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Stat

Some Remarks on the Political History of Transylvania
in the Years 1440-1443
Tamas Palosfalvi

The aim of the present study is double. Firstly, we would like to
summarize what w~ know about the politica! history of Transylvania in the criticai
period between the death of king Albert and the summer of 1443, with a special
emphasis on the activity, politica! and rnilitary, of its voivodes. While the first of
these dates is in no need of any explanation, the second seems arbitrary enough to
necessitate some further justification. In fact, the history of the "long campaign" of
1443 and of the tragic expedition which led to the fatal battle of Vama has
attracted much more attention so far than the events of the preceding years, and
some important questions have been definitively answered in the meantime 1• On
the other hand, we found that some rather obscure and highly problematic aspects
of the history of Transylvania in the early 1440s have been neglected by recent
research, and that they could be at least partially illurninated on the basis of the
hitherto unused (though rather scarce) charter evidence. Our second aim was,
especially as regards the political-rnilitary history of the years 1441-1442, to raise
some problems that seemed to us still unsolved, and suggest some possible
solutions, before all to generate a scholarly debate and elicit the contribution of
other researchers facing the same problems. We tried to base aur hypotheses on an
extremely criticai approach of aur sources, for it soon became obvious for us that
many of them have so far constituted an obstacle to aur understanding and should
consequently be rejected once and for all.
The death of king Albert on 27 October at Neszmely led to a tragic
division within the ruling class of Hungary. His pregnant wife, Elisabeth, the
daughter of the late emperor Sigismund, was detennined to secure the Hungarian
throne for her newbom if it turned aut to be a son, while it is nat altogether clear
what her plans were for the case of her giving birth to a daughter. She could as a
matter of fact count on the support of her cousin, Ulrich of Cilli, whose only
chance to regain his power in Bohernia (where he had lost his office ·of
landesverweser in the summer of 1439) and to reaffirm the farnily's positions in
Slavonia (considerably weakened after count Hermann's death in 1435) was to
help the queen with all his force. She could alsa count on Laszlo Garai, her other
cousin, whose attitude was nat as clearcut as that of Ulrich, however. Her party
consisted of barons somehow related to the Cillier or to Garai and of those who
hoped to restare the power once enjoyed by themselves or by their ancestors under
Sigismund through the service of the queen (Szecsi, Kanizsai, Frangepan, Tamasi
farnilies, one branch of the Rozgonyi fan:llly, etc). Opposed to them were the
See for example Pal Engel, A szegedi esku es a varadi beke. Ach:' ·1,; az 144~
esemenytortenetehez, in Malyusz Efemer emlekkOnyv, ed. by Eva H. Balâz~. Enk Fugedi, F
Maksay, Budapest, 1984.
1
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barons who had risen to power in the last years of Sigismund's reign and who
controlled the most important govemmental offices of the kingdom: members of
the Perenyi, Pâl6ci, Csâki, Hedervâri, Marcali, Tall6ci families. Since most of the
latter were military men who had spent much of their life in fighting against the
Ottomans and other enemies of the kingdom, we have no reason to dismiss
altogether their chief argument on behalf of Wladislaw of Poland's candidature,
namely that the country needed a man and not an infant if it was to resist
successfully to the Ottomans. Yet it is evident that what was at stake for them was
the maintenance of their fonner authority, especially because most of the castles
they controlled were conditional on their offices and consequently directly linked
to the royal favour. Accordingly, they decided to elect a foreign ruler who would
then marry Elisabeth and take care of her children 2•
Since not only the staunchest partisans of Wladislaw but also Laszlo Garai
urged her to marry the young king of Poland3, Elisabeth finally acquiesced in the
marriage in January 1440, though it is impossible to tell if she had already made up
her mind to take up anns if Wladislaw really accepted the Hungarian throne or she
only changed her decision after the birth of her son in February 1440. In any case
the Hungarian envoys who were sent by the kingdom's universitas to elect
Wladislaw as their king claimed to have secured the queen's consent beforehand,
and so did the Polish king, who later kept on repeating that he had been invited to
the Hungarian throne upon agreement with the queen.
The birth of Ladislaus Posthumus in February 1440 toughened the queen's
will to defend her newbom son's heritage. She tried to dissuade the Hungarian
magnates from electing Wladislaw, and after their refusal she began to prepare the
coronation of her newbom son with the Holy Crown which had already been
stolen from the castle of Visegrâd by her faithful lady-in-waiting, Helena
Kottanerin. Since Wladislaw, after an initial period of hesitation, decided to accept
the challenge and take the Hungarian throne, it soon became evident that civil war
would necessarily break out, and both parties prepared themselves for the fight.
On the eve of open conflict it was of crucial importance for the contending
parties what attitude the third most important office-holder of the kingdom, and the
one with the greatest territorial authority, namely the voivode of Transylvania
would take. It is well-known that the voivode was the uncontested master of bis
province both judicially and administratively: he was the supreme judge, could
appoint the counts of the seven Transylvanian counties at will, and also led the
military forces under bis authority in person 4 • Although the estates belonging to bis
honor had been considerably weakened by king Sigismund's grants, they
2

The best narrative is still J6zsef Telelei, A Hunyadiak kora Magyarorszagon, I-VI/I, X-XII, Pest,
1852-1863, voi. I, passim.
3
A korona elrablasa, Kottaner Janosne em/ekirata, 1439-1440, translated and ed. by Kăroly Mollay,
Budapest, 1979, p. 12.
4
On the voivode's authority see, for example, Elemer Mâlyusz, Az erdelyi magyar tarsadalom a
kOzepkorban (hereafter referred to as: Az erdelyi magyar tarsadalom), Budapest, 1988, pp. 5-9.
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nevertheless continued to form an impressive mass scattered throughout the
province5• Yet the power of the voivode was far from absolute in Transylvania: it
comprised neither the Saxons nor the Szeklers. The latter were govemed by a
count of their own, whose office, based on a honor comparable to that of the
voivode 6 , was equally important militarily. Nor was the voivode authorised to
dispose freely of the financial revenues of his province: the various taxes paid by
the inhabitants of Transylvania went directly to the royal treasury, whence the
voivode received a regular salary, at least in the second half of the 15•h century7 •
The administration of one of the most impQrtant royal revenues, that stenuning
from the monopoly of salt, was likewise outside the voivode's authority: in the
period currently under investigation the chambers of salt, among them those of
Transylvania, were in the hands of the famous Matk6 Tall6ci, one of Sigismund's
favourite barons and the young Wladislaw's main supporter in Hungary 8 •
The ruling voivode of Transylvania, Dezso Losonci, belonged to one of
the richest families not only of Transylvania but also of the whole kingdom,
though the family had already split into severa} branches by the middle of the 15th
century. Dezso's father, Mikl6s, was count of the Szeklers between 1382 and 1385,
while his unele, the elder Laszlo, was himself voivode of Transylvania from 1376
to 1385 and then again for almost eight years from 1386 on9 • The family's
involvement in the revolt against king Sigismund in 1403 led to their disgrace, and
no important govemmental office was conferred upon any of them before the
accession of king Albert.
Queen Elisabeth was perfectly aware of the importance of the voivode's
fidelity, and tried to strengthen it by different grants in the first months of 1440.
She gave him the census due from the the city of Braşov as a subidy sometime
before 11 March 1440 10 • He also received four possessions belonging to the town
of Bistriţa for the 11830 florins that the queen owed to him ratione salarii sui 11 •
Moreover, Elisabeth tried to oblige the bishop of Transylvania and some of the
The castles belonging to the voivode's honor in 1440: Deva, Haţeg (Hătzeg), Cetatea de Baltă
Lotrioara (Latorvăr), Lita (Leta), Tălmaciu (Talmăcs), Turnu Roşu (VOrOstorony). Cf
Pâl Engel,
Magyarorszag vilagi archontol6giaja 1301-1457 (hereafter referred to as:
Archontol6gia), I, Budapest, 1996, passim.
6
The comital honor consisted of the following castles in 1440: Gurghiu (GOrgeny), Hălchiu
(HO!tOveny), Kirălyko, Bran (TOrcsvăr). Ibidem.
7
E. Mălyusz, Az erdelyi magyar tarsadalom (see note 4), p. 8.
8
On the career of this family see Elemer Mâlyusz, A negy Tall6ci fiver, in Tărtenelmi Szemle, 1980,
p. 543.
9
P. Engel, Archontol6gia (see note 5), II, p. 148.
10
The Hungarian National Archives, Budapest, OF (Diplomatics Photocopy) 246.901 (the original in
Archives of the city of Braşov). The queen writes to voivode Dezso on 11 March 1440: "Quamvis
alias nos dacium seu censum e medio civitatis nostre Brassoviensis maiestati nostre ... provenire
debentem vobis in subsidium dandum esse deputavimus, upon the request of the burghers she decided
to restore half of their tax to them pro sustentacione et conservacione eiusdem civitatis.".
11
We only know it from Wladislaw's confirmation of 1441. Cf. Okleveltar a Tomaj nemzetsegbeli
Losonczi Banffy csalad tortenetehez (hereafter referred to as Banffy), ed. by Elemer Varju, I,
Budapest, 1908, p. 643.
5

(Kilkilllovăr),
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more important provincial nobility 12 • These measures clearly show that the queen
was determined to secure a strong foothold in Transylvania on the eve of the war,
and regarded the voivode as one of her main partisans within the tiny group of
powerful aristocrats upon whose support she could reasonably count.
When, in the last days of March 1440, two of the Hungarians envoys,
Matk6 Tall6ci and lrnre Marcali arrived to the queen, than staying at Komârom,
with the news of Wladislaw's election, Elisabeth, probably upon the advice of
Ulrich of Cilii, decided to arrest the two barons and confiscate their properties and
probably their honors two 13 • This act of unjustified harshness seriously damaged
the queen's position and seems to have alienated many of the barons who had not
thrown in their lot with any of the contending parties yet 14 • Moreover, it seems to
have had important consequences in Transylvania and the neighbouring countries
as well.
We have already seen that the chambers of salt had been in the hands of
Matk6 Tall6ci since the last years of Sigismund's reign 15 • In view of the crucial
economic importance of salt it is by no means surprising that the queen tried to get
possession of them and prevent their being exploited by her enemies in
Wladislaw's favour. On 9 April 1440 the bishop of Oradea, a kinsman of Tall6ci
himself, asked Laszlo Jakcs of Kusaly to occupy bis bishopric, castles and the

On 14 February 1440 she mortgages three possessions belonging to the town of Bistriţa in the
county of Dăbâca to her fidelis, Gergely Bethleni for the 2000 florins for which the emperor
Sigismund and king Albert remained in debt to him. A Zichy es Vasonkeoi grof Zichy-csalad idosb
aganak okmanytara (hereafter referred to as Zichy), ed. by Erno Kammerer, Budapest, 1899, p. 4. It
is interesting that Bethleni was at this time vice-castellan of Buda, and as such afamiliaris of palatine
Heclervâri, one of the main supporters of Wladislaw's candidature. cf. Engel, Archontologia (see note
5), p. 288. On 19 April Elisabeth grants three possessions in the county of Alba to the bishop of
Transsylvania, Gyorgy Upes, and his kinsmen for their faithful services, see DF 277.487. On the
same day she confers the royal rights that pertain to the two possessions of Bucerdea Grânoasă
(Buzăsbocsărd) and Heria (Hări) in the county of Alba and to the possession of Uglieş (Olyves) in
that of Cluj upon her chancellor, Peter Kecseti, as well as upon Denes Farnasi, castellan of Cetatea de
Baltă (Kilk!lllovăr), a stronghold belonging to the voivode's honor, see DF 277.488. In May Farnasi
received further estates in the counties of Cluj and Dăbâca, this time together with the voivode
himself. Banffy (see note 11), p. 635.
13
On 4 April 1440 lstvăn Rozgonyi, count of Pressburg, complains to the burghers of Pressburg that
they failed to inform him "quod domina nostra regina barones illos, qui juxta sue serenitatis
12

mandatum et bonam voluntatem ... in eleccione regis Polonie ... erga suam serenitatem in
legacionibus sunt reversi, omnino jussit spoliari, demumque fecit detineri, quos et detentos pro
presenti gravissimis suis tenet in vinculis... " DF 239.755. Cf. Johannes Dlugoss, Historia Polonica,
liber XII, cited by Stephanus Katona, Historia critica regum Hungarie, voi. XIII, Pest, 1790, p. 47:
"Exauditis igitur prefatis ... ambasiatoribus, eos statim cum omnibus rebus et familia captivat" (se.
regina).
14
At least this îs what can be inferred from the aforementioned letter of Istvân Rozgonyi: "licet
tamen ipsa regina cuius maligni fecerit id consilio, certe ipsius sue serenitati signanterque filio suo,
et domino nostro, magnum intulit oprobrium ... ". DF 239.755.
15
On 16 March 1440 he titles himself "universarum camararum salium regalium comes". The
Hungarian National Archives, Dl. (Diplomatics Archives) 55.199.
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chambers of salt, because Talloci had been arrested by the queen 16 • The next day
(10 April) Laszlo Jakcs wrote to Matko's agent at Dej, the Italian Papa, and
informed him that the chambers would be confiscated during the week (in ista
septimana camere de manibus vestris occupabuntur), and asked him to send all the
salt that he had at Dej by water to Udvarhely, because it would be immediately
seized if found anywhere else (ubicunque alias possunt invenire, eo facto
auferrent) 11 • Nevertheless, the camerarius should try to defend the chambers as
long as possible, so runs the letter, in order to be able to recruite mercenaries (for
the king), lest the enemy should have the possibility to do the same (for the queen)
(magis autem cum salibus pretactis, si necesse faerit, nos inveniamus exercitum et
fortitudinem, alioquin nostri inimici habebuntforsan exindefortitudinem).
Although Laszlo Jakcs did not state it explicitly who the enemy was, it is
evident that it could be no one but the voivode himself, Dezso Losonci, who seems
to have acted upon the queen's order. That is what explains the fact that Laszlo
Jakcs wanted the salt to be transported to Udvarhely, which is surely today's
Someş-Odorhei (Szamosudvarhely), in the vicinity of Laszl6's castle of Hodod
and, what is more important, outside the authority of the voivode of Transylvania 18 •
That it was indeed so is attested by a charter of king Wladislaw himself, in which,
almost a year later, he ordered the newly appointed voivodes of Transylvania,
Janos Hunyadi and Miklos Ujlaki, to make an inquiry about the damages that had
been caused to the Italian camerarii of Dej by Dezso Losonci and bis kinsmen 19 •
From this charter we leam that some time before (pridem), when the former
voivode was in the middle of bis revolt against the king, he occupied the chamber
of Dej and held it for some time, and used the salt for whatever purposes he
wanted to.
In view of this it is surprising to read the voivode's own letter, written on
19 June to Matko Talloci himself, from which an entirely different picture
emerges. He informs Matko that he (the voivode) defended the chambers of salt
and Matko's familiares as best he could, and bis efforts were so successful that no
damage had so far been done to them20 • But, unfortunately, so many people died
because of the pestilence, that no salt could be cut, nor was it possible to transport
16

The letter of Lâszl6 Jakcs to the Italian Papa, camerarius at Dej, Dl. 55.202. "„.hestema die
dominus frater Johannes episcopus Waradiensis nobis informare curavit, quomodo dominus Mathko
banus, frater noster carissimus et dominus vester, per dominam nostram reginam esset captus et
detentus; dominus siquidem episcopus petit nos, ut episcopatum suum et castra sua et cameras
salium ad manus nostras accipiamus et teneamus„."
17
Lâszl6 Jakcs was prudent enough to ask for a written voucher of the salt lest he should have
problems in the future.
18
Udvarhely was in the possession of the Jakcs family, cf. Dezso Csânki, Magyarorszag torteneti
foldrajza a Hunyadiak koraban, 1-111, V, Budapest, 1890-1913, I, p. 592.
19
Banffy (see note 11 ), I, pp. 639-640.
20
Dl. 55.213: "„.in singulis factis camararum salium, et eciam familiarium vestrorum, eo melius
valuimus, in defensione eorundem sed et in aliis factis vestre fratemitatis„.laboravimus, et usque hec
tempora tam camare salium, quam familiares vestre fratemitatis ab omnibus impetitoribus illese et
pacifice permanserunt„. "
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it by water thanks to the flood 21 • Nevertheless, Matk6 should reward the Italians
generously, because they had served him faithfully in the rniddle of these
difficulties.
The reason of this apparent contradiction seems to reside in the rapidly
deteriorating situation of queen Elisabeth and in the parallel improvement of
Wladislaw's chances. By June 1440 the events had taken a clearly unfavourable
turn from the voivode's point of view. The queen's partisans proved unable to
prevent the Polish king from reaching Buda, where he was solernnly received by
palatine Hedervâri. The fall of Buda definitively isolated the voivode from the rest
of the queen's partisans, and he could no more hope for help from that direction.
Moreover, Elisabeth's chief supporter, Ulrich of Cilli fell into the king's captivity
and remained there for the rest of the year. Worst of all for Losonci, Matk6 Tall6ci
soon escaped from his detention, quickly recovered his honors and joined again
Wladislaw's camp. The voivode seems therefore to have tried to explain away his
attack against the chambers of salt and emerge as the protector of Matk6's agents
in Transylvania. His efforts yielded no resuit, however, for, as we have already
seen, the Italian camerarii later lodged a complaint against him at the royal court
and he was forced to give them entire satisfaction. Yet by that time he had already
lost his office of voivode of Transylvania.
On 29 June the Hungarian estates solernnly invalidated the infant
Ladislaus's coronation and confirmed once again Wladislaw's election. Although
voivode Dezso's positions in Transylvania were not menaced for the time being, he
did not dare to appear at Buda, despite Wladislaw's general safe conduct22 • After
his coronation on 17 July at Szekesfehervâr Wladislaw seems to have partially
reorganised his govemment; at least he tried to put his faithful followers in the
place of those who had deserted to the queen. The reorganisation could not fail to
effect Transylvania, of course: Wladislaw appointed Mihâly and Laszlo Jakcs as
the new voivodes of Transylvania23 • Mihâly had been count of the SzeklerS'
between 1427 and 1438 24 , so it could not be said that he had no govemmental
experience in the province; yet the farnily had no extensive possessions in the
Transylvanian counties 25, and even their only castle, Hodod, was outside
Transylvania.
Indeed, it is more than questionable that the new voivodes could
effectively take possession of their office and occupy the castles that pertained to
it. Although our evidence is extremely scarce, none of the newly appointed
Ibidem. '' ·.- publish this interesting letter, together with that written by Lăszl6 Jalks, in the
"endix of
r.resent stuty .
.k was noL .imong the barons who sealed the charter of 29 June. Cf Elemer Mă.lyusz, A magyar
1di aliam Hunyadi koraban, Budapest, 1958, p. 31, n. 128. Nor was he presen! at the coronation of
infant Ladislaus, for on 14 May, the day before the ceremony, he issued a charter in his
'L' _. !vanian castle of Ciceu (Csics6), cf. Dl. 36.898 .
.ngel. Archontologia (see note 5), I, p. 14.
. . . p. 194.
~nki. op. cit. lsee note 18), V, 1913,passim.
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voivodes can be shown to have tumed up in Transylvania and assumed his duties
there 26 • Quite to the contrary, one of them, namely Mihâly, is clearly attested in the
king's entourage in the court of Buda on 20 October 144027 • Wladislaw's position
was not stable enough to be able to give military help to his own men and deprive
Losonci of his authority in Transylvania. Elisabeth's German and Bohemian
mercenaries laid siege to the castle of Pressburg, defended by Wladislaw's faithful
partisan, Istvan Rozgonyi, while the queen's other followers ravaged the regions
west of the Danube. In view of this situation it is not surprising that Losonci
continued to function as voivode of Transylvania throughout the rest of the year
144028 •
The situation only changed in the early days of 1441, when Wladislaw's
army defeated Elisabeth's partisans near Bataszek29 . After the battle the queen
definitively withdrew to the northwestem corner of the kingdom, setting up her
residence in the city of Pressburg, and she was no more able to put up any
resistance outside the territory directly controlled by her formidable condottiere,
Jan Giskra. Wladislaw himself took the field in person and, having forced
archbishop Szecsi's brother, Tamas, to a truce, reconquered the Transdanubian
castles which had been occupied by Elisabeth's barons in the fisrt half of 1440.
The king's victories seem to have prompted voivode Dezso to seek a
rapprochement with Wladislaw; at least this is what can be inferred from a charter
dated to 13 January 1441, in which Losonci orders the burghers of Bistriţa to send
him the rest of their tax, because he will have to account for it to his lord the
king 30• Yet whatever the intentions of the former voivode were, Wladislaw had
already decided to carry out a complete reorganisation of the kingdom's southem
defensive system, an important element of which was of course Transylvania
itself. Sometime during February 1441 the king conferred upon two of his
partisans, Janos Hunyadi and Mikl6s Ujlaki, heroes of the battle of Bataszek, a
hitherto unprecedented amount of administrative authority. They became together
voivodes of Transylvania, counts of the Szeklers, counts of Timiş and a series of
other counties, and at the same time retained their former offices (Hunyadi
remained banus of Severin, Ujlaki that of Macs6) 31 •
26

The best way to make sure whether the new office-holders could get possession of the voivode's
honor would be to identify their familiares as castellans of the strongholds belonging to the honor.
Unfortunately, our evidence from these years is so fragmented that no such investigation is possible.
See P. Engel, Archontol6gia (see note 5), II, under the individual castles.
27
Zbi6r dokument6w malopolskich, li., Wroclaw, 1968, No. 569.
28
A ko/ozsmonostori konvent jegyzokănyvei (1289-1556), published by Zsigmond Jak6, 1-11„
Budapest, 1990, I, p. 257, nos. 274, 275.
29
On this battle and its role in the career of Janos Hunyadi see Păi Engel, Janos Hunyadi: The
Decisive Years of his Career, 1440-1444, in From Rak6czi to Hunyadi. War and Society in Late
Medieval and Early Modem Hungary, ed. by J. M. Bak and Bela K. Kirăly, Columbia University
Press, 1982, p. 117 and 123, no. 29.
30
Banffy (see note 11) II, pp. 637-638: "„.quia rationem domino nostro regi nobis superinde
exhibere oportet. ".
1
:. See Engel, Archontol6gia (see note 5), passim, where all the relevant infonnation can be found.
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Not both of them went to take over their honors immediately after their
appointment, however. Ujlaki remained with the king and fought alongside him in
the Transdanubian campaign 32 • As for Hunyadi, he seems to have arrived to
Transylvania in the beginning of April3 3, and began his activity there by holding an
assembly for the local nobility at Cluj 34 • He found himself in a much favourable
situation than his immediate predecessors: besides having extensive possessions
and also a considerable number of familiares in Transylvani-a35 , he also seems to
have received a special royal permission to make perpetuai grants, a prerogative
normally reserved for the king himselr 6 • He could also dispose of the revenues
accruing from the royal monopoly of salt and, at least in 1443, of the tax paid by
the Romanians 37 • In view of bis overwhelming authority it is not surprising that
Dezso Losonci acquiesced in his defeat and decided to make peace with the king.
In the second half of May 1441 he appeared in the presence of the king and his
barons in the court of Buda and swore an oath· of fidelity to Wladislaw. In retum
for the ex-voivode's submission the king confirmed queen Elisabeth's grant of
some villages that were due to Losonci as a compensation for his previous
services 38 •
By June 1441 Hunyadi had pacified Transylvania so successfully that he
could safely leave the province. On 9 June we meet him at Timişoara ,
presumably on his way to take over the castle of Belgrade. On his subsequent
campaign against the bey of Smederevo practically our only source is the charter
of king Wladislaw, issued on 8 October, which makes the reconstruction of events
fairly difficult 40 • The king's charter says that it was hiis diebus noviter transactis
that Hunyadi, together with his fellow-voivode, Mikl6s Ujlaki, was sent to occupy
the castle of Belgrade. Unfortunately, we have no evidence at all to retrace the
itinerary of the two voivodes before 16 October 1441; all that we know is that
39

32

14 March 1441: Sopran vannegye tortenete. Okleveltar, II, ed. by Imre Nagy, Sopron, 1891, no.
173, 25 March: DF 238.204 (Relacio Nicolai de Wylak wayvode Transsilvani); 30 March: DF
279.632 (the same note by the chancery).
33
He îs first attested în the provînce on 8 April 1441, cf. Zîmmennann-Wemer, Urkundenbuch zur
Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen (hereafter referred to as: Urkundenbuch), V, no 2413.
34
Dl. 62.821, 10 April 1441: "... cum nos feria secunda proxima post dominicam Ramispalmarum
unacum nonnullis nobilibus et proceribus huius regni in civitate Cluswar pro disponendis quibusdam
arduis negociis fuissemus constituii... "
35
On his familia see Lajos Elekes, Hunyadi, Budapest, 1952, pp. 135-138.
36
At least thîs is how we tend to interpret the statement of Hunyadi himself în a charter îssued on 14
May 1441, according to which the voivode gave some estates to one of his own retainers serenissimi
domini nostri regis in persana auctoritateque eiusdem nobis concessa" (Dl. 37.600); it was also
·1atural Lhat Hunyadi was given free hand to restore peace and order in his distant province without
1
1aving to consult his king al! the time. Cf. L. Elekes, op. cit. (see note 35), p. 137.
Dl. 74.078
.ix DF 253.704. We publish this charter in the appendix of the present study. See also ZirnmennannWerner, Urkundenbuch (see note 33), V, no. 2400, wrongly dated to 3 February.
'"Dl. 55.237.
'I L. Thall6czy - A. Ăldâssy, A Magyarorsz<ig es Szerbia kbzti bsszekbttetesek okleveltara 119826, Budapest, 1907, p. 140.
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from 8 to 12 September Ujlaki stayed at Buda41 • Since the royal charter is explicit
in saying that Hunyadi's action against the bey took place while Ujlaki was staying
in the castle42 , we should place it either before or after 12 September. The second
solution is slightly more probable, for on 16 October the two voivodes are still in
arms in the county of Timiş •
In their letter sent from Unip (Temesujnep) on 16 October 1441, Hunyadi
and Ujlaki inform the city of Braşov about their intention to go there sixteen or
seventeen days later, for they were commissioned by the king and the whole
kingdom to negotiate with the voivode of Wallachia44 . We know nothing about this
legation, but it is by no means improbable that the two voivodes were
commissioned by the king to negotiate an alliance with the neighbouring
Wallachian principality in view of the expected Ottoman attack45 • This would also
explain why both voivodes disappear from our eyes and do not emerge again
before the first days of the year 1442.
The events of the first half of the year 1442 are still far from definitively
clarified despite the considerable literatur.e they generated. The reason of this
obscurity should be looked for in the scarcity of the evidence which, moreover,
includes some pieces of highly questionable authenticity. To put things in order it
would be necessary to collect all the available sources, determine their historical
value and then use only those among them (with a strong preference for original
charters), whose authenticity proves beyond doubt. Although it is obvious that this
work cannot be done within the framework of this study, we will nevertheless raise
some problems that seem to us worthy of further, more thorough, investigation. ·
According to the ruling scholarly opinion, in the spring of 1442 Mezid bey
invaded Transylvania at the head of some 16.000 troops, defeated the
Transylvanian army led by Janos Hunyadi and bishop Gyorgy Lepes somewhere
near Alba Iulia, but was routed by the voivode five days later while withdrawiog
from the province46 • Then Hunyadi, profiting from bis unexpected victory,
43

