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Autonomii locale: formaŃiuni 
prestatale, cnezate şi voievodate

sec. XI-XIII

Transilvania: 
Sec. IX: voievodatele lui Gelu, Glad şi Menumorut (sursa: Cronica lui Anonymus)

Sec. XI: voievodatele lui Ahtum şi Gyula (sursa: ViaŃa Sfântului Gerard)

łara Românească
Sec. XIII: voievodatele lui Litovoi şi Seneslau, cnezatele lui Ioan şi Farcaş şi
łara Severinului (sursa: Diploma Cavalerilor IoaniŃi)

Moldova
Sursele istorice amintesc Ńări, câmpuri şi codrii. Nu cunoaştem numele acestor 
formaŃiuni.

Cnezatele, voievodatele şi Ńările sunt uniuni de sate, de mărimea unor judeŃe sau 
mai mici.







FormaŃiunile prestatale menŃionate în toate sursele scrise

(localizarea lor este aproximativă)







Întemeierea şi organizarea 
statelor medievale româneşti



Voievodatul Transilvaniei 
(sec. XI-1541)



Voievodatul Transilvaniei
Cuprins

• Transilvania şi conceptul de autonomie

• ImportanŃa istorică şi culturală a nobilimii române 
din Transilvania

- Cele mai vechi biserici de piatră de pe teritoriul României
(Geoagiu Băi, Streisângeorgiu, Densuş, Sântămărie Orlea şi Strei din judeŃul 
Hunedoara)

- Familia Corvineştilor (Huniazilor)  şi Castelul Huniazilor



Voievodatul Transilvaniei 
(sec. XI-1541)

Cucerirea Transilvaniei de către maghiari:

• sec. IX: căpetenii de trib maghiare cuceresc anumite teritorii (ex. voievodatul lui 
Gelu este cucerit de Tuhutum);

• anul 1000: maghiarii îşi creează stat;
• sec. XI-XIII: regii Ungariei cuceresc treptat toată Transilvania;
• sec. XI-XII: regii maghiari aduc în Transilvania colonişti saşi şi secui.

Organizarea voievodatului Transilvaniei ca regiune autonomă a Ungariei:

• instituŃii de conducere la nivel central:
- Voievodul, numit de regele Ungariei,
- Dieta: alcătuită din nobili (de regulă maghiari) şi fruntaşii saşilor şi secuilor;

• organizarea administrativă locală:
- comitate maghiare, scaune săseşti şi secuieşti, districte săseşti, 
cu autonomie extinsă (maghiarii, saşii şi secuii au proprii conducători, care depind 
direct de regele Ungariei)
- districte româneşti, cu autonomie limitată (conducătorii românilor depind de 

comiŃii maghiari).



Transilvania şi conceptul de autonomie

• Voievodatul Transilvaniei ocupa doar partea centrală a României de 
astăzi (Maramureşul, Crişana, Banatul nu erau parte a voievodatului 
autonom al Transilvaniei, ci erau parte a Ungariei).

• Comitatele maghiare, scaunele săseşti şi secuieşti sunt unităŃi 
administrative care nu se suprapun unele peste altele.

• Districtele româneşti au o autonomie restrânsă deoarece peste ele se 
suprapun comitatele maghiare. 

Autonomie = dreptul unui teritoriu de a avea instituŃii proprii de conducere; 
în mod concret, autonomia se observă şi prin delimitarea pe hartă a regiunilor diverse din punct 
de vedere administrativ. DesfiinŃarea autonomiei unui teritoriu se face prin desfiinŃarea 
instituŃiilor proprii.
Transilvania era autonomă în cadrul Ungariei;
Comitatele maghiare, scaunele săseşti şi secuieşti şi districtele săseşti erau 
autonome în cadrul Transilvaniei.



Voievodatul Transilvaniei ocupa doar partea centrală a României de 
astăzi (Maramureşul, Crişana, Banatul erau parte a Ungariei)





Comitatele maghiare 
aveau atribuŃii 
administrative, politice şi 
fiscale şi erau conduse 
de:
• un comite, numit iniŃial de 
rege, apoi de voievod;
• vicecomite, ales de 
Adunare;
• Adunarea Comitatului, 
alcătuită din nobili;
• funcŃionari: juzi, juraŃi, 
notari etc.



