, aduse la 
cunoştinþa comunitãþii nobiliare, dupã cum prevedeau hotãrârile dietale: ”Dacã 

24  Georg Kraus, Cronica Transilvaniei, p. 354-356.
25  T. Lehoczky, Bethlen Gabor fejedelem nemeslevele reformatus papjai reszere, in “Turul”, 

1894, p. 192-194.
26  Puşcariu, nr. LXIII, p. 198-201.
27  Ibidem, nr. CVIII, p. 375-378.
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cineva scoate scrisoare de blazon, nu numai la Adunarea þãrii (ceea ce stã în 
libertatea sa), ci, dacã acela este om din þarã, se publicã scrisoarea de blazon şi în 
comitatul sau în scaunul de unde este; iar dacã nu este om din aceastã þarã, dar 
dacã este om onorabil, trebuie sã aparþinã vreunui anumit ordin; pentru aceea, 
dacã locuieşte într-un loc oarecare sau sub protecþia cuiva, sã se publice în locul de 
scaun al aceluia; iar dacã este sub steag, sau necãsãtorit, şi ar fi om care nu locuieşte 
într-un anumit loc, chiar dacã a fãcut sã se publice în Adunarea þãrii, dar la timpul 
sãu, îndatã ce-şi poate întemeia o reşedinþã, sã facã sã se publice atunci în locul de 
scaun al acelei reşedinþe, pe lângã publicarea în Adunarea þãrii, nelãsând sã treacã 
un an; altfel blazonul sãu va fi fãrã putere”28. Toate actele de înnobilare au cunoscut 
aceastã procedurã, ne oprim în rândurile de faþã la douã exemple. Primul dintre ele 
se referã la o diplomã de înnobilare conferitã de Gabriel Bethlen la 1625 pentru 
Andrei Pap din Fãgãraş29. Pe verso-ul documentului existã urmãtoarea menþiune 
care atestã anunþarea publicã a diplomei la nivelul instituþiilor districtuale: „Anno 
1626, feria tertia proxima post festum Purificationis beatae Maria Virginis in arce 
Fogaras loco videlicet Sedis Iudiciariae huius Districtus Fogarasiensis praesentes 
rehabitae, publicatae, atque coram duodecim boieronibus juratis assessoribus sedis 
praenominatae, ac in vigore relicta, nemine contradictorum apparente“30. Cel de-al 
doilea exemplu face referire la un document deja pomenit, actul de înnobilare de 
la 15 august 1645, prin care Gheorgh Rakoczi I-ul acorda nobilitatea pentru 55 de 
oşteni din Lugoj. Pe verso-ul actului se poate citi: “Amintita scrisoare a fost fãcutã 
cunoscutã, vestitã, îngãduitã şi înfãþişatã în anul 1648, în a 4-a zi a lui aprilie, la dieta 
generalã a domnilor regnicolari din cele trei naþiuni (privilegiate) ale Transilvaniei 
şi pãrþile din regatul Ungariei reunite stãpânirii transilvãnene, în oraşul Alba Iulia, 
din porunca preavestitului domn, domnului principe a Transilvaniei etc., domnului 
nostru preaîndurãtor, din a şaptesprezecea zi a tocmai trecutei luni martie, nimeni 
neîmpotrivindu-se”31. Abia dupã acestã procedurã nobilul putea uza de înscrisul 
princiar care-i conferea noul statut privilegiat.

Urmãrirea înnoirii limbajului politic sub auspiciile umanismului, aratã rolul 
major deþinut de curtea princiarã în viaþa Transilvaniei. Aulicii au fost primii care 
au utilizat în actele lor solemne termenul de patrie ca şi corespondent pentru 
noþiunea de regnum medieval. Curtea princiarã a prezentat un model pentru 
societatea nobiliarã ardeleanã în dublu sens. Pe de o parte, principele era singurul 
care din plenitudinea puterilor sale putea acorda titluri de nobilitate. Faþã de 
suveran, nobilul era, astfel, obligat la servicii militare şi la acordarea sfatului, a 
serviciilor de fidelitate şi credinþã. Principele era, în acelaşi timp, cel ce confirma 
proprietãþile şi toate scutirile şi privilegiile aferente. Relaþiile directe, personale, 
dintre nobil şi principe caracterizeazã viaþa publicã a Transilvaniei de-a lungul 
întregului secol al XVII-lea. Reglementãrile privind viaþa socialã, confesionalã 
şi nu în ultimul rând cea culturalã erau circumscrise cercului magic al curþii 

