Individ, familie, societate
Egyén, csalâd, târsadalom

Români şi secui în secolul al XIII-lea. Câteva consideraţii

Ioan-Aurel Pop
în secolul al XHI-lea, odată cu aşezarea definitivă a majorităţii secuilor în
colţul sud-estic al Transilvaniei, unde trăiesc şi astăzi, contactele acestora cu românii
din regiune devin tot mai intense . In jurul anului 1200, structura etnică şi
confesională a zonei era destul de diversă, fiindcă aici, alături de românii de
confesiune răsăriteană şi de secuii adepţi ai bisericii romane, mai trăiau saşi, cavaleri
teutoni (între 1211-1225), pecenegi şi cumani, ultimele două populaţii fiind în mare
parte păgâne. Deosebirile dintre aceste popoare şi populaţii erau notabile, iar
interesele lor erau adesea divergente. După Cruciada a IV-a (1202-1204), Regatul
Ungariei, în conformitate cu politica Sfântului Scaun, şi-a intensificat acţiunile
contra „păgânilor, ereticilor şi schismaticilor", în vederea susţinerii Imperiului Latin
de Răsărit, al extinderii credinţei apusene şi, fireşte, al propriei dominaţii în
regiune . în acest sens, presiunea Ungariei viza Imperiul Româno-Bulgar al
Asăneştilor (care, totuşi, sub ţarul Ioniţă Caloian, părea câştigat pentru biserica
romană) şi Cumania apuseană (intrată în sfera de expansiune a teutonilor şi apoi a
statului arpadian).
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Prima mărturie sigură a unei acţiuni comune la care au participat românii şi
secuii datează din perioada 1211-1213 . Atunci, ţarul Borii Asan al „vlahilor şi
bulgarilor", atras la alianţa cu puterile catolice, se vedea ameninţat de o opoziţie
puternică internă, care, cu sprijinul cumanilor, controla Vidinul. De aceea, o oaste
din Regatul Ungariei, formată din saşi, români transilvăneni, secui şi pecenegi
(menţionaţi în această ordine), pusă sub comanda comitelui (sas) Ioachim de Sibiu,
este trimisă la sud de Dunăre, în ajutorul suveranului amintit. Forţele acestea venite
3

1
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din Transilvania (şi, poate, unele chiar din Ungaria propriu-zisă) au învins mai întâi
trupele „din Cumania" şi apoi au recuperat Vidinul, pe care l-au restituit lui Borii. Se
vede din această mărturie că Regatul Ungariei dispunea la începutul secolului al
XIII-îea în sudul şi sud-estul Transilvaniei de unităţi militare organizate ale
românilor şi pecenegilor, adăugate celor mai noi, formate din saşi, secui şi cavaleri
teutoni. Prin ele s-a exercitat presiunea asupra cumanilor şi s-a aplicat politica de
menţinere a statului româno-bulgar în alianţa cu puterile occidentale.
O altă mărturie a contactelor şi chiar a convieţuirii româno-secuieşti datează
din 1234 şi se referă la „Episcopia cumanilor", fondată de papa Grigore al IX-lea, la
cererea arhiepiscopului de Strigoniu, în 1227. „Cumania" cuprindea vag în acel
timp, în accepţiune ungară, regiunea extracarpatica de la răsărit de Olt, adică
Muntenia şi o parte din Moldova. Este dificil de spus dacă Episcopia cumanilor avea
autoritate asupra acestui întreg vast teritoriu, mai ales că funcţionarea ei a fost
adesea întreruptă şi păstorirea episcopilor contestată şi ignorată. Sunt însă unele
indicii despre întinderea jurisdicţiei acestei eparhii şi în sud-estul Transilvaniei (cel
puţin Braşovul, numit atunci Corona, cu Ţara Bârsei) şi despre desfăşurarea
activităţii ei în regiunea Carpaţilor de Curbură, adică acolo unde trăiau şi secuii.