41

8 September: Hazai Okmânytâr, I-VIII. Gyor, Budapest, 1865-1891, li, no. 220. 12 September:
Zichy (see note 12), IX, no. 33.
42
Thall6czy-Ăldăssy, loc. cit. (see note 40) "... ipsisque utroque waywoda in antelato castra
constitutis ... "
43
Zimmermann-Wemer, Urkundenbuch (see note 33), V, no. 2426. Ujlaki's reference to exercitum
generalem nuper contra Turcos promulgatum in his charter of 8 September clearly refers to the
general mobilisation which took place in the summer of 1440. See Dl. 13.574 (4 August 1440).
44
Ibidem.: "... ad annotatum vaivodam Transalpinum in plurificatis legacionibus ipsius domini nostri
regis, praelatorum etiam et baronum ac totius regni suae serenitatis ire deputati ... sumus accessuri
pariter et accessuri... "
45
On this attack see infra.
46
See Ferenc Szakăly, A torok-magyar kiizdelem szakaszai a mohcicsi csata elott (1365-1526), în
Mohâcs. Tanulmânyok a mohâcsi csata 450. evfordul6ja alkalmâb6l, ed. by Lajos Ruzsăs and Ferenc
SzakăJy, Budapest, 1986, p. 32. The mast detailed narratives are: Ottokăr Szekely, Hunyadi Janos
elso tărăk hadjâratai (1441-1444), in Hadtărtenelmi Kozlemenyek, 1921, pp. 2-64 and L. Elekes, op.
cit. (see note 35), pp. 148-170.

https://biblioteca-digitala.ro

198

Tamds Palosfalvi

marched into Wallachia, dethroned the pro-Ottoman voivode and restored the
Hungarian influence iri the Wallachian principality.
It bas been well known for a long time that the Ottoman attack did not
come unexpectedly: king Wladislaw had been alerted severa} months before by the
Ragusans 47 • In view of this the Hungarian chronicler's statement, generally
accepted by the historians, according to which the voivode arrived in Transylvania
shortly before the invasion, seems rather surprising48 • It would have been natural
for Hunyadi to stay in bis province and prepare bis army for the defence and
reemite mercenaries, which was indeed be the case before his later campaigns49 •
We would of course be in a much better situation if we could reconstruct the
voivode's itinerary in the criticai months; unfortunately, we have no evidence at all
about bis movements between 8 January, when he stays at Csanad, and 8 April5°,
when bis presence is attested at Turda; then follows another gap before the
voivode turns up again in Braşov on 25 May51 • Yet, as bis presence, unlike that of
bis co-voivode, Mikl6s Ujlaki, is not attested in king Wladislaw's campaign against
the city of Pressburg, which took place precisely in the first months of 1442, we
have no reason to suppose that he was withheld in the king's service and
consequently could not return to Transylvania on time. The only possible solution
is that Hunyadi thought that the great Ottoman attack would once again be directed
against Belgrade and consequently prepared himself to thwart it somewhere near
the city. This hypothesis, though as yet impossible to prove, would account for the
voivode's absence from his province and for his late arrival there after the Ottoman
troops had successfully entered Transylvania52 •
It i's also difficult to explain how the Ottoman troops were able to invade
Transylvania "unexpectedly" despite the fact that not only a whole system of
border defence but also spies had been in operation since at least 1433 53 • This
defensive system must have been but strengthened in view of the fact that no
warning could be hoped for from the pro-Ottoman voivode of Wallachia. The
Hungarian authorities must also have learnt from the tragic consequences of the

47

Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, Budapest, 1887, pp.
437-439.
48
"Hanc funestam eiusdem exercitus Thurcorum ante erupcionem paucis diebus Johannes wayvoda
in ipsas Transsilvanas partes venerat„." Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I. Textus.
Ecld. Elisabeth Galântai, Julius Krist6, Budapest, 1985, p. 244.
49
None of the historians dealing with this problem ever tried to find an explanation for the voivode's
seemingly incomprehensible absence from his post on the eve of the attack. See L. Elekes, op. cit.
(see note 35), p. 149 and O. Szekely, op. cit. (see note 46), p. 5.
50
DF 253.595. We will later retum to this highly interesting charter.
51
On 3 January 1442 he is at Torda, Zimmennann-Wemer, Urkundenbuch (see note 33), V, no.
2431. On 8 January we see him at Csanâd: Dl. 55.242. Then he disappears and does not emerge again
before 8 May and then again on 25 May when he stays at Braşov: DF 246.905.
52
The Ottomans may have deliberately spread the rumour of a general attack against Hungary and
then profit from the voivode's absence to attack his unprotected Transylvania.
53
O. Szekely, op. cit. (see note 46), p. 6.
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great Ottoman attack of 143854 • Yet if we accept the hypothesis that the voivode
was camping with his troops outside Transylvania, it becomes understandable that
the defensive forces stationed in the passes of the Carpathes were unable to stop
the invading Ottoman army.
What happened after the Ottomans had successfully broken through one of
the passes has generally been explained by combining the evidence furnished by
contemporary and later chroniclers and the testimony of a handful of charters. Yet
it seems to me that undeserved credit has so far been attributed to some of the
narrative sources and also to charters whose original never emerged and the
content of which clearly contradict the information to be gained from indisputably
authentic documents 55 • It is obvious that any reconstruction of the events should
before all be based on the analysis of still existing charters of undisputed
authenticity, and only after we succeeded in fixing some of the "comerstones" of
our narrative are we allowed to complete the picture with the information filtered
from the chronicles.
We firmly believe that one of these "corrierstones" is constituted by the
battle of Vaskapu. We still have at least three original charters which mention
Hunyadi's victory at a place called Vaskapu in Transylvania56 • As early as 1921
Ottokâr Szekely identified this place with the Vaskapu between Haţeg and
Caransebeş 57 , and we have no reason to question his proposition 58 • Vaskapu in the
county of Hunedoara is the only place in Transylvania which corresponds to the
On this attack see F. Szakăly, op. cit. (see note 46), p. 31.
The most outstanding example is that of L. Elekes, op. cit. (see note 35), who simply discredits the
affirmations of still existing original charters in favour of "documents" which were never exarnined by
any scholar and whose existence is more than dubious.
56
14 April 1443: DF 255.163 (Archives ofthe Suky family, Cluj). The charter mentions the services
of Benedek and Mihăly Suki "in certis conjlictibus, quos prefatus Johannes wayvoda, dominus
ipsorum, cum sevis Turcis, crucis Christi inimicis, de eisdem victoriose primo in partibus
Transsilvanis prope locum Waskapw, secundo in partibus Transalpinis post sese de ingenti semper
ipsorum Turcorum caterva triumphando, victoriose transegit.„ ".12 October 1447: Dl. 29.792:
Hunyadi grants a possession belonging to the royal castle of Cetatea de Baltă (Kilkilllovăr) to two
burghers of Torda în retum for their services "in quamplurimum exercituum nostrorum contra sevos
Turcos crucis Christi persecutores tam in Waskapw ac in Transalpinis partibus „. habitis victoriosis
conflictibus „. motorum ... ". 18 December 1462: King Matthias narrates the services which Janos
Kendefi rendered when Hunyadi "Turcis sevissimis, qui partes Transsilvanas regni nostri solita
flagicia ac hominum et rerum predam acturi subintrarant, in loco Vaskapu vocalo strenuo congressu
occurrisset..." Kăroly Magyar, Regestak Als6fehermegye leveltarab6/, in Tortenelmi Tar, 1907, pp.
94-95. We can also accept as authentic the charter mentioned by Kăroly Szab6, A Kendefiek a XIV. es
XV.-dik szazadban, in Szazadok, 1868, p. 29, dated 16 April 1443, in which king Wladislaw grants
two villages in the county of Hunedoara to the Kendefi brothers, although the original charter seems
to have been !ost. The services mentioned here are identica! to those related in DF 255.163. Cf. D.
Csănki, op. cit. (see note 18), p. 191.
57
O. Szekely, op. cit. (see the note 46), p. 15.
58
In a charter issued in 1456 Ladislaus Posthumus mentions "pontem in loco Waskapw appellato, in
comitalu de Hwnyad et metis seu confiniis parcium nostrarumTranssilvanarum existentem". D.
Csănki, op. cit. (see note 18), p. 191.
54

55
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information gained from the charters, and which was well-known enough for
contemporaries to mark the battlefield without further qualifications 59 • In fact, the
only piece of evidence which seems to contradict the otherwise unanimous
testimony of the charters was first mentioned in an article published in 1879 and
then taken uncritically by later historians. According to the author, Karoly
Veszely, Hunyadi claims in this charter to have beaten the immense Ottoman army
not far from Alba Iulia60 • Yet this "transscript" (transsumptum), allegedly found in
the archives of the Franciscans of Şumuleu (Csik) by .\l!,eszely, was never seen by
anyone else in its original form, nor was it published in the first volume of the
Szekely Okleveltar. We are convinced that we can safely disregard the evidence of
this obscure document and leave out of consideration its completely isolated and
highly improbable affirmation 61 • It is beyond doubt that the site of Hunyadi's
victorious battle with the withdrawing Ottoman troops was the pass of Vaskapu in
the county of Hunedoara62 , and all that we know from other sources should be
arranged around this "Archimedean point".
Our first task is of course to determine where and when was Hunyadi
beaten, for it is no less evident that his first encounter with the Ottoman troops
ended with his defeat. In fact, none of our charters gives any indication as to where
the first battle took place, which is no matter for surprise, for the royal grants
enumerating the meritorius deeds of the grantees obviously left their rnisfortunes
unmentioned 63 • Consequently, the only charter which mentions both encounters
59
We have seen that the sources clearly speak of a place (and not a village) called Poarta de Fier
(Vaskapu) in Transylvania, so neither any of the villages called Kapu nor the farnous Porţile de Fier
(Vaskapu) near Orşova can be taken into consideration in detennining the place ofthe battle.
60
Kăroly Veszely, Hol vezte meg Hunyadi Janos 1442-ben Mezid beget, in Szazadok, 1879, pp. 126135.
61
Ibidem, gives neither the date nor the latin text of his charter.
62
Bonfini's statement, according to which the second battle took place before Mezid bey reached the
Transylvanian border (antequam provincie fines attingat), al so confirms this opinion.
63
Apparently there is one exception, a charter issued by Hunyadi on 15 April 1447 in favour of the
Kendefi family, which, unfortunately cannot be accepted as a source of infonnation. lt was first
mentioned by Kăroly Szab6, who claims to have seen the original, but what he cites from it clearly
contradicts all the other evidence. According to K. Szab6, the govemor related in this charter the
services rendered to him by members of the Kendefi family at Belgrade, at Szent-Imre-kapu (sic), in
Wallachia and elsewhere. lt would be the only reference to the battle of Sântimbru (Szentimre)
outside the chronicles, which clearly makes it suspect, and clearly hints at a later influence of either
Thur6czy or Bonfini. Moreover, as we have mentioned above, it is very unlikely for a lost battle to be
narrated among the meritorious services of the grantee. An abstract of this charter was later published
by Kăroly Magyari after a 18 111-century copy ( !), from which we leam that the alleged services were
done "circa Nandor Albam et Sz. lmre kapu in transalpinis partibus„." Tortenelmi Tar, 1907, p. 93.
Even if we take into consideration all the alterations that nonnally characterise modem copies, it is
obvious that this clumsy and isolated narration cannot derive from an authentic charter of Hunyadi.
That it is indeed so is proved by the fact that we still have in original Hunyadi's grant of the same
opidum Sântămărie-Orlea (B6dogasszonfalva) for the same family, dated 5 August 1447 - Dl. 30.443,
cf. K. Szab6, op. cit. (see note 54), p. 32 - in which no mention is made of either Sântimbru
(Szentimre) or Szentimre-kapu. Therefore, the original of the first grant, if it existed at all, must have
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tells no more than that the first clash, though ended with the Ottomans' victory,
was a very bloody one, and both parties suffered great losses64 • Our only
possibility is therefore to turn to the chronicles for more information, though
obviously a greater measure of prudence is needed bere than with the charter
evidence. Our main source is evidently Thur6czy bere, because Bonfini does
hardly more than paraphrase bis older contemporary's narrative. According to
Thur6czy's version, soon after Hunyadi had arrived to Alba Iulia with a tiny escort,
he arid bishop Lepes left the city with their troops but were surprised and defeated
by the Ottomans ad campum viile Sancti Emerici65 • The voivode managed to
escape, but the bishop was killed. Scholars are unanimous in supposing that this
villa Sancti Emerici is Sântimbru to the north-east from Alba Iulia. lf we presume
that Mezid bey entered Transylvania through the pass of Turnu Roşu , a first
encounter in the vicinity of Alba Iulia is by no means improbable and is entirely in
keeping with the charter of Wladislaw which says that the second battle took place
five days after the first one67 : Mezid must have had no difficulty in reaching the
pass of Vaskapu within five days. We can therefore accept Thur6czy's statement
that the first encounter took place near the village of Sântimbru68 , but the rest of
bis narrative, together with Bonfini's additions, can safely be rejected.
According to Thur6czy, after the fost battle Hunyadi collected as many
armsbearers of bis province as he could in a short time and followed the
withdrawing Ottomans, thirsty of vengeance. Bonfini adds to this that the viovode
ordered the "bloody sword" to he circulated in Transylvania, recruited warriors
from the villages and the towns, and commanded the Szeklers to take the field 69 • It
was at the head of this hastily mustered army that he pursued the Ottomans and
defeated them in a second battle before they could leave the province. Now, if we
keep in mind how slow and difficult the mobilisation of the Transylvanian troops
was before the battle of Mohâcs (under different circumstances, it is true), it is
almost impossible to imagine how the voivode could have been able to raise an
army that would then meet and beat the Ottomans five days later. Such a
mobilisation, if we suppose that the Transylvanian troops were nat in arms at the
66

been a forgery based on the second, authentic grant and completed with the name of the battle taken
from either Thur6czy and Bonfini.
64
L. Thall6czy-A. Aldăssy, op. cit. (see note 40), 141.
6
s Thur6czy, op. cit. (see note 47), pp. 244-245.
66
In this sense see L. Elekes, op. cit. (see note 35), p. 148.
67
We think that we have every reason to take the charter's affirrnation literally: Hunyadi was present
in the royal court when the charter was drafted, probably for the fist time since the winter of 1441, so
he seems to have been the primary source of inforrnation of the chancery. See Dl. 30.807 (Hunyadi
stays at Buda on 15 April 1443).
68
Outside the chronicles the only source which mentions Sântimbru as the place of the banle is the
frequently cited epitaph of bishop Upes. See O. Szekely, op. cit. (see note 46), p. 1O, note 3.
69 Antonius de Bonfinis, Rerum Ungaricarum Decades, ediderunt I. F6gel et B. lvănyi et L. Juhăsz,
tomus III, decas III, liber V, p. 108.
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time of the Ottoman invasion, would have taken at least a month, which would
have been more than enough for Mezid to leave Transylvania with his booty.
Moreover, Wladislaw's charter of 1443 is explicit in saying that the Ottomans
suffered serious losses in the first encounter, which must have prompted them to
leave Transylvania as quickly as possible. lt is also highly improbable that after the
second battle Hunyadi risked an incursion ioto W allachia at the head of an army
which had been set up in a hurry within a few days' time. lt seems to me, then, that
we should follow another path in reconstructing the course of events. Our
hipothesis is as follows:
In the first months of 1442 Hunyadi was staying in our around Belgrade at
the head of his Transylvanian and other troops, preparing himself to thwart the
expected Ottoman attack. In his absence the defence of Transylvania may have
been entrusted to the episcopal contingent (and perhaps the Szeklers, if we can
believe Bonfini, which is far from sure). When he was informed that the invaders
had unexpectedly entered Transylvania, the voivode rade at full tilt to Alba Iulia,
possibly at the head of a small selection of soldiers, and ordered the bulk of his
army to follow him, Having arrived to Transylvania, he may have decided not to
wait for his army but try to surprise the Ottomans with his immediate following
and the episcopal troops. In this he may have followed bishop Lepes's advice 70 ,
though a surprise attack of this kind would by no means be incompatible with
Hunyadi's principles of warfare. But the first encounter, fought in the vicinity of
Alba Iulia, tumed out badly, and the bishop himself remained dead on the
battlefield71 • The victorious Ottomans, who alsa suffered considerable losses,
withdrew towards the Transylvanian Vaskapu (Poarta de Fier a Transilvaniei),
wanting to retum home through the Danubian Vaskapu (Porţile de Fier). As for the
voivode, he sent an envoy to his approaching army and ordered it to block the
enemy's way at the pass between Haţeg and Caransebeş, while he reorganized the
rest of the episcopal troops and followed in the heel of the Ottomans. Five days
later Mezid's army was surprised and defeated in the Transylvanian pass of Poarta
de Fier, where even the Ottoman commander !ost his life. The first battle is
generally thought to have taken place on 18 March, an opinion that is based on the
testimony of bishop Lepes's epitaph, complemented by the information of some
other, foreign, sources 72 • lt is with regard to this date that the second, victorious
battle is placed on 23 March, in accordance with Wladislaw's frequently cited
charter.

711
A distant echo of this would then be Thur6czy's remark about the bishop as a man "in rebus ... rite
agendis vehemens".
71
We have no reason to doubt 18 March as the date of the battle. See the evidence collected by O.
Szekely, op. cit. (see the note 46), p. I O. On 12 May bishop Upes is mentioned as killed "per
sevissimos Turcos hoc regnum devastantes": Zs. Jak6, op. cit. (see note 28), p. 304.
72
The sources are collected in O. Szekely, op. cit. (see note 46), p. I O and notes.
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In fact, we have no reason to doubt the traditional dating of these events.
Yet if we accept 18 and 23 March as rnarking the two encounters, we have to
conclude that Hunyadi did not irnrnediately follow the escaping Ottornans to
Wallachia. For on 8 April we see hirn participating to the general assernbly of the
Transylvanian "nations" at Turda73 • The tirning of this assernbly seerns to indicate
that it was convoked at least two weeks before, that is, shortly after the Ottornan
invasion. The fact that the voivode sirnply attended to the assembly, and the only
known charter was issued in the narne of the vice-voivodes, appears to show that
the assembly took place upon the initiative of the three "nations" themselves with a
view to organise their defence in accordance with the so-called union of
Kapolna74 . We do not know what conclusions were made during the assembly, but
we are surely not far frorn the truth when supposing that they concemed the
voivode's subsequent Wallachian carnpaign and the inevitable Ottoman retaliatory
attack. After the assernbly Hunyadi unexpectedly entered Wallachia75 at the head
of bis army (and not with a hastily rnustered popular rnilitia), dethroned the proOttoman voivode and set up a pro-Hungarian regirne there. He retumed to
Transylvania through the pass of Bran (Torcsvâr) at the end of May 76 and
irnrnediately began to prepare himself for the defence of bis rnenaced province.
The subsequent Ottoman invasion, led by the beglerbey of Rumelia, Seaded-Din, is even less cornpletely docurnented than the attack of Mezid. Our sources
are basically the same, the evidence of which has normally been complemented
with the information drawn frorn Turkish and Serbian sources. It is evident that the
invasion was not a surprise for the Hungarian authorities 77 , and that Hunyadi had
plenty of time to organise the defence. Unfortunately, Hunyadi's itinerary is even
73

DF
Ibidem : "Magnifico viro Laurencio de Hedervara regni Hungarie palatino domino eorum
honorando Gregorius Bodo de Gywrgy et Nicolaus de Vizakna vicewayvode Transsilvanenses
debitam reverenciam cum honore. Vestra noverit magnificencia, quod magnifico Johanne de Hwnyad
inter ceteros honores parcium Transsilvanarum wayvoda domino nostro metuendo presencialiter
adherente, nobis unacum earundem parcium Transsilvanarum nobilibus ad congregacionem et
convencionem eorundem nobilium ac Siculorum et Saxonum ipsarum parcium Transsilvanarum pro
quibusdam necessariis earundem parcium Transsilvanarum expedicionibus perjiciendis die
dominica quasimodo geniti in anno domini 1442 preterita Torde factam convenientibus ... ". Upon the
Transylvanian assemblies see E. Mălyusz, Az erdelyi magyar tarsadalom (see note 4), pp. 38-41.
75
The wording of Wladislaw's charter - L. Thall6czy-A. Ăldâssy, op. cit (see note 40), p. 141:
".. .potitus itaque hac feliei victoria prefatus noster wayvoda de hinc ad recuperationem
Transalpinarum predictis Transsilvanis vicinarum partium intendere cepit ... " also supports the
interpretation according to which Hunyadi's Wallachian expedition did not immediately followed the
battle of Poarta de Fier.
76
On 25 May 1442 he appears for the first time since 8 April at Braşov: Dl. 50.343, whence his
itinerary can be followed with relative certainty. His steps are the following: 28 May: Caşolţ
[(Szâsz)hermâny]. Zimmermann-Wemer, Urkundenbuch (see note 33), V, no. 2436 = DF 246905; 18
June: Beia [(Homor6d)bene]. ibidem, V, no. 2437; 15 July: Curciu [(KiikUllo)KorCis), Dl. 55.262; 23
July: Sânpaul (Szentpăl), Dl. 74.076.
77
O. Szekely, op. cit. (see note 46), p. 19, n. 7.
74
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more fragmented than in the preceding period, and no charter of his is known
between 25 July 1442 and 6 January 1443. In view of this it is not surprising that
we have nothing to add to what has so far been written on the attack of Sead-edDin and on his defeat at the hands of Hunyadi78 • lt is precisely from the silence of
the charter evidence that we conclude that the voivode's attack against the
Bulgarian city of Vidin took place immediately after the battle fought by the river
Ialomiţa in the first days of September, without the voivode's retuming to
Transylvania79 • One thing is certain, however: Hunyadi's co-voivode, Mik16s
Ujlaki, was present in none of these expeditions 80 •
We are in a much more favourable situation as regards the fourth major
clash with the Ottomans that took place before the so-called long campaign:
Hunyadi's incursion ioto the northem parts of Serbia81 • The main difference with
respect to the previous conflicts is that Wladislaw's charter explicitely says that
this time the two voivodes acted together. A charter once published by J6zsef
Teleki, issued on 9 February by Hunyadi's viscount of Arad, Mik16s Szekely,
which speaks about peasants going ad presentem exercitum generalem, clearly
refers to this expedition to Serbia82 • The itinerary of the two voivides is entirely in
accordance with this information: in January Hunyadi's presence is attested at
Csanad and Szeged, while Ujlaki appears on 20 February at Ujlak (Ilok, Valk6
county) 83 • Since on 27 March both voivodes appear in the court of Buda84, we can
safely conclude that the Serbian campaign took place in the first half of March,
Ujlaki probably joining his fellow voivode at Szeged at the end of February85 • By
25 April Hunyadi retumed to Csanad, whence he went through Oradea to

78

See the narratives of O. Szekely, op. cit. (see note 46), pp. 18-26, and L. Elekes, op. cit. (see note
35), pp. 159-164.
79
See Wladislaw's charter in L. Thall6czy- Ă. Ăldâssy, op. cit. (see note 40), p. 142, and his other
charter published in the appendix of the present study.
80
The known elements of his itinerary in 1442 are the following: 9 June: Buda (Dl. 92.933); 23 June:
Bătorko, Veszprem county (Dl. 13.683); 17 August: Buda (J. Teleki, op. cit., X, p. 120); 23
September: Bătorko (Dl. 44.335); 17 December: Gyor (Zichy, IX, p. 46.).
81
L. Thall6czy- A. Ăldăssy, op. cit. (see note 40), p. 142: "„.deinde vice altera cum magnifico
Nicolao conwayvoda suo invadunt partes Uzure et Rascie„."
82
J. Teleki, op. cit. (see note 2), X, p. 124.
83
Dl. 55.243, 44.340, 55.244, 55.245, 13.706.
84
Dl. 13.715.
85
The two voivodes are together at Szeged on 2 March 1443: Zimmermann-Wemer, Urkundenbuch,
V, no. 2447. The charter published in ibidem, V, no. 2451, according to which Hunyadi would have
stayed at Mediaş in Transylvania on 19 March 1443, seems in fact to have been issued on 9 July
(jeria tercia ante festum <Translacionis> beati Benedicti abbatis), though the charter mentions
simply festum Benedicti; the voivode's statement that he is just going to launch his expedition and is
thus demanding wagons and other weapons from the burghers of Braşov would make no sense in
March 1443, whereas it is perfectly in its place in the beginning of July, when Hunyadi's presence is
clearly attested at Mediaş. cf. ibidem, V, no. 2461.
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Transylvania86 and began to organise bis first large-scale offensive expedition
which is now known as the long campaign.
On the preceding pages we tried to summarize what we discovered about
the political history of Transylvania, and, before all, about the activity of its
voivodes, in the eventful years 1440-1443. It was our intention to present some
hitherto unused material and propose new solutions to old problems, hoping that
other historians, Romanians and Hungarians as well, will present the results of
their own research and contribute to our common knowledge of this important
period. We are perfectly aware that some of our hypotheses are highly
questionable, but we believe that they will help, even if refuted by other historians,
to open new ways in the research of late medieval Transylvania.

APPENDIX:

1.
1440 Aprilis JO- Hodod
Ladislaus Jakch de Hodod Papae camerario de Dej de detentione domini
Mathkonis bani nuntiat.
Litterae in charta scriptae sigilloque anularis, cuius vestlgia extant, clausae.
Archivum Hungariae Nationale, Dl. 55.202 (archivumfamiliae Kallay).

Ladislaus Jakch de Hadad 87
Nobilis vir nobis dilecte hestema die dominus frater Johannes episcopus
Waradiensis nobis informare curavit, quomodo dominus Mathko banus frater
noster carissimus et dominus vester, per dominam nostram reginam esset captus et
detentus dominus siquidem episcopus petit nos, ut episcopatum suum et castra sua
et cameras solium ad manus nostras accipiamus et sibi teneamus, ergo videatis,
quid facitis, quia în ista septimana camere de manibus vestris occupabuntur
proinde quotcunque sales habetis expositos omnes penitus cicius quam potestis per
fluvium ad Wdwarhel 88 dimittatis, ita quod de Wdwarhel non recedant, quia
ubicumque alias possunt invenire, eo facto auferrent et unam vestram litteram cum
eisdem nobis transmittatis, ut cum illa nos procuremus, respectu cuius alter aliquid
accionis circa eosdem non habeat, vestram tamen porcionem nos în illis nolumus
reservare, sed vos ipsam excipiatis sicut cum domino vestro convencionem
86

Csanăd: Dl. 55.255, 55.256; Oradea: Dl. 55.257 (5 May); Turda: Dl. 74.0..,

87

Hodod (Hadad), RO, <j. Satu Mare>.
Someş-Odorhei (Szămosudvărhely), RO, <j. Sălaj>.

88
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habuistis, ita humaniter agatis et ipsas cameras quantum longius potestis erga
manus vestras teneatis, magis autem cum solibus pretactis, si necesse fuerit nos
inveniamus exercitum et fortitudinem, alioquin nostri adversarii habebunt forsan
exinde fortitudinem. Nos enim morte preventi a parte domini bani alienamur.
Datum in Hadad in dominica misericordie anno 1440.
ln dorso: Nobili viro Pape camerario de Dees 89 nobis dilecto.

2.
1440 lunii 19 - Reteag
Desew de Losoncz vaivoda Transilvanus Mathkonem de Thallocz banum
rogat, ut servitia Papi de Florentia recompenset.
Litterae in charta scriptae sigilloque rotundo, cuius vest1g1a extant, clausae.
Archivum Hungariae Nationale, DL 55.213 (archivumfamiliae Kallay).