28  Aprobate, partea a III-a, tit. al VII-lea, art. I, p. 509.
29  Ibidem, nr. LXIV, p. 201-206.
30  Ibidem, p. 205-206.
31  C. Feneşan, Documente, p. 189.
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princiare. Pe de altã parte, curtea nobiliarã s-a strãduit sã reproducã organizarea 
şi fastul curþii princiare. Nobilul şi-a format propriul cerc de credincioşi, familiari 
şi slujbaşi, cãrora le-a acordat în schimbul serviciilor pãmânturi şi alte beneficii. 
Pe unii dintre ei îi susþine chiar în faþa principelui pentru a li se acorda diplome 
de înnobilare. In unele cazuri, când s-au bucurat de privilegiul ius gladi, nobilul 
dispune de viaþa supuşilor sãi. Oricum, viaþa socialã şi economicã, şi într-o mãsurã 
şi cea privind instrucþia þãrãnimii dependente de pe domeniul sãu era controlatã 
dacã nu depindea în totalitate de voinþa sa.

Magnetismul pe care l-a generat condiþia nobiliarã, cu scutirile şi privilegiile 
aferente, se observã în accepþiunile ce le capãtã de-a lungul timpului termenul 
de nemeş. In climatul epocii îi sunt asociate caracteristicile ce conferã supremul 
prestigiu social. Nu mai departe decât unul dintre actele menþionate deja în 
paginile anterioare, diploma de înnobilare acordatã de Gheorghe Rakoczi I-ul la 15 
august 1645 unui numãr de 55 de ostaşi conform valorilor dominante ale epocii 
observa cã solam virtutem et nomen bonum immortale esse ducebat, iar ilustrarea 
acestor virtuþi şi câştigarea numelui bun se împlineau prin înnobilarea obþinutã 
din partea principelui. In atari condiþii nobilitatea a rãmas un ideal social pentru 
epoca premodernã. O succintã analizã semanticã întãreşte observaþia de mai sus. 
La început, prin traducerea latinescului nobiles, a dobândit înþelesul de nobil, în 
limba maghiarã cuvântul însemnând cel de neam ales, desemnând o categorie 
socialã privilegiatã. Apoi, în multe cazuri, dã numele a numeroase familii. Se poate 
sugera cã era vorba mai ales de familii de armalişti sau de nobili fãrã posesiuni 
(impossessionatem). De obicei, numele nobilului derivã fie de la posesiunea sa, 
fie de la un strãmoş considerat întemeietorul genealogic, dar în cazul în care nu 
dispuneau de pãmânt şi de o origine ilustrã, o modalitate de formare a numelui 
de familie, una printre altele, a constitut-o evidenþierea statutului sãu juridic 
privilegiat şi a prestigiului sãu social. Expresia “de neam bun” sugeratã prin nume 
capãtã relevanþã prin autentificarea condiþiei juridice privilegiate. Astfel, nemeş 
devine nume de familie, constituind o marcã indubitabilã a apartenenþei la elita 
socialã. Aceastã marcã socialã şi-a pus profund amprenta asupra conştiinþelor încât 
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, când Ioan Cavaler de Puşcariu redacta 
lucrarea sa despre familiile nobile româneşti, într-un secol al naþionalismului 
romantic, aceastã identitate a nemeşimii pãrea de nezdruncinat. Este o conştiinþã 
formatã în epoca medievalã şi consolidatã prin anchetele de nobilitate din epoca 
principatului autonom şi mai ales prin cele inteprinse de birocraþia habsburgicã.

