VOGEL Sándor

Autonomia sãseascã în
Transilvania
Convieþuirea comunitãþilor cu statut juridic diferit a caracterizat societatea medievalã din Europa. Ulterior, aceste practici juridice au
fost codificate iar pe baza lor comunitãþile delimitate teritorial au
d ispus de privilegii ºi au format corpuri juridice unitare. O caracteristicã deosebitã a Regatului Ungariei a fost acordarea de privilegii
anumitor grupuri etnice, cum ar fi secuii, iazigii, cumanii, saºii din
Zip s (Spiš) ºi Ardeal. Toate acestea stau în legaturã cu activitatea de
consolidare statalã dusã de regii maghiari, al cãror interes primord ial a fost popularea þãrii, exploatarea resurselor ei economice ºi
apãrarea militarã. În Transilvania, saºii au beneficiat de cel mai
complet ºi mai durabil sistem de privilegii. Acest grup etnic redus
numeric, colonizat în mai multe valuri de cãtre regii maghiari în secolele 12-13, a devenit, datoritã privilegiilor sale, un important factor
economic, cultural ºi chiar politic. Deoarece poporul sãsesc s-a
menþinut în primul rînd datoritã privilegiilor sale, este de înþeles ca
pentru cercetãrile privind Transilvania ºi cu precãdere pentru istorio grafia sãseascã acest sistem de privilegii sau, folosind un termen
m odern, autonomia sã devinã unul din subiectele cele mai importante de cercetare.

Începuturile sistemului privilegiilor
sãseºti
Pe baza documentelor istorice, se poate stabili cã primii coloniºti au
venit în Ardeal în timpul lui Géza al II-lea (1141-1162). Din documentele pãstrate, se poate deduce cã primele privilegii au fost acordate tot de acest rege. Chiar dacã cea mai mare parte a «oaspeþilor reg ali» au venit de pe teritoriul Imperiului German, printre ei se aflau ºi
flamanzi, valoni ºi chiar italieni. Fapt este cã, coloniºtii n-au sosit într-un singur grup unitar, nici dintr-un singur teritoriu, ºi nici în acelaºi timp, dar s-au constituit într-un grup etnic în Transilvania. Un
p roces asemãnãtor l-a cunoscut ºi limba vorbitã de ei, o limbã care
s-a structurat de asemenea în timp. Primul act privitor la «oaspeþii
regali» aºezaþi în Ardeal dateazã din 1168. Potrivit lui, regele Béla al
III-lea (1162-1196) primea de la «oaspeþii regelui» din teritoriul «de
dincolo de pãduri» un venit anual de 15 000 de mãrci. Primul teritoriu mai mare populat de coloniºti a fost provincia Sibiului. Documentul care menþioneazã acest teritoriu dateazã din 1192-1196. Conform
acestuia, pentru coloniºti a fost întemeiatã prepozitura Sibiului subord onatã nemijlocit arhiepiscopiei de Strigoniu, ca unitate a administraþiei ecleziastice ale cãrei subdiviziuni au fost decanatele de Sibiu,
Nocrich ºi Cincu. În documentul care delimiteazã acest teritoriu, coloniºtii sînt numiþi „Flandrenses”, în timp ce, în 1191, este menþionatã Ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum. Denumirea de
„saºi” (Saxones) datã coloniºtilor este atestatã documentar doar în
1206, cînd regele Andrei al II-lea (1205-1235) a conferit privilegii
«p rimilor oaspeþi regali» (primi hospites regni) din Cricãu (Krakau),
Ig hiu (Krapundorf) ºi Romos (Rumes) ºi le-a asigurat un statut juridic propriu. Deoarece în cancelaria regalã s-a încetãþenit denumirea
d e „sas”, germanii din Ardeal au fost denumiþi în mod unitar saºi.
O imp ortanþã fundamentalã în crearea autonomiei sãseºti a avut-o Diploma andreanã din 1224, A ndreanum, numitã de istoriografia
sãseascã ºi hrisovul de aur (Goldener Freibrief). Libertãþile asigurate
p rin acest act se referã la provincia Sibiului ºi i-au unit juridic pe saºii
aºezaþi aici. Astfel, privilegiile acordate acestei provincii ºi locuitorilor
acesteia au devenit punctul de plecare al unitãþii juridice sãseºti pe
ceea ce, mai tîrziu, se va numi Pãmîntul Crãiesc (Fundus Regius,
Königsboden) ºi vor duce la o evoluþie care a asigurat timp de 800 de
ani supravieþuirea poporului sãsesc.