Magnifice vir frater noster carissime.
Noverit ipsa vestra fratemitas in singulis factis camararum salium et eciam
familiarum vestrorum eo melius valuimus in defensione eorundem, sed et in aliis
factis vestre fratemitatis iuxta informacionem et requisicionem nobilis Peronis de
Rosis camararii de Thorda90 laboravimus et usque hec tempora tam camare salium,
quam familiares vestre fratemitatis ab ornnibus impetitoribus illese et pacifici
permanserunt, nune vero solum stat in arbitrio vestre fratemitatis, quomodo et sub
qua disposicione ipsas camaras relinquitis.
Ecce enim accedet ad vestram fratemitatem nobilis Papi de Florencia, qui
in singulis factis vestris unacum suis fratribus fideliter famulavit, set ex
permissione divinitatis plaga pestilencia hominum in tantum regnavit, quod vix
tercia pars hominum remansit, propter quod incisio salium solicitari non potuit,
signanter vero quod aqua intorrens extitit, in qua sales in navibus minime
descendere potuerunt, rogantes tamen vestram fratemitatem perobnixe, quatenus
intuitu serviciorum ipsius Papi ac nostre fratemitatis servicia sua vestro gratuitu
dono recompensare dignemini.
Scriptum in Rettegh91 dominica proxima ante festum nativitatis beati
Johannis baptiste anno 1440.

89
90
91

Dej (D~s), RO, <j. Cluj>.
Turda (Torda), RO, <j. Cluj>.
Reteag (Retteg), RO, <j. Bistriţa-Năsăud>.
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Infra textum, sinistro: Desew de Losoncz vayvoda Transsilvanus et comes de

Zolnok.
In dorso: Magnifico Mathko de Thallocz, regnorum Corvacie, Dalmacie et

tocius Sclavonie bano, fratri nostro carissimo.

3.
1441Maii16-Buda
Wladislaus Hungariae Poloniaeque rex Desew Losoncz vaivodae
Transilvaniae post iuramentum prestitum plures possessiones in Transylvania
donat.
Litterae in membrana scriptae et infra textum sigillo cuius vest1gia extant,
consignatae. Recto in angulo superiore dextro et sub sigillo: Relacio Mathkonis de
Talloucz, regnorum Dalmacie, Croacie et tocius Sclavonie bani. Archivum Musei
Transylvanensis, Collectio Musei Transylvanensis, no. 75 (35), (Cluj-Napoca). Ex
copia photographica: Archivum Hungariae Nationale, DF 253. 704.

Nas Wladislaus Oei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. rex
Lithuanieque princeps supremus et heres Russie memorie commendamus tenore
presencium significantes quibus expedit universis, quod nas turn ex eo, quia fidelis
noster magnificus Desew de Losoncz alias waywoda Transsilvanus iam novissime
de observanda nobis obediencia et omnimoda fidelitate corporali suo deposito
juramento ac fide nas certum reddidit tumque pro eo, quia id devota mentis
constancia et sinceritate grata inposterum cum summa fidelitatis constancia nostra
proponit continuare obsequia, sicuti et quemadmodum alias serenissima princeps
domina Elizabeth regina, turn pro fidelibus suis serviciis, sed et pro undecim
milibus octingentis et triginta florenis auri, quibus dieto Desew racione salarii sui
debitorie obligata extitisse dicitur possessiones Lekencze92 , Zenthgywrgh93 ,
Wermes 94 et Thaach 95 in Doboka, que alias ad civitatem nostram Biztriciensem96
pertinuisse dicuntur, item medietates possessionum Dyod hungaricalis 97 , Thwys 98 ,
Meghkerek99 , Mendzenth 100 , Thynod 101 , Dyod wolahalis 102 , Remethe 103 , Dyomal1 04 ,
Lechinţa (Lekencze), RO, <j. Bistriţa-Năsăud>.
Sângeorz-băi (Szentgyorgy), RO, <j. Bistriţa-Năsăud>.
94
Yermeş (Yennes), RO, <j. Bistriţa-Năsăud>.
95
Teaca (Teke), RO, <j. Bistriţa-Năsăud>.
96
Bistriţa (Beszterce), RO, <j. Bistriţa-Năsăud>.
92

93

97

Geoagiu de Sus (Felgy6gy), RO, <j. Alba>.
Teiuş (Tăvis), RO, <j. Alba>.
99
Meşcreac (Megkerek), RO, <j. Alba>.
im Mesentea (Mindszent), RO, <j. Alba>.
98
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Thybwrczpathaka 105, Pacholka 106 , Kapwd 107 , Karachonfalw 108 et Olachchestwe 109
vocatarum in Albensi Transsilvano comitatibus existencium, que quondam
Michaelis filii Ladislai de dicta Dyod prefuisse et per defectum seminis eiusdem
dudum ad regiam devolute asseruntur maiestatem eidem Desew et suis heredibus
serie litterarum suarum donacionalium superinde confectarum in perpetuum
donasse et contulisse dicitur sic et eodem modo nos premissas possessiones
necnon prenarratas medietates predictarum aliarum possessionum simulcum
cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris scilicet arabilibus
cultis et incultis, agris, pratis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis et
vinearum promontoriis, aquis, tluviis et aquarum decursibus, molendinis et locis
molendinorum ac piscinis et piscaturis et generaliter quarumlibet utilitatum et
pertinenciarum integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis ad easdem rite et
legittime pertinentibus et pertinere debentibus sub earum veris metis et antiquis,
premissis sic uti nobis dicta sunt stantibus et se habentibus, dictam donacionem
reginalem în hac parte ratam habentes eidem Desew waywode et suis heredibus ac
posteritatibus universis nove nostre donacionis titulo et omoi eo jure quo nostre
rite incumbit collacioni, dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus,
donamus et conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter possidendas, tenendas
pariter et habendas, salvo jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio
litterarum mediante, quas in formam nostri privilegii redigi faciemus dum nobis in
specie fuerint reportate.
Datum Bude feria tercia proxima ante festum beate Elene regine anno
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.

4.
1443 Aprilis 14 - Buda
Wladislaus Hungariae Poloniaeque rex iobagionibus nobilium de Swk
quinquagesimam partem de possessionibus eorum fisco regio proveniendam
relaxat.
Tinăud (Tin6d), RO, <j. Bihor>.
Stremţ (Gy6gy), RO, <j. Alba>.
103
Râmeţ (Remete), RO, <j. Alba>.
104
Geomal (Di6mâl), RO, <j. Alba>.
105
Tibru (Tibor), Ro, <j. Alba>.
106
Peţelca (Paczalka), RO, <j. Alba>.
107
Găbud (Găbod), RO, <j. Alba>.
108
Crăciunelu de Jos (Alsokâracsonfalu), RO, <j. Alba>.
109
Cistei (Olăhcsesztve), RO, <j. Alba>.
101

102
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litterae in charta scriptae et infra textum sigillo cuius vestigia extant, consignatae.
Recto in angulo superiore dextro et sub sigillo: Commissio propria domini regis. Et
sub sigillo: Per manuscriptum suum (lectio incerta). Archivum Romaniae Nationale,
Cluj-Napoca, Collectio Diplomatum Mediaevalium, Archivum familiae Suky, no. 116
(57). Copia photographica: Archivum Hungariae Nationale, DF 255.163.

Nos Wladislaus Oei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. rex
Lithuanieque princeps supremus et heres Russie memorie comrnendamus per
presentes, quod nos turn ad humilirne precis instanciarn fidelis nostri magnifici
Johannis de Hwnyad inter cetera parciurn nostrarurn Transsilvanarurn wayvode,
turn etenim requirentibus fidelitatibus et fideliurn serviciorurn meritis fideliurn
nostrorurn Benedicti et Michaelis filiorurn quondarn Johannis de Swk 110 per ipsos
nobis ymrno verius toti Christianitati locis debitis et ternporibus opportunis
precipue vero in certis conflictibus, quos prefatus Johannes wayvoda dominus
ipsorum cum sevis Turcis Crucis Christi inimicis de eisdem victoriose primo in
partibus Transsilvanis prope locurn Waskapw 111 secundo in partibus Transalpinis
post sese de ingenti sernper ipsorurn Turcorurn caterva triurnphando victoriose
transegit ac in conbustione et destruccione civitatis Bidiniensis 112 et certarurn
aliarurn parciurn regni Bulgarie necnon novissirne in progressu eiusdern contra
pretactos Turcos in regnurn Rascie habito sernper lateri prefati Johannis wayvode
adherendo, exhibitis et irnpensis, quorurn intuitu ipsis ad presens nostre
liberalitatis rnunificenciarn ostendere cupientes universos et quoslibet proventus
quinquagesirnales ex parte jobagionurn eorurn ac Petri de Swk, Georgii filii
Ladislai, Johannis et Syrnonis filiorurn Syrnonis de eadern Swk condivisionaliurn
fratrum ipsorum Benedicti et Michaelis de possessionibus ipsorum Volahalibus
videlicet Wolahsannas 113 , Wolahkalyan 114, Baree 11 5, Kethelen 116 et Wolahsuk 117
vocatis in comitatu de Colos existentibus fisco regio provenire debentes perpetuo
duxirnus relaxandos, ymrno relaxavirnus presenciurn per vigorern.
Quocirca vobis fidelibus nostris exactoribus huiusrnodi proventuum
quinquagesirnaliurn presentibus et futuris presentes visuris firmissirne precipirnus
et rnandarnus, quatenus dictas possessiones annotatorurn Benedicti, Michaelis,
110

Jucu de Mijloc (Nemeszsuk), RO, <j. Cluj>.
Poarta de Fier a Transilvaniei.
112
Vidin, <Bulgaria>.
113
Sănnăşel (Kissănnâs), RO, <j. Mureş>.
114
Că.ianu (Kiskălyăn), RO, <j. Cluj>.
l IS Bără.i (Bare), RO, <j. Cluj>.
116
Cătălina (Katalina), RO, <j. Cluj>.
117
Jucu de Sus (Felsozsuk), RO, <j. Cluj>.

111
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Petri, Georgii, Johannis et Symonis Wolahsannas, Wolahkalyan, Baree, Kethelen
et Wolahsuk vocatas ac populos et jobagiones eorundem in eisdem COI11Ill0rantes
vei moraturos nullo umquam tempore ad solvendum huiusmodi quinquagesimam
artare vei racione non solucionis eiusdem impedire aut dampnificare presumatis
gracie nostre sub obtentu, presentibus perlectis exhibenti restitutis.
Datum Bude in dorninica Rarnispalmarum anno domini 1443.
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Începuturile familiei Hunedoreştilor
Adrian Andrei Rusu

Date fiind implicaţiile majore, pe care cel puţin doi din membrii familiei
au avut-o în istoria medievală a Europei Centrale şi sud-estice,
interesele pentru studierea apariţiei şi ascensiunii lor s-au arătat constante, de la
cronistica contemporană lor, până aproape de zilele noastre.
Cea dintâi problemă pe care ne propunem să o reabordăm - căci noutăţi
absolute ar fi extrem de greu de scos la lumină în urma sutelor de pagini care ne
preced - ar fi aceea a numelui celui dintâi mare Hunedorean. Ceea ce astăzi
reprezintă un loc istoriografic comun, în care ne-am complăcut noi înşine destulă
vreme, este rezultatul unei surprinzătoare conjuncturi, pe care, rară să o înţelegem
în toate detaliile, datorită absenţei ori lipsei noastre de acces la unele date
aparţinătoare strict de istoria contemporană, ne străduim să o punem totuşi în
lumină. Aşa precum toţi cei care s-au aplecat asupra primei jumătăţi a secolului al
XV-iea o ştiu, nici un document latin nu-i grafiază eroului nostru numele altfel
decât prin onomasticonul Ioan de Hunedoara. De aici problema ar fi trebuit să fie
foarte simplă: acesta fiind numele din epocă, folosit chiar de către deţinător, nu mai
era nevoie de vreo corecţie, dublare ori răstălmăcire. Nici un personaj istoric nu s-a
denumit în istoriografie altfel decât cu numele consemnat de către izvoarele
contemporane. Întâmplarea face ca unul dintre magnaţii Ungariei, de numele căruia
se leagă, probabil, ultima etapă anonimă a carierei lui Ioan de Hunedoara, să fie un
raguzan de origine. Numele său este destul de oscilant redat de către izvoarele
directe, i se spune Ioan, dar şi Jovan/Zovan de Thallovacz şi, într-unul dintre
documentele care privesc Transilvania, se autointitula şi Janko 1• Acest caz nu
presupune, din partea istoricilor, decât un consens, pentru alegerea celui mai des
folosit nume dintre cele utilizate de către personajul însuşi ori de către
contemporanii săi. Nu este acelaşi lucru în ceea ce îl priveşte pe Ioan de
Hunedoara. Dacă urmărim cu atenţie nota a 2-a a lui Ştefan Pascu, apărută în
studiul său din anul 19572, constatăm cu mare uşurinţă că apelativul de Iancu, s-a
generalizat în cronistica maghiară a secolului al XVI-iea, probabil, sub influenţă
sârbească. Temeiul din urmă îşi găsea un sprijinitor în Camil Mureşanu, care în
cunoscuta sa monografie, revizuită în anul 1968, în singura sa referinţă tăcută
asupra numelui, explica, prin timiditatea unei note de subsol, mult mai
proporţionată decât aceea de care fusese vorba ceva mai-nainte, că nume de Janko,
Jangos, a fost utilizat mai mult de sârbi şi greci3, iar de la aceşti, de către turci.

Hunedoreştilor

1

Zimmermann-Wemer, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, V, 1975, p.
25, nr. 2335. Pentru variantele sale onomastice vezi P. Engel, Magyarorszcig vilagi archontol6giaja
1301-1457, II, Budapest, 1996, p. 236.
2
Şt. Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană a lui Iancu de Hunedoara, în Studii
şi cercetări de istorie, Cluj, VIII, nr. 1-4, 1957, p. 27-28.
3
C. Mureşanu, Iancu de Hunedoara, Ed. a II-a, Bucureşti, 1968, p. 41, nota 2. Idee sustinută şi de
către bizantinologul maghiar Gy. Morăvcsik, A Szibinyani Jank-Mondtihoz, în Ethnographia,
Budapest, 18 (33), 1922 (1923), p. 97.
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Credem că ar fi fost însă corect de adăugat şi faptul, extrem de transparent, pentru
cine are cunoştinţele lingvistice necesare, al apropierii numelor de Janko şi Jangos,
de maghiarul Janos (= Ioan), ceea ce ar putea însemna transferul onomastic, Ia
aceeaşi sârbi şi greci, din şi prin limba maghiară, nu română! De ce anume trebuie
să admitem că vecinii din sudul Dunării I-au identificat adică prin numele său
diminutivat de către românii ardeleni - care, din punct de vedere politic, nu formau
o realitate independentă, iar lingvistic se remarcau doar atunci când aveau o
onomastică intraductibilă - şi nu prin acela oficial?
Petrus Ransanus, unul dintre cronicarii cei mai apropiaţi de epoca în care a
trăit eroul nostru, face următoarele notaţii privitoare la numele său. El este însă
unul care scrie că loanne Huniate lanco vulgo cognominato, iar apoi qui Ianco
apud ltalos est cognomen4 • Explicaţiile sale nu au fost niciodată utilizate în
istoriografia românească. După cum se observă, el introduce o interpretare nouă,
care, nici de astă dată nu are nimic de-a face cu românii. Se avansează doar ideea
insolită că Iancu este o denumire vulgară, dată de italieni. Dar, din păcate, nici un
izvor nu-l poate confirma în acest sens pe Ransanus. Mai mult decât atât, alte
izvoare, italiene chiar, oscilează şi ele în a-i atribui un nume singular şi sigur.
Acelaşi Camil Mureşanu, având prilejul de a scrie despre cei doi fii ai lui
Voicu, susţinea că ei figuraseră cu numele de Ioan dat fiind faptul că în latină nu sa putut reproduce varianta reală de Iancu5 • Argumentul cade dacă îl citim din nou
pe Ransanus, autor care nu are nici un fel de dificultate de a reda, într-o haină
latină, onomasticonul de care ne ocupăm.
În logica lucrurilor, ni se pare totuşi mult mai normal ca un fiu major să
primească numele întreg, în opoziţie cu acela al mezinului, care rămâne dator să-şi
câştige personalitatea onomastică. De obicei, numele celui mai târziu născut se
diminutivează ori primeşte un determinativ de felul "cel tânăr". Ori, în cazul
fraţilor Hunedoreşti s-a întâmplat tocmai situaţia din urmă: cel mai în vârstă şi-a
păstrat numele, iar tânărul, pentru a fi identificat, s-a notat întotdeauna cu un atribut
ori cu o variantă onomastică. O informaţie nouă, datată la sfârşitul secolului al
XVI-iea, respectiv la un veac de la anul de tipărire al incunabulului (1481) pe care
a apărut sub forma unor însemnări, vine cu soluţia prin care fratele mai mic se
numea şi lvachka6. Şi această variantă confirmă interpretarea noastră: nu este cazul
să-l numim altfel pe fratele major decât Ioan, în timp ce fratele mai mic a fost
diminutivat ori însoţit de alte determinative onomastice, poate tocmai cel
consemnat la mult timp după moartea sa. Dacă cineva ar mai încerca să obiecteze
imposibilitatea unei astfel de dublări onomastice în interiorul aceleiaşi familii, la
nivelul copiilor proveniţi dintr-un tată comun, obiecţie care nu s-a formulat, de
4

P. Ransanus, Epithoma rerum Hungarorum, Budapest, 1977, p. 29, 34. O parte dintre aceste
sunt puse în evidenţă şi de către istoriografia românească: P. lroaie, I romeni nell'opera di
Ransano, în li Veltro, XIII, nr. 1-2, 1969, p. 184-185; A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria
unei idei, Bucureşti, 1972, p. 61.
5
C Mureşan, Iancu de Hunedoara, p. 41, nota 2.
6
I. A. Pop, I. Mârza, Personalitatea şi epoca lui Iancu (Ioan) de Hunedoara reflectate în însemnările
de pe un incunabul de la 1481, în voi. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu, ClujNapoca, p. 55 şi reluat apoi în I. A. Pop, Naţiunea română medievală, Bucureşti, 1998, p. 69.
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altfel, în toată istoriografia românească mai veche care a folosit numai numele de
Ioan, nu Iancu, situaţia nu ar fi gravă. Asemenea cazuri sunt semnalate în toată
perioada medievală, pe întreaga scară socială, şi au cauzalităţi foarte diverse. Una
dintre cele mai simple ar fi provenienţa copiilor din mame diferite. Pentru a nu lăsa
enunţul nedemonstrat, vom cita un caz, care, cronologic şi geografic, este foarte
apropiat, iar mediul social este tot al unor români de condiţie socială medie, identic
cu acela în care se născuseră şi fraţii Hunedoreşti". În anul 1387, Bogdan de Mâtnic
este citat împreună cu fiii săi Ştefan, Dionisie, Ladislau, Nicolae şi Ladislau cel
tânăr1 •

În contemporaneitatea secolului al XV-iea, în districtul haţegan, numele de
Ioan a fost cel mai frecvent, dar diminutivele sale s-au înregistrat rar. Oricum,
Iancu a apărut în scris abia la sfârşitul secolului al XV-iea, la două familii
româneşti nu dintre cele mai ilustre 8 • Dacă onomasticonul nu era deloc unul
obişnuit, fiind depăşit numeric de alte variante derivate (Iovan, Ionaş, Oancea etc.)
atunci cum de s-a folosit tocmai la un personaj ca al nostru? Ar fi trebuit să
cunoaştem alte cazuri, mai vechi şi contemporane, din mediul românesc
hunedorean, pentru a fi pe deplin convinşi că Iancu a fost cu adevărat folosit.
Înţelegerea noastră pentru eventuala folosire a acestui apelativ ar fi întărită dacă am
avea şi alte cazuri de personalităţi istorice medievale, din Transilvania ori ţările
române extracarpatice, la care alături de numele oficial să fi existat şi un nume
popular sigur atestat în perioada vieţii lor. Or, după câte ştim, dualitatea Ioan-Iancu
de Hunedoara este singulară şi, din acest motiv, sub incidenţa suspiciunii.
Ca lucrurile să fie şi mai clare, dobândind însă conotaţii cu totul diferite de
mesaj etno-naţional, ar trebui să mai arătăm că cele câteva scrisori ale domnitorilor
munteni şi moldoveni, de peste munţi, contemporani ai personajului nostru, îl
numesc nici mai mult, nici mai puţin decât Janăş ori /anus 9 , nume care trimite rară
discuţie către maghiarul Janos! Deci, s-ar pune întrebarea firească: de ce adică
numele presupus de Iancu a fost folosit doar de către italieni, slavi, greci şi turci, nu
şi de către românii munteni şi moldoveni?
O unică însemnare, se pare contemporană, slavo-română, făcută pe un
Tetraevanghel redactat la Hălmagiu, în anul 1450, foloseşte o variantă insolită,
evident slavizată: "Ancula" 10 • Nu credem că ar avea cineva temeiuri serioase să-şi
închipuie că forma literară slavonă trebuia să o reproducă obligatoriu pe cea
populară românească. Ea confirmă doar afirmaţia care stabilea varianta de
identificare a slavofonilor.
Abia acum ajungem la ceea ce, istoriografic vorbind, nu este argument
ştiinţific, ci poartă numele de argument de autoritate ştiinţifică şi, evident
7

E. de Hunnuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor (în continuare: Documente), 112,
1890, p. 300.
8
A. A. Rusu, Impactul personalităţii în societatea românească a Haţegului din secolul al XV-iea:
Iancu de Hunedoara, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 254-255.
9
Hunnuzaki, Documente„ li/I, p. I. Vezi în acest sens şi observaţia lui N. Iorga, Istoria români
din Ardeal şi Ungaria, I, Bucureşti, 1915, p. 94.
10
E. Turdeanu, Din vechile schimburi culturale dintre români şi iugoslavi, în r:ercetări literare, 3,
1939, p. 199.
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nejustificat, se substituie celui dintâi. Iată la ce rezultate a ajuns ancheta pe care am
întreprins-o pe această· direcţie. În istoriografia romantică românească, prin penele
lui Damaschin Bojincă şi George Bariţiu , este vorba de Ioan de Hunedoara. Cel
dintâi care utilizează numele de Iancu este Iosif Bălan, la 1897 13 , cel a cărei mică
monografie nu a depăşit niciodată calităţile unei lucrări minore şi obscure. El ştia
că onomasticonul fusese folosit de sârbi, iar de acolo trecuse la greci. Se baza pe
foarte târzia şi total depărtata de realitate legendă a lui "Iancu Sibianul", ca şi pe o
judecată inversă, care era foarte convenabilă celor care doreau să-l revendice ca
român pe erou, prin aceea că, după cum scria Bălan, Iancu nu aparţinea panteonului
onomastic catolic şi, din acest motiv, a fost rebotez.at Ioan. Această evoluţie
religioasă nu a fost însă nimeni în măsu• să o dovedească. După Bălan, în
perioada interbelică, după informaţia noastră, există doi urmaşi în folosirea - pe
atunci - inovaţiei lingvistice, unul la fel de neinteresant, Teodor Popa14 şi, în
sfârşit, un istoric mai important de talia lui Constantin C. Giurescu15 • Istoricii de
până la anul de turnură 1956, la care mă voi referi imediat, au fost consecvenţi a
scrie despre Ioan de Hunedoara, nu Iancu de Hunedoara, atât cei din generaţia mai
veche: Ioan Lupaş (1940) 16, Nicolae Iorga (passim), Silviu Dragomir 17 , dar şi
Mihail P. Dan (1944) 18 , Ştefan Pascu (1944) 19 şi Camil Mureşanu (1956)20 respectiv mare parte dintre aceia care, mai apoi, au renunţat ori chiar au teoretiz.at
repudierea definitivă a numelui de Ioan de Hunedoara - cât şi cei mai mult ori mai
puţin minori: Theodor Nicolau (1925)21 , T. G. Bulat (1926) 22 , Tuliu Racotă
(1941) 23 , Victor Motogna (1944) 24 •
11

12

11
D. Bojincă, Descrierea naşterii şi a eroiceştilor fapte a mult vestitului şi de toată Europa
minunatului erou Ioan Corvin de Huniad, în Calerulariu românesc pe anul de la Cristos 1830 lucrat
de Ştefan P. Niagoe, învăţătorul şcoalei româneşti din Pesta, p. 45-95.
12
G. Baritiu, Ioan Corvin de Hunedoara. Originea, genealogia.faptele sale imortale, în Transilvania,

Braşov,

VI, nr. 5-17, 1873; VII, nr. 1, 1874.
I. Bălan, Iancu de Hunyad, Caransebeş, 1897.
14
T. Popa, lancu Corvin de Hunedoara (Ioan Hunyadi), Hunedoara, 1928.
15
C-tin C. Giurescu, lstoria Românilor, II/I, Ed. a 3-a, Bucureşti, 1940.
16
I. Lupaş, Voivodul transilvan Ioan Huniade, "Fortissimus athleta Chrisu", în idem, Studii,
conferinţe şi comunicări istorice, II, p. 79 şi urm.
17
S. Dragomir, S. Belu, Contribuţii la istoria aşezărilor româneşti din Munţii Apuseni (secolele XIIlXVJ), în Cumidava, II, 1968, p. 68. Deşi apărut în anul menţionat, articolul a fost redactat cu mult
timp înainte de detenţiunea şi apoi moartea lui S. Dragomir. Există doar două referinţe bibliografice
care datează după anul 1955, care aparţin, cu toată probabilitatea, celui de-al doilea autor. Numele nu
a fost schimbat atunci în lancu, pentru că el apărea doar o singură dată şi cenzura nu 1-a observat.
18
M. P. Dan, Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI, Sibiu, 1944, p. 111-113, 119-134.
19
Şt. Pascu, lstoria Transilvaniei, Blaj, 1944, p. 87, 88, 104, 312.
2
C. Mureşanu, Rolul lui Ioan de Hunedoara în mobilizarea maselor populare împotriva expansiunii
otomane (în continuare: Rolul lui Ioan de Hunedoara), în Studii, 9, nr. 4, 1956, p. 55-70.
21
T. Nicolau, Ioan Huniade Corvin, Bucureşti, 1925.
22
T. G. Bulat, Contribuţia românească la opera de cruciat a lui Jon Hunyadi, în RI, XII, 1926, p. 5768.
23
T. Racotă, Voevodul Ioan de Hunedoara, Bucureşti, 1941.
24
V. Motogna, Trecutul românilor din Banat în epoca lui Ioan Hunyadi (1437-1457), în Revista
Institutului Social Banat-Crişana, XIII, mai-august 1944, p. 539-576.
13

°
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După cum se cunoaşte, în anul 1956 s-a aniversat jumătatea mileniului de
la moartea eroului de la Belgrad. Camil Mureşanu avea să fie ultimul care a folosit
numele de Ioan de Hunedoara. Apoi, o baghetă magică i-a vrăjit pe toţi istoricii
români ai evului mediu, stabilind, odată pentru totdeauna, că · "adevăratul'? şi
singurul nume "recept" al sărbătoritului,. în trecut şi în scrisul istoric românesc,· a
fost şi va fi acela de Iancu. Lucrul este foarte sigur într-o anume privinţă, nici un
istoric nu a mai comis vreo "dizidenţă" serioasă25 • Transferat apoi în toate
manualele şcolare, el a fost într-atât de înrădăcinat, încât acum când arătăm că el
este incorect din punct de vedere istoric şi a fost, se pare, impus, riscăm ca
demersul nostru să fie întâmpinat de neîncrederea şi puterea obişnuinţei. Aşa cum
am afirmat, ne-ar fi imposibil să stabilim cu exactitate punctul de pornire al
procesului prin care acest nume a devenit astăzi unul din cele mai rezistente clişee
ale istoriografiei româneşti, am mai putea însă adăuga numai o încercare de
justificare a conjuncturilor. În anul 1956, istoriografia, ca şi alte ştiinţe sociale, se
aflau în plin proces de remodelare în spiritul şi litera materialismului istoric. În
lumina preceptelor acestuia din urmă, să o amintim pentru cine a uitat-o ori nu o
ştiu, orice personalitate istorică trebuia să se valideze doar în. măsura în care era
emanaţia voinţelor şi aspiraţiilor populare. Imaginea de erou popular era singura în
măsură să salveze de la îngroparea în uitare ori neglijare dispreţuitoare pe cel care
numai erou popular nu s-a vrut - şi poate a fost în realitate prea puţin - adică pe
Ioan de Hunedoara26 • Într-un text apărut atunci, Camil Mureşanu scria că se
"impune..• studierea şi adâncirea problemei rolului personalităţii în istorie" 21 •
Deliberat sau numai ca o concesiune făcută tacit timpurilor, procesul. de
"rebotezare" s-a împlinit atunci fără nici un fel de fisuri, cu mijloacele proprii
cenzurii centralizate, rămânând însă trainic fixat şi după ce mecanismele
generatoare şi justificative dispăruseră. Cea. mai paradoxală situaţie a trăit-o
istoricul Francisc Pall care, graţie numeroaselor sale studii publicate şi în limbi
europene de circulaţie, a continuat că traducă pe Ioan .(Jean, Giovanni), dar l-a
folosit ori i s-a impus folosirea lui "Iancu", în scrisul românesc. Perpetuarea unei
desuete "mode" onomastice s-a datorat, aşa cum o scrisesem, în primul rând
datorită gravei rupturi dintre medievistica transilvană actuală şi cea anterioară, dar,
trebuie să avem încă în vedere şi,rezistenţa pe care cei atunci implicaţi în procesul
dezbătut au opus-o oricăror tentative de contestare, fie şi numai parţială. mcazul de
faţă, fără prea mari consecinţe, a scrisului lor. Treptat s-a mai interpus şi
autoamăgitoarea concepţie potrivit căreia, folosirea numelui de Iancu subliniază şi
asigură deplin caracterul românesc al personajului. Rezultatul final al acestui
tratament istoriografic special este că, în contradicţie cu istoriografia europeană 25
Ne facem datoria de a sublinia şi excepţiile, se. pare unice, care aparţin lui I. Pataki, Domeniul
Hunedoara la începutul secolului al XVI-iea, Bucureşti, 1973, p. XI; G. NUssbllcher, apărutli. în
Cumidava, IX/I, 1976, p. 26, 31.
26
Este extrem de ilustrativ, în sensul arătat, discursul lui D. Prodan, publicat în acelaşi număr de
revistă în care a apărut şi argumentarea "definitivă" a lui Şt. Pascu. Vezi D. Prodan, 500 de ani de la
moartea (ui Iancu de Hunedoara, în Studii şi cercetări de istorie, Cluj, VIII, nr. 1-4, 1957, p. 7-23.
Articol ·reluat în idem, Din istoria Transilvaniei. Studii şi evocări, Bucureşti, 1991, p. 256-271.
27
C. Mureşanu, Rolul lui Ioan de Hunedoara (vezi nota 20), p. 55.
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la care ori nu au ajuns "argumentele" istoriografiei româneşti, ori au fost ele întratât de neconvingătoare, încât nu au determinat folosirea unui apelativ nou românii dau un nume special personajului nostru, iar pentru a se confrunta cu
aceeaşi istoriografie de referinţă, sunt obligaţi fie să facă traducerea, fie să se
explice de fiecare dată. Deci, concluzionăm noi, nu există nici un temei serios
pentru care istoriografia românească să-l numească pe personajul nostru, exclusiv
şi obstinat, doar /ancu 28 •
Jocul numelor personajelor istorice nu este însă o simplă şi minoră
problemă de istorie. Dacă vom asocia, la subiectul dezbătut, faptul că fiul minor al
lui Ioan de Hunedoara este numit, în istoriografia românească, Matei Corvin, în
loc de Matia Corvin, cum a fost el botezat, cu numele apostolului, nu al
evanghelistului 29 , vom înţelege că deja s-ar putea vorbi despre o întreagă strategie
de folosire a erorilor onomastice. Faptul că ele sunt acceptate şi folosite curent, dă,
din păcate, aşa cum scrisesem deja, măsura imaturităţii medievisticii noastre.