Plasatã sub incidenþa umanismului, utilizarea termenului de patria în locul 
celui de regnum, exprima totodatã şi o nouã percepþie asupra corpului politic, 
regatul se destrãmase iar în locul sãu gãsim principatul Transilvania. Acest limbaj 
politic umanist nu are doar o extensie formalã, el reprezintã o dimensiune a gândirii 
politice a vremii. Ca urmare, se observã o asumare a acestei transformãri şi la nivelul 
stilionarului de cancelarie în ceea ce priveşte actele de înnobilare, acte solemne 
care sub raport lingvistic şi a structurii sunt extrem de conservatoare. Ele au rãmas 
de-a lungul întregului secol al XVII-lea în limba latinã având aceeaşi formulare. 
Interferenþa noului limbaj politic se constatã într-un document din 160832, când în 

32 MOL, Libri regii, rola 39239, f. 135r.-v. - 136r., document din Alba Iulia, 18 iunie 1608.
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preambulul actului se poate citi expresia ac patria contestantur iar câteva rânduri 
mai jos et patria proferunti; în aceste expesii stilionarul prezintã formula regnum, 
de aceea meritã subliniat contextul în care se produce acceptarea modificãrii. 
Este vorba de un act de înnobilare acordat de principele Gabriel Bethlen lui 
“Ioannis Theoras alias Barath de Debrecen, scriba et jurati notarii cancellaria 
nostra maioris”. Avem de-a face cu un apropiat al principelui, cu unul implicat 
el însuşi în redactarea acestor acte. Forma îngrijitã în care a fost transcris în 
registrele cancelariei princiare, cu o caligrafie excepþionalã, reprezintã un semn al 
contribuþiei directe a notarului. La fel, în cazul altui notar, de la curtea lui Gabriel 
Bethlen de data aceasta, “Stephani Palffi Enedi, cancellaria nostra maioris, scriba 
et jurati”, într-un act din 1614, se gãseşte expresia pro communi patria bono. Aici, 
în titulatura actului, se poate citi cuvântul regnum, înnoirea expresiei survenind 
doar în expoziþie; însinuarea termenului de patrie în redactarea actului aratã o 
încercare a scribului de conciliere între un limbaj politic curent al epocii şi o 
formulã tradiþionalã moştenitã şi utilizatã de cancelaria princiarã a Transilvaniei33.

Sintagmele “binele patrie”, alãturi de cea de “fiii patriei” sunt expresii curente 
în hotãrârile dietale, în actele legislative şi în tratatele care reglementeazã statutul 
juridic internaþional al Transilavniei din întreg secolul. Un alt document de 
cancelarie, de la 1609, adresat de data aceasta unui slujitor de la curtea princiarã, 
“aula nostra magistri”, “fidelis nostri generosi Stephani Vadas”, prin care datoritã 
serviciilor credincioase faþã de principe şi ipsa gente et patria sua charissima 
dovedite cu diverse ocazii, printre altele în expediþii militare, i s-a dãruit 
posesiunea Cãlugãr din comitatul Bihor, “perpetum et irrevocabiliter”34. Reþine 
în diploma privilegialã mai sus menþionatã atenþia includerii lui Stefan Vadas în 
rândul poporului (gente), ataşamentul sãu nu se mai exprimã doar pentru suveran 
şi þara pe care o guverneazã acesta, ci faþã de poporul sãu şi teritoriul locuit de 
aceastã comunitate.

Se constatã mai ales o prezenþã a termenului în actele adresate mai ales celor 
de la curtea princiarã, notarilor şi scribilor, fie celor proveniþi din rândurile “aula 
nostra magistri”. Nu în ultimul rând se gãseşte aici expresia mecenatului cultural 
al curþii, devenitã în viziunea lui N. Elias35 factorul civilizator al întregii societãþi.