Textul diplomei începe astfel: «Venind aºadar toþi credincioºii
noºtri oaspeþi teutoni din Transilvania ºi cãzînd cu umilinþã la picioarele majestãþii noastre ºi plîngîndu-se ne-au arãtat cã ar fi cãzut
cu totul din libertatea cu care au fost chemaþi de prea-evlaviosul rege
G éz a, bunicul nostru ºi dacã majestatea noastrã regalã nu deschide
sp re dînºii ochii cu obiºnuita sa bunãtate, aflîndu-se cu totul sãraci,
nu ar putea face majestãþii regale nici o slujbã. Aºadar noi, plecîndune urechile cu obiºnuita bunãtate spre plîngerile lor drepte, vrem sã
se facã cunoscut celor de faþã ºi celor viitori cã noi, cãlcînd pe cucernicele urme ale înaintaºilor noºtri ºi miºcaþi fiind din adîncul inimii,
le- am înnoit libertatea de mai înainte. Însã în aºa fel ca tot poporul
(…) sã fie un popor ºi sã se socoteascã sub un jude, desfîinþîndu-se
d in rãdãcinã toate comitatele, afarã de cel de Sibiu. Iar comitele Sibiului, oricine va fi, sã nu cuteze a orîndui dregãtor în sus-zisele comitate, decît numai dintre cei ce locuiesc între dînºii; ºi poporul sã-l
aleagã pe acela care va putea mai potrivit. (...) Iar pentru folosul cãmãrii noastre sã fie datori a plãti pe an cinci sute de mãrci de argint.
Vrem ca nici un stãpîn predial sau oricine altul, care se aflã între hotarele lor, sã nu fie scutit de aceastã dare, afarã de cei care se vor bucura de un privilegiu deosebit pentru aceasta. (…) Vor trimite cinci
sute de ostaºi în expediþiile regale în cuprinsul graniþelor regatului ºi
peste graniþã o sutã, dacã regele va merge în persoanã; iar dacã el va
trimite pe un iobag al sãu în afara regatului, sau spre ajutorul unui

prieten al sãu, sau în treburile sale proprii, ei vor fi datori a-i trimite
numai cincizeci de ostaºi. Nici regele nu va putea sã cearã mai mulþi,
nici ei nu vor fi datori a trimite. Pe preoþii lor sã ºi-i aleagã liber, pe cei
aleºi sã-i înfãþiºeze spre întãrire ºi sã le plãteascã dijmele ºi în toate
d repturile bisericeºti sã rãspundã faþã de ei dupã vechiul obicei. Voim
ºi p oruncim cu tãrie, ca pe dînºii sã nu-i judece nimeni, decît noi sau
comitele de Sibiu, pe care îl vom aºeza noi la locul ºi la timpul sãu.
Dar sub orice jude se vor afla, sã fie judecaþi numai dupã dreptul
obiºnuielnic ºi nimeni sã nu cuteze a-i chema înaintea noastrã, afarã
d e atunci cînd pricina lor nu s-a putea hotãrî în faþa judelui lor. Iar
afarã de cele mai sus zise, le-am dat pãdurea vlahilor ºi a pecenegilor,
d imp reunã cu apele, ca sã le foloseascã împreunã cu sus-numiþii
B laci ºi pecenegi ºi sã nu fie datori a face nici o slujbã pentru aceasta,
bucurîndu-se de mai sus zisa libertate. Apoi le-am mai îngãduit ca sã
aib ã o singurã pecete, care sã fie cunoscutã de noi ºi de magnaþii
noºtri în chip lãmurit. Iar dacã vreunul dintre dînºii ar vrea sã se jud ece cu cineva în vreo pricinã bãneascã, sã nu poatã întrebuinþa alþi
martori înanintea judelui, decît oameni care se aflã între hotarele lor,
noi scutindu-i pe ei de orice jurisdicþie strãinã. (…) Tot aºa le dãm
dreptul, afarã de cele mai sus zise, ca nici un vameº sã nu cuteze a-i
împiedica nici la dus, nici la întors (…) Voim însã ºi poruncim cu
p uterea noastrã regalã ca nimeni dintre iobagii noºtri sã nu cuteze a
cere d e la majestatea regalã vreun sat sau vreun prediu; iar dacã ar
cere cineva, ei sã se poatã împotrivi în temeiul libertãþii ce le-am hãrãz it- o. Am mai poruncit pomeniþilor noºtri credincioºi cã, dacã se va
întîmp la ca sã venim noi în expediþie la dînºii, ei sã fie datori a da numai trei gãzduiri pentru noi, iar dacã se va trimite, în treburile regelui, voievodul la dînºii sau prin þara lor, sã nu lipseascã a da douã gãzduiri, una cînd va intra ºi alta cînd va ieºi. Mai adãugãm la sus numitele drepturi, ca negustorii lor sã poatã merge ºi sã se poatã întoarce
lib eri ºi fãrã vamã oriunde în regatul nostru, folosindu-se cu adevãrat
d e dreptul lor, în faþa majestãþi regale.» (Pentru textul românesc a
fost folositã culegerea Do cumente privind Istoria României, seria C.
Transilvania, vol. I., p. 208-210 – n. trad.)
A ndreanum-ul a fost rezultatul unei evoluþii juridice mai îndelungate, care începe odatã cu colonizarea. Pentru a-i convinge pe
«oasp eþi» sã vinã ºi sã se aºeze, regele trebuia sã ofere mai multe
drepturi decît dispuneau aceºtia în þara lor de baºtinã. Codificarea
privilegiilor a fost posibilã doar prin discuþii purtate cu reprezentanþii
coloniºtilor (locatori). La discuþii au luat parte persoane care cunoºteau atît dreptul consuetudinar german cît ºi dreptul maghiar al oaspeþilor, care puteau oferi o anumitã protecþie militarã pentru drumul
lung ºi puteau ºi sã organizeze apãrarea graniþelor þãrii gazdã. Rezultatul a fost fixarea în scris a dreptului coloniºtilor (Siedlerrecht), care
corespundea în aceeaºi mãsurã intereselor regelui, ca reprezentant al
p uterii de stat, cît ºi ale coloniºtilor.