Peste districtele româneşti s-au suprapus comitate maghiare
Concret, dependenŃa faŃă de comitatul maghiar presupunea că funcŃionarii comitatului (care erau maghiari) 
adunau impozitele de la români şi judecau procesele între maghiari şi români. Autonomia românilor consta în 
principal în faptul că juzii români judecau pricinile între români.  



Scaunele şi districtele aveau 
atribuŃii administrative, 
judecătoreşti, fiscale şi 
militare.
Scaunele săseşti erau 
conduse de jude regal, jude 
scăunal şi Adunarea Scaunului
Sacunele secuieşti erau 
condusede căpitan, jude 
scăunal şi Adunarea Scaunului.

Comitatele maghiare, scaunele săseşti şi secuieşti şi districtele săseşti 
sunt unităŃi administrative care nu se suprapun unele peste altele.



Oraşe şi cetăŃi în Transilvania



ImportanŃa istorică şi culturală a 
nobilimii române din Transilvania



În 1366, regele Ludovic I a dat o lege prin care a condiŃionat calitatea de 
nobil de apartenenŃa la religia catolică (doar nobililor de religie catolică li se 
confirmau posesiunile prin document regal). Unii boieri români au trecut la 
catolicism pentru a-şi păstra proprietăŃile, dar în scurt timp au fost consideraŃi ca făcând 
parte din rândul nobilimii maghiare. CeilalŃi, care au rămas ortodocşi, au ajuns în rândul 
Ńăranilor. Românii au pierdut astfel dreptul de a fi reprezentaŃi în Dietă deoarece nu mai 
aveau elite politice recunoscute oficial. 
Totuşi, în zonele de graniŃă sau cu populaŃie maghiară redusă (de exemplu: 
Hunedoara, Făgăraş, Maramureş), cnezii români au rămas mult timp 
stăpâni peste satele lor fără să aibă act de donaŃie şi fără să fie catolici.
Cnezii care şi-au menŃinut stăpânirea erau deŃinători ai unor cetăŃi de piatră şi 
ctitori de biserici.
Unele familii româneşti au reuşit să pătrundă în rândurile marii nobilimi, 

prin trecerea la religia catolică, şi cu timpul s-au maghiarizat. Astfel au fost 
nobili Cândea (deveniŃi Kendeffy) din Râu de Mori - HaŃeg, Ficior (More) de 
Ciula - HaŃeg, Muşina (Morsina) din Densuş - Hunedoara, Dragoş (Dragffy) din 
Maramureş, Bizerea (Bizere) din Caransebeş,  Iojică (Josika) din Caransebeş, 
Mailat (Majlath) din Făgăraş.

SituaŃia nobilimii române în Transilvania



În judeŃul Hunedoara se păstrează cele mai vechi biserici de piatră din 
România. Ele sunt mărturia importanŃei culturale a nobilimii de aici.

Cele mai vechi biserici de piatră de 
pe teritoriul României



Biserica rotonda de la Geoagiu Băi (Hunedoara),
 cea mai veche biserică de piatră din România (sfârşitul sec. XI)



Biserica rotonda de la Geoagiu Băi, interior



Biserica Sf. Gheorghe din Streisângeorgiu
a fost construită de familia cneazului Bâlea în secolul XII şi refăcută în 

1408-1409 de cneazul Cândreş şi soŃia sa, Nistora



Pictura interioară a bisericii din Streisângeorgiu datează din secolul XV



Biserica Sf. Nicolae din Densuş (sec. XIII)
cea mai veche biserică ortodoxă aflată în uz în România

Biserica a fost ridicată pe ruinele unei construcŃii din 
secolul IV, folosind piatră de la diverse construcŃii 
romane ruinate din Sarmisegetuza romană, aflată la 
10 km. depărtare: cărămizi cu inscripŃii romane, 
capiteluri, pietre funerare, tuburi de canalizare.

Biserica a fost construită plecând de la elemente ale 
stilului romanic şi bizantin, dar ea are o formă 
unică, elementele de originalitate fiind impuse şi de 
utilizarea pietrelor de la alte construcŃii romane, cum 
sunt cei doi lei funerari de pe acoperiş.





