
o DIPLOMĂ DE ÎNNOBILARE DIN ŢARA HA ŢEGULUI DE LA 1675 

Cercetarea istoriei nobilimii româneşti din Transilvania, deşi a beneficiat de contribuţii valoroase 
din partea unor istorici, nu a ajuns încă la formularea unor concluzii unitare, clare. Dezinteresul 
istoriografiei româneşti mai vechi a fost determinat de o serie de consideraţii potrivit cărora actul 
nobilitării echivala cu asimilarea vârfurilor româneşti. Fără a intenţiona o incursiune istoriografică, 
prezentarea opiniilor unor istorici care au abordat această problemă ar fi de natură să explice în bună 
măsură lipsa studiilor de amploare asupra acestei teme. 

Ioan Bogdan nega orice rol în istoria românilor acestei categorii: "Devenind nobiti, cnezii 
încetează de a fi români; parte de bunăvoie, parte siliţi de dispoziţiunile luate de Ludovic şi confirmate 
de Sigismund la 1428 ei trec la catolicism, ca să-şi poată păstra mai departe domeniile lor"). 

Nicolae Iorga va aprecia locul şi rolul nobilimii româneşti astfel: "Trecând prin curtea regelui, 
descendenţii voievozilor şi cnezilor intrară pe la jumătatea sec. al XV-lea, trecând la catolicism în 
nobilime, va să zică în naţiunea ungurească, însemnând foarte mult în mijlocul vieţii militare şi politice 
a Ungariei, dar în aceeaşi măsura însemnând mai puţin În viaţa naţională a românilor". Acelaşi istoric 
accepta că poporul român din Transilvania "a câştigat uneori, prin anume reprezentanţi ai săi o situaţie 
eminentă în viaţa constituţională a statului din care face parte, că şi-a trăit şi o viaţă politică de multe ori 
în formă străină". Într-o viziune nuanţată asupra problemei, N. Iorga preconiza cercetarea acestei "forme 
străine" sub care se ascunde viaţa noastră naţională2• 

În ultimii ani istoriografia românească a înregistrat aportul unei generaţii tinere de istorici, cum 
ar fi : LA.Pop, A.A.Rusu, C.Feneşan, I.Drăgan, care au studiat istoria acestei categorii sociale. 

Comunicarea de faţă îşi propune îmbogăţirea surselor documentare privind studierea acestui 
subiect, prin prezentarea unui document inedit ce se înscrie În categoria scrisorilor de Înnobilare numite 
"litterae annales", acte des Întâlnite În secolul al XVII-lea. 

Diploma este emisă la Iernut de cancelaria principelui Mihail Apafi în anul 1675, conferind 
prerogative nobiliare lui Ştefan Pop din Săcel, fiului acestuia Gheorghe şi fratelui său Cristian Pop pentru 
"fidelitate fidelibusque servitiis strenui", credinţă şi slujbe credincioase. Totodată, li se acordă şi o stemă 
nobiliară şi toate drepturile care decurgeau din aceasta, anume să se folosească de ele pretutindeni în 
războaie, turniruri, jocuri cu suliţa şi în orice exerciţii militare şi nobiliare, ca şi pe sigilii, pânze, tapi serii, 
curţi, inele, steaguri, scuturi, corturi, case şi morminte. 

Stema acordată prezintă un scut cu cârn pul azuriu, posedând ca mobile un braţ uman Împlătoşat, 
până la umăr, ţinând cu vârful În sus un pumnal scos din teacă. Scutul este timbrat În partea superioară 
de un coif cu viziera închisă, Încoronat cu diadema regală şi Împodobit cu lambrechiuri. Nu posedă cimier 
şi nici sprijinitori. 

Blazonul prezintă câteva caracteristici comune stemelor nobiliare româneşti din Transilvania, 
cum ar fi câmpul scutului de culoare azurie, smalţ utilizat cu o mare frecvenţă, dar nu În exclusivitate, 
modul de plasare a mobilelor şi a ornamente lor exterioare3• 

Având în vedere simbolistica Însemnelor heraldice acordate, înclinăm să credem că această 
înnobilare răsplăteşte servicii de natură militară, dar nivelul documentarii la care ne aflăm nu ne permite 
precizarea motivelor acestui fapt. Beneficiarii actului aparţineau, după cum se menţionează În document, 
unei stări şi condiţii nenobile ("statu et conditione ignobili, in qua nati sunt et hactenus extitit"). Foarte 
probabil ei făceau parte dintr-o categorie socială liberă, pentru că în cazul În care aceştia ar fi fost iobagi, 
nobilitarea lor se putea face numai cu acordul prealabil al stăpânului sau după eliberarea lor, demersuri 
pe care de obicei diplomele de înnobilare le pomenesc4• 
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Informaţii privitoare la situaţia economică a celor înnobilaţi nu avem în document, care nu 
menţionează nici efectuarea vreunei donaţii sau confirmarea vreunei posesiuni. Actul conferă doar 
"onorurile, favorurile, privilegiile, scutirile, libertăţile, imunităţile şi prerogativele de care se bucură 
adevăraţii şi neîndoielnicii nobili". 

Este necesară precizarea faptului că eliberarea diplomei se încadrează Într-un proces de înnobilări 
masive, care începe pe la 1580 şi continuă mai ales sub cei doi principi Rakoczi şi Mihail Apafi şi chiar 
după instaurarea dominaţiei habsburgice în Transilvania. În această perioadă zbucimată a istoriei 
Transilvaniei principii încearcă să-şi consolideze baza socială prin sporirea numărului micii nobilimi, ca 
o contrapondere la puterea, uneori turbulentă, a magnatilo�. Înnobilările mai aveau ca scop sporirea 
armatei în lupta antiotomană şi, nu în ultimul rând, atragerea românilor la calvinism6• 

Evoluţia ulterioară a familiei nobiliare Pop este greu de determinat cu certitudine, datorită sărăciei 
informaţiilor de care dispunem până acum. O conscripţie a nobililor din Ţara Haţegului efectuată în 16837 
nu nominalizează nici un reprezentant al acestei familii. Date lacunare întâlnim pentru prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, când este nominalizată o familie Pop din Săcel, caracterizată drept o familie 
înstărită din comitatul Hunedoara, ai cărei membri deţineau funcţii în administraţia comitatensă. Autorul 
nu oferă însă descrierea blazonului familiei, astfel că nu putem stabili existenţa certă a unei relaţii de 
rudenie Între cele două familii8• Nu găsim informaţii concludente nici În repertoriul lui Ioan Puşcariu Date 
istorice privitoare lafamiliile nobile române9, care pomeneşte pe un anume Demetriu Pop de Săcel ca 
asesor al comitatului Hunedoara şi În această calitate semnatar al unui act din 25 decembrie 1795. Credem 
că această familie a avut o evoluţie marginală în comparaţie cu alte familii nobiliare, fapt ce ar explica 
sărăcia informaţiilor documentare. Totuşi, continuarea existenţei unor reprezentanţi ai ei şi utilizarea 
beneficiilor aferente titlului nobil iar este sigură, dacă avem în vedere că la 14 aprilie 1842 diploma este 
copiată şi autentificată de asesorii juraţi ai comitatului Hunedoara. Copia, datorită căreia cunoaştem acest 
act, se păstrează la Arhivele Statului din DevaLO• O eventuală continuare a cercetărilor asupra acestui 
subiect ar putea oferi date interesante privind evoluţia familiilor nobiliare româneşti din Transilvania. 
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