
117

În 1211 Ordinul Cavalerilor Teutoni a 
primit o donaţie însemnată: regele Andrei 
al II-lea al Ungariei i-a donat Ţara Bârsei 
din sudul Transilvaniei pentru a o apăra 
împreună cu graniţa de sud a regatului faţă 
de cumanii păgâni, şi mai mult de atât, să 
extindă graniţele regatului, adică să intre 

pe teritoriile cumanilor.1 La începutul secolului al XIII-lea, Muntenia, care aparţinea 
de teritoriile folosite de cumani pentru rezidenţă, a fost deasemenea importantă sub 
aspectul traseelor pe uscat care duceau spre Împărăţia Latină şi Siria, deci şi în privinţa 
unei treceri viitoare a oastei cruciaţilor.2 Asumarea luptei împotriva cumanilor de către 
Ordinul Cavalerilor Teutoni a servit întărirea poziţiei acestuia în zona mediteraneană. 
Desigur, în acelaşi timp nu putea să neglĳeze nici faptul că, alături de cele două mari 
ordine ale cavalerilor, Templier şi Ioanit, imperiul german în poziţia sa slăbită nu a 
avut prea multe posibilităţi în Ţara Sfântă, de aceea, începând din 1211 marele maestru 
Hermann von Salza a căutat spaţiu de mişcare pentru ordinul său în zona marginală a 
Europei, apropiată de regiunea mediteraneană.

În faţa Ordinului Cavalerilor, tânăr, şi dispunând încă doar de mĳloace materiale 
modeste, s-a ivit o posibilitate importantă în 1211. Este însă incert ce l-a motivat pe 
regele ungar Andrei al II-lea să solicite Ordinului Cavalerilor Teutoni, considerat încă 
neînsemnat, să apere graniţele din sud-est. Datorită resurselor de informare limitate, în 
timp ce căutăm motivele chemării acestora în Ungaria trebuie să ne limităm în principal 
doar la presupuneri.

Din diploma acordată Ordinului în 1211 putem afla în primul rând că donaţia făcută 
cavalerilor călugări, ca organ al bisericii, a avut rolul de a servi salvarea sufletului 
regelui, respectiv al predecesorilor săi. În acest act putem citi: „De aceea, mânaţi de 

1 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Bd. I. Hg. F. Zimmermann –
C. Werner, Hermannstadt, 1892. (=UB I.) Nr. 19.

2 E. Maschke, Der Deutsche Ordensstaat. Gestalten seiner großen Meister. Hamburg 1936. p. 24.
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o evlavioasă dorinţă, apucând pe urmele părinţilor noştri de cucernică pomenire şi 
dorind să împărtăşim cu dânşii răsplata vieţii veşnice, am dăruit din dragoste cruciaţilor 
Ospitalieri ai ordinului Sfintei Marii, care a fost odinioară la Ierusalim, dar datorită 
păcatelor săvârşite (obs.: creştinii au pierdut Ierusalimul) acum este la Acra, acest pământ 
numit Bârsa, aflat dincolo de păduri, înspre cumani – deşi pustiu şi nelocuit – ca să se 
stabilească (acolo) în pace şi să îl stăpânească liber pe veci, pentru ca Regatul să se extindă 
prin stabilirea lor în număr mare, şi să pună donaţia noastră în faţa lui Dumnezeu, spre 
binele sufletului nostru şi al părinţilor noştri.”3 Potrivit lui Lajos Hanzó, sarcina de 
misionar stabilită cavalerilor, intenţia de creştinizare a teritoriilor apropiate de Ungaria 
la est a fost practic motivul exclusiv care a stat la baza colonizării.4 Literatura istorică 
ungară, consideră în general că motivul colonizării Ordinului Teuton a fost acel sistem 
militar care a considerat că apărarea graniţelor regatului ungar, alături de sistemele 
de prisăci, cade în sarcina comunităţilor autonome, puse pe un bloc teritorial pentru 
apărarea graniţelor. Astfel, cea mai importantă sarcină a cavalerilor a fost întărirea 
militară a strâmtorilor de la Bodza (Buzău), Tömös, Ósánc (Brădeţul) şi Bran. 5 Pare 
esenţial că Ordinul Teuton – diferit de ordinele deja prezente în Ungaria, Templier şi 
Ioanit – nu a câştigat teritorii răsfirate, legate de mănăstiri, ci teritorii limitate, continue, 
ceea ce a constituit o nouă formă în practica ungară de apărare a graniţelor în Evul Mediu: 
Andrei al II-lea a încercat să încetăţenească elemente militare de tip vestic. Acest lucru 
a fost necesar deoarece atacurile cumanilor care ameninţau graniţele din est ale ţării, 
mai mult sau mai puţin, dar în permanenţă, la finele secolului al XII-lea, la începutul 
secolului al XIII-lea s-au intensificat din nou atunci când cumanii au observat tot mai 
mult, apoi au şi simţit neliniştea popoarelor din stepe, iar mai târziu presiunea mongolă.6 
Forma veche a pazei graniţelor, bazată pe obstacolele de tipul prisăcilor nu s-a dovedit 
suficientă. În 1211 putem vorbi doar de recunoaşterea situaţiei şi încercare, dar noua 
concepţie de reorganizare a pazei graniţelor a devenit generală numai pe timpul regelui 
Béla al IV-lea, când pătrunderea facilă a tătarilor a dovedit clar lipsurile sistemului de 
prisăci. 7 Diploma emisă de Andrei al II-lea în 1211 le-a permis cavalerilor să construiască 

3 UB I. Nr. 19: „Hinc est, quod pie recordationis parentum nostrorum vestigia pro desiderio amplectentes, 
et eterne vite bravium cum eis post presentem cursum apprehendere cupientes, Cruciferis de hospitali 
Sancte Marie Theutonicorum quod quondam fuit in Jerusalem sed modo peccatis exigentibus situm 
est in Accaron, caritatis intuitu, quomdam terram Borza nomine, ultra silvas versus Cumanos, licet 
desertam et inhabitatam, contulimus pacifice inhabitandam, et in perpetuum libere possidendam, et ut 
regnum per conservationem eorum propagatum dilatetur, et elemosyna nostra per orationem eorum 
ad remedium anime nostre et parentum nostrorum coram summo deo deportetur.”

4 L. Hanzó, A Barcaság betelepítése és a Német Lovagrend. in: Századok, 1989/3-4. p. 367-368.
5 A. Borosy, Egyház és honvédelem az Árpád-korban. in: Hadtörténeti Közlemények 1987/2. p. 

223-224; Gy. Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. Budapest, 1987. p. 822; 
Gy. Kristó-F. Makk, Az Árpád-házi uralkodók. Budapest 1988. p. 245; F. Maksay, A szászság 
megtelepülése. in: Erdély és népei. Szerk. Mályusz E. Budapest 1941. p. 981.

6 P.P. Domokos, A moldvai magyarság. Budapest 1987. p. 18.
7 Gy. Kristó, Az Árpád-kor háborúi. Budapest 1986. p. 167.
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cetăţi şi oraşe de lemn pentru apărarea regatului (munimenta regni contra Cumanos castra 
ligna et urbes ligneas construere eis permisimus).8 

Partea referitoare la extinderea regatului sugerează planurile politicii externe ungare 
privind expansiunea orientată spre Balcani. Odată cu formarea Împărăţiei Latine (1204) 
părea că şi Balcanii vor putea fi integraţi în creştinătatea latină. În oglinda politicii 
externe a lui Andrei al II-lea, în mod probabil această concepţie a fost luată în serios în 
cadrul planurilor regelui. Pe baza expresiei diplomei „regnum per conversationem eorum 
propagatum dilateur”9 se poate trage concluzia că regele ungar a considerat importantă 
şi activitatea de colonizare pe care urma s-o facă Ordinul Cavalerilor Teutoni, prin care, 
alături de noile forme de organizare şi înnoirile tehnice ale vestului – potrivit formulării 
lui Jenő Szűcs – „şi modelele vestice ale organizării societăţii au fost duse fizic înspre 
est.”10 Deja începând din secolul anterior, în Europa au fost numeroase exemple care 
demonstrează că ordinele de cavaleri au primit sarcinile militare de apărare a graniţelor 
şi de colonizare, în primul rând în Peninsula Iberică. De exemplu, la înfiinţarea Ordinului 
Calatrava în 1158, regele castilian Sancho al III-lea a donat pământuri de la graniţă 
cu condiţia ca cavalerii să le apere faţă de mauri şi să le repopuleze.11 La fel şi regele 
Leonului, Ferdinand al II-lea a stabilit ca sarcină principală a Ordinului Alcantara lupta 
împotriva maurilor şi repopularea teritoriilor recucerite. 12