*

Una dintre cele mai interesante probleme, din cauza căreia s-a consumat
multă cerneală, a fost aceea a etniei lui Ioan de Hunedoara. Ea are mai multe
nuanţe, peste care s-a trecut mult prea uşor. Prima este aceea o originii, a doua a
fost aceea a stării sale de fapt în vremurile de apogeu politic. În lipsa acestei
disocieri, ca şi din căutarea unor echivalenţe medievale pentru încărcături de
termeni etnici contemporani, s-a ajuns, foarte nefiresc, la veşnice revendicări: cui
aparţine, de fapt personajul nostru, românilor ori maghiarilor3°? Să reluăm, fie şi pe
scurt, conţinutul acestor concepte.
Janos Karâcsony exprima, la începutul secolului nostru, un punct de vedere
care, pentru noi ar părea de-a dreptul contradictoriu: Ioan de Hunedoara a fost
maghiar, român de origine31 • Conceptele se puteau pricepe de către un medievist,
nu însă şi de către omul de rând, consumator de istorie şi înregimentat naţional.
Înţelegerea sau nu a acestor valori se transferă şi la istorici. La Nicolae Iorga,
lucrurile se prezentau ambi~uu nu numai între un volum sau altul, ci şi în interiorul
unuia şi aceluiaşi volum. In 1915, de pildă, Ioan de Hunedoara "personifica în
fiinţa lui superioară neamul întreg şi [calităţile sale - n.n.] dau direcţia puterilor
lui'' 32 • Exemplele citabile din istoriografia românească s-ar putea înmulţi. Nu ne
propunem aici să o facem în mod sistematic. Ceea ce rezultă din analiza cazurilor
28
Efectele comunicărilor noastre verbale mai vechi, f3cute pe această temă, se resimt deja. Vezi I. A.
Pop, Naţiunea română medievală, p. 68, unde, pentru prima dată după multi ani, se foloseşte un nume
dublu "Iancu-Ioan". Pentru revenirea Ia vechea onomastică este nevoie, într-adevăr, de o adevărată
"tranzitie"!
29
Îndrăznim să sugerăm că punctul de plecare a fost o trunchiată preluare a traducerii pe care
stolnicul Cantacuzino a încercat-o cu forma Mateiaş (din magh. Matyas). În acest caz, sufixul a fost
greşit interpretat drept formă de diminutivare: S-a utilizat şi forma Matiaş, pe care nu o împărtăşim,
fiind tot o preluare evidentă din limba maghiară.
30
Consemnăm însă că o lucrare istorică recentă (J. Held, Hunyadi: legend and reality, Boulder, 1985,
~· 6) care mai pune în ecuatie şi o posibilă origine sârbească.
1
J. Karăcsony, Adalekok Hunyady Janos sztinnaztisahoz, în Turul, Budapest, 19, 1901, p. 52.
32
N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, I, p. 100.
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înregistrate este însă o foarte clară tratare conjuncturală a personajului, în funcţie
de destinaţia discursului istoric. Rezultatul este o confuzie generală: pentru cine
este de fapt român (nu a fost!), pentru cine nu, când este (nu a fost!) şi când nu,
român?
Izvoarele interne încetează să-l mai numească "valah" după anul 143933 • În
schimb, cele externe sunt încă presărate cu vechiul său cognomen. Într-o scrisoare
din 1448, Enea Silvio Piccolomini îi spunea Balachus34 • Frederic al Iii-lea afirma
despre Matia Corvinul că "natus a Valacho patre" 35 , la fel şi contemporanii ori
cronicarii slovaci 36 • La fel procedează şi cronistica de curte, prin Bonfinius şi
Thur6czy, care îl socoteau nemaghiar. Deci avem de-a face cu două situaţii, una în
care etnia devine cognomen de identificare, iar cealaltă vorbeşte explicit de
originea sa, ca una identică cu cea care îi dăduse şi porecla. În nici o conjunctură,
această origine, foarte certă şi puţin contestată de istoricii serioşi, nu a avut
repercusiuni asupra aşezării personajului în fruntea regatului Ungariei. Nu există
niciodată vreo contradicţie, există dimpotrivă, o compatibilitate subînţeleasă ori o
trecere peste orice fel de încărcătură politică specifică românească, pentru a
identifica pe Ioan de Hunedoara cu interesele, politica şi toate realităţile statului în
fruntea căruia a ajuns.
Concluzia noastră s-ar formula în aproximativ aceşti termeni: Ioan de
Hunedoara aparţine unei societăţi medievale în care originea etnică nu era
importantă. Din acest motiv, nici românii, nici maghiarii nu au greşit şi nici nu vor
greşi vreodată, dacă vor continua să şi-l revendice; el le aparţine în egală măsură.
Pentru a face şi mai uşor de înţeles imposibilitatea unei decizii definitive şi
unilaterale legate de problemă, ar trebui să ne reamintim că până la 1918,
existaseră în Transilvania cetăţeni unguri, de naţionalitate română. Acum este exact
invers, numai datorită schimbărilor politice petrecute în anul indicat. Apoi, încă şi
acum, aşa cum a fost probabil şi în evul mediu, orice individ este şi a fost ceea ce
vrea el însuşi să fie! Pentru personajul nostru nu deţinem nici un fel de date clare în
acest sens, ci doar ceea ce înţelegeau şi scriau alţii despre el. Ar fi fost totuşi,
pentru el, cel puţin o greşeală politică ca originea sa etnică să fie mereu subliniată
şi afişată ostentativ. Începutul unei oarecare concepţii exclusiviste, în care îşi făcea
loc inclusiv negarea agresivă a originilor, pare să fie văzută pentru Matia Corvin 37 •
Foarte greu de apreciat ar fi însă cât reprezintă, din acestea, tradiţia paternă.
Afişarea ostentativă a etniei nu a săvârşit-o nici un fel de alt personaj ajuns în
Atunci apărea încă Johannes Olah de Huniad, vezi Fr. Pesty, A szorenyi bânsâg, III, Budapest,
1878, p. 35-36, nr. 47 şi L. Elekes, Hunyadi, Budapest, 1952, p. 99-100.
34
N. Iorga, Notes et extraits pour servir a l' histoire des croisades au XV" siecle, Bucureşti, 1915, p.
41.
35
Vezi I. Hurdubeţiu, Die Deutschen iiber die Herkunft der Rumănen. Von Johann Thunmann bis
Ernst Gamillscheg, Breslau, 1944, p. 7.
36
M. P. Dan, Două mărturii slave despre originea română a lui Ioan Huniade, în Transilvania, 74,
nr.7-8, 1943, p. 591-594.
37
A. Annbruster, Imaginea românilor la unguri şi poloni, în voi. Naţional şi universal în istoria
românilor. Studii oferite prof dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998,
p. 397.
33
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vârful piramidei sociale, cu altă origine etnică decât cea maghiară; iar, în acele
vremuri, istoria Ungariei cunoaşte nu numai cazuri de croaţi sau slovaci, dar şi de
poloni ori italieni "asimilaţi" (= integraţi) tacit şi fără scandaluri politice. Aceste
personaje pot fi, şi chiar sunt, mereu revendicate, de mai multe culturi ori istorii.
Dacă vom lăsa de-o parte "purismul" naţional, atunci vom putea vorbi mai lesne
despre Ioan Vodă cel Cumplit(= cel Viteaz), şi ca despre un armean, despre Mihai
Viteazul, ca despre un grec, despre Nicolae Olahus ca despre un personaj-cetăţean
al Europei Renaşterii etc. etc.

*

O altă problemă: religia familiei şi a personajului nostru. Nici aici nu au
lipsit glasuri care au revendicat ortodoxia cel puţin a lui Voicu, tatăl lui Ioan. Din
38
păcate, lucrul a fost făcut fără argumentare • Mult mai simplu a fost privită
dualitatea onomastică care l-a însoţit pe unchiul Ladislau "alio nomine" Radul. S-a
scris că ar fi fost vorba despre o rebotezare rezultată ca urmare a schimbării religiei
respectivului 39 • Şi peste acest lucru s-a trecut mult prea uşor. Dacă, într-adevăr ar fi
fost astfel, atunci de ce numai Radul trebuia să se reboteze? Nici numele de Voicu
ori Şerbu nu se afla în panteonul catolic, dar, cu toate acestea, ele nu au fost
schimbate. Pe de altă parte, niciodată valoarea botezului ortodocşilor nu a fost
contestată, decât, cel mult, de către teologii catolici cei mai radicali. Că acesta din
urmă este adevărul, o demonstrează faptul că nu întâlnim nici pe departe un şir
aglomerat de atestări de români ortodocşi despre care să ştim sigur că au ajuns
catolici, iar drept unnare a acestui fapt, ca să facă vizibilă schimbarea religiei, şi-ar
fi schimbat numele, prin botez ori nu. Credem că soluţia este mult mai simplă: este
vorba, pur şi simplu, de o echivalare de nume simţită fie de către cei care au
redactat actul latin, fie solicitată de către beneficiarii săi 40 • Radu/, onomasticon rar
şi - de astă dată - cu adevărat intraductibil în latină ori maghiară, ajunge să fie
"citit" Ladul ori, în variantă cultă, Ladislau. Apariţia personajului cu cele două
variante onomastice, în conjuncturi juridice anterioare, pare să fi creat necesitatea
de a stabili echivalenţa personajelor, pentru a nu provoca contestarea drepturilor
sale la moşia dăruită familiei din care făcea parte.
De când anume datează catolicismul familiei Hunedoreştilor este imposibil
de stabilit. Este posibil ca el să fie de dată relativ recentă, respectiv din vremea lui
Voicu de Hunedoara. Numele său ar fi fost probabil altul dacă ar fi fost botezat
catolic. Ştim astăzi că trecerea la noua religie nu a fost nici unică între elitele
româneşti medievale din Ungaria şi nu s-a conexat automat schimbării etniei.

*

Ceea ce va rămâne încă foarte neclar este originea geografică exactă a
familiei lui Voicu. Pentru ca lucrurile să fi fost fără nici un fel de echivoc de
38
V. Motogna, Banatul Românesc în prima jumătate a veacului al XV-iea, în Revista Institutului
Social Banat-Crişana, XIII, mai-august, 1944, p. 478.
39
Ultima oară, socotindu-l tipic pentru o serie întreagă de astfel de fenomene onomastice,
acoperitoare de dualităţi onodoxe-catolice şi, implicit, româneşti-maghiare, la I. A. Pop, Naţiunea
română medievală, p. 69.
40
C. Mureşanu se apropiase mult de aceeaşi interpretare, atunci când scria că numele fusese
"maghiarizat" : Iancu de Hunedoara, p. 45.
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interpretare, dania principalei lor moşii ar fi trebuit să glăsuiască la fel ca multe
altele contemporane ei, aproximativ în termenii următori: "se dăruieşte lui Voicu
de X sau din Y, posesiunea Hunedoara". Lipsa de precizie a daniei din 1409 a lăsat
problema originii familiei enigmatică. S-a adăugat apoi şi faptul că localitatea
Hunedoara fusese, înainte vreme, capitală de comitat şi posibilă rezidenţă de
castelan regal, iar datorită acestui fapt, nimeni nu se poate simţi îndreptăţit să
afirme fără oarecari riscuri, că tot acolo a existat un cnezat în fruntea căruia ar fi
stat strămoşii ori tocmai cei donaţi în 1409. Dacă Voicu şi ai lui fuseseră originari
chiar din localitate, este foarte îndoielnic că au fost şi cnezii locului. Nici o condiţie
socială prea obscură nu pare însă potrivită pentru ei. Selecţia socială opera în
rândurile celor care aspirau să intre în serviciul direct al regelui ori al principalilor
săi colaboratori. Ar fi fost mai uşor de acceptat această idee, dacă ar fi fost vorba
despre un singur personaj. Or, Voicu nu era singur, ci doar unul din membrii unei
familii. Familia trebuie să fi avut, înainte de 1409, o rezidenţă în interiorul
regatului, lară ca ea să fi fost, în mod necesar, în comitatul Hunedoarei.
Mult mai târziu, în anul 1447, un document autentic, afirmă că
Hunedoreştii erau fraţi copărtaşi cu cnezii din Cinciş. Din păcate, indiviziunea
putea rezulta şi numai în urma daniei regale din 1409, fiind provocată de o stare
anterioară a moşiei, care privea părţi de pădure, păşuni ori ape nehotărnicite, nu
neapărat o înrudire a stăpânilor care erau ori puteau fi schimbători. Un lucru încă
trebuie subliniat, peste care s-a trecut destul de uşor, anume similitudinea de nume
masculine care apar la cincişeni în aceeaşi succesiune, la fel ca la Hunedoreşti
(Şerbu, Voicu, Ladislau), din care primele două sunt de circulaţie relativ restrânsă.
Această paralelă onomastică merită a fi folosită pentru a sugera originea locală a
Hunedoreştilor. Căci, dacă ar fi venit din Ţara Românească, ar fi fost cu totul
improbabil ca numele lor să prezinte asemenea caracteristici, respectiv o atât de
mare apropiere cu numele unei familii în preajma căreia s-ar fi aşezat. Desigur, se
mai poate avea în vedere şi posibilitatea ca viitorii Hunedoreşti ar fi venit de
undeva împreună cu viitorii Cincişeni, rudele lor. Dacă venirea lor din Muntenia sa produs totuşi, aşa cum susţin anumite izvoare cronistice, atunci momentul trebuie
coborât probabil către anul 1300, adică înainte ca onomastica comună să se fi
răspândit şi aplicat.
Instalarea oficială a lui Voicu, cu ai săi, la Hunedoara, în asemenea
termeni, incerţi, a dat frâu liber fanteziei în capitolul privitor la posibilele lor
rădăcini. Lucrurile privitoare la această problemă s-au încurcat şi mai mult în
paginile cronisticii de la curtea regelui Matia. Cum a demonstrat-o foarte de curând
Pal Engel, deja în a doua jumătate a secolului al XV-iea, fuseseră uitate ori greşit
rememorate, date istorice care priveau biografia lui Ioan de Hunedoara. Dar, fiind
încă destul de aproape de începuturile strămoşilor regelui, ni se pare totuşi că una
dintre legendele care circulau pe seama lui Ioan de Hunedoara să fi fost adevărată
ori să fi avut un sâmbure de adevăr. Reamintim că era vorba despre două sugestii:
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o posibilă origine regală bastardă sau de o origine munteană • Cum cea dintâi nu
va putea fi niciodată susţinută altfel decât pe baza renumelui de iubăreţ al lui
Sigismund de Luxemburg, pe ascensiunea, considerată de-a dreptul vertiginoasă, a
presupusului său fiu nelegitim şi pe fanteziile destul de numeroase, de altfel, ale lui
Bonfinius42 , cea de-a doua ipoteză va avea întotdeauna mai mult câştig de cauză. Ea
porneşte din cronica lui Ioan Thur6czy.
Anumite interpretări ale picturii alegorice comandate de către văduva lui
Ioan, Elisabeta Szilagy, în interiorul aşa-numitei loggii Matia, de la cetatea
Hunedoarei, au crezut că văd, la un capăt al ciclului pictural, un personaj Basarab.
Gradul lor de distru~ere43 ne împiedică să mai apelăm la mesajul posibil al acestui
izvor iconografic. Intr-adevăr, acest tip de izvor, direct comandat de către
Hunedoreşti, trebuie să fi fost foarte aproape de adevăr sau de ceea ce ar fi dorit ei
să se oficializeze.
Apoi, Zsuzsa Teke a mai adăugat o remarcă preţioasă, care merită atenţie.
Ea a observat că în diploma de concedare a noului blazon de nobilitate, acordată în
anul 1453, de către regele Ladislau al V-lea Postumul, se menţiona că blazonul cel
vechi al Hunedoreştilor, cel cu corbul purtător de inel în cioc, fusese dobândit de
către progenitores. Aceasta ar fi însemnat, într-o interpretare legată strict de
traducerea termenului, că blazonul fusese primit de un strămoş, sigur anterior lui
Voicu. Cercetătoarea socotea că, dată fiind numai prezenţa sigură a lui Voicu, deci
a unui singur înaintaş direct, în regat, blazonul fusese primit deja în Ţara
Românească . Construcţia aceasta nu este fără slăbiciuni. Nimeni nu ar fi în
măsură să argumenteze, fără nici un fel de dubii, că Voicu ar fi fost, într-adevăr,
primul venit în regat, refugiat ori chemat de rege. Apoi, ceea ce ştim despre
heraldica munteană din acele timpuri este descurajant de modest. Apropierea dintre
simbolistica stemei Ţării Româneşti (acvila cruciată, cu aripile deschise) şi cea a
Hunedoreştilor (corb în profil, fără aripile deschise, cu inel în cioc) este destul de
relativă. În sfârşit, nu este pe deplin stabilit dacă pluralul din hrisovul de danie nu
aparţine cumva unui simplu şablon de cancelarie, preluat neatent. Pe de altă parte,
absolut nimic nu sprijină siguranţa lui Camil Mureşanu care considera primul
blazon dobândit în anul 140945 • Avem chiar dreptul să ne îndoim că funcţiile
modeste pe care le-a deţinut Voicu l-ar fi îndrituit la o concesiune de blazon, venită
din partea regelui. Cert este faptul că persoane de condiţie socială egală nu au
beneficiat de aceste tipuri de gratificări decât după trecerea unui număr
considerabil de ani.
41

44

Vezi şi A. P. Teodor, Legenda în legătură cu originea familiei Huniade, în voi. În amintirea lui
Constantin Giurescu la douăzeci şi cinci de ani dela moartea lui (1875-1918, Bucureşti, 1944, p.
511-521.
42
Ultima analiză a acestei probleme, cu bibliografia maghiară mai veche, vezi la E. Kovăcs P., A
Hunyadi-csaldd, în voi. Hunyadi Matyas. Emtekkonyv Matyas kiraly hatatanak 500. Evfordul6jara,
Budapest, 1990, p. 29-33.
43
Vezi foto şi desene la I. Moller, A Vajdahunyadi var epitesi korai, în Magyarorszag muemtekei,
III, Budapest, 1913, p. 21-23, fig. 69-72 şi tab. VIl/2, VIII-XI.
44
Zsuzsa Teke, Hunyadi Janos es kora, Budapest, 1980, p. 83.
45
C. Mureşanu, Iancu de Hunedoara, p. 42.
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Oricum ar sta lucrurile, literatura istorică maghiară a ultimelor decenii a
se pare unanim, ideea originii extransilvane a lui Ioan de Hunedoara,
menţionată la Ioan Thur6czy4 6 • Având în vedere cele precizate în cronicile familiei
Cilii sau a lui Dlugosz, chiar şi această origine ar trebui socotită ca fiind una
modestă, nu în legătură cu familia domnitoare.

îmbrăţişat,

*

Rudele de sânge ale lui Ioan de Hunedoara au fost şi ele mereu căutate.
Din seria alianţelor matrimoniale s-au desenat cele mai complete ori mai credibile
genealogii. Terenul incertitudinilor a fost stimulat şi aici prin lecturi şi interpretări
eronate. Cea mai spectaculoasă carieră a avut-o presupusa înrudire cu cnezii de la
Cinciş , la care ne-am referit deja, pe scurt, ceva mai sus. Primul document emis
de Ioan de Hunedoara pe seama lor a aşteptat până la elaborare însă cinci ani, după
ce presupusa lor rudă a ocupat funcţii publice de mare răspundere. Dar la 1447,
cincişenii erau scoşi din rândurile cnezilor împreună cu alţi semeni de-ai lor. În
plus, primele acte donaţionale ale celor din Cinciş au fost mereu umbrite de
bănuiala de falsuri 48 • Expresia frater noster condivisionalis, aplicată persoanei lui
Voicu de Cinciş, are doar conotaţii sociale, fiind la fel de depărtată de rudenia de
sânge ca şi expresia fratri nostro, utilizată în sens de apelativ de amiciţie, pentru
Ioan Cîndreş de Rîu de Mori 49 • Ceea ce este surprinzător, aşa cum am menţionat
ceva mai sus, pentru cazul cincişenilor, ar fi similitudinea de nume masculine care
apar la ei în aceeaşi succesiune, la fel ca la Hunedoreşti (Şerbu, Voicu, Ladislau),
din care primele două sunt de circulaţie relativ restrânsă, şi, în al doilea rând,
elementele heraldice comune. Ne grăbim însă să notăm că blazonul cincişenilor
apare târziu în informaţiile verificabile (sec. XVII), ceea ce dă dreptul să-l bănuim
ca fiind şi o imitaţie posterioară primei jumătăţi a secolului al XV-iea, preluată nu
neapărat de la Hunedoreşti, ci de la heraldica comitatului Hunedoara, cea care a
preluat şi ea vechea stemă de familie. Pe acest teren s-ar mai putea specula destul,
fără ca soluţia să devină definitivă în lipsa unor probe suplimentare.
Gaspar Heltai este singurul autor al referinţei potrivit căreia mama lui Ioan
a fost Elisabeta "Morzsinai"50 • Variantele româneşti de traducere au ales între
localitatea Marginea, aflată în Banat, imediat după Porţile de Fier ale Transilvaniei,
şi numele de familie Muşina, Mînjina, acesta din urmă asociat cu feudalii români
din Densuş. Dar se dovedeşte că singurele repere sigure de înrudire ale
47

46

Zsuzsa Teke, op.cit. (vezi nota 44), p. 82-83; G. Barta, Nandorfehervar. 1456, Budapest, 1985, p.
166; E. Kovacs P., op. cit. (vezi nota 42), p. 29; idem, Ma1thias Corvinus, Budapest, 1990, p. 8-9.
47
Ultima referintă, pe care o cunoaştem, apartine seriei lungi de articole fără contributie ştiintifică, a
căror

aparitie în volume tutelate de institutii muzeale, nu face decât să perpetueze deruta şi să
poluarea istoriografică. Vezi Corviniana. Acta Musei Corvinensis, I, Hunedoara, 1995, p.

mărească

61.
48

A. A. Rusu, Miscel/anea hatzegiana. Informaţii şi reinterpretări privitoare la istoria Ţării
în evul mediu (//),în ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 261-262.

Haţegului
49

Ibidem.
G. Heltai, Kr6nika az magyarok dolgair6/, Ed. M. Kulcsar, Budapest, 1981, p. 199. I. A. Pop,
Naţiunea romană medievală, p. 69, crede ferm în această filiatie maternă. Datorită informatiei târzii,
şi foarte incerte, în care se face menţiunea despre originea maternă, ni se pare mult prea mult să mai
pronunţăm şi certitudini legate de religia catolică a mamei.