Pornind de la prevederile A ndreanum-ului, saºii puteau deci sã
formeze o unitate politicã, aveau propria administraþie, îºi alegeau juzii, jurisdicþia se desfãºura potrivit cutumei. Pãmîntul dãruit de rege
era considerat inalienabil. Obligaþiile (darea, ridicarea la oaste, gãzd uirea regelui) au fost reglementate strict ºi nu se putea abuza de ele.
Drep tul de a avea pecete însemna cã aveau personalitate juridicã.
Scutirea de vamã ºi dreptul de a þine tîrguri a fost de importanþã fundamentalã pentru dezvoltarea lor economicã. Teritoriul privilegiat a
fost considerat de rege ca proprietate comunã a coloniºtilor, unde privilegiile nobiliare nu puteau fi exercitate, iar regele a renunþat ºi la
d reptul sãu de a dona p ãmântul rãmas fãrã proprietar în urma trãdãrii sau a stingerii familiei. A ndreanum-ul a creat un sistem juridic
unic în regiune, stabilind în detaliu relaþiile dintre suveran ºi coloniºti. Astfel, Diploma a cuprins dreptul de colonizare cel mai bine elab orat ºi cel mai larg care le-a fost acordat vreodatã coloniºtilor occidentali în Europa Centralã ºi Orientalã. Privilegiile garantate au fãcut
p arte integrantã de-a lungul secolelor din dreptul maghiar ºi
transilvan.

Universitatea Sãseascã sau
Naþionalã
De-a lungul istoriei lor, saºii au þinut cu îndîrjire la privilegiile lor, ceea
ce poate fi dovedit prin faptul cã regii ungari ºi principii ardeleni au
întãrit de 22 de ori privilegiile sãseºti. Privilegiile asigurate de Diploma
andreanã pentru provincia Sibiului au exercitat o atracþie puternicã
asupra celorlalte teritorii locuite de saºi, care s-au strãduit sã ajungã
în posesia acestor privilegii. Deoarece ºi regii aveau interesul de a asigura stabilitatea comunitãþii sãseºti care plãtea dãri substanþiale ºi juca un rol important în apãrarea graniþei de sud a Transilvaniei, drepturile lor au fost treptat extinse. Ca rezultat al acestui proces, ia naºtere Universitatea Sãseascã (Universitas Saxonum, Sächsische Nationsuniversität).
În sec. al 14-lea începe un proces de emancipare. În 1324, Carol
Rob ert a împãrþit provincia Sibiului în scaune, ai cãror juzi regali erau
numiþi încã de rege. În 1402, Mediaºul ºi ªeica au primit dreptul de
a-ºi alege juzii regali. În 1464, acest drept a fost acordat scaunului Sibiu, iar în 1469 ºi celelorlte scaune sãseºti.
Formarea autonomiei sãseºti s-a desfãºurat paralel cu cea a stãrilor ardelene, respectiv cu crearea autoadministraþiei comitatelor nob iliare ºi a scaunelor secuieºti. În 1437, stãrile privilegiate au încheiat
fraterna unio, au creat deci cunoscuta alianþã Unio Trium Nationum, îndreptatã împotriva þãranilor rãsculaþi ºi a turcilor. Uniunea a
fost reînnoitã în 1459 ºi 1506, în primul rînd împotriva otomanilor.
Patriciatul oraºelor sãseºti, care între timp s-a consolidat, a încercat
sã ob þinã o nouã întãrire ºi extindere a privilegiilor sale, pentru a avea
o poziþie dominantã în cadrul Uniunii. În 1480, unitãþile teritoriale

sãseºti au înaintat regelui o petiþie în numele oraºelor ºi tuturor saºilor. În 6 februarie 1486, Thomas Altenberger, primarul Sibiului între
1473-1490, a primit de la regele Matia diploma care întãrea privilegiile Diplomei andreene pentru toþi saºii trãitori în pãrþile ardelene ale
regatului (universorum Saxonum nostrorum partium regni nostri
Transsilvanorum) ºi le-a extins asupra întregului Pãmînt Crãiesc.