 Cunoscând Andreanum, se poate presupune că la colonizarea cavalerilor puterea 
regală s-a gândit şi la echilibrarea marelui domeniu mondial tot mai puternic, de 
aceea a donat teritorii continue, şi numai după ce acest plan nu a reuşit, a apelat la 
coloniştii saşi. După cum a arătat Jenő Szűcs, în politica de colonizare ungară tocmai 
în secolul al XIII-lea a apărut noul principiu conform căruia etnicii străini trebuie 
păstraţi într-o unitate deoarece numai aşa se ooate baza pe ei puterea regală. 13 
Colonizarea cavalerilor în Transilvania este adesea pusă în legătură şi cu relatiile de 
rudenie ale regelui. Se cunoaşte că regina Gertrud „a fost darnică şi amabilă”14 cu fiecare 
străin german. Alături de Gertrúd, şi fratele ei mai tânăr, Berthold trebuia să fi avut un 
rol important, în 1211 acesta a fost nu numai arhiepiscop de Kalocsa, ci a avut şi o funcţie 
civilă de conducere, ca ban al Regiunii litoralului adriatic.15 La specificarea funcţiilor 
sale în actul de donare din 1211 era trecut sub forma: „archiepiscopo... reverendo Bertoldo 

8 UB I Nr. 19.
9 Idem
10 J. Szűcs, Magyarország regionális helye Európában. A középkor. in: J. Szűcs – P. Hanák, Európa 

régiói a történelemben. (Előadások a Történettudományi Intézetben 3.) Budapest 1986. p.7.
11 E. Solano, La Orden de Calatrava en el siglo XV. Sevilla 1978. p. 53.
12 B. Schwenk, Aus der Frühzeit der geistlichen Ritterorden Spaniens. in: J. Fleckenstein –

M. Hellmann (Hgg.), Die geistlichen Ritterorden Europas. Sigmaringen 1980. p. 122.
13 J. Szűcs, A középkori Magyarország népei. in: História 1982/5-6. p. 5.
14 Gy. Kristó – F. Makk, Árpád-házi uralkodók p. 248.
15 H. Zimmermann, Der Deutsche Ritterorden in Siebenbürgen. in: J. Fleckenstein – M. Hellmann 

(Hgg.), Die geistliche Ritterorden Europas. Sigmaringen 1980. p. 272.
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Colocensi electo et bano”.16 În anul următor a fost deja voievod al Transilvaniei,17 astfel 
conducerea ecleziastică şi civilă s-au concentrat în mâna unei singure persoane, deoarece 
episcopia Transilvaniei aparţinea de arhiepiscopul de Kalocsa. 18 Într-un nou act din 1212 
figurează ca: „reverendo Bertholdo Colocensi archiepiscopo et vaivoda”19

În general, precedentul direct al chemării cavalerilor este considerată logodna 
prinţesei ungare Elisabeta cu Lajos, fiul contelui comitatului Thüringia, Hermann 
(1190-1217).20 Am amintit înainte cât de strâns se leagă istoria timpurie a Ordinului 
Cavalerilor Teutoni de Thüringia, respectiv de conducătorii acesteia. O alianţă cu casa 
conducătorului Thüringiei, care se bucura de sprĳinul papei şi era înrudită cu casa 
împărătească, părea de dorit pentru regele ungar, faţă de politica căruia deja în 1210 s-a 
organizat o rezistenţă din partea marii nobilimi, care a dorit să pună pe tron pe unul din 
fii lui Géza, fratele lui Béla al III-lea, rămas în Bizanţ.21 Şi regina Gertrud putea să aibă un 
rol decisiv în ţinerea acestei logodne, care putea fi la rândul ei influenţată de fratele ei, 
episcopul de Bamberg, Eckbert, deoarece această căsătorie promitea avantaje şi pentru 
membrii familiei princiare din Merania. Episcopul Eckbert şi fratele său Heinrich, conte 
de Istria, alungaţi din imperiu datorită complicităţii în asasinarea regelui german Filip 
Şvabul s-au putut întoarce în Germania numai după această logodnă.22

 În 1211, în faţa Ordinului Cavalerilor Teutoni, tânăr, şi dispunând încă doar de 
mĳloace materiale modeste, s-a ivit o posibilitate importantă.

* * *
Prezenţa Ordinului Cavalerilor Teutoni în Ţara Bârsei poate fi regăsită pentru prima 

dată în actul de donaţie din 1211. Textul delimitează clar teritoriul donat: „prima graniţă 
a acestui pământ începe la prisăcile cetăţii Almag şi se întinde până la prisăcile cetăţii 
Noilgiant, iar de aici până la prisăcile cetăţii Miklósvár, unde curge apa numită Olt, de 
aici sus pe cursul Oltului până la locul unde Tortillon se varsă în Olt şi de aici merge până 
la izvorul acestui Tortillon, şi de la începutul acelei ape numită Timus până la vărsarea 
apei numite Borza, apoi – deoarece acest pământ este înconjurat de munţi cu zăpadă -, 
se întinde până la Almagia, şi pentru că acest pământ este înconjurat de munţii amintiţi 
înainte şi de râuri, se numeşte Bârsa.”23 Potrivit lui György Györffy „prisăcile cetăţilor 
numite nu au fost în imediata vecinătate a cetăţii, ci la trecerile munţilor care despart 
Ţara Făgăraşului de Ţara Bârsei, şi astfel până la Olt muntele a constituit graniţa.”24 

16 UB I Nr. 19.
17 H. Marczali, Magyarország története az Árpádok korában. Budapest 1896. p. 378.
18 I. Fejér, A német és templomos lovagok Haralyban. Eger 1894. p. 11.
19 UB I. Nr. 22.
20 I. Sz. Jónás, Árpád-házi Szent Erzsébet. Budapest 1986. p. 39; M. Tumler, Der Deutsche Orden 

im Werden, wachsen und Wirken bis 1400. Mit einem Abriß der Geschichte von 1400 bis zur 
neuesten Zeit. Wien 1955. p.183; H. Zimmermann, der Deutsche Ritterorden p. 271.

21 I. Sz. Jónás, Szent Erzsébet p. 40; Gy. Kristó – F. Makk, Árpád-házi uralkodók p. 248.
22 I. Sz. Jónás, Szent Erzsébet p. 39.
23 UB I. Nr. 19.
24 Gy. Györffy, Történeti földrajz I, p. 822.



121

Acest munte împreună cu fâşia lată de prisăci întinsă în faţa cetăţilor de aici au format 
până atunci linia de pază a graniţei. Limitele Ţării Bârsei, donată Ordinului Cavalerilor 
Teutoni – cu mici excepţii – au fost identice cu graniţele Ţinutului Braşovului menţinute 
până în 1876, care aparţinea de Ţinutul Săsesc.25

Potrivit diplomei, teritoriul era pustiu şi nelocuit, cu toate că munţii au înconjurat un 
teren de câmpie excelent pentru cultivarea agricolă.26 Literatura de specialitate, în general, 
susţine că expresia „deserta et inhabitata” nu înseamnă că teritoriul a fost complet nelocuit. 
Potrivit lui Ferenc Maksay, aceasta se poate interpreta că faţă de teritoriile mai centrale 
ale ţării, Ţara Bârsei era mai slab populată. 27 György Győrffy, pe baza numelor de origine 
turcă preluate în limba maghiară şi germană presupune elemente de populaţie turcă 
(în majoritate pecenegi) în număr mic, infiltrate din Muntenia.28 E. Fischer a considerat 
Ţara Bârsei ca un teritoriu locuit sporadic de o populaţie slavă, mică. 29 Şi Alfred Prox, 
cel care a etimologizat denumirea oraşului Braşov, a numit locuitorii din zonă ca fiind 
populaţie slavă sporadică, şi totodată a contrazis acele afirmaţii care susţineau că în 
perioada dată Ţara Bârsei ar fi fost locuită de români, şi coloniştii germani ar fi luat locul 
populaţiei „autohtone”.30 Lajos Hanzó a considerat că prin expresia inhabitata trebuie 
să înţelegem o populaţie nestabilită definitiv, care s-a ocupat cu păstoritul pe munte. 31 
Diploma a stabilit că aurul sau argintul eventual găsit aici i se cuvine pe jumătate regelui 
şi pe jumătate cavalerilor. Le-a permis să ţină târguri libere (libera fori) cu condiţia ca ei să 
adune vămile târgurilor.32 Până la mĳlocul secolului al XII-lea regele a dispus în exclusivitate 
asupra dreptului de a ţine târguri şi asupra vămilor. Regele Béla al III-lea a început donarea 
acestora, şi aceasta a continuat şi sub domnia urmaşilor săi. La început astfel de donaţii 
le-au revenit în special instituţiilor ecleziastice, ca de altfel şi Ordinului Cavalerilor Teutoni 
în 1211. Actul de donaţie i-a absolvit pe cavaleri de obligaţia de a-l găzdui pe voievodul 
Transilvaniei, de sub plata dinarilor liberi şi de pondere, şi au fost scutiţi şi liberi de plata 
oricărei dări. Le-a permis să-şi aleagă judecătorul şi să nu fie supuşi aaltei judecăţii sau 
jurisdicţiuni decât a regelui. Le-a dat voie deasemenea să-şi ridice cetăţi şi oraşe de lemn 
în apărarea faţă de cumani.33 Potrivit lui Marian Tumler, a fost o greşeală ca la organizarea 
pazei la o graniţă în pericol să se permită numai construcţia fortificaţiilor de lemn.34 La 

25 Idem p. 822.
26 Gy. Györffy, Történeti földrajz I, p. 821.
27 F. Maksay, A szászság megtelepedése p. 90.
28 Gy. Györffy, A székelyek eredete és településük története. in: Erdély és népei. Szerk. E. 