50
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se îndreaptă către Densuş, cu rezerva că, aşa cum vom vedea
imediat, ele nu au nimic cert şi comun cu Voicu, ci cu Ladislau (Radu), unchiul lui
Ioan. Ipotetic, ni se pare deci mai verosimilă o dublă căsătorie încheiată de fraţii
Hunedoreşti cu Densuşenii. Ar fi de-a dreptul suspect faptul că eventualele rude
din Marginea bănăţeană, ale lui Ioan de Hunedoara, nu vor apare niciodată în
informaţia istorică a timpurilor, fapt care, scriem noi, pare să elimine relaţia de
rudenie cu grupul de mici nobili din Banatul de nord-est.
Nedrept de puţină atenţie a suscitat actul din 1429, prin care era pusă în
lumină succesiunea şi moştenirea unor bunuri de la Grădişte (Sarmizegetusa) 51 •
Documentul arată că la mijlocul lui noiembrie se prezentaseră în faţa lui Lorand
Lepeş, vicevoievodul Transilvaniei, Elena, soţia lui Moga de Hălmagiu, Anca,
văduva răposatului Ladislau dicti Vayk de Hunedoara, apoi Blasiu şi Maria, copiii
lui Gheorghe de Brănişca, şi Ladislau, Ioan şi Ana, copiii răposatului Andrei de
Brănişca, pentru a fi puşi în stăpânirea unor părţi din posesiunile Grădişte (Varhel,
Sarmizegetusa), Brădet şi Hobiţa-Grădiştei. La încercarea de introducere în
stăpânire, operată de către capitlul din Alba Iulia, s-au împotrivit Nenciul Roman
de Clopotiva şi văduva Muşana (Muşata) de Densuş. Asociaţia de persoane nu avea
nici o logică dacă nu admitem dintru început că se baza pe legătura de sânge. Era,
după toate probabilităţile, un grup de femei care reclamau confirmarea unei
moşteniri în virtutea dreptului obişnuielnic românesc din Haţeg, drept altfel
nerecunoscut de către justiţia oficială. Presupunem deci că Elena şi Anca fuseseră
surori cu o altă femeie nenumită, probabil decedată, din care se trăgeau Gheorghe
şi Andrei de Brănişca, iar împreună fuseseră fiicele unui înzestrat din familia
rămuroasă a celor din Grădişte 52 • Anume indicii stabilesc şi momentul din viaţa
personajelor în care survenea problema redistribuirii stăpânirilor. Se observă fără
greutate că femeile implicate direct erau în deplină maturitate, dacă nu chiar la o
vârstă înaintată, una era deja văduvă, alta decedase, împreună cu soţul, lăsând doi
copii, din care unul mort la rândul lui, şi nepoţi.
O oarecare lumină în aflarea originii personajelor implicate şi aşezarea lor
în poziţii genealogice mai precise, aduce identificarea Muşanei (Muşatei). Şi
împotrivirea ei avusese un temei legal, care nu putea proveni decât tot dintr-o
relaţie de rudenie cu vechiul stăpân mort rară urmaşi masculini. Absenţa ei în faţa
vicevoievodului, la 1429, o exclude din starea de rudenie de gradul întâi, cu Anca
şi Elena. Întâmplarea face ca să ne fi fost transmis, într-un document de la 141 7,
menţionarea unei Muşate de Grădişte, fiică a lui Litovoi, şi soţie a lui Grigore, fiul
lui Costea de Grădişte, căreia fratele ei Dan, îi lăsa o treime din pământurile aflate
în Grădişte şi Breazova53 • Am presupus că cedarea de către Dan, "din dragoste
frăţească" a unei părţi din pământurile sale, ar fi putut însemna inclusiv încercarea
Discuţia largă asupra sa am efectuat-o în A. A. Rusu, Un proces de moştenire din anul I 429 pentru
la Grădişte (Sarmizegetusa) şi implicaţiile lui în Hunedoara şi Zarand, în Ziridava, XVIII,
1993, p. 91-99.
52
Relaţia de rudenie este admisă şi de către L. Elekes, Hunyadi, p. 79.
53
A. A. Rusu, I. A. Pop, I. Drăgan, Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul
al XV-iea, l, (1402-1473) (în continuare: lz:voare), Cluj-Napoca, 1989, p. 69-70.
51

stăpîniri
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de redistribuire a patrimoniului său, în condiţiile în care, lipsit de urmaşi masculini,
încerca să stingă eventualele pretenţii ale sorei în moştenirea fetelor sale. Pentru
legătura cu procesul de la 1429, rămâne de explicat apelativul "de Densuş" cu care
Muşana de la Grădişte ar fi fost numită la 1429. Explicaţia nu este greu de găsit,
deoarece înrudirea de sânge dintre familiile din Grădişte şi Densuş era consolidată
şi atestată încă din veacul al XIV-lea54 • Mai existau deci trei posibilităţi
interpretative: I) o recăsătorie a Muşatei cu un densuşian; 2) instabilitatea
patronimelor de nobilitate, în cursul secolului al XIV-iea şi încă în prima jumătate
a secolului al XV-iea, instabilitate care priveşte aceleaşi persoane aparţinătoare cu
stricteţe unuia şi aceluiaşi cnezat (cum este cazul nostru); 3) a fost rezultatul unor
partaje succesive, urmate de schimbarea rezidenţelor beneficiarilor. Cazul
clopotivenilor se lămureşte şi el, aproximativ în acelaşi termeni, cu atât mai mult
cu cât, în documentele care îi privesc se vorbeşte din nou despre un Litovoi. A
rezultat astfel o schemă genealogică plauzibilă.
Întorcându-ne la datele documentului din 1429, constatări foarte
interesante pot fi făcute pe baza căsătoriilor contractate de femeile din Grădişte.
Soţul Ancăi a fost Ladislau zis Voicu de Hunedoara. Or, în vremurile
documentului, singura familie care stăpânea, cu autoritate de necontestat
Hunedoara, nu era alta decât aceea din care va ieşi principalul erou al acestui
studiu. Ştim că la 1419, într-un document era menţionat Radu "cu alt nume"
Ladislau, care a fost socotit fratele lui Voicu şi unchiul lui Ioan. Neaşteptată însă
este apariţia cognomenului de "zis Voicu" pe care soţul răposat al Ancăi de
Grădişte îl purtase şi cu care era identificat de însăşi văduvă şi rudele prin alianţă.
Fratele mai mic al lui Ioan se numea şi el Voicu. Dacă se născuse însă după 1409,
aşa cum s-a presupus pe baza absenţei sale din dania moşiei Hunedoara, iar la
1419, în confirmarea aceleiaşi moşii, iarăşi nu este consemnat, atunci în mod sigur
murise tânăr (sub 20 de ani) şi, destul de greu ar fi putut să fie acelaşi cu răposatul
soţ al Ancăi.
Aşa cum arătasem ceva mai sus, cele două nume Radu! şi Ladislau, trecute
prin echivalarea cu Ladul şi traducere, erau echivalente, aşa încât Voicu era un
adaos onomastic, nu o alternativă. Fenomene de preluare a unui antroponim, pentru
desemnarea unei filiaţii ori chiar a unei familii, au fost frecvente în Haţegul vecin.
La Densuş erau cei care s-au scris "zis Muşina", iar la Rîu de Mori, cei "zişi
Cîndea". Pentru că numele de Voicu se întâlneşte la urmaşii lui Şerbu de la
Hunedoara, în două generaţii succesive, în mod analog ca şi la generaţiile familiilor
mai sus citate, care transformaseră un antroponim în gentiliciu, poate fi admis că şi
el a indicat numele tatălui ori bunicului lui Şerbu. Asimilarea lui Voicu cu un nume
de "familie", pe cale a se produce, pare posibilă şi convenabilă şi pentru aceea că
avusese înţelesul de viteaz, voinic 55 • În prelungirea acestor consideraţii, ne rămâne
tulburătoarea întrebare, dacă, în mediile româneşti hunedorene în primul rând,
apelativul "zis Voicu" nu a însoţit cumva şi persoana lui Ioan de Hunedoara.
Răspunsul poate fi afirmativ doar pentru vremurile dinainte de ascensiunea sa
54
55

R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului, Bucureşti, 1988, p. 88.
N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1968, p. 41 O.
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politică majoră, după

care, funcţiile deţinute l-au individualizat şi l-au făcut mai
uşor de identificat fără oricare alt apelativ suplimentar decât acela care îi indica
moşia patrimonială iniţială. Numai aşa familia a încetat să fie (zisă) "Voicu" şi să
devină "de Hunedoara" (Hunyadi). Aici mai rămâne deschisă originea acelui nume
"Buthi" cu care Bonfinius îl asociase pe Voicu. Nici o explicaţie rezonabilă pare să
nu fi fost găsită, iar trecerea peste acest nume este o constantă a istoriografiei care
îi priveşte pe Hunedoreşti.
Deci trebuie considerat cert că unchiul lui Ioan de Hunedoara a ţinut prin
căsătorie o haţegană din Grădişte şi i-a avut cumnaţi pe voievodul Moga de
Hălmagiu şi pe un anonim din familia de mărunţi nobili maghiari de la Brănişca.
Totalitatea acestor înrudiri se va transfera şi în relaţiile familiale pe care
Hunedoreanul le-a avut mai târziu, în calităţile sale succesive de voievod al
Transilvaniei, guvernator şi căpitan suprem al regatului. Că raporturile au fost
continuate neîntrerupt, şi în intervalul în care nimeni nu putea bănui ce soartă va
avea de împlinit, peste doar câţiva alţi ani, o dovedeşte invocarea sa pe poziţia
întâia, ca om de mărturie la o danie care îl privea pe Ştefan Muşina de Densuş, la 2
martie 143856 • Ar fi de presupus că, la moartea Ancăi de Grădişte, s-au putut
formula anumite drepturi de succesiune în zona de sud-vest a districtului haţegan.
Aceste posesiuni ce urmau să fie redistribuite unor noi stăpâni, ca desigur şi alte
interese de familie, ar explica, printre altele, popasurile, altfel enigmatice şi cu totul
subiective, pe care Ioan le-a înregistrat în cursul itinerariilor din carieră, atât la
Grădişte (26 august 1448 şi 3-8 mai 1451 )57 , cât şi la Densuş (7 iunie 1443 )58 •
Invers, familii feudale româneşti de la Grădişte, Clopotiva, Densuş şi Peşteana se
puteau prevala de înrudirea, mai mult ori mai puţin îndepărtată, cu o personalitate
politică de prim rang. Şi, după toate semnele, au şi făcut-o, pentru că din toate
localităţile respective există personaje care au beneficiat de danii ori chiar s-au
ridicat în slujbe în care, până atunci, strămoşii lor nu ajunseseră niciodată. Nici cei
din Brănişca nu au fost uitaţi. Într-un mod care, în lumina celor constatate, nu mai
este deloc surprinzător, în noiembrie 1453, pentru a obţine dania confirmătoare,
privitoare la moşiile lor, aceia s-au prezentat împreună cu nobilii români din
Haţeg 59 •

În situaţia lui Moga de la Hălmagiu, ne aflăm mai întâi în faţa unui
descendent dintr-o familie cnezială, cu ambiţii de ascendenţă rapidă, a cărui carieră
militară nu a fost îndeajuns de strălucită pentru a fi remarcată şi a lăsa urme, dar
care a fost suficient de mobilă pentru a-i deschide orizonturile şi cercul
cunoscuţilor. Dintre cei din urmă au fost, spre marea sa şansă, românii din
Grădiştea Haţegului, prin intermediul cărora avea să devină rudă prin alianţă cu
Hunedoreştii. Relaţia lui Moga de Hălmagiu cu Ioan de Hunedoara a fost extrem de
rezistentă. De fapt, ieşirea sa din anonimat se va produce brusc după ce Ioan de
A. A. Rusu, I. A. Pop, I. Drăgan, Izvoare, l, p. 94-96.
Arhivele Naţionale Maghiare, Budapesta, Dl. (=Diplomataria = Collectio antemohacsiana; în
continuare Dl.) 93.105, Dl. 93.117, Dl. 93.122 şi, respectiv, Hurrnuzaki, Documente, 11/2, p. 9.
58
Dl. 55.260.
59
Dl. 29.465.
56
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Hunedoara a preluat stăpânirea domeniului cetăţii Şiria, domeniu de care ţineau, în
virtutea unor complicate relaţii administrative, şi cnezatele din Ţara Crişului Alb
(Zarand). În anul 1445, Moga nu era decât primul înşirat dintr-o listă de mărunţi
feudali localnici6(). Deja în anul următor, Moga a ajuns să deţină o poziţie
administrativă de excepţie. Deşi nu a purtat niciodată alt titlu decât pe acela de
voievod, el a fost implicat în problematica urburii, fiind pus în legătură cu
monetarii italieni ai guvematorului61 • Printr-o danie excepţională, menită să-i
supradimensioneze sfera de autoritate de la voievodatul patrimonial, la un teritoriu
foarte generos, cuprinzând nu mai puţin de 120 de sate62 •
Dacă lângă cei înşiraţi în rândurile rudelor Hunedoreştilor îi punem şi pe
nobilii din familia Szilâgyi ori Dengeleg, cercul social iniţial este imaginat în
întregimea sa. Toţi împreună se caracterizau printr-o stare socială modestă. Ea
sugerează, indirect, starea socială reală a Hunedoreştilor însăşi. O familie atât de
bogat înzestrată cum o concepe o parte a istoriografiei, ar fi avut dreptul la ambiţii
şi legături matrimoniale mai suspuse. Or, indiciile aglomerate sunt pentru o familie
care nu şi-a depăşit condiţia şi, tocmai de aceea cariera lui Ioan de Hunedoara a
fost cu atât mai merituoasă.

*

Aliniatul din urmă face o bună trecere la subiectul cu care am dori să ne
ocupăm în continuare. Să privim mai departe la pământul care le-a dat fraţilor
Voicu, Mogoş.şi Radu, particula de nobilitate. Geneza donaţiei regale de la 1409 a
fost, iarăşi, îndelung dezbătută. Pentru a justifica poziţia socială excepţională a
familiei, în lipsa unor danii succesive, care să acumuleze un domeniu nobiliar
serios, anterior numirii fraţilor Ioan în funcţia de bani de Severin, s-a considerat că
la 1409, familia a beneficiat de o donaţie cu totul neobişnuită. Dacă îl citim pe
Nicolae Iorga, la el interpretările privitoare la începuturile sociale ale
Hunedoreştilor sunt decente63 • Importanţa acelei prime danii, cunoscute din
documente, a fost augmentată în timp. Camil Mureşanu socotea, fără să supună
informaţia istoriografică mai veche pe care o prelua unei cuvenite critici, că familia
primise atunci "castelul Hunedoara, cu pământurile care ţineau de el, cuprinzând
oraşul şi vreo 35 de sate, mine de aur, argint şi fier", totul comparativ cu domeniul
cetăţii Deva64 • La distanţă de numai cinci ani, Iosif Pataki evalua că dania
cuprindea târgul Hunedoara, satele din preajma cetăţii, "vreo 25 de aşezări", cu
păduri uriaşe 65·• Contrazicerea era deja dovada faptului că punctul de plecare nu era
stabilit corect. Dar lucrurile au evoluat. La Gabor Barta domeniul a ajuns la "vreo

6() Hurmuzaki, Documente, XV/l, p. 33.
61

Hurmuzaki, Documente, 112, p. 729-730.
Vezi pe larg despre această danie, V. Eskenasy, Hălmagiu, un sat medieval din Ţara Crişului Alb
(secolele XIV-XV). Consideraţii istorice, în Ziridava, V, 1975, p. 26; L. Borcea, Consideraţii cu
privire la satele, ·cnezii şi voievozii din Zarand şi Cîmpia Aradului, în Crisia, XIX, 1989, p. 190-191.
Nici unul nu cunoştea relaţia de rudenie cu familia Hunedoreştilor.
63
N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, I, p. 93.
64
C. Mureşanu, Iancu de Hunedoara, p. 42.
65
I. Pataki, op. cit. (vezi nota 25), p. XI.
62
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40 de sate"66 • Sarabanda cifrelor ameţitoare se încheie cu Ioachim Lazăr, care scrie
că la începutul secolului al XV-iea, domeniul Hunedoarei număra şase târguri şi
123 de sate. Mai departe, la distanţă de câteva rânduri, donaţia din 1409, este
apreciată ca incluzând cetatea, târgul, "vreo 35 de sate", vămi, mine de aur, argint
şi fier6 7 • În termeni medievali, aceasta ar fi însemnat ca Hunedoreştii să fi devenit,
dintr-o dată, unii din cei mai bogaţi nobili ai Transilvaniei şi Ungariei, care
beneficiau, iarăşi, cu totul excepţional, de bunuri regale, considerate monopoluri,
aşa cum ar fi minele de aur şi argint. De la această interpretare, se puteau alimenta,
în cel mai înalt grad, toate suspiciunile privind originea regală bastardă a lui Ioan
de Hunedoara. Pentru comparaţie, spre a judeca categoria de mărime cu care s-a
operat, este suficient să dăm câteva exemple contemporane. Conventul din ClujMănăştur, respectiv una dintre cele mai importante instituţii ecleziastice ale
Transilvaniei medievale, a stăpânit aproximativ 16-17 sate68 • Cât priveşte pe
magnaţii nobilimii locale, averile lor abia dacă ating cifre comparabile către
începutul secolului al XVI-lea69 •
Să privim însă, aşa cum ar fi trebuit să o facă şi antecesorii noştri, litera
documentului iniţial de danie. Acolo se scrie că este vorba despre o moşie
(possessio) regală, care se numea "Cetatea Hunedoara" (Hunyadvar) şi care,
70
surpriză, în cunoştinţa cancelariei regale, se afla în comitatul Alba ! Termenul de
possessio, suficient de vag, nu îngăduie totuşi substituirea sa cu un teritoriu de 2535 de sate. Asemenea interpretări ar fi fost posibile, eventual, pentru primele secole
ale evului mediu transilvan, dar în nici un caz pentru secolul al XV-iea. Nu este
vorba nici despre vreun oraş sau târg, ci doar despre o moşie care îşi trăgea
numirea de la o veche cetate regală. Mi-am exprimat, cu alt prilej suspiciunea în
legătură cu funcţionarea acestei cetăţi în clipa în care ea a ajuns pe mâna fraţilor şi
fiilor lui Voicu71 • Argumentam atunci că numele maghiar al localităţii Hunedoara
(= Hunyadvar), nu echivala cu cetatea însăşi, pentru care s-ar fi ~uvenit o repetiţie
de termen specific (var = cetate, I. magh.), prezent în toponim doar ca sufix, aşa
cum se păstra el şi în numele real al Clujului medieval (Koloszvar). Apoi, o moşie
importantă, cu o cetate regală în funcţie, nu avea cum să nu fie numită ca atare şi să
nu fie localizată corect în spaţiul unei unităţi administrative. Or, se întâmplă ca
tocmai acea, zicem noi, ruină de cetate, care nu mai avea nici un fel de importanţă
politică, era plasată în hotarele unui comitat învecinat şi nu în acela în care se afla
în mod real. Abia introducerea în stăpânire, săvârşită de slujbaşii capitlului din
66

G. Barta, op. cit. (vezi nota 46), p. 167.
I. Lazăr, Castelul şi domeniul Hunedoarei în epoca lui Malia Corvinul (1458-1490). în Sargetia,
XXI-XXIV, 1988-1991, p. 133.
68
Zs. Jak6, A kolozsmonostori konvent jegyzokănyvei ( 1289-1556), I, Budapest, 1990, p. 102.
69
E. Mâlyusz, Az erdelyi magyar tarsadalom a kozepkorban, Budapest, 1988, p. 50-52.
70
Dl. 9.599, reprodus de L. Elekes, A hunyadi-kerdes, în voi. Mathyas kiraly em/ekkănyv, Budapest,
f.a., p. 21.
71
A. A.Rusu, Castelani din comitatul Hunedoara în secolul al XV-iea (în continuare: Castelani din
comitatul Hunedoara), în Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia, XXVI, fasc. 1, 1981, p. 1617. Aceea.şi opinie la E. Mălyusz, Zsigmond kiraly uralma Magyarorszagon (în continuare: Zsigmond
kiraly), Budapest, 1984, p. 126.
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Alba Iulia, corectează apartenenţa geografică, dar, la fel de tainic, nu pomeneşte
nimic despre vreun castel, târg sau oraş, 25-35 de sate ori mine şi păduri. Adevărul
este că, în clipa în care primise donaţia Hunedoarei, capul familiei, Voicu, nu era
decât un "oştean al curţii" (aule miles), titlu care îl situa la mijlocul ierarhiei
sociale nobiliare, între nobilii de rând şi baronii regatului 72 • De pildă, altfel foarte
anonimii Gheorghe, fiul lui Ioan Valahul din Dolha73 , Stanciul, fiul lui Barb şi
Drăgan, fiul lui Manciul, din Comiat, fuseseră şi ei aule regis milites, atestaţi ca
atare la 142274 • Nici unul dintre ei nu era stăpân peste un domeniu mai mare de 3-5
sate.
Asupra funcţionării cetăţii de la Hunedoara în momentul daniei făcute
familiei lui Voicu s-au exprimat rezerve repetate. Este momentul să le subsumăm.
Documentul care conţine atestarea castelanului Ubul de "Hunyad"75 a fost, foarte
de curând, asociat cu o atestare privitoare la cetatea Bologa (jud.Cluj)76 , cetate care,
în limba maghiară, se numea şi ea la fel ca şi cea din comitatul sudic al
Transilvaniei. S-au ridicat apoi semne de întrebare asupra sferei de competenţă a
castelanilor de la Deva, care, în anii 1362-1363, se ocupau de cnezii de la Zlaşti,
localitate aflată în vecinătatea Hunedoarei77 • În mod normal, dacă cetatea ar fi
funcţionat, castelanii ei ar fi fost cei mai competenţi în acel loc. În anul 1398, o
scrisoare regală se adresează "castelanilor din Haţeg şi Hunedoara", formulă care
se putea interpreta ca fiind potrivită castelanilor din unităţile administrative
respective, nu neapărat din localităţile omonime78 • Anul 1415, ca an de atestare a
cetăţii citat de către Dezso Csânki 79 , a fost corectat în I 5 I 580 • Deci, pare confirmat
destul de evident că cetatea nu era în funcţiune şi nu a constituit obiect funcţional şi
real de donaţie.
Cu privire la originea confuziilor privitoare la extensiunea iniţială a
domeniului, ea trebuie căutată în transferul unor date târzii, din a doua jumătate a
secolului al XV-iea şi din secolele următoare, în perioada care ne interesează. Nici
un document nu trădează consistenţa reală a domeniului Hunedoarei, nici măcar în
timpul apogeului politic al lui Ioan. Mai mult decât atât, suntem convinşi că
personajul nostru a profitat în mod deliberat de lipsa de precizie care domnea în
evidenţele fiscului, relativ la apartenenţele domeniilor cetăţilor de la Haţeg şi Deva.
În legătură cu cea dintâi, ştim că a fost practic părăsită după anul 1420, iar atunci
E. Mălyusz, Zsigmond kirtily (vezi nota 71), p.126.
I. Mihâlyi, Diplome maramureşene din secolul XIV-XV, Sighet, 1900, p. 225.
74
Fr. Pesty, A szărenyvannegye hajdani o/ah keriiletek, Budapest, 1876, p. 57-58.
75
A ramai szent birodalomi grof szeki Teleki csaltid okleveltara, I, Budapest, 1895, p. 133.
76
P. Engel, Magyarorsztig vil<igi archontologiaja 1301-1457, I, Budapest, 1996, p. 408.
77
O. Velescu, Castelul de la Hunedoara, Bucureşti, 1961, p. 57. Fără argumente, R. Heitel, unul
dintre cei care au efectuat cercetări arheologice la castel, afirmă şi el că datează doar din secolul al
XIV-iea (În legătură cu unele probleme ale arheologiei cetăţilor de piatră, medievale, din
Transilvania, în BMI, XXXIX, nr. 2, 1970, p. 26.
78
Urkundenbuch, III, p. 229, nr. 1424, comentat de noi şi în Castelani din comitatul Hunedoara (vezi
nota71),p. 16-17.
79
D. Csanki, Magyarorszag tărtenetifoldrajza a Hunyadiak koraban, V, Budapest, p. 46.
80
Dl. 29.950, cf. P. Engel, Kiraly hatalom es arisztokracia a Zsigmond-korban (1387-1437),
Budapest, 1977, p. 118.
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când a fost reluată, la mijlocul secolului al XV-iea, nu a mai deţinut decât un
simbolic rost militar, nu şi un domeniu, odinioară real, drept pentru care, Cândeştii
din Rîu de Mori au fost în măsură să pună mâna definitiv pe e_a81 • Deva a fost
donată lui Ioan de Hunedoara între anii 1443-144 782 • Con scrierea domeniului ei,
efectuată aproximativ, numai de către capitularii din Alba Iulia, în urma daniei
regale din 3 aprilie 1453, care vorbea vag despre posesiunile sale aparţinătoare,
dovedea totuşi că ea reunise toate satele care aparţinuseră odinioară cel puţin cetăţii
Ha\egului 83 • Să mai amintim că, în acel timp, ideea domeniului feudal regal era încă
serios concurată de o realitate mai complexă, care privea districtele cetăţih;ir,
înţelese ca autonomii populate chiar şi cu slujbaşi cu drepturi sociale de tip nobiliar
(nobilime condiţionară) ori apropiaţi lor (cnezi). În asemenea condiţii, când trei
domenii de cetăţi s-au unit, era foarte greu de imaginat ceea ce aparţinuse iniţial, cu
adevărat, fiecăreia. Suntem de părere că, în orice caz, Hunedoarei, care se aflase
anterior anului 1409, în situaţia analizată, îi revenise cel mai puţin dintre toate trei.
În 1457, s-a văzut clar că Ioan avusese toate temeiurile să lase lucrurile neclare,
căci regele a revendicat înapoi cetăţile de la Deva şi Haţeg • Evenimentele care au
urmat, respectiv moartea subită a regelui Ladislau al V-lea şi urcarea pe tron a lui
Matia Corvin, au contribuit la păstrarea unităţii de stăpânire constituită de Ioan de
Hunedoara, dar ne-au privat, odată mai mult, de posibilitatea de a cunoaşte ce
aparţinuse cu adevărat de nucleul domenial din primele decenii ale secolului al
XV-iea.
Dar transferurile de proprietate care au avut loc din patrimoniul existent ori
rămas al cetăţilor regale nu au fost singurele care au dat consistenţă domeniului de
la Hunedoara. Să dăm câteva exemple care au fost făcute cunoscute. Întreaga vale a
Orăştiei a fost cumpărată de Ioan de Hunedoara de la Andrei Lepeş şi alipită
domeniului Hunedoarei. Tranzacţia este amintită doar în anul 1462, rară să ni se
spună când a avut loc cu exactitate85 • A făcut alte cumpărături din Pestişu Mic 86 şi
un schimb de moşii cu nobilii din Buituri, la 1453 87 • Dacă ne oprim numai la aceste
două sate din urmă, vom constata că dată fiind apropierea lor de localitatea
Hunedoarei (primul este la mai puţin de 15 km, spre nord, celălalt este astăzi
înglobat oraşului), stăpânirea iniţială era extrem de încorsetată de altele vecine,
aparţinâtoare unor nobili mărunţi maghiari. Ar rămâne de speculat apartenenţa
regiunii muntoase dinspre masivul Poiana Ruscă, unde informaţia documentară
P:~te extrem de deficitară pentru perioada anterioară mijlocului de secol XV. Dar,
metodologic, ar fi incorect să apreciem că ceea ce nu fusese deloc menţionat în
izvoare, ar fi aoartinut imtnm11t ""'"P:ni11lui Hunerln:m~i.
84

A. A. R~su. Cetatea Haţţgului. Monografie iStoricd şi arheologicd, în Sargetia, XVI-XVU, 19821983, p. 343-344.
82
L. Elekes, Hunyadi, p. 218, nota 4.
83
Hunnuzaki, Documente, IU2, p. 34-35.
84
G. Fejer, Genus, incunabula et vinus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hungariae guhe'lnatoris.
Buda, 1844, p. 231-232.
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Bf Ibidem, p. 164.
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Istoriografia maghiară a discutat îndelung asupra termenului de nova
donatio cu care fuseseră recompensaţi Hunedoreştii în anul 1409. S-a spus că, spre
deosebire de alte danii din epocă, aceea nu fusese o reconfirmare, ci efectiv o
donaţie nouă. Caracterul acestei danii ieşea astfel din nou în evidenţă, alimentând,
odată mai mult, suspiciunile în legătură cu o relaţie specială, de favoare
excepţională, cu regele. Iată că, de foarte curând, Pal Engel a făcut demonstraţia că
ne aflăm în prelungirea unei practici donaţionale inaugurate de către regele
Ludovic I, probabil în anul 1343, practică prin care întregul sistem fusese reformat
în aşa fel încât, indiferent de rudele cele mai apropiate, dania regală îi privea
exclusiv pe titularii înscrişi în actul cedat de rege şi doar pe urmaşii lor direcţi 88 •
Concluzia ar fi aceea că donaţia iniţială a privit o posesiune modestă, lară
nici un fel de caracter excepţional. Acumulările de avere, în principal de pământuri,
au urmat treptat. Ioan de Hunedoara a înţeles foarte repede care ar putea fi
coordonatele unui succes social real. Pe lângă talentele şi serviciile sale militare, sa exersat foarte repede în practicile administraţiei. După unele opinii, semnele s-au
arătat încă pe vremea în care deţinuse slujba de ban de Severin. Atunci a avut loc o
extensiune a teritoriului supus direct banului şi o introducere a demnităţii de
viceban 89 • De obicei, slujbele militare nu aduceau prea mari venituri, dimpotrivă,
implicau cheltuieli chiar şi din averea personală a purtătorilor de cinuri, cheltuieli
pe care respectivii sperau să le recupereze prin noi donaţii dobândite de la rege. Or,
datele pe care le avem la îndemână, ne dovedesc că Ioan de Hunedoara s-a
îmbogăţit cu repeziciune. Care va fi fost sursa acestei averi, este destul de
enigmatic. Nu ne putem gândi decât, eventual, la prăzile de război mai bogate,
datorită succeselor sale. Apoi, pentru rotunjirea averii proprii, a practicat din plin
cămătăria cu zălogiri de pământuri 90 • Până şi regele i-a ajuns astfel dator. Şederea
în banatul de Severin a demonstrat deja excelentele calităţi politice cu care Ioan de
Hunedoara fusese înzestrat, calităţi care aveau să prevaleze totdeaµna asupra celor
militare. Averea sa imobiliară a fost un produs de acumulare rapidă, nicidecum una
favorizată de excepţii.