Episcopia ar fi trebuit, conform dorinţei înaltului pontif, prin intermediul „braţului
secular" al suveranilor ungari, să-i păstreze în limitele creştinismului apusean pe
cumani şi să-i convertească pe "schismaticii" din zonă. Papa Grigore al IX-lea
constată în documentul din 1234 existenţa în Episcopatul cumanilor a „unor popoare
care se numesc români, care , deşi după nume se consideră creştini", ignoră biserica
romană şi pe episcopul diocezan, primind tainele bisericeşti „de la unii
pseudoepiscopi care ţin de ritul grecilor". în acest document, cumanii sunt complet
ignoraţi, ca şi cum populaţia de bază a sus-zisei episcopii era cea românească. Pentru
a redresa grava situaţie, pontiful porunceşte episcopului catolic să orânduiască un
episcop vicar „potrivit acelei naţiuni" (a românilor), de care să asculte cu toţii. De
asemenea, papa îi porunceşte „regelui" ungar Béla (pe atunci, de fapt, fiu al regelui
în funcţie) să-i dea episcopului cumanilor venituri îndestulătoare şi, mai ales, să-i
aducă pe toţi nesupuşii sub ascultarea „bisericii catolice", să nu mai "rabde în regatul
său astfel de schismatici". Tulburarea gravă a sfântului părinte provine şi din faptul
că „unii, atât unguri, cât şi germani, împreună cu alţi dreptcredincioşi din Regatul
Ungariei", trec la acei români din Cumania şi, „alcătuind un singur popor cu
pomeniţii români", primesc sfintele taine de la clerul „schismatic" . Această
menţiune este realmente importantă, fiindcă demonstrează, pe fondul unei politici
prozelite catolice, traiul împreună al românilor, ungurilor, teutonilor, secuilor, într-o
regiune de obedienţă ecleziastică răsăriteană (bizantină). Este ca şi cum acţiunea
prozelită proiectată de forţele bisericeşti şi laice apusene se întoarce împotriva
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iniţiatorilor săi. Se vede că oamenii de rând din regiune - români, unguri, germani,
secui - urmau nu calea impusă de oficialitate, ci aceea care li se potrivea cel mai
bine, sub oblăduirea bisericii creştine răsăritene. în acelaşi timp, documentul din
1234 sugerează că, în urma eforturilor bisericii romane, organizate instituţional din
1227, unii români din regiunea vizată fuseseră deja atraşi, cel puţin formal, la
„credinţa catolică". Ei sunt cei mai vechi români catolici cunoscuţi în Moldova şi tot
ei, amestecaţi cu secuii, vor fi dat naştere micului grup de ceangăi, perpetuat cu
multe transformări până azi.
Alte episoade în care românii şi secuii au acţionat concomitent şi chiar
împreună în secolul al XIII-lea se leagă de invaziile tătaro-mongole, mai ales de cea
mai pustiitoare dintre ele, din 1241-1242. Este astăzi evident că, în acei ani,
locuitorii Transilvaniei au încercat să se opună, după puteri, puhoiului invadator şi,
mai ales, să prevină alte atacuri prin fortificarea zonelor de trecere (păsurilor) prin
Carpaţii Orientali. Cronicarii apuseni Jean de Ypres şi Marino Sanudo arată că
românii şi secuii {placi et Siculi), undeva lângă Munţii Carpati au blocat trecătorile
pentru a opri trecerea tătarilor .
In afara datelor legate de episoade militare şi războinice, sunt şi mărturii
privind convieţuirea secuilor cu românii în viaţa cotidiană. In toate cronicile latinoungare medievale, românii şi secuii sunt consideraţi populaţii vechi, premaghiare, în
Ungaria şi Transilvania, Românii sunt prezentaţi drept „agricultori şi păstori ai
romanilor", rămaşi „de bună voie" în zonă, după retragerea stăpânirii romane , iar
secuii apar ca rămăşiţe ale hunilor, scăpaţi cu fuga din războiul "crimhiîdic" .
