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Rezumat 

 

 Organizarea militar� reprezint� un capitol esen�ial din istoria institu�ional� a principatului 

autonom al Transilvaniei (1541-1691). Cercetarea noastr� se limiteaz� la spa�iul reprezentat de 

comitate �i domenii fiscale, în contextul în care fiecare na�iune politic� a Transilvaniei avea 

obliga�ii militare specifice. Organizarea militar� în comitate era determinat� de natura 

obliga�iilor militare ale nobilimii dar �i a supu�ilor de pe domeniile acestora. Domeniile fiscale 

erau constituite în jurul celor mai importante cet��ii ale ��rii, fiind regiuni aflate sub controlul 

direct al principelui. Aceste domenii au constituit un spa�iu administrativ �i juridic în care s-au 

dezvoltat o serie de categorii militare cu caracter semi-privilegiat precum: libertinii militari, 

daraban�ii, boierii din �ara F�g�ra�ului, pu�ca�ii etc. 

 Primul capitol major al tezei (Izvoare �i istoriografie) cuprinde o analiz� succint� a 

principalelor categorii de surse primare utilizate în cercetarea noastr�, precum �i a unora dintre 

cele mai importante lucr�ri din istoriografia româneasc� dar �i str�in� dedicate aspectelor  

generale de organizare militar� în secolele XVI-XVII �i principatului Transilvaniei în mod 

particular. În ceea ce prive�te istoria militar� a Europei în epoca modern� timpurie aten�ia noast� 

s-a concentrat cu prec�dere asupra istoriografie anglo-saxone de dat� recent�, ce ofer� noi 

perspective de abordare a acestei probleme. Dezvoltat� în jurul dezbaterilor referitoare la 

conceptul de „revolu�ie militar�” aceast� istoriografie caut� s� r�spund� al întreb�ri legate de 

p�trunderea elementelor inovative de natur� tehnic� �i organiza�ional� în armatele europene, 

impactul prezen�ei militare asupra comunit��ilor civile, profesiunea armelor �i identitatea celor 

care o practicau, influen�a factorului militar în procesul de formare a statelor moderne etc. O 

abordare similar� am încercat �i în aceast� lucrare, analizând o sfer� larg� de documente �i alte 

surse primare (documente oficiale, urbarii, jurnale, registre de solde, cronici, memorii, 

coresponden��, descrieri de c�l�torie) cu referire direct� sau tangen�ial� la problema organiz�rii 

militare.  

 În capitolul (Organizarea armatelor �i revolu�ia militar� în Europa secolelor XVI-

XVII) am încercat s� scoatem în eviden�� câteva tr�s�turi fundamentale ale sistemelor militare 
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din Europa modern� timpurie, în contextul „revolu�iei militare”. Unul dintre cele mai importante 

aspecte ale „revolu�iei militare” const� în dezvoltarea tehnologiei armelor �i mai ales a armelor 

de foc. Aceast� evolu�ie a permis afirmarea treptat� a superiorit��ii infanteriei pe câmpurile de 

lupt�. În consecin�� trupele de cavalerie au intrat într-o perioad� de declin. O dezvoltare 

spectaculoas� în aceast� perioad� (sec. XVI-XVII) este sesizabil� �i în cazul artilerie �i a 

fortifica�iilor. Cre�terea puterii de foc a pieselor de artilerie a determinat o perfec�ionare 

constant� a arhitecturii militare, a c�rei principal� inova�ie în aceast� perioad� a fost fortifica�ia 

bastionar� de tip italian.  

 Cel de al treilea capitol (Oastea nobiliar� în Transilvania) urm�re�te evolu�ia 

obliga�iilor militare ale nobilimii �i rolul acestora în ansamblul armatei principatului 

transilv�nean. Primul subcapitol con�ine principalele etape evolutive ale acestor obliga�ii, în 

perioada medieval�, în cadrul regatului Ungariei.  