*

Pentru copilăria şi adolescenţa lui Ioan de Hunedoara, s-a indicat, după
cunoştinţa no..; r.tră, o singură supoziţie, privitoare la educarea sa de către
franciscanii din Haţeg • Nu o vom considera altfel decât o simplă părere, căci nu
are nici cea mai mică bază reală. În plus, mai ştim că franciscanii nu se ocupau cu
educarea odraslelor nobiliare care nu urmau să intre sigur în rândurile lor, iar apoi,
dacă tânărul Ioan ar fi dobândit o şcolarizare într-o mănăstire, nu neapărat la
franciscani, ar fi trebuit să ştie limba latină. Or, bine se ştie, omul politic de mai
târziu, avea serioase deficienţe la acest capitol.
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Acelaşi

danie de la 1409 reprezintă cheia unor alte intrebări legate . de
posibila ucenicie politică timpurie a lui Ioan de Hunedoara. Căci, pe chiar litera
actului regal se întâlneşte o însemnare arhivală de tip relatio, prin care trebuie să
recunoaştem că tatăl lui Ioan fusese familiar al comitelui de Timişoara, italianul
Filippo Scolari de Ozora (= Pippo Spano). Există încă două izvoare care ne
orientează către aceeaşi interpretare. Un izvor italian contemporan, foarte bine
informat, afirma că florentinul aflat în slujba lui Sigismund de Luxemburg, "de
giovanetto allevato", pe Ioan de Hunedoara92 • În sfârşit, o afirmaţie răspicată a
regelui Matia întăreşte presupunerea privind rolul lui Scolari: "acest excelent
comandant l-a învăţat pe tatăl meu primele lucruri din meşteşugul războiului şi sub
severa sa educaţie a devenit mai întâi cel mai viteaz oştean, apoi căpitan''9 3 • În faţa
acestor clare date biografice, nu vedem rostul recurgerii în continuare la fabulaţiile
privitoare la cariera lui Ioan de Hunedoara începută la turci, continuată apoi la
familiile Csăki şi Csanadi, la despotul sârb Ştefan Lazarevici ori alţi potentaţi de Ia
graniţa de sud a regatului 94 • Deoarece de la moartea comitelui de Timişoara, până
la intrarea lui Ioan în slujba directă a regelui este încă un interval oarecare de timp,
speculaţiile la care ne-am referit ar putea să continue. Până acum cel puţin, sursa
acestora a fost Bonfinius. Necesara investigaţie şi punerea în ordine a fost săvârşită
de foarte curând, de către Pal Engel. Au fost trecuţi atunci în revistă Nicolae
Ujlaki, Ştefan Lazarevici, Ali bei Evrenos-oglu, Hermann Cilii, Filippo Scolari,
Dumitru Csupor, episcop de Zagreb, Filippo Maria Visconti, ducele Milanului,
familia Csăki, Francisc Csanadi. Ne mărginim să rezumăm aici concluziile
reputatului nostru coleg, istoric maghiar. Definitiv au fost eliminate numele
comandantului turc şi acela al lui Hermann de Cilii. Ar putea, aşa cum am văzut
ceva mai sus, ca cel dintâi dintre toţi să fi fost Filippo Scolari (t 1426), în slujba
căruia a ajuns prin intermediul părintelui. Momentul este presupus a se fi derulat în
jurul lui 1420. Au urmat apoi perioade relativ scurte, între un an şi maximum patru,
petrecute în slujba lui Ştefan Lazarevici (t 1427), Gheorghe (t 1428-1429) sau
Ladislau Csăki, primul comite de Sătmar, Ugocea şi Crasna, al doilea voievod al
Transilvaniei, apoi, eventual, Ştefan Ujlaki, ban de Macsva (t 1430), fratele mai
vârstnic al lui Nicolae, mai târziu colegul de voievodat al lui Ioan de Hunedoara.
Moartea succesivă a acestor magnaţi explică şi de ce ucenicia a fost atât de
aglomerată de popasuri. Se poate presupune că Ioan de Hunedoara l-a însoţit pe cel
din urmă (Ştefan Ujlaki) în campania împotriva husiţilor, campanie în care şi-a
aflat moartea. Dumitru Csupor a fost mai tânăr decât personajul nostru şi doar el a
fost acela care I-a aşezat în funcţia de episcop al Croaţiei. Ca urmare, s-ar putea
doar bănui că, din aceeaşi familie, a fost vorba despre un frate al clericului, pe
nume Acaţiu (Âkos). Acesta ar fi putut să fie superiorul lui Ioan, îndată după
trecerea sa în slujba regelui (după 1430). Se interferează apoi episodul milanez,
mai bine cunoscut, desfăşurat între decembrie 1431 şi sfârşitul anului 1433. Un

es
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personaj cu numele de Francisc Csanădi nu există însă în acele vremuri sau dacă a
fost, imposibil ca un personaj obscur să fi devenit noul senior al lui Ioan de
Hunedoara, în continuarea celor care decedaseră. Engel bănuieşte că sub numele
lui Francisc Csanadi, menţionat de Bonfinius, se ascunde de fapt raguzanul
Francisc (Frank) Thalloczi. Acesta din urmă a fost ban de Severin în intervalul
anilor 1436-1439. Căderea sa în prizonierat turcesc a permis ocuparea demnităţii de
ban de către Ioan de Hunedoara şi fratele său mai tânăr. Relaţiile dintre cei doi au
continuat, fără resentimente, după eliberarea din robie, fapt care se integreaz.ă
perfect tipului de relaţii descris de către Bonfinius pentru "Csanădi". Frank
Thalloczi şi-a dobândit numele reţinut de cronică prin faptul că, printre altele,
deţinea şi funcţia de comite de Cenad (= Csanăd, I. magh.)95.
Istoriografia a pierdut treptat imaginea corectă a lui Ioan de Hunedoara în
favoarea unei reconstituiri parţiale, care exagera rosturi1e şi succesele sale militare.
Dar, în adevăr, această imagine nu a fost niciodată aceea a realităţii. Să pornim
numai de la observaţia că orice militar, oricât de mari ar fi fost succesele sale pe
câmpul de luptă, nu s-ar fi putut impune ca un şef politic al unui regat, dacă
capacităţile sale politice nu l-ar fi ajutat. Să mai observăm apoi că, din punct de
vedere strict militar, succesele lui Ioan de Hunedoara au fost contrabalansate de
suficiente eşecuri. Itinerariile sale indică faptul că, după ce a ajuns la cârma
regatului, campaniile militare nu s-au înmulţit, ci dimpotrivă, au scăzut din timpul
general al deţinerii slujbelor majore. Dacă nu se recuperează imaginea prioritar
politică a personajului nostru, atunci multe din cele petrecute în vremea sa ar
rămâne greu de înţeles ori cu explicaţii eronate.

*

lumina aprecierilor făcute pe seama începuturilor familiei
Hunedoreştilor, se impune reluarea unei alte probleme, care priveşte felul în care
cetatea Hunedoarei a renăscut din ruina în care se afla. Atât timp cât nu au existat
amenajările-interioare pentru confort, nu ar fi corect să numim monumentul castel.
Reperul sigur de la care pornim este dat de prima atestare a secolului al XV-iea,
atestare care se suprapune peste prima atestare a cetăţii însăşi, în acelaşi veac. Este
vorba despre notarea, la 26 iulie 1446, unui Francisc Diacul, castelan al cetăţii şi
comite al comitatului Hunedoara96 •
Pentru a întări prudenţa, ar fi încă nimerit să ne reamintim că cel de la care
au demarat ipotezele de evoluţie ale cetăţii şi castelului a lucrat în condiţiile
începutului de secol XX, respectiv cu o metodologie, să-i spunem doar neadecvată
cerinţelor actuale, din care a lipsit mai ales interpretarea stratigrafică şi arheologică
foarte riguroasă. Ca urmare, nu credem că greşim dacă lansăm îndemnul şi la
revizuirea acestor capitole de istorie.
În

P. Engel, Hunyadi palyakezdese, în voi. Nobilimea românească din Transilvania, coord. M.
Diaconescu, Satu Mare, 1997, p. 91-105.
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remarca amploarea construcţiilor,_ apoi faptul că, din
prima faz.ă, aparţinătoare familiei urmaşilor lui Voicu, cetatea avea noutăţi
(coridorul de apărare susţinut de contraforturi înalte, sprijinite de arce
semicirculare) care nu fuseseră întâlnite încă în Transilvania, dar considera aceste
lucrări încheiate "curând înainte de anul 1446". Faza următoare, de castel, a fost
7
finalizată, după acelaşi autor, "prin anul 1453''9 • Laszlo Gero observase şi el
caracterul novator al celei de-a doua cetăţi hunedorene, f'ară să insiste asupra
datărilor9 • Pentru Geza Entz, construcţia a început după 1430 şi trebuie să fi fost
încheiată la 1456. Baz.ându-se pe concluziile arhitectului Istvan Moller99, el
considera că defalcarea etapelor de construcţie. comandate de Ioan, faţă de acelea
ale fiului său Matia, sunt date de materialul de construcţie diferit. În primul caz a
fost piatra, apoi s-a folosit cărămida. Tot potrivit acelaşi restaurator citat, Ioan ar fi
realizat două etape importante şi diferite: în primul rând o reclădire a fortificaţiilor,
apoi o creştere a confortiilui, tradusă prin dezvoltarea unui palat, în a cărui sală de
festivităţi, pe unul dintre stâlpi, se găseşte o inscripţie cu numele stăpânului şi anul
1452 100 • În anul 1987, după ce se concluziona că Hunedoara a fost cea mai tipică
cetate "baronială" din regatul Ungariei, construită în cursul celei de-a doua treimi a
secolului al XV-iea, se relua aceeaşi cronologie 101 •
S-a mai luat în considerare şi solicitarea de indulgenţe de pelerinaj la
capela cetăţii (capellam „. in castro), care la 1443 era dedicată Sfintei Fecioare, iar
apoi SfăntuI• Ioan Botezătorul, în 1450 102• Dacă într-adevăr a fost vorba despre
una şi aceeaşi capelă, atunci schimbarea hramului s-ar lega cel mai bine de o
resfinţire cauzată de o radicală reamenajare. Dar, şi în această privinţă părerile sunt
împărţite, căci Oliver Velescu nota ideea existenţei unei prime biserici, lângă
cetate, biserică care a rezistat încă multă vreme, până a nu dispărea complet în
cursul secolului al XVII-lea 103 •
Pentru a concretiza şi mai mult aspectul, ne vom referi la una dintre
ultimele micromonografii ale cetăţii, respectiv aceea a lui Gheorghe Anghel.
Autorul, istoric al fortificaţiilor, şi nu de artă, este de părere că demarajul
şantierului a început doar din vremea voievodală (post 1441) 104 • Imediat în
continuare, jese la lumină o apreciere făcută la adresa celor patru turnuri circulare,
aşezate pe incinta exterioară: ele reprezintă o noutate, adusă de stăpânul cetăţii din
Italia ori Europa Centrală • Din păcate, consideraţiile autorului citat se opreau
aici. După ştiinţa noastră a fost invocată o singură analogie boemă (Welhartitz),
Virgil
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care, se pare, data din prima jumătate a secolului al XIV-lea 106 • Nici un fel de altă
analogie din zonele indicate nu a mai fost citată, dar nici o alta din regatul
Ungariei. Exemplul nu este singular în acelaşi spaţiu geopolitic. Dar şi celelalte
exemple, datează, toate, dintr-o perioadă mult anterioară începuturilor marilor
şantiere de refacere ale Hunedoarei. În aceste condiţii, ar fi extrem de riscant să
punem fără rezerve temei pe ceea ce s-a scris despre cetate.
Cu mare nedreptate, a rămas în afara consideraţiilor privind evoluţia
cetăţii, raportul, aşa sumar cum a fost publicat, al cercetărilor arheologice
întreprinse, între anii 1966-1967, de către Alexandru Bogdan şi Radu Heitel.
Semnat de către primul, raportul demonstrează că cercetările au adus destul de
puţine lucruri noi privind fazele cetăţii, în aşa fel încât o cronologie s-a asamblat în
cea mai mare parte suprapunându-se pe vechile opinii de datare. Cel mai important
lucru însă a fost descoperirea, pe cel de-al doilea nivel de construcţie apărut în
săpături, posterior cetăţii de secol XIV, a unei monede bătute la 1442, de către
regele Vladislav 1107 • Or, acea monedă indica, fără nici un fel de dubiu, că lucrările
de fortificare nu au fost începute nici înaintea emiterii monedei respective, nici "în
jurul anului 1442", ci numai după anul respectiv. Acest câştig nu a fost niciodată
exploatat la valoarea pe care o merita.
Acceptarea fără rezerve a propunerilor istoricilor de artă, împreună cu
acelea ale altor istorici, înseamnă să privim cetatea Hunedoarei ca pe un şantier
continuu, după unele opinii, încă din preajma lui 1430, cu o defazare majoră pe la
mijlocul deceniului cinci. Nimic nu argumentează solid finalizarea construcţiilor la
o dată anumită. Adevărul este că tocmai prima fază, care ne-ar interesa aici, este
cea mai puţin conturată. Pentru presupusa fază de construcţii care a urmat,
pledează, într-o măsură însemnată, şi itinerariile personajului nostru, care itinerarii
dovedesc cât de puţin a zăbovit la Hunedoara 108 • Suntem de asemenea de părere că
din fazele mai târzii ale cetăţii devenite deja castel, s-ar putea defalca o însemnată
perioadă de construcţie a văduvei lui Ioan de Hunedoara, care a rezidat efectiv
acolo (până la moartea sa din anul 1482), şi nu neapărat una asociată de persoana
regelui Matia Corvin, ale cărui construcţii şi interese au fost foarte departe de
acelea ale strămoşilor săi.
Revenind însă, credem că ar fi trebuit în timp demonstrat, în ce măsură,
încă prea puţin însemnatul Ioan de Hunedoara a fost capabil să construiască practic
o cetate nouă, înainte de a fi fost suficient de bogat şi prepotent pentru a-şi permite
acest lucru. În intervalul 1435-1437 se fac referiri la peste două mii de florini de
aur, împrumutaţi regelui de fraţii Ioan, ori pe care ar fi urmat să-i primească pentru
106
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plata unor solde. Suma, importantă, ne face să ne punem întrebarea de ce avere
trebuie să fi dispus atunci pentru a-şi îngădui să refacă, aproape total, cetatea
Hunedoarei. Şi, încă lucru foarte important, cum de această cetatea a fost clădită
într-un mod care nu era deloc comun, nici acelor vremi, nici teritoriului geografic
învecinat.
Acele presupuse construcţii din prima fază nu au fost niciodată, în mod
serios, puse în relaţie cu ce s-a construit sigur în prima jumătate a secolului al XVlea, în arhitectura militară a Transilvaniei. Dimpotrivă, s-a ajuns iarăşi la un
paradox, adică, tot ceea ce mai există, sigur ori bănuit construit în secolul al XVlea, este comparat cu Hunedoara. Dacă privim însă lucrurile îndeaproape,
constatăm că, cel puţin în lumina documentelor, interesul pentru fortificaţii
sporeşte mai ales după mijlocul secolului al XV-iea, stimulat, în mod categoric de
incursiunile turceşti anterioare. Pentru această perioadă, referinţele cele mai
numeroase sunt la cetăţile de pe linia Dunării. Pe cât de bogate sunt referinţele
istorice la aceste cetăţi, pe atât de puţine sunt cunoştinţele noastre despre
monumentele propriu-zise. Există apoi cetatea de la Pescari, care posedă un turndonjon rotund, pe care autorii cercetărilor arheologice de acolo l-au datat la
sfârşitul secolului al XIV-iea - începutul secolului al XV-lea 109 • Cu funcţie identică,
dar cu o datare mai timpurie, s-a înzestrat turnul circular de la Grădeţ 1 io. Este
adevărat că asupra datărilor de la Pescari s-a revenit, după asocierea lor cu
descoperirile arheologice de la Mehadia, unde, în extrema opusă donjonului
hexagonal, a fost descoperit un alt turn cu bază circulară. S-a spus astfel că pentru
Pescari ar trebui avută în vedere o datare după 1428, iar pentru Mehadia, una în
deceniile 4-5 ale veacului al XV-lea 111 • Ceva mai interesantă pare a fi situaţia de la
cetatea Turnu Severin, unde pe latura de est a incintei exterioare, apare un turn al
cărui plan aminteşte de conturul literei greceşti Q. S-a apreciat, din păcate numai pe
baza unor interpretări istorice, că respectivul turn a fost înălţat "după 1419",
respectiv după preluarea cetăţii de către regalitatea maghiară 112 • În discuţia
cronologiei nu avem de ce să evităm referirea la turnurile semicirculare ale cetăţii
Poenari, datate la rândul lor, la mijlocul secolului al XV-lea 113 • Nici pentru istoria
fortificaţiilor Transilvaniei, nu suntem încă în măsură să indicăm cu mare precizie
ce datează cu certitudine din prima jumătate a secolului al XV-iea. Presupunem
doar că a fost vorba despre o lungă perioadă de tranziţie, comună cu încă câteva
decenii ale secolului anterior, care pregătea reînnoirea fortificaţiilor pentru a face
faţă armamentului de foc. Este încă mult prea puţin. În asemenea conjuncturi,
istoriografic nebuloase, este extrem de incorect a vorbi despre certitudini numai la
cetatea Hunedoara.
Şt. Matei, I. Uzum, Cetatea de la Pescari, în Banatica, 2, 1973, p. 154-155.
M. Davidescu, Cetatea Grădeţului, în Drobeta, 1978, p. 114-123.
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Între timp, istoriografia privitoare la fortificaţii a progresat într-un
asemenea mod în care să ne permită încercarea de integrare a cetăţii de la
Hunedoara într-un anume ansamblu evolutiv general. În primul rând, constatăm că
în regatul Ungariei, nobilimea măruntă sau de mărime mijlocie, - aşa cum fuseseră
Hunedoreştii până prin 1441, - a construit în secolul al XV-iea rezidenţe pe care le
denumeau adesea castellum-uri. În concret acestea se prezentau ca un ansamblu
constructiv în care intra un corp de locuire, foarte adesea de formă alungită, o
capelă şi elemente de fortificaţie, care oscilau între un simplu gard de palisadă şi o
curtină de piatră. Acestea au fost majoritatea construcţiilor noi, din prima jumătate
a secolului al XV-iea. Abia după mijlocul secolului al XV-iea, cetăţile vechi, în
care intra şi Hunedoara, au fost transformate după concepţiile arhitectonice noi.
Exemplele citate din graniţele vechiului regat al Ungariei, sunt numeroase: Spissky
hrad, Trencin, Lietava, Strecno (Slovacia), Csăvâr, Fiizer, Solm6 (Ungaria). Ne
mai interesează încă să inserăm aici că nu se ştie încă cu precizie procesul de
(re)asimilare a turnurilor rotunde (nu sub formă donjoanelor, ci de rondele,
barbacane sau bastioane) 114 • În aceleaşi vremuri, turnurile rotunde sunt aproape
inexistente în Moravia 115, Boemia, unde apar, încă destul de rar, după mijlocul
secolului 116, la fel ca în toată Germania. Ieşirea din impasul dat de insolitul
turnurilor de curtină de la Hunedoara pare că se poate realiza dacă urmărim o alte
origine a meşterilor. După câte ştim, se pare că nimeni nu a privit mai atent spre
Italia şi arhitectura ei militară contemporană primei jumătăţi a secolului al XV-iea.
Or, informaţiile sunt elocvente în a dezvălui că Francesco Sforza a refăcut Milanoul distrus în urma războaielor cu Veneţia, dispunând manşonarea turnurilor de
incintă vechi, cu baze rectangulare. După acest eveniment de istorie militară,
exemplul său a fost repede urmat de alţi oameni politici 117 • Deci pare foarte
probabil ca turnurile Hunedoarei să fi apărut imitându-le pe cele italiene, cu atât
mai mult cu cât relaţia lui Ioan de Hunedoara cu Francesco Sforza este una
timpurie şi notorie. Dacă mai adăugăm faptul că o serie de ingineri militari italieni
îşi aveau lucrările în biblioteca lui Matia Corvin 118 , lucrări care, în parte cel puţin,
au putut fi şi moştenite de la părinte, atunci relaţia pe care o urmărim pare să aibă
noi temeiuri.
Oricum, suntem de părere că, cel puţin din punctul de vedere al
interpretărilor istorice, ar fi prea mult ca să ne imaginăm că înainte de ascendenţa
sa la funcţia de guvernator, Ioan de Hunedoara şi familia sa au fost în măsură să
ridice o fortificaţie de o asemenea amploare şi care, în acelaşi timp, să utilizeze
noutăţi tehnice pe care majoritatea cetăţilor contemporane ei nu le conţineau încă.
Contactele pe care Ioan de Hunedoara le-a avut cu performanţele de vârf ale
114

I. Feld, Das castrum des 15. Jahrhunderts als Forschunsproblem, în Castrum Bene, Budapest, 2,
1990, p. 30-31.
115
M. Placek, z. Mennsky, Die Burgen Măhrens im Spătmittelalter, în Castrum Bene, Budapest, 2,
1990, p. 276-295.
116
T. Durdik, Abriss der Entwicklung der bohmischen Burgen im 15. und am Anfang des 16.
Jahrhunderts, în Castrum Bene. Budapest, 2, 1990, p. 321-339.
117
A. Cassi Ramelli, Architecture militare en /talie, în /BI. Bulletin, 29, 1971, p. 12-14.
118
Jolăn Balogh, Magyarorsuigi Renaissance, Budapest, 1953, p. 16.
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arhitecturii militare din Italia s-au petrecut la vremea în care era un personaj mult
prea neînsemnat sau prea sărac pentru a materializa un proiect transferat de acolo.
Pe lângă construcţiile propriu-zise, cetatea şi castelul de la Hunedoara au
avut o anume zestre, despre care referinţele istoriografice vorbesc extrem de puţin.
Se cunoştea o piesă excepţională, întreagă; respectiv o cahlă cu cavaler în turnir,
aşezat sub un superb ancadrament gotic, care a fost găsită cu prilejul şantierelor de
restaurare de la începutul veacului 119 • Piesa a dispărut între timp fără urme. Alte
descoperiri de cahle, cu destule detalii mai sunt semnalate şi în anul 1870 120 • Pentru
prima piesă s-ar putea spune că aparţine unei perioade care se fixează foarte
aproape după decesul lui Ioan de Hunedoara, despre celălalt grup, doar că
aparţineau vag secolului al XV-lea. Nici un fel de cercetări mai noi nu ne-au ajutat
să avem la dispoziţie noutăţi pe baza cărora să precizăm dacă sobele, cele mai
sigure elemente de utilizare ale unor spaţii nobiliare, au fost sau nu montate din
timpul care ne interesează aici.
Ceea ce este încă sigur, este că, indiferent de câtă investiţie a fost făcută în
cetate, în vremea lui Ioan de Hunedoara, probabil şi datorită unor şantiere continue,
ea nu a devenit niciodată o adevărată rezidenţă folosibilă. Vom mai adăuga încă o
apreciere care rezultă din poziţia periferică a localităţii faţă de marile căi de
comunicaţie. Atât timp cât a rămas în funcţii politice cheie, Ioan de Hunedoara a
preferat întotdeauna mai mult Timişoara 121 • În aceste condiţii, investiţia în castelul
familiei însemna poate numai asigurarea pentru timpurile care ar fi putut să vină,
într-un viitor oarecare, timpuri pe care, personajul nostru nu le-a mai apucat din
cauza morţii.