Mályusz, Budapest 1941.p. 63.
29 E. Fischer, Das vorsächsische Burzenland. in: Siebenbürgische Vierteljahrschrift 65. (1908) p. 65.
30 A. Prox, Corona, Kronstadt, Braşov, Brassó. Zur Etymologie und Herkunft des Stadtnames. 

in: P. Philippi (H.), Beiträge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen. Siebenbürgisches 
Archiv, Dritte Folge, Bd. 17. (1984) p. 5-15.

31 L. Hanzó, A Barcaság betelepítése p. 373.
32 UB I. Nr. 19.
33 UB I. Nr. 19.
34 M. Tumler, der Deutsche Orden p. 184.
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începutul secolului al XIII-lea, situaţia internă a Ungariei a diferit în mod esenţial de cea 
obişnuită în Vest. Aici a fost important, şi era o situaţie nouă faptul că diploma a permis 
construcţia de fortificaţii, deoarece, aşa cum a arătat Gyula Kristó, în Ungaria, până în anii 
1220 numai regele putea să ridice cetăţi. Construirea cetăţilor private a început numai după 
emiterea Bulei de Aur în anul 1222, dar acest proces s-a oprit în perioada in care regele Béla 
al IV-lea a luat înapoi moşiile premergător invaziei tătarilor.35 Pe de altă parte, nu putem 
neglĳa faptul că până la mĳlocul secolului al XIII-lea, practica ungară a cunoscut în primul 
rând fortificaţiile de lemn înconjurate cu şanţuri. Primele cetăţi de piatră de tip nou au fost 
ridicate, se pare, în timpul lui Andrei al II-lea, 36 dar în 1211 încă nu putem vorbi de ele.
Diploma datată 1211, dar fără a specifica locul şi ziua, potrivit lui Marian Tumler, a fost 
redactată incomplet. Consideră că cea mai mare deficienţă este faptul că nu delimitează 
drepturile şi obligaţiile. Nu există nicio prevedere referitoare la faptul dacă Ţara Bârsei 
are caracter feudal sau nu; nu este prevăzută obligativitatea satisfacerii stagiului militar şi 
a supunerii militare, şi nu se ştie care sunt aşteptările în cazul nerespectării contractului.37 
Obiecţiile de acest gen ale lui Tumler sunt juste, dar arată o cunoaştere incompletă a 
Ungariei din secolul al XIII-lea, deoarece, aşa cum a arătat şi Jenő Szűcs, contracte care să 
constituie relaţii feudale normale se întâlnesc doar de la finele secolului, din toamna anului 
1298, de la domnia lui Andrei al III-lea, dar şi acestea numai la cel mai înalt nivel, între 
rege şi cinci din cei mai mari baroni ai săi. Relaţiile de interdependenţă ale societăţii nu 
s-au dezvoltat pe modelul feudalismului vestic. La sfârşitul secolului a devenit generală 
aşa numita instituţie a familiarităţii. 38 Dar la începutul secolului aceste organizări încă 
nu începuseră. Totodată, actul din 1211 reflectă clar dezvoltarea precară a scrierii şi a 
practicii de cancelarie ungare. Aceasta este dovedită şi prin compararea actului din 1247 
dat Ordinului Ioanit, în care regele Béla al IV-lea a stabilit obligaţiile militare ale cavalerilor 
ioaniţi şi măsurile pe care le ia domnitorul în cazul nerespectării acestora. În schimbul 
donaţiei regale, Ordinul Sfântul Ioan avea de îndeplinit următoarele obligaţii militare: 
dacă ţările regelui ungar ar fi atacate de o armată, trebuie să trimită o cincime din soldaţii 
înarmaţi în oastea regelui. Dacă regele porneşte ofensivă împotriva Bulgariei, Greciei 
sau Ţării Cumanilor (deci în general în Balcani), Ordinul are obligaţia de a se alătura 
oastei regelui cu o treime din luptătorii săi. Împotriva păgânilor de orice naţie, ca de 
altfel împotriva bulgarilor sau a altor scizionişti, trebuie să trimită 100 de cavaleri bine 
înarmaţi. Împotriva atacanţilor creştini vor trimite 50 de cavaleri pentru apărarea cetăţilor 
de la graniţe, Bratislava, Moson, Sopron, Vasvár şi Újvár şi în alte părţi, acolo unde regele 
vrea să-i pună. Împotriva tătarilor care năvălesc în ţară trebuie să dea 60 de luptători. În 
cazul nerespectării contractului, regele îi va reaminti de trei ori conducătorului provinciei 
ordinului obligaţiile avute, şi dacă marele maestru de dincolo de mare (adică aflat pe 

35 Gy. Kristó, Az Árpád-kor háborúi p. 168.
36 E. Fügedi, A befogadó: a középkori magyar királyság. in: E. Fügedi, Kolduló barátok, polgárok, 

nemesek. Budapest 1986. p. 113.
37 M. Tumler, Der Deutsche Orden p. 184.
38 J. Szűcs, Az utolsó Árpádok. (História Könyvtár. Monográfiák 1.) Budapest 1993, p. 337-338.
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Pământul Sfânt) nu ar lua măsuri, regele ia înapoi donaţia în decurs de un an. 39 Actul de 
donaţie din 1247 arată şi faptul că regele Béla al IV-lea a învăţat din cele legate de cavalerii 
teutoni şi Ţara Bârsei, şi a stabilit precis obligaţiile şi drepturile ioaniţilor mutaţi în Severin.40

Deci în 1211 Ordinul Cavalerilor Teutoni a luat în posesiune Ţara Bârsei, dar sursele nu 
arată dacă vreun membru al Ordinului a vizitat în prealabil teritoriul. Mai mult de atât, în 
actul de donaţie Andrei al II-lea a dispus că „am poruncit ca sus-zişii cruciaţi să fie aşezaţi 
în stăpânirea sus-pomenitei ţări a Bârsei de către pristavul nostru Juna, care a înconjurat 
sus-numitul ţinut, împrejmuindu-l şi însemnându-l cu semne de hotar clare (de încredere), 
după porunca voievodului Mihai.”41

Cu un an mai târziu, în 1212, Andrei al II-lea a emis un nou act cavalerilor în care 
i-a absolvit de solicitările privind schimbarea banilor, le-a interzis celor care umblau să 
schimbe banii din împuternicirea regelui să calce pe teritoriul acestora, şi le-a dat voie 
cavalerilor şi oamenilor acestora să schimbe noul ban pentru argint. Potrivit diplomei, 
Ordinul a primit aceste privilegii noi deoarece membrii săi sunt expuşi atacurilor 
cumanilor şi trăiesc într-un permanent pericol de viaţă, şi regele a dorit să recompenseze 
această faptă eroică. Diploma îl numeşte pe conducătorul cavalerilor teutoni stabiliţi în 
Ţara Bârsei, Theodericus.42 Aceasta demonstrează în mod clar că Ordinul Cavalerilor 
Teutoni nu s-a mutat în totalitate în Ţara Bârsei, conducerea sa supremă nu a ajuns în 
Europa. Diploma informează şi asupra unui alt aspect important: într-o anexă regele le-a 
dat cavalerilor cetatea Kreuzburg, ridicată de aceştia (castrum quod Crucpurg nominatur) 
împreună cu câmpiile care o înconjurau.43 Potrivit lui György Győrffy, cetatea amintită se 
afla pe linia Pasului Tătarilor aflat la Întorsura Buzăului, la 2 kilometri de vechea frontieră 
a ţării. Această identificare este întărită de planul de bază al ruinelor, identic cu cetatea 
centrală din Transilvania a Ordinului Cavalerilor Teutoni, Marienburg (Feldioara)44 şi 
de descrierea frontierei din anul 1222, care a indicat că latura estică a teritoriului din 
Muntenia al cavalerilor ţine de la Kreutzburg spre pământul brodnicilor.45 Din faptul că 
Andrei al II-lea a donat Ordinului această cetate şi pământurile din vecinătatea acesteia, 
deşi în actul din 1211 a permis deja construirea cetăţilor de lemn şi a dat Ţara Bârsei ca 
moşie liberă pentru totdeauna, se poate trage concluzia că cetatea ridicată a căzut în 
afara teritoriului stabilit prin primul act de donaţie. Trebuia să fie la intrarea în Pasul 
Tătarilor, important sub aspect militar. Probabil că atacurile cumanilor veneau cel mai 
frecvent din această direcţie. 46 Deci Andrei al II-lea a luat la cunoştinţă, ba mai mult, 

39 UB I Nr. 82.
40 G. Adriányi, Zür Geschichte des Deutschen Ritterorden in Siebenbürgen. in: Ungarn-Jahrbuch 

1971, p. 22.
41 UB I. Nr. 19.
42 UB I. Nr. 22.
43 Idem
44 Gy. Györffy, Történeti földrajz I. p. 822.
45 UB I. Nr. 31.
46 H. Zimmermann, Der Deutsche Ritterorden p. 274.
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a şi onorat cu noi donaţii şi privilegii faptul că soldaţii Ordinului Cavalerilor Teutoni 
au ieşit din motive militare din limita teritorială pe care o stabilise, şi au înaintat spre 
pământurile cumanilor. Actul nu vorbeşte despre caracterul cetăţii, dar încuviinţarea 
construcţiei cetăţilor de lemn în actul de donaţie din 1211, cât şi faptul că a fost ridicată 
în perioada scurtă de un an indică faptul că în 1212 Kreuzburg a fost încă o fortăreaţă 
de lemn întărită cu şanţuri.