Această dublă prezenţă veche este confirmată uneori şi documentar. Astfel, în 1256,
regele Béla al IV-lea, confirmând arhiepiscopiei de Strigoniu privilegiile ei
originare, care datau „de la prima întemeiere", pomeneşte între daniile străvechi ale
acestei instituţii şi „decimele din veniturile regale din partea secuilor şi românilor,
decime din vite mari şi mici şi din orice fel de animale"; cu alte cuvinte, încă din
jurul anului 1000, de la fondarea statului ungar creştin, regii percepeau dări din
partea secuilor şi românilor, iar cancelaria regească ştia în secolul al XIII-lea fără
dubii acest lucru . In aceie timpuri de demult, când s-a creat episcopia de Strigoniu,
sub regele Ştefan I, secuii se aflau încă în Pannonia, iar românii menţionaţi trebuie
să fi fost cei din Ungaria propriu-zisă, fiindcă Transilvania nu era deocamdată
supusă regelui întemeietor. Abia după anul 1000, prin înfrângerea şi capturarea lui
Gyla cel Tânăr şi a familiei sale, Transilvania intră treptat, prin cucerire, sub
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stăpânirea Ungariei. Fireşte, odată cu supunerea temeinică a „ţării de peste pădure"
(secolele XI-XII1), obligaţia veche a românilor apuseni de a da decimele pomenite
mai sus s-a extins şi asupra românilor de aici, aşa cum secuii, mutaţi acum în
Transilvania, au continuat să plătească darea respectivă şi din noua lor ţară. Astfel,
cum remarca în urmă cu aproape un secol canonicul Augustin Bunea, aceşti români
din Ungaria secolului al XI-lea, de pe vremea „sfinţilor regi", nu puteau fi decât
„proprietari de moşii şi de păşuni întinse"", căci numai de la deţinătorii de bunuri
funciare temeinice se puteau percepe venituri. Aceşti români, ca şi secuii, aveau
atunci, în calitate de supuşi regali oficiali, şi o serie de atribuţii militare . De
altminteri, până în secolul al XIII-lea, după Cruciada a IV-a, Ungaria arpadiană nu a
făcut distincţii notabile între locuitorii săi (dintre care unii nu erau creştini, ci
islamici, mozaici şi adepţi ai altor culte „păgâne"), de multe etnii şi confesiuni,
convieţuind paşnic, după legendarul testament al regelui întemeietor: regatul cu o
singură limbă este slab şi fragil. Privilegiul din 1256 a fost confirmat şase ani mai
târziu . Calitatea de stăpâni de bunuri a românilor situaţi în Ungaria în secolele XIIXIII, organizarea acestora în instituţii proprii (de origine romano-bizantină şi de
influenţă bizantino-slavă) şi tendinţele oficialităţilor laice şi ecleziastice de
deposedare a acestor români, de subordonare a instituţiilor lor sunt relevate mai
insistent de izvoare după Cruciada a IV-a . In ciuda acestor evoluţii, traiul
românilor alături de secui a continuat.
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Despre o astfel de convieţuire dintre români şi secui în secolul al XIII-lea
vorbeşte cronicarul Simon de Keza (Kézai Simon) - care a scris prin anii 1282-1283
- preocupat şi el, ca şi Notarul Anonim al regelui Béla, de întemeierea şi aşezarea
ţării. Simon de Keza spune că, după ce secuii i-au ajutat pe unguri să cucerească
ţara, cei dintâi au dobândit o parte din această ţară, dar nu în Câmpia Pannoniei, ci în
munţii de la margine, unde trăiesc împreună cu românii, amestecaţi cu aceştia şi
folosindu-se de „literele" acestor români . Nu interesează în acest context în ce fel
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6. Lucrarea a fost publicată de mai multe ori. Vezi, de exemplu, ediţia latino-română dată de
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şi de ce au împrumutat secuii alfabetul sau scrisul de la români , ci faptul că, de la
venirea secuilor „în munţii de margine" sau în Carpaţii Orientali, aceştia au trăit în
acea parte de ţară împreună cu românii şi amestecaţi cu aceştia. Faptul nu are nimic
surprinzător, fiind confirmat şi de alte izvoare. în secolul al XVI-lea, un alt autor,
anume iezuitul italian Antonio Possevino spune acelaşi lucru: românii, fiind
răspândiţi în toată Transilvania, sunt amestecaţi şi cu secuii . Simon de Keza scrie
aceste lucruri în deplina cunoştinţă de cauză, fiindcă, la finele secolului al XIII-lea,
când îşi elabora el cronica, traiul împreună al românilor şi secuilor, în acea parte de
ţară a Transilvaniei, era demult statornicit şi ştiut de toţi.