Die Anfânge der Familie von Hunedoara
(Zusammenfassung)
Die erste wieder aufgenommene Frage ist jene des Namens des ersten
groj3en Vertreters der Familie von Hunedoara (Hunyadi). Es ist wohlbekannt, daj3
die rumănische Historiographie iiblicherweise den Namen Iancu von Hunedoara
beniitzt. Dieser heutige Gemeinplatz ist das Ergebnis einer iiberraschenden
Konjunktur die, wegen Abswesenheit oder Unzugănglichkeit zu einigen der
Zeitgeschichte gehorenden Daten, in allen Einzelheiten kaum verstanden werden
kann.Dem năheren Beobachter der ersten Hălfte des 15. Jh. ist es bekannt, daj3
keine einzige Lateinische Urkunde den Namen unseres Helden anders als Ioan von
Hunedoara wiedergibt. Demzufolge hătte die Frage sehr einfach Lauten sollen:
dieser war der im betreffenden Zeitalter sogar vom Besitzer gebrauchte Name, also
wăr keine zusătzliche Verbesserung, Verdoppelung oder Umdeutung notig
gewesen. Laut Erărterungen (Şt. Pascu, C. Mureşanu), sei der Name durch den
119
I. Moller, op. cit. (vezi nota 99), p. 87, fig. 55; V. Vătăşianu, op. cit. (vezi nota 97), p. 754, fig.
721.
120
A. A.Rusu, Cahle din Transilvania (//), în Arheologia Medievală, l, 1996, p. 125.
121
Vezi în acelaşi sens, A. Kubinyi, Nagybirtok es făuri rezidencia Magyarorszagon a XV. szazad
kozepetol Mohdcsig, în A Topolcai varosi Muzeum kOzlemenyei, Topolcsa, 2, 1991 (1992), p. 214.
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serbischen Weg in der rumănischen Historiographie eingedrungen. Trotzdem ist
die Năherung zwischen dem ungarischen Janos und der Form Janko sehr
durchsichtig. Man analysiert den Zusammenhang in welchem im 15. Jh. die Form
Ianco benutzt wurde, und man kommt zur Schluj3folgerung, daj3 diese Form mit den
Rumănen, ob innerhalb oder auj3erhalb des ungarischen Konigreiches lebend, so
gut wie nichts zu tun hatte. Die durchgefahrte historiographische Untersuchung
bringt die Tatsache zum Vorschein, daj3 die Mehrheit der rumănischen Historiker
bis zum Jahr 1956 die Variante „Ioan von Hunedoara" gebraucht haben, spăter
aber nicht nur das Bild eines Volkshelden, sondem auch ein Volksname, der
zufăllig zuhanden war, angefertigt wurden, wahrscheinlich um die Bestătigung
dieser Personlichkeit in der Geschichte, den Anspruchen des historischen
Materialismus gemăj3, zu rechtfertigen. Der name wurde dann in allen
Schulbuchern ubernommen, und so tief eingewurzelt, daj3 heutzutage, da seine
Unrichtigkeit vom historischen Standpunkte und die Tatsache, daj3 er
wahrscheinlich empfohlen war, bewiesen wurden, noch weiter das Risiko besteht,
daj3 das Unvertrauen und die Gewohnungskraft die ursprungliche Form des
Namens ablehnen.
Eine der interessantesten Fragen ist die der Ethnie des Ioan von
Hunedoara. Da sollte der Unterschied gemacht werden zwischen der Herkunft des
Helden und dem eigentlichen Stande im Gipfelpunkt seiner politischen
Auszeichnung. Wird dieser Unterschied nicht operiert, so unendlichen
Forderungen: wem gehort unsere Gestalt eigentlich, den Rumănen oder den
Ungarn? Aus der Analyse der aufgezeichneten Beispiele eifolgt klar, daj3. die
besprochene Personlichkeit ăuj3erst gelegentlich und abhăngig vom Zweck der
historischen lnterpretation behandelt wurde. Das Ergebnis ist eine allgemeine
Konfasion: far wen ist Ioan von Hunedoara Rumăne (er war es nicht!) undfar wen
ist er nicht, wann war (er war es nicht!) und wann war er nicht Rumăne? Die
narativen Quellen beharren unzweifelhaft auf seine rumănische (walachische)
Herkunft. Unter keinem Umstand hatte diese ăuserst sichere und von emsten
Historikem wenig bestrittene Herkunft Nachfolgenfar seine Stellung an der Spitze
des ungarischen Konigreiches. Kein Gegensatz wird hervorgebracht, hingegen ist
eine selbstverstăndliche Vereinbarkeit oder ein Ubersehen jedwelcher politischen,
eigentumlich rumănischen Ladung ersichtlich, um Ioan von Hunedoara mit den
/nteressen, der Politik und allen Begebenheiten des Staates an dessen Fuhrung er
Unsere Schluj3folgerung lautet ungefăhr
gelangte zu identifizieren.
folgendermaj3en: Ioan von Hunedoara gehort einer mittelalterlichen Gessellschaft,
in welcher die ethnische Herkunft nicht bedeutend war. Aus diesem Grunde
begingen und begehen weder die Rumănen, noch die Ungam einen Fehler, wenn
sie ihnfur sichfordern, er gehort ihnen in gleichem MaBe.
Seit wann aber der Katholizismus der Familie von Hunedoara datiert ist
unmoglich festzustellen. Er scheint von einem neulicheren Datum, bzw. aus der
Zeit des Voicu von Hunedoara, herzukommen. Dieser letztere Name hătte
wahrscheinlich anders gelautet, wăre er katolisch getauft gewesen. Heute wissen
wir, daj3 der Obergang zur neuen Religion nicht einzelartig unter den Mitgliedern
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der mittelalterlichen rumănischen Elite war und nicht unbedingt die Ănderung der
Ethnie miteinbezog.
ĂujJerst unklar bleibt weiterhin die genaue geographische herkunft Voicus
Familie. Die Ungenauigkeit des Schenkungsbriefes von 1409 hat die Frage der
Herkunft der Familie rătselhaft gelassen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dajJ die
Ortschaft Hunedoara frufer Komitatshauptort und măglicherweise Sitz der
kăniglichen Burgherren gewesen war, aber deswegen kann niemand mit Sicherheit
behaupten, dajJ es dazuorte ein Knesat gefahrt von den Vorfahren oder sogar von
den NutzniejJem der Schenkung von 1409 gegeben hat. Da die Anfănge der
Kănigsvorfahren noch ziemlich nahe standen, scheint es uns, dajJ eine der im
Zusammenhang mit Ioan von Hunedoara in Umlauf gesetzten Sagen entweder
wahr ist oder wenigstens einen Wahrheitkem enthaltet. Erinnern wir uns, dajJ es
sich um zwei Grundgedanken handelte: eine măgliche Bastardeherkunft oder eine
walachische Herkunft des Kănigs.
Die Blutverwandten und jene durch Verschwăgerung des loan von
Hunedoara werden ferner verfolgt. Dann werden die Knesen von Cinciş
besprochen, und, au/grund der Analyse einer Urkunde von 1429, wird uber die
Rumănen aus Hatzeg (Gradişte-Sarmizegetusa, Densuş, Clopotiva) und Zarand
(Hălmagiu) debattiert.
Der Anteil der urspriinglichen kăniglichen Stiftung wurde gerechnet, und
er war viei bescheidener als man ihn ii.blicherweise vermutet (auf keinen Fall
betrug er Dutzende von Dărfern, Markplătze, eine Burg, Gold- und
Eisenbergwerke usw.). Die Hunedoara Domăne wurde vom Standpunkt der
Akkumulationen die gegen Mitte des 15. Jh. stattfanden analysiert. Ăhnlicherweise
betrachtet man das SchlojJ und seine baukii.nstliche Geschichte, indem man die
Anwesenheit einer, wahrscheinlich erst nachdem loan von Hunedoara Woiwode
Siebenbii.rgens wurde, erăffneten, ununterbrochenen Baustelle bestătigt.
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Ţara

(cu cetatea) Făgăraşului•
Ioan-Aurel Pop

Ştefan Mailat (circa 1502-1550) 1, domn liber al Ţării Făgăraşului, voievod al
Transilvaniei şi comite al secuilor, a fost, alături de Iancu de Hunedoara, Bartolomeu
Drâgfi sau Nicolaus Olahus, unul dintre înalţii demnitari de origine română din
Transilvania şi Ungaria2 • Spre deosebire de ceilalţi, destinul lui Mailat este legat
strâns de cel al cetăţii şi Ţării Făgăraşului.
Ştefan Mailat a fost fiul boierului Mailat "Valahul" din Comăna de Jos.
Acesta din unnă a fost numit de la un timp Matia Mailat şi a devenit stolnic al regelui

Vladislav II (1490-1516), la curtea din Buda, fiind recunoscut de suveran în 1509 ca
posesor al moşiei Zwnyozegh sau Ţânţari (azi Dumbrăviţa), din comitatul Alba (dar
situat între Braşov şi Făgăraş). Odată cu trecerea la catolicism (1511 ), Matia Mailat
şi copiii săi - Comşa, Negoiţă, Ioan, Dumitru, Zehan-Ştefan, Marta - primesc noi
posesiuni. Ca toţi românii transilvani ridicaţi la un rang superior în societatea stărilor,
Ştefan Mailat va avea mereu o dublă identitate: întâi cea de român ortodox (în cazul
nostru şi boier), dobândită prin naştere şi apoi cea de nobil ungar catolic (şi, de la o
vreme, chiar calvin), primită ca unnare a adaptării la realitatea social-politică a ţării
de atunci3. Până şi numele său a fost dublu, deoarece sunt mărturii că acasă, între ai
săi, i se spunea Zehan sau Stan 4 • Nici tatăl său nu apare în documente înainte de
trecerea la biserica romană decât cu numele de Mailat de Comăna sau Mailat
Românul de Comăna, "boier al ţării Făgăraşului". La scurt timp după trecerea la
confesiunea catolică, calitatea de nobil este tot mai mult evidenţiată în detrimentul
1relei de boier, iar numele de Matia apare tot mai des înaintea celui de Mailat5•
Inclinăm să credem că acest nume de Matia - neobişnuit în onomastica românească a fost dobândit de Mailat senior odată cu botezul catolic, petrecut poate chiar în ziua
de 24 februarie (1511 ), zi închinată apostolului Matthia în calendarul catolic. La fel
s-au întâmplat lucrurile cu viitorul rege Matia Corvinul, născut la 24 februarie 1443,
la Cluj. Tot cu ocazia trecerii la ritul latin, micul Zehan va fi fost rebotezat Ştefan.
• Mu1tumim şi pe această cale Fundaţiei "M. H. Elias" a Academiei Române pentru bursa acordată
în vederea cercetărilor în arhivele vieneze.
1
Vezi, între altele, Bela Majlath, Majlad Istvan, Budapest, 1889; Augustin Bunea, Stăpânii ţării Oltului,
Bucureşti, 1910; Octavian Popa, Ştefan Mailat, Domnul Făgăraşului (1502-1550), în Tara Bârsei, III,
1931, nr. 5, p. 403-412; III, 1931, nr. 6, p. 506-525; IV, 1932, nr. 1, p. 13-25; IV, 1932, nr. 2, p.
152-159; IV, 1932, nr. 4, p. 347-359; IV, 1932, nr. 6, p. 483-489; Idem, Ştefan Mailat, Braşov, 1932 (se
va cita în continuare serialul din "Ţara Bârsei"); Pavel Binder, Ştefan Mailat (circa 1502-1551). boier
român şi nobil transilvănean. Date despre românitatea lui, în Studii. Revistă de istorie, 25, 1972, nr. 2,
p. 301-309.
2 Pentru o listă cvasicompletă a acestor demnitari, vezi Ioan Drăgan, Nobili români în viaţa instituţională
a Transilvaniei şi Ungariei până la 1526, în voi. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu,
la împlinirea vârstei de 70 de ani, îngrijit de Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 1998, p. 85-114.
3
Pentru această dublă identitate, vezi P. Binder, op. cit. (vezi nota 1), passim.
4
Un document emis la 16 august 1511 îl numeşte încă pe Ştefan cu numele de "Zehaan, fiindcă trecerea
la ritul latin abia se produsese. Cf. Ioan cavaler de Puşcariu, Fragmente istorice despre boierii din Ţara
Făgăraşului, Sibiu, 1907, p.77-81, nr. XXXI.
5
Vezi Bela Majlâth, Oklevelek May/ad Istvan tortenetehez, l; în Tărtenelmi Tar, 1891, fasc. IV, p.
624-632.
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Nu există nici o dovadă clară despre o altă origine decât cea făgărăşeană a familiei
Mailat6 • Dimpotrivă, calitatea de boieri - nedobândită de la regii Ungariei, ci
moştenită de la domnii Ţării Româneşti7, de pe când aceştia stăpâneau Făgăraşul alături de alte mărturii pledează ferm pentru originea locală (din ţara Oltului) a
familiei.
Ştefan Mailat s-a mişcat în tinereţe în anturajul regelui Ludovic II
(1516-1526), care i-a fost şi naş la menţionatul său botez catolic, a fost în relaţii
foarte bune cu Nicolaus Olahus, secretarul regal şi marele umanist şi a ajuns cumnat
al lui Toma Nâdasdy, viitorul palatin al regelui Ferdinand de Habsburg8 • În 1525,
tânărul boier şi nobil făgărăşean era prim "stolnic" (magister coquinae) şi, în 1526,
"po~stelnic" şi "logofăt" (cubicularius et dispensator noster) la curtea regelui Ludovic
II. In această din urmă calitate, el ia parte la lupta de la Mohâcs (29 august 1526),
încercând zadarnic să salveze regatul, scapă ca prin minune şi duce la Buda vestea
dezastrului.
Din 1526, Ungaria a avut doi regi, anume pe Ioan '.Zapolya, fost voievod al
Transilvaniei şi pe Ferdinand de Habsburg. Ştefan Mailat, alături de Toma Nâdasdy,
Ioan Zalay şi de mulţi alţii, se declară adept al lui Ferdinand, cu speranţa că apropirea
de Carol Quintul va salva ţara de asalturile otomane şi cu gândul la multele avantaje
personale viitoare. Ca urmare, Mailat este răsplătit de Ferdinand cu titlul de domn al
Făgăraşului in spe şi ajunge efectiv comandant - împreună cu Zalay - al cetăţii Pojon
(Bratislava). Dm acest moment ( 1526), până la ocuparea de către turci a Ungariei
centrale (1541) - şi chiar mai târziu - destinul ţării va fi zbuciumat şi tragic, iar
nobilii transilvăneni vor trece adesea dintr-o tabără în alta, după cum le dictau
interesele9 • Este ceea ce observă şi cronicarul contemporan, G. Szeremi, când arată
că "aceşti transilvăneni îşi schimbau adesea credinţa lor, când spre regele Ioan, când
spre Ferdinand"'°. Mailat însuşi a avut o astfel de conduită: în 1528, după un an şi
jumătate de slujbă pentru Ferdinand, el trece de partea lui Zapolya, dar în scurt timp
revine alături de Habsburg; la sfărşitul anului 1531, prin unele acţiuni, pare să fie
iarăşi de partea lui Zapolya, pentru ca în I 533 să se manifeste din nou drept aderent
al lui Ferdinand; la 1534, trece alături de Ioan Zapolya, iar adunarea stărilor din 28
octombrie, acelaşi an, îl alege voievod al Transilvaniei, funcţie pe care o deţine până
în 1540 (în anii 1539-1540 a avut drept coleg de voievodat pe Emeric Balassa); în
1540, înainte de moartea regelui Ioan, Ştefan Mailat revine alături de Ferdinand. In
vara anului 1541, în urma unor uneltiri ale inamicilor (Gheorghe Martinuzzi, Petru
Rareş, turcii şi alţii), Mailat este prins şi dus la Constantinopol, unde moare în 1550,
după o detenţie de circa zece ani. Mulţi l-au numit trădător şi făţarnic, dar şi patriot,
6 s-a sugerat, pe bai.a unei coincidente de nume, că Mailateştii făgărăşeni ar proveni din Banat. Vezi
ibidem, p. 621-624; P. Binder, op. cit. (vezi nota 1), p. 302.
1
Regii Ungariei nu au conferit niciodată calitatea de boier şi nici pe cea de cnez în evul mediu (secolele
XIII-XV), ci, în multe cazuri, au recunoscut tacit sau prin documente scrise această calitate, provenită din
specificul unui feudalism local românesc, de model bizantino-slav.
8
Pentru biografia lui Ştefan Mailat, date relativ complete se găsesc la O. Popa, op. cit. (vezi nota 1),
fassim.
Pentru exemplificări, vezi Ioan-Aurel Pop, Mărturii documentare privind nobilimea din Haţeg în
conflictul dintre Ioan Zapolya şi Ferdinand de Habsburg, în A/IA Cluj-Napoca, XXVI, 1983-1984, p.
333-343.
10
G. Szeremi, Epistola de perdicione regni Hungarorwn, 1484-1543, Pest, 1857, p. 299.
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dornic de salvarea ţării sale. La un moment dat, scârbit, alături de alţii, de luptele
intestine care aduceau ruina regatului, Ştefan Mailat s-a aflat între liderii unei "ligi a
patrioţilor", care-I voia drept rege pe acela dintre cei doi rivali care ar putea salva şi
apăra patria, care ar fi capabil de fapte, nu doar de vorbe. Nu este mai puţin adevărat
că, pe fondul rivalităţilor interne şi externe, domnul Făgăraşului s-a gândit serios şi la
desprinderea Transilvaniei de Ungaria şi la transformarea sa într-un principat condus
de el însuşi.
De-a lungul vieţii, boierul (şi nobilul) Mailat a purtat cu mândrie constantă
un singur titlu, anume acela de "liber domn al Ţării Făgăraşului" (Liber dominus
Terrae Fogaras) sau "domn veşnic al Ţării Făgăraşului" (perpetuus dominus Terrae
Fogaras). Cetatea şi ţinutul Făgăraşului i-au fost lui Mailat adevărata ţară, adăpostul
perpetuu, scutul de apărare în momentele dificile. Nicolaus Olahus scrie despre
Făgăraş: "Cetatea aceasta este ca şi un mic ducat. Supuşii ei sunt boierii români, care
îl ascultă (respectă, cinstesc) pe domnul cetăţii ca pe un principe 1111 • La momentul
când scria Olahus, acel domn respectat ca un principe, la care se gândea umanistul,
era tocmai Mailat. El a stăpânit mtr-un fel sau altul Făgăraşul - cea mai puternică
cetate din sudul Transilvaniei şi domeniul său - între 1528 şi I 54 I. Demersurile
românului pentru dobândirea cetăţii au început încă din 1526, după moartea regelui
Ludovic II la Mohâcs. Atunci, Ştefan Mailat, Toma Nâdasdy şi Ioan Zalay s-au
prezentat cu tezaurul regal (capturat după ascunderea sa de către Ioan Bomemissza la
Pojon) înaintea lui Ferdinand la Buda. Drept răsplată, lui Mailat i se promite
Făgăraşul, pe care-l doreau însă şi saşii (care aveau danie regească în acest sens de Ia
1472) şi Nicolae Gerendi, episcopul Transilvaniei. Însă făgărăşeanul insistă cu
mijloace variate pe lângă suveran, pentru atingerea scopului său 12 • s-au păstrat două
documente date la 12 martie 1527 (infesto beati Gregorii pape) 13 , prin care Ştefan
Mailat se angaja "pe credinţa, omenia şi onoarea sa" să rest1tu1e oricând va fi nevoie
cetatea· Făgăraşului regelui Ferdinand, adică "domnului meu preamilostiv" (vezi
anexa). Unul din documente este mai dezvoltat; prin el, "familiarul curţii regeşti
mărturiseşte şi promite" regelui, "sub credinţa şi cuvântul de bun bărbat şi omenia
mea", c~ primind cetatea Făgăraşului numai spre paz.ă (suprav~ghere), atunci când
ea va fi cerută înapoi, el o va reda şi restitui în mâinile maiestăţii sale sau ale
trimisului său, "îară întârziere, excepţie, tergiversare sau orice altă scuză" şi îară
"vicleşug şi înşelăciune sau orice altă manevră obscură". Al doilea înscris este un
angajament similar, dar mai scurt (o variantă a celuilalt). În el, emitentul, adică
Ştefan Ma.Hat, nu m.ai aminteşte că cetatea i-a fost încredinţată doar în "custodie"
(paz.ă), ci promite numai că o va restitui regelui, "fără nici o contradicţie", când
acesta o va cere înapoi. Cele două variante arată dorinţa boierului din Comăna de a
avea în orice condiţii Făgăraşul. Nepornenind în a doua variantă preluarea cetăţii
11
Nicolaus Olahus, Hungaria_et Atila, ed. A. F. Kollarius, Vindobonae (Viena), 1763, cap. XV, paragr.
V; Maria Holban, Călători străini despre Ţările Române, voi. I, Bucureşti, 1968, p. 493; Umanistul
Nicolaus Olahus (Nicolae Românul) (1493-1568). Texte alese, studiu introductiv şi note de I. S. Firu,
Corneliu Albu, Bucureşti, 1968, p. 124. Despre structura socială şi etnică românească a Ţării
Făgăraşului, similară structurii ţării Româneşti, vezi David Prodan, Boieri şi vecini în Ţara Făgăraşului
în secolele XV/-XVJI, în Ali Cluj, VI, 1963, p. 161-312.
12
O. Popa, op. cit. (vezi nota 1), 1931, nr. 5, p. 410-412.
13
Osterreichisches Staatsarchiv. Abteilung 1: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Viena, fond Hungarica, cutia
8, pachet A, f. 6lr, 62r.
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doar spre supraveghere sau pază, Mailat spera desigur să i se accepte calitatea de
"domn" sau stăpân al Făgăraşului.
Speranţele boierului de la Comăna, ajuns familiar al curţii regeşti, nu s-au
împlinit întocmai acum, dar s-au apropiat de împlinire. În I 527, regele Ferdinand dă
prin act scris jumătate din cetatea şi domeniul Făgăraşului lui Ştefan Mailat, cealaltă
jumătate revenind lui Toma Nadasdy. Dania era însă teoretică, deoarece Ferdinand şi
partida sa nu controlau regiunea respectivă din estul regatului. În aprilie 1528,
căpitanul de atunci, Nicolae Tomori, predă cetatea în mâinile lui Petru Pereny,
voievodul Transilvaniei, aderent încă al lui Zapolya. Pereny informează adunarea
ţării şi pe Ferdinand despre acest fapt, dar adunarea roagă pe Habsburg să nu decidă
soarta cetăţii fără consultarea stărilor transilvane. Ferdinand mai face însă un act
ferm de danie în favoarea lui Mailat în 1528. Donatarul nu este însă prea încântat de
toate aceste promisiuni şi danii teoretice, din moment ce el nu poate intra efectiv în
stăpânirea patrimoniului său. În acest moment, făgărăşeanul trece la Zapolya, care,
imediat, îi donează şi el cetatea şi domeniul. La 2 iulie 1528, Mailat comunică
braşovenilor că a intrat în posesia efectivă a Făgăraşului şi că are voinţă şi bani să-)
ţină în mâinile sale 14 • Văzându-se stăpân pe domeniul dorit cu atâta insistenţă,
"domnul" Mailat trece iarăşi la Ferdinand, pe care-l sprijină împreună cu armata sa
formată din boieri şi supuşi români. După înfrângerea ferdinandiştilor de către oştile
moldovene la Feldioara (22 iunie 1529), Mailat se refugiază la Făgăraş, unde îşi
găseşte adăpost sigur. La fel se întâmplă şi în I 530, când, după încercarea nereuşită
de a-l pune domn în Ţara Românească pe Moise Vodă şi după o captivitate grea,
scapă ajutat de făgărăşeni, care-l aduc între zidurile cetăţii 15 • Acuzat că ar vrea să ţină
singur Făgăraşul (în februarie 1531, Habsburgul da act de donaţie pentru cetate lui
Mailat, Nadasdy şi Zalay) şi incomodat de faptul că Ferdinand nu poate controla
Transilvania, Mailat se alătură iarăşi aderenţilor lui Zapolya. Cu ajutorul cumnatului
său Nadasdy, boierul de la Comăna rămâne practic stăpânul cetăţii şi al domeniului.
După dobândirea calităţii de voievod al Transilvaniei (1534), stăpânirea lui Mailat la
Făgăraş devine şi mai puternică. Şi-a constituit aici o advărată curte, cu o cancelarie
dispunând de dieci pricepuţi în scrierea latină şi chirilică 16 • În timpul voievodatului
său transilvan, domnul Făgăraşului a stăpânit cetatea şi domeniul m relativă linişte.
Abia la 15 august 1539, ameninţat, după intrigile lui Gheorghe Martinuzzi, de oastea
trimisă de Zapolya, Mailat se închide în cetate 17 . Aceasta este asediată dar, ca de
fiecare dată, rezistă şi trupele trebuie să ridice asediul. În 154_0, regele Ioan Zapolya,
bolnav, porneşte el însuşi spre Făgăraş, asediat din nou. lnsă, la 18 iulie 1540,
suveranul moare la Sebeş. Martinuzzi ordonă intensificarea asediului, în vederea
prinderii domnului Făgăraşului, dar nu obţine rezultatele scontate. Mailat, cu
sprijinul făgărăşenilor, al unor magnaţi din Ungaria, la scutul promisiunilor lui
Ferdinand, dorea mai mult ca oricând desfacerea Transilvaniei de Ungaria şi
organizarea ei într-un principat condus de el însuşi. Numai că planurile marilor
puteri, Il}ai ales ale Imperiului Otoman, erau altele.
ln vara anului 1541, trupele turceşti, însoţite de cele ale domnilor Ţării
Româneşti (Radu Paisie) şi Moldovei (Petru Rareş), trec în Transilvania, împotriva
14

E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XVil, p. 305, nr. DLX.
O. Popa, op. cit. (vezi nota I), 1931, nr. 6, p. 509-510.
16
P. Binder, op. cit. (vezi nota I), p. 306.
17
O. Popa, op. cit. (vezi nota I), 1932, nr. I, p. 24.
15
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lui Ştefan Mailat. Lor li se alătură şi unele unităţi ardelene şi, cu toţii, înconjoară
cetatea Făgăraşului. Lui Mailat i se întinde o cursă, mai ales prin concursul lui Petru
Rareş 18 ; este atras afară din cetate, capturat (iulie 154 I) şi apoi întemniţat la
Constantinopol, unde avea să moară în decembrie 1550.
Ştefan Mailat a fost o personalitate puternică, specifică unei lumi frământate
din epoca Renaşterii şi Refonnei, când soarta Europei Centrale era în dispută şi în
schimbare. Era foarte greu de prevăzut spre care dintre competitori va înclina
balanţa. De aceea, "domnul liber al Ţării Făgăraşului", alături de foarte mulţi dintre
contempor~nii săi, a oscilat între Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya, ambii
ajunşi în 1526 regi ai Ungariei. Ştefan Mailat a trecut dintr-o grupare în alta cu
oarecare seninătate şi chiar eleganţă, dornic de propria mărire, de păstrarea şi
creşterea averii personale şi, uneori, în momente cruciale, preocupat şi de soarta ţării.
Unele treceri ale lui Mailat dintro tabără în cealaltă au fost doar fonnale, iar altele
au părut detenninate chiar de posibilitatea menţinerii stăpânirii asupra Făgăraşului.
În general, nu a fost privit de opinia publică drept trădător, ci, mai degrabă, drept
duplicitar şi versatil, capabil de adaptare rapidă, în situaţii neprevăzute. In contextul
epocii, toate acestea apăreau mai mult drept calităţi decât defecte. Ştefan Mailat a
avut o viaţă zbuciumată şi instabilă, plină de multe dicontinuităţi, dar a păstrat o
constantă până la 154 I, anume stăpânirea cetăţii şi domeniului Făgăraşului, adică a
locului de origine, de unde şi-a extras adesea, în momentele cruciale, forţa de
rezistenţă şi de supravieţuire.
ANEXA!:

Kapornak, 12 martie 1528
Mai/a/, familiar al curţii regale, promite lui Ferdinand de Habsburg că,
primind cetatea Făgăraşului numai pentru pază sau păstrare, este gata S-o înapoieze
suveranului său când acesta i-o va cere.
Ştefan

Ego, Stephanus Maylad de Zwnyozegh, aule regie farniliaris,/ fateor et
prornitto per presentes litteras, sub fide ac verbo/ boni viri et humanitate mea, quod
quandocumque regia maiestas/ Hungarie et Bohernie etc., dorninus meus
clementissimus, castrum/ Fogaras, quod solum in custodiam a maiestate sua recepi/ a
me repetierit, illud eidem maiestate regie vei ei quem/ rnichi maiestas sua ad hoc
deputabit,/ sine mora, excepcione, tergiversacione aut alia quacumque excusacione/
reddere, rennunctiare et ad manus eiusdem maiestatis sue/ restituere volo, dolo et
fraude aut quavis alia sinistra/ rnachinacione in hiis postpositis penitus et semotis,/
harum litterarum testimonio manu mea propria scriptarum/ sigiloque mei anullaris
impressione munitarum.
Datum/ in Kapomak, in festo beati Gregorii pape, anno/ Domini rnillesimo
quingentesimo vigesimo octavo.
Originalul, pe hârtie, cu pecete inelară aplicată sub text, se află la ăsterreichische
Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.fond Hungarica, cutia 8/A.f 6lr.
Ediţie: Fr. Schuller, Urkundliche Beitrage Geschichte Siebenbiirgens von den Schlacht bei

18

Maria Holban, op. cit. (vezi nota 11), p. 218.
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Mohacs bis zum Frieden von Grosswardein, în Archiv des Vereines fiir Siebenbiirgische Landeskunde,
XXVI, 1894.fasc. /, p. 266-267 (cu greşeli).

ANEXA2:
Kapomak, 12 martie 1528
Mailat, familiar al curţii regale, promite lui Ferdinand de Habsburg că va
restiui cetatea Făgăraşului atunci când suveranul i-o va cere.
Ştefan

Ego, Stephanus Maylad de Zwnyozegh, aule regie familiarisj fateor et
prornitto per presentes quod, quandocumque regia maiestas, dorninus/ meus
clementissimus, castrum Fogaras repetierit, sine/ ulla contradictione, restituere volo,
imrno prornitto, fide et/ humanitate et honore meo mediante, harum mearum vigore/
et testimonio litterarum mediante.
Datum in Kapomakj in fesfo beati Gregarii pape, anno Domini rnillesimo/
quingentesimo vigesimo octavo.
Originalul, pe hârtie, cu pecetea inelară aplicată sub text, se află la Osterreichische
Staatsarchiv, Haus-, Hof- wu1 Sraarsarchiv Wien, fond Hungarica, cutia 8/A, p. 62r.