Asigurarea soldaţilor înarmaţi la Pasul Tătarilor a fost condiţia pentru ca Ordinul 
Cavalerilor Teutoni să ia într-adevăr în posesiune Ţara Bârsei şi să poată începe 
colonizarea. Potrivit lui Wilhelm Bergmann, deja la stabilirea lor cavalerii au adus cu 
ei numeroşi colonişti.47 Această părere este întărită de acea formulare din actul din 
1212 care vorbeşte despre cavaleri şi popoarele lor.48 Deja în 1213 în mod dovedit se 
aflau colonişti în Ţara Bârsei. Actul emis de episcopul transilvănean Vilmos în 1213 
dovedeşte că au sosit colonişti nu numai din îndepărtata Germanie, dar şi din alte 
părţi ale Transilvaniei. Datorită meritelor dobândite în lupta împotriva păgânilor, 
episcopul a donat Ordinului Cavalerilor dĳma Ţării Bârsei, cu excepţia celei de la 
coloniştii maghiari şi secui, care i-au achitat lui dĳma şi în continuare. Coloniştii îşi 
puteau alege preoţii pentru bisericile nou construite, dar erau obligaţi să îi prezinte 
pe aceştia episcopului. Trebuiau să ospăţească episcopul când îi vizita, iar judecata 
preoţilor era dreptul conducătorului eparhiei transilvănene. 49 Episcopul Vilmos de fapt 
şi-a păstrat puterea sa de episcop atunci când a specificat necesitatea acestei praesentatio 
şi faptul că clericii trebuie traşi la răspundere în faţa scaunului său de judecător.50

Harald Zimmermann face legătura între emiterea actului din anul 1213 şi „revoluţia 
de palat” din toamna anului 1213 împotriva reginei Gertrud şi curtea ei germană.51 
Fratele lui Gertrud, Berthold şi-a pierdut funcţia de voievod al Transilvaniei. În actul 
dat de episcop cavalerilor, a figurat între martori numai ca arhiepiscop.52 Potrivit lui 
Zimmermann este de înţeles dacă Ordinul Cavalerilor, din cauza atmosferei publice 
potrivnice germanilor s-a străduit să-şi asigure moşia transilvăneană. Suntem însă de 
părere că acea „revoluţie de palat” la care au participat cei din vârful aristocraţiei, 
care înainte sau în momentul crimei purtau funcţii de nivel naţional,53 nu s-a îndreptat 
sub niciun fel împotriva Ordinului Cavalerilor Teutoni care trăia departe de politica 
naţională, care lupta cu cumanii. Cavalerii erau ocupaţi cu consolidarea situaţiei din 
Ţara Bârsei, şi asta însemna şi aranjarea situaţiei ecleziastice a teritoriului. De fapt aceasta 
s-a realizat cu actul din 1213.

47 W. Bergmann, Erste deutschen Ordensburgen in Siebenbürgen nebst einen Geschichte 
des Deutschen Ritterordens in diesem Lande 1211-1225 und einem Anhange von Regeste. 
Freudenthal 1909, p. 14.

48 UB I. Nr. 22.
49 UB I Nr. 27.
50 E. Fügedi, A befogadó: középkori magyar királyság p. 527.
51 H. Zimmermann, Der Deutsche Ritterorden p. 279-280.
52 UB I Nr. 27.
53 UB I Nr. 27.
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Interesele militare şi de colonizare cereau deopotrivă colonizarea rapidă a Ţării
Bârsei, de aceea – după cum a menţionat deja şi actul din anul 1213 emis de episcopul 
Vilmos – Ordinul Cavalerilor Teutoni a atras din teritoriile învecinate mulţi colonişti 
maghiari, secui şi saşi din Altland.54 Coloniştii vestici, mulţumită relaţiilor Ordinului 
avute în Thüringia, au sosit la început în Transilvania mai ales cu grupurile organizate 
de arhiepiscopia Magdeburg şi episcopia Bamberg.55 Coloniştii care au venit mai 
târziu proveneau în majoritate din Flandria şi regiunea Rinului.56 Faptul că Ordinul 
Cavalerilor Teutoni a construit în timp scurt cetăţi puternice şi că în 1223 a înfiinţat 
un decanat independent în Ţara Bârsei sugerează că a fost colonizată o populaţie 
în număr mare.57 La numărul mare al populaţiei face referire pe undeva şi faptul 
că părţile scrise despre invazia tătarilor în Anuarele de la Friesach (1217-1300) 
consemnează moartea unui număr mare de oameni în Transilvania şi Ţara Bârsei. 58

Sursele pe care le avem la dispoziţie nu amintesc situaţia juridică şi obligaţiile coloniştilor 
aşezaţi pe pământul Ordinului Cavalerilor Teutoni, dar gândindu-ne la acţiunile 
ulterioare ale Ordinului în Prusia şi Baltic poate nu pare neîntemeiat să presupunem 
o anumită analogie. Potrivit lui Ernst Hering, cavalerii au asigurat libertate personală 
supuşilor, le-au dat drept de vânat şi pescuit, le-au dat câmpiile, păşunile şi pădurile 
spre folosinţă, şi pentru toate acestea au cerut în schimb serviciu militar şi ajutor în 
construirea cetăţilor.59

Între 1211 şi 1222, Ordinul Cavalerilor Teutoni a construit cinci cetăţi puternice din 
piatră, cu toate că regele a permis numai construcţia cetăţilor de lemn. Aceste cetăţi vor fi 
amintite mai târziu şi în actele emise de papă. 60 Actul din 1222 care a permis construcţia 
cetăţilor şi a oraşelor din piatră (castra et urbis lapideas),61 a însemnat practic luarea la 
cunoştinţă a acestui fapt. Numele cetăţilor nu au fost consemnate, cu excepţia cetăţii 
Kreuzburg, dar cavalerilor li se atribuie cetatea Marienburg, similară în dimensiuni 
şi structură, care a fost construită pe locul unei cetăţi mai vechi de pământ, precum şi 
cetatea Codlea. Mai nou în acest context se aminteşte şi Cetatea Neamţulu din apropierea 
localităţii Rucăr, aflată în partea muntenească a Pasului Bran. Probabil că cea de-a cincea 
cetate a fost Hălchiu.62 Potrivit lui Ignác Fejér, cavalerii şi-au construit cetăţile pe locuri 
întărite cândva de romani şi în perioada migrării popoarelor, dar au ridicat şi cetăţi noi.63 
Marian Tumler subliniază că Ordinul Cavalerilor Teutoni şi-a construit cetăţile în locuri 

54 P.P. Domokos, A moldvai magyarság p. 34.
55 F. Killyen, Die Anfänge der Stadtwerdung Kronstadt. in: P. Philippi (Hg.), Beiträge zur 

Geschichte von Kronstadt. Siebenbürgisches Archiv, Dritte Folge, Bd. 17. (1984), p. 40.
56 E. Hering, Der Deutsche Ritterorden. Leipzig 1943, p. 188.
57 M. Tumler, Der Deutsche Orden p. 188.
58 A tatárjárás emlékezete. Budapest 1986. p. 246-247.
59 E. Hering, Der Deutsche Ritterorden p. 73.
60 UB I Nr. 61; Nr. 65; Nr. 68.
61 UB I Nr. 31.
62 A. Borosy, Egyház és honvédelem p. 224.
63 I. Fejér, A német és templomos lovagok Haralyban p. 15.
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uşor de apărat, relativ aproape unele de altele pentru ca soldaţii acestora să se poată 
anunţa şi ajuta unii pe alţii. Mai târziu şi cetăţile Ordinului în Prusia au fost construite 
tot pe acest principiu.64 Cavalerii, ca de altfel mai târziu şi în Prusia, au urmărit să obţină 
şi verificarea punctelor strategice şi a căilor de circulaţie mai importante65, şi mai mult de 
atât, au urmărit ca şi în Europa de Vest să organizeze mănăstiri în apropierea drumurilor 
mai importante. De exemplu, în regiunea Rinului xenodochium-ul din Ramersdorf, 
situat lângă cursul Rinului sau mănăstirea de la Siersdorf, aflată lângă drumul care 
lega centrele comerciale din Flandria cu Köln.66 Această aspiraţie a fost realizată în 
Ţara Bârsei de acel dreptunghi format din fortăreţe care avea în centru Braşovul, iar 
în cele patru muchii se aflau Marienburg, Codlea, Cetatea Neamţului şi Kreuzburg. 
Marienburg controla drumul pe cursul Oltului, Codlea drumul care ducea la Sibiu, 
Cetatea Neamţului controla Pasul Bran, iar Kreuzburg Pasul Tătarilor.67 O apărare mai 
bună faţă de cumani era asigurată în urma trecerii Ordinului Cavalerilor peste linia 
munţilor, unde s-a străduit să realizeze o linie de apărare exterioară prin construirea de 
cetăţi şi dincolo de Carpaţi, dar din păcate numărul acestora este necunoscut. O astfel de 
cetate este amintită pentru prima dată în actul papei emis la 12 iunie 1225: „castrum quod 
ultra montes nivium multis construxerant laboribus et expensis.”68 Unii cercetători amplasează 
această cetate pe teritoriul Moldovei, mai precis pe teritoriul oraşului de azi Târgu 
Neamţ, alţii înaintea trecătorilor din sudul Carpaţilor. Îl caută la Câmpulung, pornind 
de la faptul că Târgu Neamţ se află la 200 kilometri de Braşov, şi astfel nu se potriveşte 
concepţiei strategice-de apărare a Ordinului Cavalerilor Teutoni.69 Potrivit unei a treia 
poziţii, această cetate trebuie căutată în sudul Moldovei, acolo unde în 1227 a existat 
pentru un scurt timp centrul episcopiei Milcovului.70