Biserica Sf. Nicolae din Densuş,
detalii





Biserica Sf. Nicolae din Densuş,
detaliu



Biserica Sf. Nicolae din Densuş,
interior



Pictura bisericii Sf. Nicolae din Densuş,
a fost realizată în secolul XV



Biserica Sf. Fecioară Maria din Sântămărie Orlea
(Hunedoara), din secolul XIII (1270-1280), construită de cnezii Cândea



Familia Cândea, devenită ulterior Kendeffy,a trecut la catolicism şi apoi la Reformă;  
biserica şi-a schimbat şi ea astfel apartenenŃa. În prezent biserica este calvină



Biserica Sântămărie Orlea este construită în stil romanic târziu



În arhitectura bisericii Sântămărie Orlea se observă şi elemente 
specifice goticului timpuriu



Interior, Sântămărie Orlea



Picturile murale îmbină stilul bizantin cu cel italia. Picturile au fost 
realizate în mai multe etape, în secolele XIV-XV





Biserica Naşterea Maicii Domnului din Strei 
(sfârşitul secolului al XIII-lea sau începutul celui de-al XIV-lea)



Biserica din Strei este ctitorita de boierul român Ambrozie. 
A fost construită prin îmbinarea stilurilor romanic şi gotic cu elemente 

locale, rezultând astfel un ansamblu arhitectural unic.

Clădirea bisericii este construită
din piatră brută, pe ruinele unei
aşezări romane de tip "villa
rustica".





Biserica a fost iniŃial ortodoxă, apoi catolică, în secolul al XVI-lea a trecut la 
reformati (calvini) si a redevenit ortodoxă în secolul al XVIII-lea.
În prezent, în biserica se mai slujeste doar de hramul bisericii ”Nasterea
Maicii Domnului”pe 8 septembrie.





Interiorul bisericii din Strei este pavat cu cărămizi romane



Se crede că lucrarea picturii din Strei se datorează unui întreg grup de pictori, 
însă maestrul principal a fost, potrivit unei inscripŃii din biserică, ”Grozie, fiul 
mesterului Ioanis”.





Corvineştii (Huniazii) 
nobilii români ajunşi pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei feudale

- Voicu: român din łara Românească înnobilat de regele 
Ungariei în 1409,căsătorit cu Erzsébet Morzsinai (Elisabeta
de Margina);
- Ioan (Iancu) de Hunedoara, voievod al Transilvaniei
(1441-1456) şi guvernator al Ungariei (1446-1452), căsătorit 
cu Erzsébet Szilágyi;
- Matia Corvin, rege al Ungariei (1458-1490).

Voicu a fost de religie catolică. Acest aspect dar şi căsătoria 
sa şi apoi a lui Iancu (Ioan) cu femei din nobilimea maghiară 
a făcut ca această familie să se integreze perfect în rândul 
nobilimii maghiare a regatului. Blazonul familiei Corvin



Un presupus arbore genealogic al familiei Corvineştilor



Tatăl voievodului Iancu de 
Hunedoara (1441-1456), 
Voicu, era originar din 
łara Românească.
El a fost înnobilat de 

regele Ungariei, Sigismund 
de Luxemburg, în 1409 
pentru implicarea sa în 
războiul antiotoman şi a 
primit domeniul 
Hunedoara, unde se afla şi 
o cetate din secolul XIV.

Castelul Huniazilor, Hunedoara



Castelul Huniazilor
Castelul a fost construit de voievodul Iancu de Hunedoara (1441-1456), după 1440, încorporând 
cetatea care data din secolul XIV (după unii istorici chiar din XIII).



ConstrucŃia castelului a fost finalizată 
pe la 1480, în vremea regelui Matia, 
fiul lui Iancu. Proprietarii castelului din 
secolele următoare i-au adăugat 
elemente noi. Cele mai importante 
modificări le-a adus principele Gabriel 
Bethlen în secolul XVII: a mai 
construit un corp de clădire numit 
Palatul mare, a reamenajat mai multe 
săli din interiorul castelului.
În secolul XIX i s-a modificat 
acoperişul, fiind refăcut mult mai înalt 
decât cel original, a mai fost construit 
un turnuleŃ şi s-a construit faŃada 
palatului mare.



Etapele construcŃiei castelului





Turnurile circulare (Turnul Capistrano, Turnul Pustiu, Turnul Tobosarilor), 
reprezintă o noutate pentru arhitectura militară a Transilvaniei din secolul 
XV.



Curtea interioară







Capela castelului





Scară interioară



Fântâna castelului
Legenda spune ca a fost construită de doi prizonieri turci



Sala Cavalerilor
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