Reg ele Matia a creat astfel Universitatea Sãseascã sau Naþionalã, care a
stabilit pentru cîteva secole cadrele vieþii saºilor de pe teritoriile privilegiate, unindu-i într-o singurã unitate juridicã ºi administrativã. Jurisdicþia Universitãþii s-a extins asupra celor ªapte Scaune [de fapt opt
– Sibiu (Hermannstadt), Nocrich (Löschkirch), Sebeº (Mühlbach),
Cincu (Schenk), Sighiºoara (Schassburg), Orãºtie (Broos), Miercurea
(Reussmarkt) ºi Rupea (Reps)], asupra celor Douã Scaune [Mediaº
(Mediasch), ªeica (Schelk)], ca ºi asupra Districtului Braºov (Kronstadter Distrikt) ºi Districtului Bistriþa (Bistritzer Distrikt). Privilegiile
se refereau exclusiv la saºii de pe teritoriile sus-menþionate. Astfel, au
ex istat saºi (de exemplu, cele 13 sate sãseºti de pe teritoriul comitatului Tîrnava) care nu se bucurau de privilegiile cuprinse în Diploma
andreanã ºi erau þãrani iobagi. Universitatea avea competenþe administrative, juridice, legislative, economice ca ºi de decizie politicã. Corpul reprezentativ era format din adunarea Universitãþii, care se întrunea de douã ori pe an, de Sf. Gheorghe (23 aprilie) ºi Sfînta Ecaterina
(25 noiembrie). În caz de nevoie se convocau adunãri extraordinare.
Memb rii erau dregãtorii scaunelor ºi ai celor douã districte, ca ºi unul
sau doi reprezentanþi din partea fiecãrui scaun ºi district. În perioada
d intre adunãri, problemele curente erau rezolvate de sfatul Sibiului,
care, în acelaºi timp, convoca adunãrile. Cazurile de judecatã privitoare la saºii de pe Pãmîntul Crãiesc þineau de competenþa Universitãþii,
aceasta dînd ºi sentinþele. Sentinþele nu puteau fi contestate decît de
rege ºi, mai tîrziu, de principe. Printre atribuþiile sale se numãra ºi
stabilirea pãrþii de dare pe care trebuiau s-o plãteascã scaunele ºi districtele. Fondarea breslelor pe Pãmîntul Crãiesc þinea tot de Universitate ºi tot ea reglementa preþurile ºi unitãþile de mãsurã, dar a reglementat ºi viaþa cotidianã. Autonomia sãseascã a fost atît de puternicã,
încît legea preciza cã în oraºele sãseºti doar germanii aveau dreptul de
a cumpãra case, astfel cã doar ei puteau deveni cetãþeni. Un oraº sãsesc putea sã-ºi permitã sã nu primeascã principele. În fruntea Universitãþii stãtea primarul Sibiului ºi judele regal al scaunului Sibiului,
formînd un duumvirat. Primarul era ales de consiliul exterior (centumvirat) pentru unul, cel mult doi ani. În acelaºi timp el funcþiona
ca primar al provinciei Sibiului (Provinzialbürgermeister) ºi era dreg ãtorul cel mai înalt în rang al celor ªapte Scaune. Sfera de competenþã cuprindea, în primul rînd, administraþia financiarã, deci împãrþirea ºi perceperea dãrilor, administraþia bunurilor celor ªapte Scaune
ºi judeca, în anumite cazuri în primã instanþã. Judele regal, care era
în aceeaºi persoanã ºi comitele saºilor (comes Saxonum), era ales,
începînd din 1464, pe viaþã tot de consiliul exterior, fiind însã nevoie
de acceptul regelui ºi, mai tîrziu, al principelui. El se ocupa, în primul
rînd, de probleme juridice ºi era judele suprem în instanþele superioare. În chestiunile litigioase hotãra singur ºi foarte rar se întîmpla ca
un caz sã ajungã în faþa regelui sau a principelui. El reprezenta naþiunea în afarã, iar în epoca principatului a fost membru în consiulul
princiar, îndeplinea deci una din funcþiile politice cele mai înalte din
stat.
Termenul de Universitate avea mai multe sensuri ºi corespundea
urmãtoarelor organe:
– totalitatea saºilor de pe Pãmîntul Crãiesc precum ºi teritoriul
privilegiat;
– adunarea reprezentanþilor întregii comunitãþi, deci adunarea
generalã (conflux) care se întrunea de douã ori pe an;
– consiliul Sibiului ºi demnitarii de frunte, «Universitatea delegatã» (delegierte Universität ), care se ocupa de probleme în perioada
dintre adunãri;
– mai ales în perioada modernã, însemna un corp politic înzestrat
cu mandatul de a purta negocieri, în funtea cãruia stãtea un comite;
Este necesar sã se sublinieze cã Universitatea ºi naþiunea sãseascã
rep rezentatã de ea nu se referã la naþiunea modernã, ci corespunde
unei stãri din societatea feudalã ºi nu desemneazã apartenenþa etnicã, ci totalitatea privilegiaþilor. Unificarea acestora a fost rezultatul
unui proces conºtient, al cãrui scop a fost apãrarea statutului juridic
al grupului privilegiat.
Paralel cu Universitatea laicã, trebuie amintitã Universitatea ecleziasticã. Baza acesteia a fost subordonarea nemijlocitã a saºilor arhiep iscopiei Strigoniului ºi nu episcopiei de Alba Iulia. Importanþa Universitãþii ecleziastice a crescut dupã Reformã, cînd Universitatea laicã
a acceptat Regulamentul ecleziastic al germanilor din Transilvania
(Kirch enordnung aller Deutschen in Siebenbürgen), impunîndu-l
p entru saºii din Ardeal. Astfel s-a nãscut biserica evanghelicã sãseascã, care a devenit biserica naþionalã a saºilor (Volkskirche), jucînd un
rol important în pãstrarea identitãþii lor. Universitatea ecleziasticã s-a
extins ºi în afara Pãmîntului Crãiesc, înglobînd ºi satele aservite. Astfel, a depãºit limitele instituþiei de stare ºi se îndrepta spre solidaritatea etnicã. Organul de conducere a fost sinodul, în fruntea cãruia stãtea superintendentul sau episcopul. Universitatea laicã ºi cea ecleziasticã îºi þineau în acelaºi timp adunãrile. În relaþia celor douã Universitãþi, rolul decisiv l-a jucat cea laicã, aceasta subordonîndu-ºi, în spiritul principiul cuius regio eius religio, Universitatea ecleziasticã.