Ordinul, bazându-se pe cetăţile cosntruite în cele două părţi ale munţilor, a obţinut 
succese importante faţă de cumani, fapt pe care – e adevărat cu mult mai târziu - îl aminteşte 
şi papa Grigore al IX-lea în scrisoarea sa datată 26 aprilie 1231.71 Ernst Hering a făcut 
legătură între înaintarea Ordinului Cavalerilor pe pământurile cumanilor şi interesele 
comerciale. A considerat că constituirea Împărăţiei Latine a promis acea perspectivă că 
de-a lungul Dunării, înaintând până la Marea Neagră se poate deschide un nou traseu 
în comerţul cu Levant.72 Dacă luăm în considerare relaţia de mai târziu a Ordinului 
cu Hanza73 nu pare imposibilă acea aspiraţie a cavalerilor de a beneficia din profitul 

64 M. Tumler, Der Deutsche Orden p. 186.
65 Idem, 186; F. Killyen, Die Anfänge der Stadtwerdung Kronstadts p. 38.
66 H. Neu, Das Rheinland und der Deutsche Orden. in: Zur Geschichte des Deutschen Ordens 
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69 M. Tumler, Der Deutsche Orden p. 187.
70 H. Zimmermann, Der Deutsche Ritterorden p. 271.
71 UB I. Nr. 59.
72 E. Hering, Der Deutsche Ritterorden p. 76.
73 H. Samsonowicz, Der Deutsche Orden und die Hanse. in: J. Fleckenstein – M. Hellmann (Hgg.), 
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comerţului cu Orientul. Exemplul activităţii extinse a templierilor în domeniul bancar-
financiar-comercial a avut deasemenea un efect stimulator asupra Ordinului Cavalerilor 
Teutoni, 74 deoarece în regiunea Mării Negre cavalerii teutoni înşişi s-au implicat destul de 
devreme în afacerile comerciale. 75 Dezvoltarea rapidă a activităţii comerciale a Ordinului 
Cavalerilor este indicată de faptul că în 1219 împăratul Friedrich al II-lea le-a dat voie ca în 
oraşul Palermo, respectiv în alte părţi din Regatul Siciliei să facă comerţ fără a plăti vămi.76

Potrivit lui Ignácz Fejér, cavalerii s-au extins nu numai în direcţia cumanilor, ci din 
motive strategice au intrat şi în teritoriile învecinate locuite de secui. Prima dată s-au 
stabilit la Brateş, apoi în aceeaşi linie la Harale, deoarece acestea se arătau a fi puncte 
de apărare adecvate împotriva invaziilor cumanilor. Secuii s-au opus, şi se refereau la 
faptul că străinii nu pot avea acolo pământ împotriva voinţei lor. Această situaţie este 
întărită şi de faptul că după alungarea Ordinului Cavalerilor, o parte a pământurilor 
sale a fost anexată Ţării Secuilor.77 Probabil că expansiunea de acest gen a cavalerilor a 
fost cauza pentru care, la întoarcerea din cruciadă, Andrei al II-lea i-a lăudat pe cavalerii 
templieri şi ioaniţi, dar nici măcar nu a amintit Ordinul Cavalerilor Teutoni.78 Potrivit lui 
Gábor Adriányi, faptul că Ordinul ameninţa Ţara Secuilor putea să aibă rol mai târziu 
şi în alungarea Ordinului.79 Şi A. Bethlen80 şi J. K. Schuller81 au considerat încălcarea 
autonomiei secuilor ca şi cauza adevărată a conflictului de mai târziu.

Andrei al II-lea, întors din Ţinutul Sfânt în 1218 a fost primit de o situaţie deplorabilă. 
În scrisoarea adresată papei a prezentat situaţia în felul următor: „Când ne-am întors în 
Ungaria, nu am găsit Ungaria, ci o ţară chinuită, răscolită, şi jefuită de toate veniturile 
vistieriei, astfel încât nici în cinsprezece ani nu vom putea să ne achităm datoriile în care 
ne-a băgat pelerinajul şi nici să restabilim situaţia de dinainte a ţării noastre.”82 Pentru 
rege, situaţia vistieriei a fost cea mai urgentă problemă, de aceea, după reîntoarcerea din 
Ţinutul Sfânt, Andrei al II-lea nu a urmat practica politică încetăţenită. Actele sale de 

74 Referitor la activitatea economică a templierilor vezi de ex.: J. Piquet, Des banquiers au moyen 
âge: Les templiers. Paris 1939; F. Gies, The Knights Templars: Soldiers, Diplomats, Bankers. 
in: F. Gies, The Knight in History. New York 1984. p. 108-135; S. Howarth, A templomosok 
titka. Budapest 1986, p. 248-265.

75 E. Maschke, Die Schäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preussen. in: E. Maschke, Domus 
Hospitalis Theutonicorum (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens Bd. 
10.) Bonn – Godesberg 1970, p. 70. 
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77 I. Fejér, A német és templomos lovagok Haralyban p. 16-18.
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donaţie din anii 1218-1219, rămase în număr mic până în zilele noastre, erau destinate 
numai persoanelor din rândul bisericii.83 S-a născut şi un plan de reorganizare, în sensul 
căruia trebuiau reexaminate toate donaţiile anterioare. Cu ocazia reexaminării actelor 
de donaţie, – potrivit lui Marian Tumler - actul emis în 1211 cu o serie de lipsuri în mai 
multe aspecte, la care s-a adăugat şi faptul că Ordinul Cavalerilor Teutoni a depăşit, 
din motive militare, limitele care i-au fost stabilite, şi nu numai în direcţia cumanilor, 
a ameninţat continuitatea donaţiei Ţării Bârsei.84 Se pare că amestecul Sfântului Scaun 
în afaceile Ţării Bârsei în 1218 a avut legătură cu situaţia sa incertă. Papa a confirmat 
actul din 1213 al episcopului Vilmos al Transilvaniei, şi prin aceasta, în mod indirect 
şi donaţiile regale din 1211 şi 1212, garantând inviolabilitatea acestora.85 Toate acestea 
s-au dovedit însă prea puţine. Potrivit lui János Illyéssy, ordinul regelui din 1221 care a 
dispus restituirea pământurilor aparţinătoare cetăţilor se dorea a fi executat în primul 
rând în cazul cavalerilor cruciaţi deoarece împotriva lor exista o nemulţumire în cerc 
larg. Voievodul Transilvaniei era nemulţumit că Ţara Bârsei a ieşit de sub supremaţia 
sa, iar episcopul Vilmos era nemulţumit pentru că Ordinul – după cum se presupune 
– l-a împiedicat în exercitarea dreptului său de supraveghere şi verificare din partea 
bisericii, ca for superior.86 Ernst Hering a considerat că înrăutăţirea relaţiilor Ordinului 
cu regele s-a datorat intrigilor care le-au reproşat cavalerilor faptul că în ciuda înţelegerii 
anterioare, au construit cetăţi şi oraşe de piatră, că au atras în Ţara Bârsei colonişti de 
pe teritoriile regelui şi că au bătut bani.87 Potrivit aprecierii generale din literatura de 
specialitate, relaţiile s-au înrăutăţit într-o aşa măsură încât Andrei al II-lea a decis să ia 
înapoi donaţia constând din Ţara Bârsei, şi i-a somat pe cavaleri să elibereze teritoriul.88