Nobilimea a fost unul dintre cele trei grupuri privilegiate ce alc�tuiau St�rile �i ordinele 

Transilvaniei. Purtând prin excelen�� calitatea de regnicolari, nobilii aveau mai presus de toate 

sarcina ap�r�rii ��rii împotriva inamicilor externi �i interni. În perioada Principatului, nobilimea 

ardelean� �i-a p�strat în esen�� statutul privilegiat pe care îl avusese �i în cadrul Regatului 

Ungariei �i obliga�iile specifice ce decurgeau din acesta. Participarea direct� la oastea ��rii era 

solicitat� în cadrul insurec�iei generale, îns� pe lâng� aceast� obliga�ie tradi�ional� nobilii aveau 

datoria de a alc�tui un fel de corp de oaste permanent� al�turi de celelalte na�iuni politice ale 

��rii, care st�tea la dispozi�ia principelui. Organizarea acestor contingente face not� distinct� fa�� 

de perioada anterioar�, fiind o inova�ie  de natur� militar� ap�rut� în contextul luptelor interne 

din primele decenii de existen�� ale Principatului autonom, precum �i a amenin��rilor externe 

reprezentate de provinciile otomane învecinate �i garnizoanele Habsburgilor, situate în imediata 

apropiere a grani�elor. 

Capitolul 4 (Conscrip�ii militare �i oastea portal�) are o alc�tuire similar� cu cel anterior, 

�i are în vedere obliga�iile militare ale iobagilor de pe domeniile nobiliare, obliga�ii concretizate 

în organizarea contingentelor de „mili�ie portal�”. O mo�tenire medieval� a regatului Ungariei, 

mili�ia portal� a fost perpetuat� în cadrul legisla�iei militare a noului stat. Înc� din primi ani de 

existen�� a principatului s-a încercat mobilizarea propor�ional� a  popula�iei servile în vederea 

ap�r�rii ��rii. Dieta de la Turda din 22 decembrie 1542  recurgea la recrutarea o�tirii portale ca �i 
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alternativ� în cazul în care prezen�a nobilimii �i a celorlalte na�iuni privilegiate nu ar fi fost 

suficient�. Problema organiz�rii acestor contingente revine cu regularitate în cadrul prevederilor 

dietale, mai ales pân� la mijlocul secolului al XVII-lea.  

Capitolele 5 �i 6 (Cet��i �i domenii fiscale în Transilvania princiar�, Evolu�ia 

sistemului defensiv în Transilvania princiar�) au în vedere alc�tuirea domeniului fiscal în 

principatul Transilvaniei �i rolul acestuia în ansamblul organiz�rii militare a ��rii. Principalele 

fortifica�ii ale ��rii se aflau sub controlul direct al principelui, fiind integrate în cadrul domeniului 

fiscal. Un rol important pentru supravie�uirea politic� a principatului autonom l-a sistemul 

defensiv de la frontiera de vest a ��rii, alc�tuit din cet��i mai vechi dar �i fortifica�ii moderne, 

bastionare, construite în aceast� perioad�. Frontiera militar� a principatului a fost eficient� în fa�a 

incursiunilor de anvergur� redus�, organizate de turci sau de Habsburgi, îns� nu au rezistat în 

fa�a campaniilor de amploare �i a asediilor îndelungate. O prim� etap� a dezintegr�rii acestui 

sistem are loc în anii 1551-1552 când turcii cuceresc Banatul �i organizeaz� o provincie 

(vilayetul Timi�oarei), ce va reprezenta un permanent pericol pentru Transilvania. Timp de mai 

bine de un secol (1660) ansamblul de fortifica�ii ardelene a rezistat f�r� pierderi majore. C�derea 

cet��ii Oradea, cea mai important� �i puternic� fortifica�ie transilv�nean� din p�r�ile de vest ale 

��rii, a fost f�r� îndoial� cea mai mare pierdere strategic� pentru sistemul defensiv al ��rii. Dup� 

acest an sistemul defensiv al principatului a fost reorganizat pe baza unor fortifica�ii mai vechi, 

din interiorul ��rii. Cea mai important� pozi�ie în aceast� nou� frontier� militar� a fost ocupat� de 

ora�ul Cluj. Pe parcursul anilor 1685-1688 cea mai mare parte a cet��ilor �i ora�elor fortificate 

din Transilvania au fost ocupate de garnizoane austriece, �ara intrând astfel în st�pânirea efectiv� 

a Habsburgilor. 