În acelaºi timp, saºii s-au strãduit sã creeze un sistem juridic
unitar valabil pentru întregul Pãmînt Crãiesc. Dreptul consuetudinar a fost adunat în codicele Altemberger. Aceastã carte scrisã cu caractere gotice pe pergament ºi decoratã cu miniaturi se afla de
acum încolo în faþa fiecãrui demnitar sas, cînd acesta depunea juContinuare în pagina 12
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rãm întul la preluarea funcþiei. În 1544, Johannes Honterus
(1498-1549) a întocmit o culegere de norme de drept. Din însãrcinarea Universitãþii, Thomas Bomelius (?-1592) ºi Matthias Fronius
(1537-1606) au cules atît cutumele sãseºti bazate pe dreptul de la
Magdeburg, cît ºi jurisprudenþa iustinianã. Matthias Fronius a creat
un cod juridic, Eigenlandrecht der Siebenbürger Sachsen. Albert
Huet (1537-1606), comitele saºilor, s-a dus în fruntea unei delegaþii la Cracovia, unde ªtefan Báthory, principele Transilvaniei
(1571-1586) ºi rege al Poloniei (1576-1586) a confirmat culegerea
de legi ca un sistem de norme juridice veºnic valabile . Eigenlandrecht a rãmas aproape 300 de ani în vigoare, pînã în 1853, cînd a
fost introdus Codul juridic austriac. Pe baza Eigenlandrecht au fost
judecate procesele pe Pãmîntul Crãiesc. Forul chestiunilor litigioase
a fost Universitatea Sãseascã.
Odatã cu autonomia teritorial-administrativã ºi juridicã, în primele decenii ale principatului s-a format ºi identitatea sãseascã de stare,
a cãrei formulare cea mai completã în scris o gãsim în cuvîntarea comitelui Albert Huet rostitã în faþa principelui Sigismund Báthory
(1581-1597, 1598-1599, 1601-1602). Potrivit cuvîntãrii, saºii de obîrºie germanã fac parte dintr-o stare privilegiatã, formeazã bastionul
creºtinãtãþii occidentale, iar þãranii liberi, meºteºugarii ºi negustorii
saºi sînt cei mai buni contribuabili. «Regele Géza ne-a chemat ºi de
aceea nu sîntem strãini, ci locuitori cu drepturi depline ai þãrii; nu
sîntem iobagi, ci supuºi dragi ºi credincioºi. Aceasta se vede nu doar
d in privilegiile noastre, ci ºi din alte înscrisuri regeºti, cu care am umplut lãzi întregi, pentru a le pãstra în onoarea noastrã ºi în amintirea
urmaºilor noºtri. (…) Voi spuneþi cã noi am fi doar oaspeþi, venetici
ºi strãini, ºi nu oºteni, apãrãtori ai þãrii. La acestea vã rãspund: este
d rep t cã sîntem oaspeþi, dar pentru noi chiar în aceasta stã onoarea
noastrã.» Cuvîntarea lui Huet ºi-a atins scopul: a reuºit sã apere privilegiile sãseºti, spre deosebire de secui, care n-au reuºit sã le apere pe ale lor.
Este important de subliniat cã, în epoca principatului, saºii au fost parte a puterii de stat, fiind un factor constitutiv al statului. Au participat la lucrãrile
Dietei conform articolelor Dietei de la Turda din
1 5 4 2 , iar comitele saºilor a fost, aºa cum am mai
amintit, membru al consiliului princiar. Hotãrîrile
dietale cãpãtau putere de lege doar prin aplicarea peceþilor celor trei naþiuni, deci ºi ale saºilor. Astfel, oricare dintre stãri putea supune oricare hotãrîre vetoului. Pentru alegerea principelui era în aceeaºi mãsurã nevoie de votul saºilor ca ºi de cel al nobililor mag hiari ºi al secuilor. Recunoaºterea acestui statut a
fost rezultatul eforturilor depuse de Peter Haller
(1500-1570), care a fost, între 1543-1557, primar al
Sibiului, iar între 1557-1569 jude regal al Sibiului ºi
comite al saºilor, stînd astfel în fruntea „naþiuni”
sãseºti.
Privilegiile sãseºti au fost ameninþate în sec.