Deşi principii, şi stãrile deopotrivã, au întreþinut relaþii echilibrate cu turcii, 
Transilvania fiind tributarã Inaltei Porþi, la nivel simbolic sentimentul antiotoman 
domina de la un capãt la altul conştiinþele. Nu-l întâlnim doar ca un motiv literar, 
ci capete de turci au fost figurate pe blazoanele nobiliare pentru a evidenþia vitejia 
unora, în faþa duşmanilor cei mai cruzi şi pãgâni, chiar în a doua jumãtate a 
veacului, în timpul domniei lui Mihail Apafi. La 1677, principele Mihail Apafi, 
îl înnobileazã pe Daniel Ciupe de Draga Vilma, statu et conditione plebea, iar în 
cadrul stemei se gãsea “dextra eiusdem nudum, capiti quidam Turcico martialiter 
infixum viriliter tenere conspicitur”36. Câþiva ani înainte, la 1674, pe scutul nobiliar 

33  Ibidem, f.352-353, document din Oradea, 4 decembrie 1614.
34  Ibidem,1609, f. 11, document din Alba Iulia, 10 ianuarie 1609
35  N.Elias, Procesul civilizarii, I-II, Iaşi, 2002.
36  Magyar Tudimanyos Akademia Konyvtara, Fond. Endrei Veress, Boieri şi nemeşi români 

din Ardeal şi Ungaria, Ms. 541, f. 188-191.
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dãruit lui Ladislau Boer de Copãcel (Fãgãraş), “ex eo statu et conditione boeronali 
in qua nati sunt”, era figurat un bãrbat cãlare ce þine în mâna stângã “Caput hostile 
amputatum”37. Aceste simboluri au devenit frecvente mai cu seamã în timpul 
domniei lui Mihail Apafi, când numãrul înnobilãrilor categoriilor neprivilegiate, 
ca urmare a slujbelor militare prestate s-au înmulþit. Efectuarea slujbelor militare 
au fost contaminate cu mentalul creştin în care cei mai temuþi adversari erau turcii 
pãgâni. 

Ideologia politicã exprimatã în spaþiul Transilvaniei nu-şi are originea doar 
în realitãþile ardelene; pe de o parte, absoarbe contradicþiile izvorâte din lupta 
antihabsburgicã din prima jumatate a secolului al XVII-lea între puterea centralã 
afirmatã în Transilvania şi ordinele privilegiate din Ungaria. Alte resurse se 
regãsesc pe filonul confruntãrii dintre Reformã şi Contrareformã. La fel, o sursã de 
inspiraþie a fost literatura epocii, Scultetus, Sleidanus, Ens, Erasmus şi Melanchton, 
cãrora li se alãturau clasici latini şi greci sau reprezentanþi ai teologiei catolice, 
Sf. Toma de Aquino. Cea mai popularã scriere a fost cartea lui Lipsius, care nu-l 
aşeza pe suveran sub tutela ordinelor, ci sub dominaþia legii, promovând un 
constituþionalism afirmat în Transilvania prin pactul social încheiat între principe 
şi stãri. Incã din 1641, scrierea acestuia intitulatã Politica a fost tradusã în limba 
maghiarã de Janos Laskai, predicatorul lui Istvan Bethlen, fratele principelui. 
Acceptarea într-o atare mãsurã a lucrãrii sale se explica prin toleranþa religioasã pe 
care o profesa, întemeindu-se pe “dreptul natural”38.

Apropierea de actele de înnobilare emise de cancelaria princiarã a Transilvaniei 
în secolul al XVII-lea într-o nouã cheie de lecturã, circumscrisã unui demers de 
istorie culturalã, oferã posibilitatea înþelegerii spiritului epocii dincolo de o istorie 
evenimenþialã, de cronologia unor evenimente sau enumerarea faptelor de arme şi 
a posesiunilor confirmate ori dãruite de suveran.

37  Ibidem, f. 176-184.
38  cf. T.Wittman, L’ideologie de centralisation de la principauté de Transylvanie et ses 

rapports européens, în vol. “La Renaissance et la Reformation en Pologne et en Hongrie”, 
Budapest, 1963.


