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Universitatea Saxon� �i districtele române�ti aflate sub 

jurisdic�ia ei în Evul Mediu �i Epoca Modern�. 

Rezumat. 

 

Cuvinte cheie: sa�i, colonizare, institu�ii s�se�ti, scaune, districte, Universitatea Saxon�, 

Evul Mediu, Epoca Modern�, Ungaria, Transilvania, districte române�ti. 

 

 În introducere am expus motiva�ia alc�tuirii prezentei lucr�ri �i anume lipsa în 

istoriografia româneasc� a unui studiu monografic despre Universitatea Saxon� din 

Transilvania �i despre districtele române�ti care, în a doua jm�tate a secolului al XV-lea 

au ajuns sub autoritate juridic� s�seasc�. Tot în introducere au fost expuse accep�iunile 

no�iunii de Universitate Saxon�: întreaga comunitate politic� a sa�ilor din Transilvania 

dar �i forul lor juridic suprem ca �i adun�rile anuale sau bianuale ale reprezentan�ilor 

autonomiilor locale s�se�ti în cadrul c�rora se luau decizii politice, fiscale sau 

administrative. De asemenea am ar�tat care sunt dimensiunile temporale ale prezentei 

lucr�ri: evul mediu �i epoca modern� (timpurie) început� odat� cu marile transform�ri 

politice, sociale, ideologice sau spirituale, survenite în perioada 1526-1541, când regatul 

Ungariei dispare de pe harta Europei. 

 În capitolul despre istoriografie am grupat studiile atât tematic cât �i cronologic. 

Astfel, am expus în primul rând studiile de specialitate despre Universitatea Saxon� �i 

institu�iile s�se�ti din Transilvania începând cu istoriografia critic� din a doua jum�tate a 

secolului al XIX-lea, pân� în ziua de ast�zi. Au fost expuse lucr�rile ce trateaz� districtele 

române�ti din Transilvania �i apoi, în particular, cele ce trateaz� districtele române�ti ale 

Branului, Rodnei, S�li�tei �i T�lmaciului. Izvoarele (edite �i inedite) de diferite naturi 

(documentare, juridice, socoteli etc.), folosite în prezenta lucrare, au fost expuse într-un 

capitol separat, al�turi de metodologia folosit�. 

 În capitolul 4., De la jurisdic�ia s�seasc� la Universitate, am analizat formele de 

organizare juridic� �i administrativ� a sa�ilor din Transilvania �i institu�iile lor, de la 

colonizarea lor pân� în a doua jum�tate a secolului al XV-lea, când s-a constituit 

Universitatea Saxon�. Am analizat pe rând, în m�sura în care acestea au fost instituite de 
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regalitatea maghiar�, evolu�ia juridic� a celor patru autonomii s�se�ti din Transilvania �i 

anume Sibiul �i Cele �apte Scaune, Cele Dou� Scaune (Media� �i �eica Mare) districtul 

Bra�ovului �i cel al Bistri�ei. De asemenea am alc�tuit lista cu toate a�ez�rile ce au 

compus comitatele, districtele �i scaunele s�se�ti în evum mediu �i epoca modern�. 

 În capitolul 5., Universitatea s�seasc� din Transilvania, am insistat asupra 

Diplomei Andreane din 1224, baza juridic� a Universit��ii Saxone �i asupra etapelor de 

formare ale acesteia: în primul rând uniformizarea juridic� a celor patru autonomii 

juridice s�se�ti prin extinderea libert��ilor andreane asupra lor, afirmarea comunit��ii 

s�se�ti ca na�iune politic� a Transilvaniei, recunoscut� ca atare prin fraterna unio de la 

C�pâlna din 1437 �i, nu în ultimul rând participarea reprezentan�ilor autonomiilor locale 

s�se�ti la �edin�ele de judecat� ale Sibiului, ce reprezenta odat� cu r�spândirea libert��ilor 

andreane, forul de judecat� suprem. Am analizat diploma regelui Matia Corvinul din 

1486 prin care recuno�tea libert��ile andreane pentru toate autonomiile locale s�se�ti �i 

prin care s-a instituit, totodat�, Universitatea Saxon�. În acest capitol a fost prezentat� �i 

evolu�ia Universit��ii în secolele XVI-XVII. 

 În capitolul 6., Districte române�ti sub jurisdic�ia Universit��ii, am analizat mai 

întâi problematica districtelor române�ti, prezentând originea, evolu�ia �i institu�iile lor. 

Am expus apoi cazurile concrete ale districtelor Bran, Rodna, T�lmaciu �i S�li�te (ini�ial 

districtul Amla�ului). Am urm�rit statutul lor juridic �i situa�ia administrativ�, împreun� 

cu institu�iile lor, de la primele atest�ri documentare pân� în secolele XVI-XVII, când se 

aflau sub autoritate s�seasc�. Bine în�eles, am insistat asupra circumstan�elor în care cele 

patru districte române�ti au intrat sub autoritate s�seasc� în a doua jum�tate a secolului al 

XV-lea. 

 În anexa documentar� am inclus, pe lâng� Andreanum �i documentele prin care 

libert��ile cuprinse în acesta au fost extinse asupra celorlalte autonomii locale, mai ales 

documentele prin care regalitatea a trecut sub autoritatea ora�elor Bra�ov, Bistri�a �i Sibiu 

districtele române�ti ale Branului, Rodnei, S�li�tei �i T�lmaciului. 

 În Concluzii sunt cuprinse rezumativ capitolele lucr�rii. Bibliografia este 

întocmit� dup� normele Academiei Române, având trei sec�iuni: instrumente de lucru 

(dic�ionare �i bibliografii), izvoare (inedite �i edite, grupate la rândul lor în izvoare 

diplomatice, narative, juridice �i socoteli) �i bibliografia (general� �i special�). 
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