Capitolul 7 (Categorii militare cu caracter permanent �i semi-permanent) analizeaz� 

categoriile de solda�i profesioni�ti ce aveau drept singura, sau cea mai important�, preocupare 

r�zboiul. Principii Transilvaniei nu au avut niciodat� la dispozi�ie o adev�rat� armat� 

permanent�, îns� au existat o serie de grupuri precum (haiducii, libertinii, daraban�ii, pu�ca�ii, 

boierii din �ara F�g�ra�ului, membrii garnizoanelor permanente sau garda princiar�) ce 

îndeplineau cu predilec�ie s-au în exclusivitate obliga�ii militare în schimbul unor beneficii 

materiale sau a unor privilegii �i scutiri de taxe.  
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Garnizoanele permanente ale cet��ilor alc�tuiau doar un nucleu de solda�i profesioni�ti, în 

multe cazuri mercenari str�ini, pricepu�i în ap�rarea cet��ilor �i în utilizarea armelor de foc. 

Între�inerea garnizoanelor era o povar� economic� semnificativ� pentru domeniile cet��ilor, chiar 

dac� în multe cazuri între�inerea lor era prev�zut� din totalul veniturilor, în bani �i în produse, 

cuvenite c�pitanilor �i prefec�ilor de cetate. Din exemplele cunoscute putem deduce faptul c� 

efectivele permanente ale cet��ilor erau de ordinul zecilor �i doar în cazul cet��ilor mai 

importante dep��eau câteva sute de solda�i (Gurghiu în 1660 -106 solda�i, Hunedoara în 1685 - 

40 de solda�i, Huszt în a doua jum�tate a secolului al XVII-lea -70 de solda�i, Ilia în 1657- 30 de 

solda�i, cetatea F�g�ra� la 1684 - 91 de pede�trii). În momentul asediilor îns� num�rul 

ap�r�torilor cet��ii era mereu sporit prin al�turarea unor deta�amente de solda�i din vecin�tate sau 

prin înrol�ri voluntare. 

O�tenii de la curtea principelui au reprezentat cel mai consistent nucleu de armat� 

permanent�. Registrele de socoteli princiare, din timpul principelui Mihail Apafi I, ofer� 

informa�ii abundente în ceea ce prive�te steagurile de mercenari afla�i în slujba sa. Astfel între 

1663-1684 sunt semnalate 7 steaguri de infanterie �i începând cu 1682 13 (mai apoi 10) steaguri 

de cavalerie. Pede�trii era în cea mai mare parte mercenari str�ini: 2 steaguri de germani, 1 steag 

de seimeni (majoritatea români din principatele extracarpatice), 3 steaguri „franceze” alc�tuite 

din mercenari polonezi �i un singur steag de pede�trii maghiari. Steagurile de cavalerie erau 

alc�tuite în exclusivitate din solda�i maghiari.  

Ultimul capitol este dedicat campaniilor militare la care a participat oastea transilv�nean� 

pe parcursul perioadei principatului autonom. Campaniile militare se împart în ac�iuni defensive, 

desf��urate pe teritoriul ��rii sau în zona de frontier� �i campanii ofensive desf��urate dincolo de 

grani�ele ��rii.  

Din prima categorie fac parte agresiunile externe precum: campania turceasc� din Banat 

1551-1552, r�zboiul pentru alungarea garnizoanelor imperiale �i pentru st�pânirea Partium-ului 

1556-1571, guvernarea imperial� a generalului Basta 1601-1604, incursiunea lui Radu �erban 

împotriva lui Moise Székely 1603, campania aceluia�i domnitor muntean �i a generalului 

Sigismund Forgács împotriva lui Gabriel Báthory din anul 1610, campaniile otomane din anii 

1658-1660 îndreptate împotriva lui Gheorghe Rákóczi al II-lea �i în cele din urm� p�trunderea 

trupelor austriece între anii 1685-1688 ce au consacrat desfiin�area principatului autonom. Tot în 
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aceast� categorie putem încadra �i luptele interne dintre pretenden�ii la tronul princiar, lupte în 

care de cele mai multe ori au fost implicate �i imperiile vecine. Astfel de r�zboaie civile au fost: 

disputa dintre �tefan Báthory �i Gaspar Bekes desf��urat� între anii 1573-1575, luptele dintre 

Aca�iu Barcsay sus�inut de c�tre turci �i Gheorghe Rákóczi al II-lea 1658-1660, lupta dintre Ioan 

Kemény �i Mihail Apafi I 1661. Aceste r�zboaie au fost cele mai d�un�toare pentru �ar� �i pentru 

popula�ia civil�.  