16–17 din mai multe pãrþi. Pe de o parte, dinspre puterea centralã, deoarece anumiþi principi au desconsiderat sistemul juridic al statului ºi privilegiile stãrilor. Cazul cel mai flagrant a fost cel al lui Gabriel Báthory, care în 1610
a ocupat prin vicleºug oraºul de scaun al saºilor, Sibiul, a confiscat bunurile orãºenilor, iar membrii consiliului au fost întemniþaþi. Ca rãsp uns, oraºele ºi scaunele sãseºti au încheiat o alianþã de atac ºi apãrare : «Noi, primarii, juzii regali ºi juraþii oraºelor ºi scaunelor sãseºti
(..) ne unim pe vecie (…) pentru a apãra frumoasa noastrã libertate,
privilegiile, cutumele, buna ºi folositoarea rînduialã, sã pãstrãm averea locurilor noastre, pe care regii de bunã amintire le-au dat naþiunii
sãseºti pentru vitejia ºi purtarea cavalereascã a înaintaºilor noºtri
(…) Acestea le fägäduim pe mãrturisirea de credinþã augustanã (…)
sub povara pierderii onoarei sãseºti ºi a libertãþilor noastre.» Sibiul ºi
privilegiile sãseºti au fost redate de Gabriel Bethlen care – aºa cum a
notat cronicarul contemporan Georg Kraus în limba maghiarã – a
spus saºilor urmãtoarele: «Eu, Gabriel Bethlen, principele ales al
Transilvaniei, stãpînul pãrþilor ungurene, comitele secuilor ºi pãrintele saºilor, începînd cu aceastã zi vã dau oraºul (înapoi) cu toatã dreptatea ºi privilegiile sale. Fiþi cuvioºi ºi credincioºi. Dumnezeu sã fie cu
voi.”
Privilegiile au fost contestate adeseori ºi de celelalte douã stãri. Cele mai multe dispute le-a stîrnit privilegiul conform cãruia doar germanii puteau avea case în oraºele sãseºti. În 1625, nobilii ºi secuii au
votat articolul pe baza cãruia ºi ei puteau cumpãra case în oraºele sãseºti. Drept rãspuns, saºii au mers într-un alai de 20 de cãruþe la Alba
Iulia în faþa lui Gabriel Bethlen, care a abrogat articolul ºi a restabilit
privilegiile sãseºti.
În sec. 16-17, «naþiunea» sãseascã acþiona în faþa principelui ºi a
celorlalte douã stãri ca persoanã juridicã. Însã societatea sãseascã n-a
fost nici unitarã ºi nici democraticã, aºa cum ºi-a imaginat istoriografia sãseascã romanticã din sec. al 19-lea. Deºi dregãtorii de frunte au
fost aleºi, aceasta n-a fost o alegere în sensul democraþiei contemporane, iar funcþiile au fost ocupate de membrii patriciatului. În oraºul
Sibiu, cei patru dregãtori, judele regal, care era ºi comitele saºilor, primarul, judele scãunal precum ºi vilicul (Stadthann), care se ocupa
de problemele economice, puteau fi aleºi doar din rîndul membrilor
consiliului oraºului sau «consiliului intern» format din 12 membri,
iar urmaºii lor în funcþie doar din rîndul centumviratului sau a «consiliului extern». Membrii acestui din urmã organ au fost numiþi de
consiliul intern». Astfel, funcþiile au fost ocupate, de regulã, de membrii aceloraºi familii. Acest sistem s-a anchilozat în sec. al 17-lea, ast-

fel cã puterea a fost exercitatã de o oligarhie patricianã formatã din
180-200 de familii. Plebea s-a rãsculat de mai multe ori împotriva stãpînirii acesteia. Asemenea rãscoale au izbucnit în 1514 la Sighiºoara,
în 1645 la Sibiu, în 1658-1659 din nou la Sighiºoara, iar în 1688 la
Braºov. Situaþia a fost îngreunatã ºi de contradicþiile dintre oraºele sãseºti. Mai ales Sibiul ºi Braºovul concurau. Deoarece Universitatea nu
avea un organ executiv care sã fi impus hotãrîrile adunãrilor generale
p e întreg teritoriul Pãmîntului Crãiesc, s-a întîmplat ca Braºovul sã nu
le respecte sau, pur ºi simplu, sã nici nu aparã la lucrãrile Universitãþii.
Privilegiile sãseºti în timpul stãpînirii habsburgice
Fundamentul juridic al guvernãrii habsburgice a Transilvaniei a
fost Diploma leopoldinã din 1691, care cuprindea urmãtoarele:
– în ceea ce priveºte religiile recepte, bisericile, ºcolile, parohiile,
totul rãmîne neschimbat ºi nici nu se vor introduce modificãri;
– suveranul habsburgic a reconfirmat pentru stãri toate daniile,
funcþiile ºi demnitãþile, veniturile ºi averile;
– Approbatele ºi Compilatele ca legi ale þãrii precum ºi Tripartitum- ul lui Werbõczi ºi sistemul juridic al naþiunii sãseºti rãmîn neatinse;
– fiecare funcþie, fie aceasta politicã, juridicã sau economicã, va fi
ocupatã de ardeleni, deci de unguri, secui sau saºi;
– suveranul garanteazã toate acestea cu amendamentul ca cei
p ropuºi din rîndul stãrilor sã fie prezentaþi domnitorului în scopul
confirmãrii lor; însã în ceea ce priveºte celelalte demnitãþi, juzii regali
ai saºilor ºi secuilor, comiþii nobililor, juzii ºi primarii, care fuseserã
aleºi pînã atunci, vor fi aleºi în continuare potrivit libertãþii ºi
cutumei lor.