Însă regele şi-a revocat în curând hotărârea, şi mai mult de atât a sporit privilegiile 
Ordinului Cavalerilor Teuttoni. Potrivit lui Pál Péter Domokos, apropierea tătarilor a 
constituit un nou pericol, şi aceasta l-a determinat pe rege să se răzgândească.89 Johannes 
Voigt consideră că regele şi-a schimbat hotărârea datorită faptului că a dezvoltat relaţii 
personale cu Hermann von Salza, maerele maestru al Ordinului Cavalrilor Teutoni, care 
juca un rol tot mai important la curtea împăratului.90 La luarea hotărârii asupra alungării 
Ordinului, regele Andrei al II-lea trebuia să ia în considerare şi ecoul şi primirea acestui 
pas la nivel european. Odată cu apariţia planului de alungare, Friederich al II-lea a luat 
în apărare domeniile cavalerilor, oriunde se aflau acestea, 91 iar în 1222 şi papa Honorius 
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al II-lea a făcut acelaşi lucru.92 Ignácz Fejér a considerat că intervenţia papei a avut cea 
mai mare importanţă în rezolvarea divergenţelor.93 Ernst Hering a considerat că, alături 
de sprĳinul papei şi al împăratului, Hermann von Salza a cerut şi intervenţia ginerelui 
regelui Andrei al II-lea, contele regiunii Thüringia, Ludovic, şi a presupus totodată că 
principele moştenitor Béla şi forţele care s-au adunat în jurul acestuia au avut nevoie 
de sprĳinul bisericii pentru forţarea acceptării Bulei de Aur, de aceea a fost gata să facă 
compromisuri în privinţa Ordinului Cavalerilor Teutoni.94 În afară de aceştia, cavalerii 
au avut şi alţi sprĳinitori interni. Între martorii care figurează în actul din 1222 emis 
Ordinului a apărut clericul cu numele de Tamás, care, la vremea respectivă, în 1211, la 
chemarea în ţară a Ordinului Cavalerilor Teutoni a avut rolul de cancelar al regelui, iar 
mai târziu, în 1212 a devenit şi prepozit de Sibiu, deci într-o regiune locuită de germani. 
Iar în 1222 figura deja ca episcop de Eger.95 Faptul că Tamás, episcopul de Eger era într-
adevăr protector al Ordinului Cavalerilor Teutoni este întărit şi de o scrisoare a papei 
datată 12 ianuarie 1223, în care îi dă sarcina episcopului de a numi persoana propusă 
de cavaleri ca decan al Ţării Bârsei.96

Deci în 1222 Ordinul şi Andrei al II-lea au ajuns temporar la o înţelegere. Această 
înţelegere este confirmată de un act datat 7 mai 1222, având o autenticitate discutabilă 
potrivit lui Imre Szentpétery.97 Harald Zimmermann presupune că privilegiul regal 
are legătură cu Bula de Aur, emisă cu câteva zile înainte, la 24 aprilie.98 Potrivit actului, 
Andrei al II-lea i-a dat lui Hermann, marele maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni şi 
celorlalţi membri ai ordinului Ţara Bârsei, pe care le-a dat-o deja în 1211 şi din supărare 
o luase înapoi de la ei. Actul, asemănător actului de donaţie din 1211 descrie privilegiile 
Ordinului, dar cu o modificare importantă: în viitor cavalerii pot ridica şi cetăţi şi oraşe 
de piatră (castra et urbes lapideas). 99 Acest privilegiu de fapt a legalizat o situaţie deja 
existentă, ca de altfel şi faptul că regele lor le-a dat teritoriul din Muntenia aflat la sud 
de Ţara Bârsei până la Dunăre şi ţara brodnicilor.100 Aceasta în sine arată succesele 
obţinute de cavaleri faţă de cumani. Marian Tumler susţine – pe baza părerii mai multor 
cercetători anteriori - că brodnicii sunt un popor slav refugiat în zona Munţilor Carpaţi 
din faţa cumanilor.101 Actul a conferit şi drepturi noi Ordinului Cavalerilor: a primit 6 
vase de sare pe Olt, tot atâtea pe Mureş şi minerii specialişti necesari pentru exploatarea 
sării în cantitatea corespunzătoare celor 12 vase. La trecerea peste pământurile secuilor 
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şi vlahilor (atunci aceasta însemna regiunea Făgăraşului), popoarele lor au primit scutire 
de sub plata vămilor. Cavalerii aveau dreptul de a-i cere înapoi pe cei care s-au mutat 
de pe moşiile Ordinului, dar au avut obligaţia de a-i preda pe cei care s-au mutat la ei 
de pe pământurile regelui.102 Această ultimă condiţie specificată în act arată faptul că în 
relaţia dintre Andrei al II-lea şi Ordinul Cavalerilor, devenită duşmănoasă în 1211-1212, 
problema colonizării a jucat un rol important. Actul a interzis cu fermitate cavalerilor să 
bată monede,103 deci probabil că înainte au bătut bani şi cu aceasta au încălcat dreptul 
suveran al regelui.

Prin emiterea Bulei de Aur în 1222, mişcarea maselor încă nu luase sfârşit, după cum 
întăresc scrisorile papei Honorius al III-lea din 15 decembrie 1222 adresate episcopului 
de Eger, abaţilor ordinului cistercit din Igriş şi Szentgotthárd.104 Noua mişcare a avut 
legătură în mod probabil cu faptul că numeroase puncte din Bula de Aur nu au fost puse 
în practică. Deci s-a menţinut şi pe mai departe situaţia politică internă frământată, astfel 
nici actul de donaţie din 1222 nu a constituit o garanţie liniştitoare cum că modificarea 
relaţiilor de putere pe plan intern nu va afecta Ţara Bârsei. Marele maestru Hermann 
von Salza a vrut mai multe dovezi, şi a apelat din nou la Roma.105 În actul emis la 19 
decembrie 1222, Honorius al III-lea a confirmat dreptul la moşii şi privilegiile Ordinului 
Cavalerilor Teutoni.106 Cavalerii au făcut eforturi pentru a se asigura şi în aspectele legate 
de biserică şi s-au străduit să obţină exempţiune papală. La 12 ianuarie 1223 Honorius 
al III-lea l-a însărcinat pe episcopul de Eger să pună ca decan în Ţara Bârsei o persoană 
propusă de Ordinul Cavalerilor, deoarece maestrul ordinului a raportat că pe teritoriul 
Ţării Bârsei, unde s-au stabilit nu demult şi au împiedicat atacurile păgânilor, a crescut 
numărul credincioşilor şi al clericilor. Cum acest pământ – potrivit actului – nu are 
episcop sau prelat, în afara papei (praeter Romanum pontificem non habeat episcopum vel 
praelatum), cavalerii au cerut să se îngrĳească de un protopop sau decan pentru clericii 
amintiţi mai sus. Au specificat şi faptul că ar trebui să li se numească un episcop propriu.107 
Ideea unui episcopat independent nu a corespuns situaţiei dreptului canonic din Ţara 
Bârsei deoarece episcopul Transilvaniei a păstrat în mod expres jurisdicţia bisericească 
asupra teritoriului cavalerilor, şi aceasta a fost confirmată tot de papa Honorius al III-lea. 
Ca şi consecinţă a scrisorii din 12 ianuarie 1223, noul episcop al Transilvaniei, Reinald 
(1223-1241) nu a văzut cu ochi buni aspiraţiile care vizau restrângerea competenţei 
bisericii, şi ca răspuns a dorit să exercite jurisdicţie episcopală totală asupra cavalerilor.108 
În vrajba care a ţinut aproape un an, în care biserica s-a folosit de toate mĳloacele, printre 
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care excludere şi excomunicare, decizia a fost luată print-un nou act al papei, datat 12 
decembrie 1223. Honorius al III-lea i-a interzis episcopului să-şi extindă competenţa 
jurisdicţională asupra Ţării Bârsei, să impună acolo dĳmă, să-i cheme în sinod pe clericii 
acestui ţinut sau să dispună excluderea.109 Cu o zi mai târziu, la 13 decembrie 1223 
papa i-a scris110 în aceeaşi problemă şi lui Tamás, fostul episcop de Eger, devenit între 
timp arhiepiscop de Esztergom. 111 Potrivit lui Erik Fügedi, această procedură nu se 
potriveşte nici cu principiile de drept ale biseriii şi nici cu practica acesteia: această 
schimbare radicală în politica papei se putea datora faptului că între timp Ordinul 
Cavalerilor a oferit Scaunului Sfânt Ţara Bârsei ca feudă.112 Actele emise de papă în 
1223 probabil nu şi-au atins scopul deoarece papa Honorius al III-lea a emis în 30 aprilie 
1224, într-o singură zi patru acte în acest sens. Deci faptul ca Ţara Bârsei să primească 
o organizare ecleziastică independentă de episcopul Transilvaniei era o cauză cu care 
papa se ocupa îndeaproape.113 Papa le cere preoţilor şi credincioşilor din Ţara Bârsei să 
i se supună decanului Ţării Bârsei.114 Aceasta arată că nesiguranţa internă din ţară şi-a 
făcut simţit efectul şi pe moşiile Ordinului. În actul următor se poate citi că „maestrul 
şi fraţii m-au rugat – scria papa – ca pământul Ţării Bârsei şi dincolo de munţi, care 
datorită invaziilor păgânilor a fost până în timpurile din urmă pustiu şi nelocuit, şi care 
a fost dobândit din bunăvoinţa fiului nostru iubit în Cristos, distinsul rege al Ungariei, 
Andrei, şi unde s-au stabilit, iar cu preţul pierderii a mulţi oameni au împiedicat atacul 
păgânilor, să binevoim să-l punem sub autoritatea şi posesiunea Scaunului Apostolic (in 
ius proprietatem apostolicae sedis). Adaugă (cavalerii) că credincioşii (coloniştii) merg mai 
cu plăcere într-un loc despre care ştiu că stă sub protecţia specială a Scaunului Apostolic 
(sub special apostolicae sedis protectione). Astfel, acest pământ, care duce lipsă de oameni 
care să lucreze pământul, va fi populat repede şi numărul populaţiei va creşte, spre 
marea groază a păgânilor, spre siguranţa credincioşilor şi folosul deloc mic al Ţinutului 
Sfânt. Deci spunând generos da la cererea cuvioasă a maestrului şi fraţilor, pământul 
numit mai sus îl luăm sub jurisdicţia, în posesia Sfântului Petru (in ius et proprietatem beati 
Petri), şi declarăm că îl vom ţine pururea sub ocrotirea şi protecţia Scaunul Apostolic.”115