Cea de a doua categorie de ac�iuni militare o constituie campaniile ofensive. Astfel de 

campanii au fost organizate de principii ardeleni din ini�iativ� proprie sau la solicitarea direct� a 

Por�ii. Sprijinul militar era una din condi�iile suzeranit��ii otomane asupra Transilvaniei îns� nu a 

fost pus� de prea multe ori în practic�. Pân� în a doua jum�tate a secolului al XVII-lea principii 

Transilvaniei au dus o politic� extern� proprie ce a încercat s� nu intre în contradic�ie cu 

interesele Por�ii. Singura abatere notabil� de la aceast� orientare politic� s-a produs în timpul 

R�zboiului de 13 ani (1593-1606), când principele Sigismund Báthory, în colaborare cu domnii 

��rilor Române, a participat la ostilit��i al�turi de Liga Sfânt�. În prima jum�tate a secolului al 

XVII-lea se remarc� campaniile lui Gabriel Bethlen �i Gheorghe Rákóczi I împotriva 

Habsburgilor în cadrul R�zboiului de 30 de ani. Al�turarea principilor ardeleni la tab�ra 

protestant� a crescut prestigiul european al ��rii, iar campaniile propriu-zise au prilejuit 

introducerea unor inova�ii moderne în organizarea o�tirii transilv�nene. Principii Transilvaniei au 

exercitat o influen�� politic� asupra ��rilor Române, influen�� ce a fost asigurat� în unele 

momente prin interven�ii militare directe. O astfel de interven�ie a fost cea a lui Gabriel Báthory 

în �ara Româneasc� din iarna anului 1610, ac�iune militar� ce nu a fost înso�it� de eforturi 

diplomatice suficiente �i ce a fost dezavuat� de Poart�. Cel mai ambi�ios principe ardelean a fost 

f�r� îndoial� Gheorghe Rákóczi al II-lea. De�i a dispus de una dintre cele mai bune o�tirii pe care 

le-a avut principatul autonom al Transilvaniei, Rákóczi a urm�rit realizarea unor planuri ce 

dep��eau poten�ialul politic �i militar al ��rii. Dup� ce a reu�it s� ob�in� sprijinul domnilor 

români din principatele extra-carpatice, tot în urma unor ac�iuni militare (1653-Moldova �i 1655- 

�ara Româneasc�), Gheorghe Rákóczi al II-lea a ini�iat o campanie pentru ocuparea tronului 

Poloniei f�r� a avea �i acceptul Por�ii. Aceast� campanie s-a dovedit dezastruoas� pentru oastea 

transilv�nean� ce a ajuns într-o bun� parte în captivitatea t�tarilor �i mai ales pentru �ar� ce a fost 

nevoit� s� sufere o serie de incursiuni punitive ale turcilor.                        
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Organizarea militar� a principatului autonom al Transilvaniei au fost marcat� de 

inova�iile tehnice �i structurale ce au afectat alc�tuirea armatelor �i modul de desf��urare al 

r�zboaielor în Europa premodern�, în contextul „revolu�iei militare”. Apari�ia �i dezvoltarea 

Transilvaniei princiare s-a f�cut într-o perioad� marcat� de disputele dintre Casa de Austria �i 

Imperiul otoman, pentru domina�ia asupra Europei centrale �i de sud-est. Pentru a-�i asigura 

supravie�uirea politic� noul stat a fost nevoit s� î�i dezvolte un sistem militar capabil s� r�spund� 

amenin��rilor externe �i chiar s� î�i extind� influen�a politic� asupra unor regiuni învecinate. 

                          

  