Dip loma leopoldinã a pãstrat deci în continuare sistemul celor trei
naþiuni ºi patru religii recepte. Înaintea emiterii diplomei, sub condu-

cerea comitelui Valentin Franck (1643-1697), saºii au purtat discuþii
cu administraþia habsburgicã, avînd mare grijã sã-ºi pãstreze privilegiile, libertatea religioasã, valabilitatea Eigenlandrecht-ului ºi libera
alegere a judelui. Au reuºit chiar sã împiedice ca nobilii sã capete
d reptul de a se aºeza în oraºele sãseºti.
Privilegiile sãseºti precum ºi ale celorlalte stãri au fost periclitate
d e reformele lui Iosif al II-lea, care voia sã zdrobeascã fundamentele
p articularismelor de stare. Iosif al II-lea a abrogat Diploma leopoldinã. În 1781, a introdus concivilitatea ºi a abolit dreptul exclusiv de
p roprietate ºi cetãþenie al saºilor, astfel cã de acum încolo se puteau
aºeza ungurii ºi românii în oraºele sãseºti. În 1784, a desfiinþat Universitatea Naþionalã ºi i-a confiscat averea pentru Fisc. A desfiinþat sistemul scaunelor ºi provinciilor, iar unitãþile administrative sãseºti au
fost integrate comitatelor nou create. Ca urmare a reformelor iosefine, saºii ºi-au pierdut rolul în stat. Impunerea reformelor n-a putut fi
împiedicatã nici de Samuel Bruckenthal (1721-1803); datoritã opoziþiei sale a fost depus din funcþia de guvernator. Ca ºi celelalte douã
stãri, saºii au protestat într-un memorand împotriva reformelor. Universitatea ºi privilegiile sãseºti au fost repuse în drepturi doar în 1790,
cînd Iosif al II-lea si-a retras reformele. Însã sistemul privilegilor sãseºti nu mai putea fi susþinut în întregime. Dieta din 1791 a votat concivilitatea, cu toate cã a legat dreptul de cetãþenie de anumite condiþii
ca averea, instruirea, calitatea de membru într-o breaslã. Dieta din
1792 de la Cluj a desfiinþat sistemul de vot pe stãri, drept care saºii au
ajuns în minoritate faþã de voturile ungurilor ºi secuilor. Universitatea
N aþionalã ºi sistemul ei administrativ ºi juridic s-a menþinut însã cu
miciîntreruperi (1848-1849, 1849-1860) pînã în 1876.

Sfîrºitul autonomiei teritoriale sãseºti
Saºii s-au scindat dupã compromisul din 1867 în douã partide în funcþie de atitudinea faþã de noua ordine statalã. «Saºii bãtrîni», reprezentînd funcþionarii ºi elita clericalã, s-au exprimat pentru pãstrarea autonomiei teritoriale a saºilor. «Saºii tineri», reprezentînd mica burghezie
ºimeºteºugãrimea, priveau cu simpatie Ungaria liberalã. Ei erau de pãrere cã Universitatea Sãseascã nu mai era o instituþie corespunzãtoare
cerinþelor epocii ºi sub lozinca «comunitãþii libere într-un stat liber» au
militat pentru o mai mare autonomie a unitãþilor administrative. În
adunarea sãseascã din 1872 de la Mediaº, saºii au luat cunoºtinþã de

dualism, dar au menþinut revendicarea pãstrãrii autonomiei teritoriale. Guvernul ungar însã considera cã autonomia teritorialã sãseascã nu
este compatibilã cu principiile statului naþional maghiar ºi cu liberalismul burghez. În 1876, Parlamentul Ungariei a aprobat articolul XII privind Pãmîntul Crãiesc, organizarea Universitãþii Sãseºti, precum ºi averea Universitãþii, respectiv a aºa-numiþilor ªapte Juzi. Pentru interpretarea corectã a acestei legi, ea trebuie aºezatã în contextul epocii ºi luate
încalcul consecinþele. Cele mai importante paragrafe sînt:
– în ceea ce priveºte reglementarea teritoriilor municipale, care va
cãdeasub incidenþa unei legi speciale, Pãmîntul Crãiesc ºi teritoriile învecinate vor fi supuse aceleaºi autoritãþi. În ceea ce priveºte Pãmîntul
Crãiesc, diferenþele existente pînã acum în administraþie vor dispãrea
(1 §) ;
– funcþia de comite al saºilor se aboleºte, iar titlul va trece asupra
preºedintelui adunãrii generale, comitele comitatului Sibiu (2 §);
– universitatea Sãseascã va deveni o autoritate culturalã ºi va avea
în continuare competenþe în a dispune asupra averii Universitãþii, în
executarea folosirii fundaþiilor administrate conform destinaþiei acestora, precum ºi exercitarea controlului (3 §);
– averea Universitãþi Sãseºti va putea fi folositã doar în scopuri culturale (4 §);
– dreptul proprietãþii privind averea Universitãþii Sãseºti rãmîne
neatins de legea în vigoare (5 §);
– veniturile din averea Universitãþii se aflã sub incidenþa liberei dispoziþii ºi trebuie folosite spre beneficiul întregii populaþii proprietare fãrã deosebire de religie ºi limbã (6 §);
– averea Universitãþii se aflã la dispoziþia adunãrii generale a Universitãþii în accepþiunea ºi între limitele fundaþiilor, precum ºi a dreptului de control al statului (7 §);
– asupra averii aºa-numiþilor ªapte Juzi (…) dispun sub preºedinþia comitelui comitatului Sibiu acei membrii ai adunãrii generale care
reprezintã acele oraºe ºi districte ale Pãmîntului Crãiesc care formeazã împreunã proprietarii bunurilor
celor ªapte Juzi (17 §).