In fine, cooperarea româno-secuiască în secolul al XIII-lea a existat şi la
nivel elitär, mai ales în perioada în care Transilvania, în plină criză a Regatului
Ungariei, şi-a afirmat din plin statutul de ţară distincta. Era perioada voievozilor
Roland Borsa (1282-1301, cu întreruperi) şi Ladislau Kan (1291-1315, cu
întreruperi). După moartea violentă a regelui ungar Ladislau al IV-lea Cumanul
(1290), noul rege Andrei al III-lea (1290-1301), ultimul arpadian, a încercat
redresarea ţării, aflate pe cale de destrămare. în acest context, suveranul a convocat
în anul 1291 stările Transilvaniei, adică ceea ce se numea congregaţia generală a
ţârii, formata din universi nobiles, Saxones, Syculi et Olachi („toţi nobilii, saşii,
secuii şi românii") . Regele a întrunit acest înalt for local pro reformatione status
eorundem, adică pentru îndreptarea sau reaşezarea stării locuitorilor Transilvaniei,
ceea ce a presupus desigur o consfătuire sau o consultare cu factorii de răspundere
chemaţi la Alba Iulia, mai precis cu liderii nobililor, saşilor, secuilor şi românilor. Se
vede că atunci, în secolul al XIII-lea şi chiar în secolul următor (până spre finalul
său) românii (ca şi secuii) mai erau încă parte alcătuitoare de stat sau stare, adică
participau la conducerea Transilvaniei în condiţii de egalitate cu celelalte grupuri
privilegiate .
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Secolul al XIII-lea a fost o perioadă decisivă în istoria Transilvaniei, din mai
multe motive. Unul dintre acestea constă în statornicirea clară a stăpânirii Regatului
Ungar până la hotarele sudice şi estice ale Transilvaniei, unde alături de români au
fost aduşi secuii, saşii şi, pentru 14 ani, cavalerii teutoni. In ciuda statutului de
subordonare rezervat în timp românilor transilvăneni de către sistemul celor trei stări
privilegiate (nobilii, saşii, secuii), în secolul al XIII-lea aceşti români nu aveau
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numai obligaţii militare şi fiscale, ci şi „libertăţi" sau privilegii tacite. O astfel de
„libertate" era aceea de a participa, cum s-a văzut, până în secolul al XIV-lea, la
adunările ţării. Dar, în vreme ce secuii şi-au consolidat mereu statutul de grup
privilegiat (aşezat intenţionat, cu voia regilor ungari, în Transilvania), de stare
devenită treptat „naţiune", cu pământ propriu (denumit cu atributul etnic de Terra
Siculorum), românii, „schismatici" şi supuşi (cuceriţi), au fost izolaţi şi fragmentaţi
în cadrul Regatului Ungar, împiedicaţi de a mai constitui o stare. Totuşi, conform
celor mai vechi mărturii, românii au trăit peste tot, adică în comitate (pe „pământul
nobililor"), în scaune (pe „pământul saşilor" şi pe „pământul secuilor", precum şi în
districtele Braşov şi Bistriţa. în acest context, convieţuirea în aceleaşi locuri şi chiar
colaborarea dintre români şi secui apar ca lucruri fireşti. Ele au fost o constantă a
istoriei medievale şi au făcut parte din viaţa cotidiană, chiar şi atunci când, la nivel
elitär, s-au manifestat divergenţe şi chiar conflicte. Din convieţuire au avut de
câştigat deopotrivă românii şi secuii, care au urmat adesea exemplul celuilalt şi,
împreună, au învăţat din modelul de viaţă de bun augur al saşilor vecini. Prin această
convieţuire plurietnica şi multiconfesională viaţa oamenilor a devenit mai bogată şi
mai plină de sens.

Românok és székelyek a XIII. szâzadban
A jelen tanulmâny a székely - român kapcsolatok kérdését vizsgâlja a XIII.
szâzadi Erdély délkeleti részére összpontositva figyelmét. Az elemzö megközelites a
tanulmâny târgyât képezo kérdést a XIII. szâzadi erdélyi és aldunai
kapcsolatrendszer egészébe integrâlva közeliti meg. E sajâtos és összetett kép
egészében hangsülyozott szerepet kapnak az aldunai vlah-bolgâr cârsâg - az
Asăneşti dinasztia uralkodói - , a kün püspökseg és a Magyar Kirâlysâg
kapcsolatairól szóló forrâsok, valamint a XIII. szâzadi erdélyi târsadalmi- politikai
realitâsok értelmezései. ujraértékelése.