În politica papei care îşi dorea o putere universală, cruciadele orientate spre Pământul 
Sfânt ocupau un loc central, astfel şi asigurarea controlului asupra drumurilor pe uscat 
care duceau din Balcani spre Palestina. De aceea nu este surprinzător că Scaunul Sfânt 
dorea extinderea teritorială pe mai departe a Ordinului Cavalerilor Teutoni. Datorită 
situaţiei interne instabile din Ungaria, Roma a trebuit să facă paşi mai hotărâţi. Acea 
parte din actul de mai sus care spune că credincioşii se mută mai cu plăcere într-un loc 
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despre care ştiu că stă sub protecţia Scaunului Apostolic arată că problema controversată 
a colonizării încă nu s-a rezolvat. Arată totodată şi faptul că Ordinul Cavalerilor 
Teutoni a pus un accent deosebit pe colonizarea pământurilor sale, deoarece şi actul a 
amintit că pământul cavalerilor duce lipsă de oameni care să lucreze pământul. Pentru 
recunoaşterea autorităţii papei şi pentru privilegiile primite de la Sfântul Scaun, Ordinul 
Cavalerilor a trebuit să plătească Romei un cens de 2 mărci de aur (duas marcas auri) pe an.116 
Harald Zimmermann consideră că este posibil să fi fost legătură între privilegiul acordat 
de papă cavalerilor în 1224 şi actul primit de saşii din Transilvania din partea regelui. 
Consideră că Andrei al II-lea a emis Andreanumul ca să îi reţină pe saşi de a nu se muta 
pe teritoriul Ordinului Cavalerilor Teutoni,117 deci cavalerii nu au respectat prevederile 
actului emis în 1222 cu privire la coloniştii sosiţi de pe pământurile regelui. Se pare că 
în 1224 relaţia dintre rege şi Ordinul Cavalerilor s-a încordat din nou.118 Însă László 
Makkai consideră că tocmai conflictul care se năştea între Ordin şi rege a fost cel care l-a 
determinat pe Andrei al II-lea să organizeze altfel apărarea graniţei Transilvaniei. Încă 
înainte să se fi hotărât să îi alunge pe cavaleri a iniţiat o regrupare de proporţii pentru 
apărarea frontierelor. Secuii din zona numită mai târziu Sebeş au fost mutaţi în bazinul 
Trei Scaune şi a lăsat teritoriul de la Orăştie până la Baraolt în întregime saşilor.119 „... 
toată populaţia începând de la Orăştie până la Baraolt, cu pământul secuilor din ţinutul 
Sebeş şi împreună cu pământul de la Daróc (Drăuşeni?) să fie un singur popor, şi judecata 
să fie în mâna unui singur judecător” – specifică actul.120 

Actele sale următoare, din 1225 informează deja despre alungarea Ordinului 
Cavalerilor Teutoni. Probabil era deja în curs acţiunea armatei regelui, când papa 
Honorius al III-lea în scrisoarea sa emisă la Tivoli la 10 iunie 1225 elogia perseverenţa 
cavalerilor şi i-a asigurat de protecţia papei. „Am primit scrisoarea – îi scria papa 
marelui maestru Hermann von Salza -, pe care ne-aţi trimis-o în mod confidenţial cu 
privire la nedreptăţile şi ameninţările pe care le-aţi suferit din partea fiuiul nostru iubit 
întru Cristos... distinsului rege ungar. Ne-aţi atras atenţia asupra perseverenţei voastre 
energice în Domnul, şi după cum a conţinut şi scrisoarea, luptând în jugul supunerii 
nu veţi părăsi acel pământ sub nicio ameninţare sau înfricoşare fără permisul special 
al nostru sau al mareului vostru maestru. Vă aducem la cunoştinţă prin prezenta că în 
legătură cu acest caz am scris scrisoare însuşi regelui şi altora, pe care am şi trimis-o, 
şi ne vom îngrĳi ca să nu trebuiască să părăsiţi acel pământ, ci să puteţi să-l păstraţi 
cu permisiunea şi bunăvoinţa regelui. Iar voi, apăraţi din mila şi favoarea Scaunului 
nostru Apostolic, ca nişte bărbaţi înţelepţi, să apăraţi cu râvna obişnuită acel pământ 
pe care dărnicia regelui a donat-o să fie casa voastră şi care a fost confirmat de Scaunul 
Apostolicesc.”121 Două zile mai târziu papa a emis un act din care rezultă că regele a 
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ocupat deja moşiile Ordinului Cavalerilor. Papa l-a atenţionat pe Andrei al II-lea să 
restituie Ordinului Ţara Bârsei pe care a ocupat-o cu o oaste cu număr mare de cavaleri 
şi pedestraşi, şi unde a produs un prejudiciu cavalerilor care a depăşit şi 1000 de mărci. 
Au fost alungaţi cu forţa din cetatea care a fost construită dincolo de munţi, şi aici au 
şi murit câţiva cavaleri, alţii au fost răniţi sau au fost luaţi prizonieri. Papa a promis că 
va dispune stabilirea precisă a limitelor moşiilor Ordinului Cavalerilor Teutoni, şi cu 
această răspundere i-a însărcinat pe abatele de Lilienfeld, Cârţa şi Igriş.122 Încă în aceeaşi 
zi, într-o scrisoare specială papa Honorius le-a cerut abaţilor de Lilienfeld, Cârţa şi Igriş 
să verifice dacă cavalerii germani au depăşit limitele teritoriului care le-a fost donat,123 
şi l-a însărcinat în mod expres pe Cinthius, ambasadorul papei să îi predea lui Andrei 
al II-lea bula emisă de papă referitoare la Ordinul Cavalerilor Teutoni, şi să-l someze 
să se supună celor trecute în aceasta.124 Peste o lună l-a somat pe regele mai tânăr Béla 
să anuleze în partea de est a ţării, pe care o guverna, măsurile luate de tatăl său în 
detrimentul Ordinului Cavalerilor Teutoni,125 apoi în scrisoarea sa datată 1 septembrie 
1225 i-a însărcinat pe episcopul de Oradea şi de Győr să verifice faptele Ordinului.126 
Actul următor emis de papă conţine deja faptul că regele a alungat cavalerii.127

* * *
Alungarea Ordinului Cavalerilor din Transilvania este subiectul a numeroase lucrări 

istorice ungare şi germane. Majoritatea autorilor consideră că cavalerii au dorit să 
întemeieze un stat separat, şi de fapt au trădat regele atunci când au oferit Ţara Bârsei, 
parte a regatului ungar ca feudă papei. De exemplu, conform lui Ernst Hering, cavalerii 
au făcut stat în stat.128 László Makkai consideră că Ordinul Cavalerilor Teutoni şi-a propus 
întemeierea unui stat german estic, bazat pe Ţara Bârsei şi stăpân pe zona de vărsare 
a Dunării. Dar Andrei al II-lea a recunoscut pericolul care ameninţa interesele politicii 
ungare, şi, în ciuda puternicului protest al papei, a îndepărtat cavalerii din Ungaria cu 
forţă armată.129 O altă parte a autorilor consideră că oferirea Ţării Bârsei papei nu a fost 
o măsură politică, ci ecleziastică, adică a însemnat exempţiune, independenţa faţă de 
ierarhia bisericii ungare.130 György Györffy nu se aliniază la nicio parte şi nu a considerat 
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exempţiunea papei în sine ca fiind asigurarea reală a suveranităţii, dar a considerat că 
într-adevăr a existat pericolul întemeierii statului independent al călugărilor-cavaleri, 
şi aceasta l-a determinat pe regele ungar să treacă la fapte.131 Erik Fügedi interpretând 
expresia „in ius et proprietatem apostolicae” consideră că papa a dorit să realizeze o domnie 
la nivel mondial cu ajutorul formulei ecleziastice, adică în loc de ius et proprietas s-a gândit 
la dominatio, la domnia la nivel mondial, deci cavalerii ar fi obţinut independenţa de 
statul ungar sub egida Scaunului Sfânt.132 Acestea par a fi confirmate de acele scrisori 
ale papei care spun că regele ungar a oferit Ţara Bârsei de fapt nu oamenilor muritori, ci 
prin Ordinul Cavalerilor, ca instituţie eclesiastică, lui Dumnezeu (quod praefatam terram 
non dedisti hominibus immo Deo, a quo habes), şi conducătorul bisericii pământeşti are 
dreptul de a dispune de aceasta,133 iar privilegiile papei amintesc toate teritoriile aflate 
sub stăpânirea Ordinului Cavalerilor: „terram Boze et ultra montes nivium”.134 Deci papa 
a dispus nu numai cu privire la pământurile ocupate de la cumani, devenite noi teritorii 
creştinizate, aflate dincolo de Carpaţi, ci şi la Ţara Bârsei aparţinând de regatul ungar, 
ceea ce Andrei al II-lea a putut considera pe drept o insultă. Se înţelege de la sine că 
regele nu putea permite nici formarea unui stat teritorial la graniţa de sud-est a ţării, în 
creştere dinamică, cu o putere militară şi sprĳin diplomatic deloc de neglĳat.135 Se pare 
că Andrei al II-lea a considerat acest ultim aspect mai periculos, deci faptul că în urma 
expansiunii armate a cavalerilor, centrul de greutate al teritoriului acestora va trece 
din Ţara Bârsei, încă controlabilă, în regiunea de dincolo de munţi.136 Acest aspect este 
confirmat şi de actul emis de papă la 12 iunie 1225, care informează că regele a ocupat 
cu forţă armată cetatea cavalerilor de dincolo de munţi.137