Împotriva aprobãrii legii, «bãtrînii saºi» au protestat
vehement, însã cîþiva deputaþi parlamentari din rîndul
«tinerilor saºi» au votat-o. Desigur, pierderea autonomiei teritoriale a atins în mod sensibil comunitatea sãseascã ºi atitudinea afectivã se poate regãsi ºi în acele
lucrãri istoriografice sãseºti care, de altfel, încearcã sã
atingã dezideratul obiectivitãþii ºtiinþifice. Dacã luãm
în considerare condiþiile politice ale epocii, ne dãm
seama cã Universitatea Sãseascã nu mai era viabilã în
forma ei medievalã. În Europa sec. al 19-lea, tendinþa
spre impunerea statului naþional ºi egalitatea drepturilor devenise generalã, iar elita politicã maghiarã ºi-a
propus atingerea acestui þel. În statul naþional maghiar, care dispunea de o administraþie unitarã, autonomia teritorialã sãseascã nu-ºi mai avea locul, chiar
ºi pentru faptul cã majoritatea populaþiei Pãmîntului
Crãiesc o formau deja românii ºi exista ºi o populaþie
maghiarã redusã numericeºte. În interpretarea legii,
trebuie sã avem în vedere ce s-a desfiinþat ºi ce s-a pãstrat din Universitatea Sãseascã: au fost abolite competenþele politice, administrative ºi juridice ale Universitãþii, deci esenþa privilegiilor moºtenite din Evul Mediu. Scaunele ºi districtele sãseºti au fost integrate în nou createle comitate.
Legea a respectat în mare mãsura principiul egalitãþii civile cînd a
prescris ca întreaga avere a Universitãþii Sãseºti trebuie întrebuinþatã în
folosul întregii populaþii, fãrã deosebire de religie ºi limbã, deci nu puteau fi excluºi românii ºi maghiarii.
Norma juridicã s-a bazat pe inviolabilitatea proprietãþii private ºi a
pãstrat întreaga avere a Universitãþii Sãseºti.
A avut în vedere ºi anumite considerente teritoriale, atunci cînd a
stabilit competenþa lor în alegerea adunãrii generale a Universitãþii sau
în administrarea averii celor ªapte Juzi.
Hotãrîrile Universitãþii au fost luate de adunarea generalã aleasã,
dar pentru validarea lor era necesarã aprobarea Ministerului de Interne sau a celui al Cultelor ºi Educaþiei. Universitatea funcþiona deci în
forma unei enorme fundaþii culturale, însã sub controlul statului, pe
baza dreptului de intervenþie, numind ºi preºedintele, comitele comitatului Sibiu, aceºti comiþi fiind, de regulã, saºi.
Statul maghiar n-a desfiinþat deci Universitatea, ci a restructurat-o
ºi a integrat-o în statul naþional unitar maghiar. Organizaþia a rãmas în
continuare o corporaþie de mare putere, a cãrei datorie a fost sprijinirea vieþii culturale ºi a sistemului ºcolar sãsesc. Prin aprobarea legii,
«naþiunea» sãseascã de stare s-a desfiinþat, iar saºii au devenit una din
naþionalitãþile moderne ale Ungariei, a cãrei coeziune o reprezenta etnia. În aceastã situaþie, Biserica evanghelicã a saºilor a capãtat un rol
important. Aceasta, la fel ca ºi celelalte biserici din Ungaria, dispunea
de autonomie, era susþinutã din bugetul de stat ºi a devenit pilonul cel
mai important al identitãþii naþionale.
Universitatea Sãseascã a pierdut cea mai mare parte a averii sale în
România interbelicã. Reforma agrarã din 1921 a fost astfel înfãptuitã
încît biserica evanghelicã sãseascã, respectiv Universitatea Sãseascã, a
pierdut 55% din avere. În 1937, fundaþia Universitatea Sãseascã a fost
desfiinþatã, iar averea ei împãrþitã între biserica evanghelicã sãseascã ºi
societatea culturalã românã Aºezãmîntul Cultural Mihai Viteazul.
Sistemul privilegiilor sãseºti ca ºi autonomia sãseascã þin, prin urmare, de istorie; în Transilvania însã este o tradiþie vie. Studierea ei ca ºi
învãþãmintele ei sînt însã, în contextul actual al formãrii miºcãrilor regionale ºi de autonomie, de revigorare a specificului local în Europa,
mai importante ca niciodatã.
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