Potrivit lui Marian Tumler, nicăieri nu s-a spus exact de fapt cu ce au învinuit Ordinul 
Cavalerilor Teutoni.138 Din actul emis de papă la 1 septembrie 1225 rezultă că cavalerii 
nu s-au mulţumit cu pământurile care le-au fost donate, şi se pare că au ocupat cu forţă 
armată şi teritorii ale regelui, supuşilor regelui le-au impus impozite, au făcut acte 
agresive şi nu s-au conformat condiţiilor impuse de rege, care se refereau la aspecte 
financiare şi la alte legi.139 Potrivit actului, cavalerii cruciaţi erau consideraţi în Ungaria 
„ca focul în braţe, ca şoarecele în traistă, ca şarpele la sân”(tamquam ignis in sinu, mus in 
pera, et serpens in gremio).140
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Probabil că episcopul Transilvaniei, Rainald şi principele Béla (mai târziu regele 
Béla al IV-lea) au fost cei care au insistat cel mai mult asupra alungării cavalerilor.141 
Episcopul nu a fost de acord cu exempţiunea, iar în cazul principelui Béla au fost probabil 
chiar mai multe motive. Probabil a recunoscut că cavalerii, care gândeau în condiţiile 
feudale caracteristice vestului, care aparţineau în acelaşi timp şi sistemului de instituţii 
ecleziastice care se afla în culmea puterii, în condiţiile ungare, unde vasalitatea era 
necunoscută, sunt supuşi foarte incerţi, şi extinderea lor armată creşte în primul rând 
puterea lor proprie şi nu a regelui.142 Principele Béla dorea să restabilească situaţia din 
timpul lui Béla al III-lea, şi acest lucru este demonstrat deja şi de scrisoarea papei datată 
15 iulie 1225, potrivit căreia Béla, în ciuda jurământului dat regelui a permis ca bunurile 
înstrăinate ale coroanei să fie luate înapoi, şi în cazul Ordinului Cavalerilor Teutoni 
aceasta s-a întâlnit cu dorinţa lui Andrei al II-lea.143 Probabil că şi problema misiunii 
cumanilor l-a influenţat pe Béla împotriva cavalerilor, deoarece cumanii, împinşi de tătari 
tot mai mult spre vest, s-au orientat din nevoie în direcţia vecinilor din vest, mai ales după 
pierderea bătăliei de la Kalka. Ar fi fost gata să se şi creştinizeze, dar Ordinul Cavalerilor 
care reprezenta cauza convertirii armate a tratat cumanii ca inamic care trebuie cucerit. 
Béla a recunoscut că creştinizarea trebuie lăsată pe seama dominicanilor care deja în 
perioada 1221-1223 au făcut primele drumuri misionare pe pământurile cumanilor.144 În 
cântecul său de jale, maestrul Rogerius l-a amintit pe principele Béla ca fiind acela care 
„tot timpul se gândea să atragă popoarele necreştine la sânul sfintei biserici mamă, şi 
după ce va câştiga cât mai multe suflete pentru Dumnezeu, sufletul său plin de câştig 
să-l ducă în bucuria cea veşnică a celor fericiţi.”145 Convertirea paşnică a cumanilor, 
care promitea un succes mult mai rapid, ar fi însemnat creşterea sferei de interese şi a 
importanţei politice a regatului ungar, dar Ordinul Cavalerilor Teutoni, reprezentant 
al misiunii cu sabia, a stat în faţa acesteia.146 Succesele obţinute de dominicani au fost 
demonstrate de faptul că în 1227 Barc, conducătorul cumanilor împreună cu poporul 
său s-a botezat şi a recunoscut suveranitatea regelui ungar. În 1229 arhiepiscopul de 
Esztergom a ridicat prima episcopie a cumanilor, cu centrul la Milcovul, iar principele 
Béla şi-a luat în 1223 între titlurile avute şi titlul de primogenitus regis Hungariae... et 
Cumanie.147

Deci în vara anului 1225 regele Andrei al II-lea a alungat Ordinul Cavalerilor Teutoni 
din Transilvania. Scrisoarea papei din 27 octombrie 1225 i-a cerut deja regelui să cheme 
înapoi Ordinul. Scaunul Sfânt nu a fost de acord că Andrei al II-lea s-a folosit de forţa 

141 H. Glassl, Der Deutsche Orden im Burzenland und in Kumanien. in: Ungarn-Jahrbuch 1971, 
p. 47; E. Hering, Der Deutsche Ritterorden p. 77; H. Zimmermann, der Deutsche Ritterorden 
p. 294-296.

142 H. Glassl, der Deutsche Orden im Burzeland p. 47.
143 Magyarország története I/2, p. 1342.
144 Idem p. 1342.
145 A tatárjárás emlékezete p. 138-139.
146 Magyarország története I/2, p. 1343.
147  H. Zimmermann, Der Deutsche Ritterorden p. 288.
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armată încă înainte ca abaţii să facă verificarea.148 Probabil că în cetăţile ridicate de 
cavaleri, regele şi-a mutat ostaşii proprii.149 În continuare, în decursul a aproape zece 
ani, străduinţa împăratului, a cavalerilor şi a papelor ca Ordinul Cavalerilor Teutoni să 
primească înapoi Ţara Bârsei a rămas fără rezultat.150 

Evaluând rolul Ordinului Cavalerilor Teutoni în Transilvania se poate constata că 
Ordinul încă tânăr, în 1211 s-a folosit imediat de ocazia oferită, dar nu s-a stabilit în 
Ţara Bârsei cu preenţia de a întemeia un stat independent. Doar situaţia politică internă 
confuză din Ungaria, nesiguranţa acesteia a creat o situaţie care i-a încurajat pe cavaleri 
în crearea unei puteri teritoriale şi a independenţei. Aceasta a fost însă o salbă de decizii 
şi fapte cu caracter ad hoc, şi nu un program gândit în detaliu, bazat pe o concepţie. 
Totodată însă, se pare că conducătorul Ordinului Cavalerilor Teutoni din Ţara Bârsei, 
maestrul Theodericus nu a avut un simţ politic şi diplomatic suficient ca, recunoscând 
interesele regatului ungar în măsura necesară, să aibă o atitutine mai flexibilă şi să 
evite confruntarea deschisă, atacul armat împotriva Ordinului şi pierderea moşiilor 
din Transilvania.

148  UB I Nr. 51.
149  P.P. Domokos, A moldvai magyarság p. 22.
150  UB I Nr. 53; Nr. 55; Nr. 59; Nr. 61; Nr. 65; Nr. 68. După invazia tătarilor, Béla al IV-lea a 

discutat cu Ordinul Cavalerilor Teutoni despre noi colonizări, dar marele maestru Hermann 
von Salza nu a acceptat colonizarea cu condiţiile cu care ioaniţii s-au stabilit mai târziu, în 
1247. Compară cu: H. Glassl, Der Deutsche Orden im Burzeland p. 49; H. Zimmermann, Der 
Deutsche Ritterorden p. 297.

 Când a apărut pericolul turcilor, regele Sigismund a încercat să-i cheme în Ungaria pe cavaleri 
şi să le dea paza graniţelor din Banatul Severinului. În 1429 au sosit 7 cavaleri în Ungaria, cu 
escortă corespunzătoare, dar stabilirea lor durabilă a suferit un eşec. Pentru detalii cu privire 
la acest aspect vezi: E. Joachim, König Sigmund und der Deutsche Ritterorden in Ungarn 1429-
1432. in: MIÖG 33 (1912) p. 87-119; H. Zimmermann, Ungarische Politik und Türkenabwehr 
zur zeit Sigismund des Luxemburgers. in: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 21. 
Bukarest 1978, p. 17-22; F. Philippi, Die deutschen Ritter im Burzeland. kronstadt 1861.; 
E. Mályusz, Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest 1984, p. 117.; L. Pósán: 
Sigismund und der Deutsche Orden. in: T. Schmidt – P. Gunst (Hgg.), Das Zeitalter König 
Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Debrecen 2000, p. 73-82.