Etienne Mailat et le Pays (avec la cite) de Făgăraş
(Resume)Etienne Mailat se situe parmi Les Roumains qui, devenues catholiques, ont
obtenu importantes fonctions dans le cadre du Royaume de la Hongrie et
particulierement du voivodat de la Transylvanie. li a vecu pendant la premiere
moitie du XVI-e siecle et ii a eu une double identite: au debut, roumaine et orthodoxe
et puis catholique (a la fin calviniste) et hongroise. li a ere a la fois boyard roumain
et noble hongrois. Etienne Mailat est devenu en 1534 voi"vode de la Transylvanie
(jusqu'au 1540), mais le titre qu'il a garde a la longue, durant toute sa carriere,
c'etait celui de liber dominus Terre Fogaras ("libre seigneur du Pays de Fagaras").
Le Pays de Făgăraş est mentionne en 1222 sous le nom de Terra Blacorum ("Pays
des Roumains"); la region se situe au sud de la Transylvanie etjusqu'au XV-e siecle
elle s'est trouvee sous l'autorite des princes de la Va/achie. Le Pays de Făgăraş est
la seule region de la Transylvanie medievale dans laquelle la structure sociale (pas
seulement la structure ethnique) etait semblable a la structure de la Valachie. Apres
le debut de la crise du Royaume de la Hongrie ( 1526), Mai lat a fait des efforts pour
obtenir la cite (et le pays) de Făgăraş et ii /'a obtenu (1527) et i[ /'a garde jusqu'a la
fin de sa carriere (1541). Pour la reussite de cette peifonnance et pour son succes
politique et social, Etienne Mailat a oscile toujours entre Ies deux pretendents du
trone de la Hongrie (Jean 'Zapolya et Ferdinand de Habsbourg), jusqu'au
demembrement du Royaume (1541). Le Pays de Făgăraş etait considere a l'epoque
un duche libre et ses habitants (boyards et Roumains du commun ou seifs) etaient
soumis au seigneur de la cite, regarde comme un vrais prince. Mailat a souvent
sauve sa vie entre Ies murailles de la cite. En quittant Făgăraş, ii a ete arrete en
1541 et ii a passe Ies de mi eres annees de sa vie dans un prison ottoman.
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The Relations of V assalage between Sigismund of Luxemburg,
King of Hungary, and Mircea the Old, Voivode of Wallachia•
Marius Diaconescu
1. lntroduction
A distinctive feature of the Middle Ages was the relations between
suzerains and vassals. The contract of vassalage lay at the very foundation of the
relations established among people of different ranks and social status, as well as
between communities, political entities, etc. Thus, relations between lesser and
bigger states were established on the basis of a similar contract of vassalage in
which the state was identified to the suzerain. The relation of subordination
between political entities, with all its inherent attributes, i.e. tribute, homage, etc,
characterized not only Western medieval ages 1 but also the Byzantine2 Middle
Ages. The relations of the Romanian countries, Wallachia and Moldavia, 'with the
powerful neighboring states - Hungary, Poland and the Ottoman Empire .
followed the same pattern of vassalage.
In the evolution of the relations between Wallachia and the Hungarian
kingdom, the period representing Mircea the Old's reign (1386-1418) and more
than half of Sigismund of Luxemburg's (1387-1437) constitutes a turning point
which undoubtedly was determined by the international context.
What was this politica! context in the region of the Lower Danube at the
boundary of the XIV1h and the XVth centuries? In the Balkans, the Ottoman State
was în full ascent. One by one, most of the states situated south of the Danube had
been occupied and had no other alternative than to pay their tax or to lose theîr
autonomy. Sultan Bâyezîd I, who had been enthroned immedîately after Murâd I's
death in the battle on the Plane of Kossovo, carried on his predecessor's aggressive
· and expansionist polîtics. His ambitions aimed at brîngîng under domination not
only the Christîans at the mouth of the Danube but also the Muslim prîncîpalitîes in
Anatolia. Hîs defeat at Ankara în 1402 by Tîmur Lenk started a period of about ten
years of lesser Ottoman pressure on the Christian states, which was also due to the
struggle for succession among the Sultan's heirs. Initially, after Mehmed I
conquered the power in 1413, his authority inside the Empire grew more
centralized; at the same tîme, negotiations of peace with the Christians were taking
place. However, the Christians' involvement in the struggle for succession was
sanctioned by the Sultan immediately after the state of domestic affairs of the
Empire had become stable.
• This study is the second part in a series on the relations between Wallachia and Hungary in the
Middle Ages. First part: M. Diaconescu, The Politica/ Relations between Wallachia and the
Hungarian Kingdom during the Reign of the Anjou Kings, în Mediaevalia Transilvanica, !OIT) II,
1998, no. 1, pp. 5-42:
1
F. L. Ganhof, Histoire des relations internationales, I, Le Moyen Âge, Paris, 1953, pp. 49, 135, 285.
2
L. Brehier, Le Monde byzantin. li. Les institutions de l'empire byzantin (L'evolution de l'humanite,
no. 32 bis), Paris, 1949, pp. 286-300.
Medi~valia
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The Christian coalition of the southem Slaves formed in 1389 had been
defeated at plain of Kossovo. Moreover, while the Bulgarian tzardoms were being
gradually transformed in pashaliks, the Serbian State led by Steven Lazarevic
started paying tribute, and the Despot subrnitted to the Sultan. Until Bâyezîd I's
death, the Serbian troops had participated in most of the Ottoman campaigns
against the Christians and, by virtue of the contract of vassalage, at those against
the Anatolian states. After 1402, the Despot chose to subrnit to Sigismund of
Luxemburg, king of Hungary.
During the eighth decade of the xrv•h century, Hungarian political scene
witnessed the struggle for the throne and the existence of several political factions 3 •
In spite of the king's victory, in the following years his royal authority was to be
often contested by different factions of the aristocracy. In the first stage,
culminating in the Crusade of Nicople in 1396, Sigismund used a ofensive strategy
in his conflict with the Ottomans; in addition to this, he had maintained his
Angevine claims of suzerainty over the states situated to the south of the border. As
a consequence of the Crusaders' defeat at Nicople, which allowed the Turks to
seule on the Danube line, the global strategy had to be changed. In spite of his
repeated attempts at organizing anti-Ottoman crusades, Sigismund's strategy
became gradually defensive. His aim was to create a protective line of buffer states
between Hungary and the Ottoman Empire. Thus, the expansionist mentality of the
Hungarian kings came to be enriched with new strategic imperatives, namely to
safeguard the southem borders of the kingdom. This system of buffer states - in
which Wallachia, Serbia and Bosnia were included - would no longer be valid by
the year 1420 when the Ottomans started their offensive on a larger scale.
This is the historical background against which Wallachia, a Romanian
state situated between the Danube and the Southem Carpathians, developed.
Mircea the Old's reign (1386-1418) and that of Sigismund of Luxemburg almost
overlapped. The Romanian voivode's natural diplomatic skills made him adapt his
policy to the changeable context: he now signed treaties with the Polish king
against the Hungarian one, now paid homage to Sigismund. Finally, his
intervention in the struggle for succession and his subsequent homage rendered to
the sultan allowed him to survive in the particular politica} and rnilitary context of
the Lower Danube. According to his political outlook, externai affairs had to be
mapped out on a North-South axis, towards Hungary and the Ottoman Empire
respectively. Under the increasing Turkish pressure, the initially conflictual
relationship between Sigismund and Mircea the Old gradually grew less strained.
In the end, the Wallachian voivode acknowledged Sigismund's suzerainty by
pledging fidelity on several occasions. Wallachia led by Mircea became a model of
buffer state and a serious partner in the creation of Sigismund's defensive strategy.
3
For Sigismund of Luxemburg's reign see: Elemer Mâlyusz, Zsigmond kiraly ura/ma
Magyarorszagon 1387-1437, Budapest, 1984, passim (hereafter referred to as: Zsigmond kiraly); the
German edition: Kaiser Sigismund in Ungam 1387-1437, Budapest, 1990. Jorg K. Hoensch, Kaiser
Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368-1437 (hereafter referred to as: Kaiser
Sigismund), Milnchen, 1996, passim.
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However, under the influence of the current political or military context their
relations developed in a rather sinusoidal manner.
Historians have presented the relations between Mircea the Old and
Sigismund of Luxemburg in different manners. Greater attention has been paid by
Romanian historiographers who have approached the issue from various
perspectives. In order to illustrate the different types of approach, we shall list in
chronological order some of the most significant interpretations due to Romanian
historians.
About a century ago, in his history of the Romanian people, A. D. Xenopol
wrote about "Sigismund's scheming against Wallachia" as well as about "proposals
of alliance on the part of the Hungarians" against the Turks, and denied the
existence of the homage 4 •
In a historical synthesis conceming the relations between the Romanian
Principalities (Wallachia and Moldavia) and Hungary during the Middle Ages,
Grigore C. Conduratu develops a special chapter dedicated to Mircea the Old 5•. His
historical speech bases upon the requests vowed by Sigismund on behalf of the
Wallachian principality and of his proposal for an "alliance". He restrains himself
at the supposition of the vassality relationship that was achieved under the Ottoman
pressure.
In Dimitrie Onciul's view there had been only a "nominal suzerainty",
rather lirnited as far as Sigismund was concemed and accepted by the Romanian
voivode only for the sake of his properties in Transylvania. His obligations were
rather those of a "friendly ally". The historian stated that the Hungarian claims
were actually more substantial than Mircea was ever willing to admit 6 •
Although, in his turn, Nicolae Iorga denied the existence of vassalage, he
recognized the existence of certain claims made by Sigismund during the first years
of his reign 7 • ln another text the reputed historian mentioned only the WallachianHungarian partnership against the Turks in contrast with the Anjou period which he
criticized on grounds of the Hungarian policy of invasion and expansion8 • In a
study on Romanian political trends, Nicolae Iorga considered Mircea to be
Sigismund's "equal ally" against the Turks but nonetheless accepted - in very
vague terms - a partial and conditioned dependence for the following period. In the
end, because of the anti-Ottoman campaigns, this was to become general and
absolute 9 •

A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, II, Bucureşti, 1986, ed. by N. Stoicescu and
M. Simionescu, pp. 81-82, 88.
5
Gr. C. Conduratu, Relaţiunile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Ungaria până la anul 1526,
Bucureşti, 1898, pp. 93-120.
6
D. Onciul, Titlul lui Mircea cel Bătrân şi posesiunile lui, in idem, Scrieri istorice, II, ed. by A.
Sacerdoţeanu, Bucureşti, 1968, pp. 106-123.
7
N. Iorga, Istoria românilor, III, Ctitorii, ed. by V. Spinei, Bucureşti, 1993, pp. 248 et passim.
8
Idem, Carpaţii în luptele dintre români şi unguri, in idem, Studii asupra Evului mediu românesc, ed.
by Ş. Papacostea, Bucureşti, 1984, pp. 172-173.
9
Idem, Originea şi sensul direcţiilor politice în trecutul ţerilor noastre, in idem, Studii asupra Evului
Mediu românesc, pp. 85-86.
4
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In 1919, in the only monographic work on Romanian-Hungarian relations
·during Sigismund's role, Ilie Minea accused the Hungarian royal house for its
claims of suzerainty and overstated the Wallachian rulers' role in stopping the
Turks from advancing towards the Danube line. Thus, his view echoed the
particular militant tone of contemporary historiography and considered the
Romanian-Hungarian relationship tobe one of partnership and collaborationio.
In an analysis of trade relations between Wallachia and Transylvania,
Ştefan Meteş stated that the alliance between Sigismund and Mircea against the
Turks was concluded "as afriend, not as a vassa/" 11 •
Ioan D. Condurachi, an historian of the jurisprudence, has debated in 1923
upon the effects of the Hungarian and Polish suzerainty conceming the Romanian
Principalities 12 • He utterly showed, as a conclusion, that this so-called suzerainty
was in faot a peculiar one that he used to call "an unequal alliance". This special
kind of alliance is compared to the classic model of the Roman cum populis
foederatis et /iberis treaties.
Victor Motogna accused Sigismund of "exaggerated claims" and stated
that the Hungarian king was willing to impose "the pledge offidelity on humiliating
terms" for Mircea 13 •
In 1938, P. P. Panaitescu wrote the first study dedicated exclusively to the
issue of Hungarian suzerainty and Mircea the Old 14 . In his effort to establish some
essential features of the subject, the historian considered that (at least as far as the
acknowledged sources were concemed) there had been no payment of tribute and
the Wallachian arrny did not participate in Hungarian military campaigns "in
remote countries". He admitted, nevertheless, the fact that commercial privileges
granted to Braşov merch~ts trading in Wallachia were due to suzerainty.
Furthermore, he claimed that the Hungarians protected a commercial road used by
both parties and gave Romanian voivodes permission to control a part of
Transylvania. As a conclusion to his analysis of Mircea's foreign policy, the
historian stated that Hungarian suzerainty was merely a ''framework of Medieval
politica/ theory in which he (the Wallachian voivode) could move quite at ease." A
few years later he developed these ideas in a monography on Mircea the Old 15 •
During the first years of communist rule, the relations between Romania
and Hungary would be approached cautiously due to "brotherly" friendship
between two states of the socialist block. In his treatise of Romanian history
published in the late fifties, Barbu Câmpina and Damaschin Mioc mentioned only
"generally good" relations because of both parties' common interest in fighting off
JO

I. Minea, Principatele Române şi politica orientală a împăratului Sigismund - note istorice,
1919, passim.

Bucureşti,
li

Şt. Meteş, Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Ardealul până în veacul al XVIII-iea,

Sighişoara,
12

1921, p. 42.
I. D. Condurachi, Suzeranitatea Ungaro-Polonă şi efectele ei asupra suveranităţii Principatelor
Române până la 1500, Cernăuţi, 1923, passim (23 pp. ).
13
V. Motogna, Politica externă a lui Mircea cel Bătrân, Gherla, 1924, pp. 6, 8.
14
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân şi suzeranitatea ungurească, in AARMSJ, s. III, t. XX, 1938,
61-81.
Idem, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1944, pp. 185-345.
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the Turks 16 • In the line of the same ideological doctrine, Iosif Pataki referred to
"cordial" or "friendly" relations 17 •
Barbu Câmpina approached the subject from a materialist-dialectic
perspective; therefore, in spite of his biased opinion, he only mentioned relations of
"close alliance" between Mircea the Old and Sigismund 18 •
Sirnilarly, in his study on Mircea the Old's foreign policy, Dinu C.
Giurescu mentioned the "good relations" between the two rulers even if he
previously admitted their tensioned nature 19 •
Mrs. Viorica Pervain's analysis of the Wallachian-Hungarian relations at
the end of the XIV'h century20 focused only on the rnilitary campaigns against the
Turks viewed in the light of a "political-military cooperation".
Ştefan Ştefănescu was foretelling early in the years 'seventy' the changing
direction in the historian's way of seeing the facts and the historical events. In his
opinion21 , it was Sigismund the king who, given the Ottoman danger, made the
proposal of concluding an alliance to the Wallachian voivode (?!).
During the Ceauşescu era, the politica) prescriptions would change
radically, especially during the '80 years. As a consequence of the historians'
exacerbated patriotic feeling, the interpretations were distorted not only by
censorship but also by the authors' own convictions, being so exaggerated that they
bordered the ridicule. In this respect we may quote A. Diţă's contributjon (opinion
resumed in other studies as well) from the volume dedicated to the 600'h
anniversary of the Wallachian voivode's corning to the throne. The author referred
to the document of March 7'h of Braşov, claiming that Mircea tlie Old "obliged
Sigismund of Lu.xemburg to sign a treaty of alliance, „ . from which all
formulations which might have indicated a status of vassalage had been
deliberately purged. Still, a very vague allusion entitles us to believe that, on
tactica[ grounds, the Romanian voivode had a/so accepted a purely formal
suzerainty, in order to appease the king's selfpride'rz2 [sic!].
N. Constantinescu, author of a digest monographic work on Mircea the
Old, used rather ambiguous terrns, denying the existence of the vassalage;
moreover, he accused Sigismund of expansionist intentions and that "in his

Istoria României, II, [ 1962), Bucureşti, p. 366.
I. Pataki, Ceva despre relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria la sfârşitul veacului al XIV-iea, in
SMJM, II, 1957, pp. 421-428.
18
B. Câmpina, lupta Ţării Româneşti împotriva expansiunii otomane (1335-1415), in idem, Scrieri
istorice, I, Bucureşti, 1973, pp. 262 et passim.
19
Dinu C. Giurescu, Politica externă a Ţării Româneşti sub Mircea cel Bătrân, in V. Cândea, Dinu
C. Giurescu, M. Maliţa, Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti, Bucureşti, 1966, pp. 62 et passim.
20
Viorica Pervain, Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria la sfârşitul veacului al XIV-iea (hereafter
referred to as: Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria), in Al/A, Cluj-Napoca, XVIII, 1975, pp. 89115.
21
Şt. Ştefănescu, Ţara Românească de la Basarab I "Întemeietorul" pînă la Mihai Viteazul,
Bucureşti, 1970, pp. 49-52.
22
A. Diţă, /7 mai I 395, o dată importantă în istoria universală - victoria românească de la Rovine,
in voi. Marele Mircea Voievod, ed. by I. Pătroiu, Bucureşti, 1987, p. 302.
16
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politica/ and military strategy, the king... secretly considered Wallachia as a
vassa/ country''2 3 [sic!].
In the same anniversary year (1986), Ioan A. Pop delimitates himself from
the usual historical speech that characterizes the historical studies conceming the
reign of Mircea. Although in an earlier study, he acknowledged only the Hungarian
suzerainty as being "reduced to minor obligations"24, in another study he utterly
considers the existence of the vassality relationship (without details) 25 • This was a
first tentative step in order to restare historical truth, to rid it of the harmful
political influence.
In his recent survey of Romanian history, Şerbanus Papacostea mentioned
these relations with unduly haste. He referred first to an initial stage characterized
by confrontations and then to a later one in which, under the Ottoman pressure,
Mircea concluded an alliance with Hungary "in which the Romanian Voivode's rule
on Am/aş and Făgăraş was recognized in his litie of feudal lord, ... and in the
Banat of Severin" 26 •
As we can see from this brief presentation, Roman ian historians have had a
twofold outlook on the matter, either denying the pledge of fidelity or attributing a
character of partnership and collaboration to the relations between Wallachia and
Hungary, between the two rulers respectively. The rare exceptions - P. P.
Panaitescu and I. A. Pop, especially - diminished the importance of the homage ·
even though both authors acknowledged it as a norm of the medieval society.
Throughout the years Romanian historiographers have approached the relationship
between Sigismund and Mircea from very different perspectives, tributary not only
to their more general historiographical outlook, but also to the authors' own
"patriotic" view which often mirrored their bias against the Hungarians. As a rule
we can say that the evolution of a certain feeling of enmity between the two
peoples has influenced the interpretation of Hungarian - Romanian relations in
the past tw0 centuries
As far as Hungarian historiography is concemed, historians have made
only tangential remarks in works dealing either partially or generally with the
Turk-Hungarian warfare. Because the Turks have been considered to attack mainly
.ilong the Serbian front, the attention given to the role played by the Romanians in
the anti-Ottoman campaigns has been significantly diminished as compared to that
professed in the neighbouring country.
Therefore, when they referred to the nature of the relations between Mircea
the Old and Sigismund, Hungarian historians claimed the existence of the homage,

N. Constantinescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1981, pp. 89-90.
I. A. Pop, Stăpânirile lui Mircea in Transilvania (hereafter referred to as: Stăpânirile lui Mircea),
în R/, tom 39, 1986, no. 7, pp. 685 et passim.
25
Idem, Autoritatea domnească şi întinderea teritorială a Ţării Româneşti în timpul lui Mircea cel
Bătrîn (1386-1418) (hereafter referred to as: Autoritatea domnească), in Studia Universitatis "Babeş
Bolyai ", Historia, 2, 1986, p. 3.
26
M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României, Bucureşti,
1998, pp. 184-185.
23
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without further nuancing the matter 7 • Somebody usually emphasized the rnilitary
alliance against the Turks and the role of Wallachia in the Hungarian rnilitary
strategy 2H.
The relations between Mircea and Sigismund were accidentally mentioned
in some general surveys on Sigismund of Luxemburg. For example, Joseph
Aschbach considered Mircea to be the Hungarian king's ally and vassal29 • He
maintained that after the disastrous defeat of the Crusaders at Nicople, Mircea
pledged fealty to the sultan and that in the following period he oscillated among
the three powers, i.e. Hungary, Poland and Turkey, trying to maintain certain
independence30 • ln his recent monography on Sigismund of Luxemburg, Jorg K
Hoensch described the dispute between the Hungarian and the Polish kings over
the suzerainty on Wallachia and the Romanian voivode's pledge of fidelity in the
context of increasing Turkish threat 31 •
We will mention two other opinions coming from historians of the
crusades and of the Ottoman Empire. In Aziz S. Atiya's view, Mircea was the
Hungarian king's vassai3 2 • Halii Inalcik, a reputed expert in Turkish history, used
the term vassalage for the relations established by Balkan states with the Ottoman
Empire; however, he was quite cautious in defining the relations between Mircea
and Sigismund, naming the former "the Hungarian-protected Prince of Wallachia33 •
Roughly speaking, Hungarian and Western historians who have mentioned
accidentally the relations between Mircea the Old and Sigismund of Luxemburg
have committed a series of chronological inadvertencies and have generalized
situations which were particular only to a certain contel(t.
In the present study we shall attempt to evaluate first the relations between
the Wallachian voivode and the Hungarian king from the perspective of the role
played by Wallachia in the overall Hungarian anti-Ottoman strategy. Secondly, we
intend to bring forth those aspects, both theoretical and practicai, that could
validate a historiographical interpretation of a suzerain-to-vassal relationship. We
have used mainly documentary and narrative sources and we shall nat quote from
the vast bibliography of the subject those works, which exalted the nationalism
and brought no original contribution to the field of study.

B. H6man, Gy. SzekfU, Magyar tortenet, II, Budapest, 1942, p. 341; E. Mălyusz, Zsigmond kiraly
(see note 3), p. 112; P. Engel, Magyarorsztig es a torok vesze/y Zsigmond kortiban (/ 387-1437),
(hereafter referred to as: Magyarorsztig es a torok vesze/y). in Sztizadok, 128, no. 2, 1994, pp. 274278.
28
Gy. Răzs6, A Zsigmond-kori Magyarorsztig es a torok veszely (1393-1437), in Hadtortenelmi
Kozlemenyek, XX, 1973, 3, pp. 412 et passim; F. Szakăly, Phases of Turco-Hungarian Warfare
before tize Battle of Mohtics (1365-1526), in Acta Orienta/ia Academiae Scientiarum Hungaricae,
tomus XXXIII. fasc. I. Budapest, 1979, pp. 74-84, names Mircea "Sigismund's faithful ally".
29
J. Aschbach, Geschichte Kaiser Sigmund's, I. Hamburg, 1838, pp. 96, 116.
30
Ibidem, p. 234.
31
J. K. Hoensch, Kaiser Sigismund, pp. 76, 80.
32
A. S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938, p. 451.
33
H. Inalcik, Tize Ortoman Empire. The C/assica/ Age 1300-1600, translated by N. Itzkowitz and C.
lmber, London, 1973, p. 15.
27
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2. Mircea the Old and the Anti-Ortoman Strategy of Sigismund of
Luxemburg.
As it has been mentioned, the relations between Mircea and Sigismund
developed in time on severa) coordinates such as: the intensity of Ottoman
pressures on the Lower Danube, the domestic situation in Hungary and the
relations between the king of Hungary with the Polish king. There was a moment
when king Sigismund's ambitions of suzerain, inherited from his Angevine
ancestors, went in parallel with the strategy required by the threatening Ottoman
expansion. This new perspective brought about both a new approach of the
Hungarian-Romanian relations and a reevaluation of the suzerain's position
towards the Wallachian voivode. Therefore, this context was to diminish greatly
the classical features of vassalage.
Mircea the Old had the advantage of at least two things which made it
possible for him to keep a certain distance from the Hungarian king and then to
conduct his own foreign policy on a considerably large scale: one was the internai
politica) crisis in Hungary 34 and the other the already two decades old policy of
independence led by Wallachia35 • So, this legacy and the favourable military and
politica) foreign context, helped the Romanian voivode succeed in renewing
Wallachian externai affairs.
The first contacts between the Wallachian prince and the Hungarian king
are supposed to have taken place as early as 1389. The king was present close to
the Wallachian borders before and after the spring campaign in Serbia. Thus, in
late February and in April, respectively, Sigismund was in theTimişoara region 36
where he would come back in December 1389-January 139037 , after another
campaign in Serbia38 . The diplomatic steps taken by the Romanian voivode towards
Wladislaw fagello, King of Poland in the auturnn of 1389 must be correlated to the
moments iri which Sigismund was present at the Wallachian borders. The king had
bef'" „,_fe before and after the military campaigns in Serbia. lt is thus obvious that
che particular context made it opportune to exchange messages with the Hungarian
king: although there is no certain evidence concerning these messages, their
_,,i~tcnce is highly probable. We believe that, as a perpetuation of the Angevine
tradition, these messages were meant to bring Mircea under the domination of the
Hungarian crown.
In 1389-1390, in order to resist Sigismund's pressures, Mircea signed a
treaty of alliance with Wladislaw Jagello, King of Poland and enemy of the
E. Mălyusz, Zsigmond kircily (see note 3), pp. 27-35.
See M. Diaconescu, The Politica[ Relations between Wallachia and the Hungarian Kingdom
during the Reign of the Anjou Kings, in Mediaevalia Transilvanica, tom II, 1998, no. I, pp. 25-35.
36
J. K. Hoensch (ed.), Itinerar Kănig und Kaiser Sigismunds von Luxemburg ( 1386-1437) (hereafter
referred to as: ltine.,rar), Fahlbusch Verlag, Warendorf, p. 53; P. Engel, Kiralyitinerariumok (/ 324-82;
1387-1437) (hereafter referred to as: Kiralyitinerariumok), kezirat (mss.), Budapest, 1995, p. 55.
37
J. K. Hoensch, (ed.), Itinerar, p. 54; P. Engel, Kiralyitinerariumok, p. 56.
38
P. Engel, A torăk-magyar hciboruk e/so evei 1389-1392 (hereafter referred to as: A tărăk-magyar
hciboruk), in Hadtărtenelmi Koz/emenyek, 111, 1998, no. 3, pp. 562-565.
34
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Hungarian king. Thus, in December 1389 the treaty was negotiated and concluded
by two Romanian boyards sent to Poland through the agency of the voivode of
Moldavia39 . According to it, the allies were obliged to support each other against
Sigismund or any of his subjects or vassals. Concerning other enemies, both parties
were free to assist each other on friendly terms, without a firm engagement.
Moldavia was to mediate the exchange of letters containing the treaty signed and
sealed40 • The document, sealed and signed by Mircea, was delivered on January
201h, 139041.

Nevertheless, at the end of the period spent by Sigismund in Timişoara or
soon after, an amelioration of the relation between the two princes is noticeable. In
March 1390, the Wallachian and Polish delegations met once again at Suceava, the
capital of Moldavia, and negotiated an additional clause to the treaty. lt stipulated
that, in case of a conflict with Sigismund, the Wallachian voivode was to be
consulted beforehand; similarly, in case of a peace treaty between Mircea and
Sigismund, it was the Polish king who was to be consulted42 . In other words, if at
first the treaty was openly directed against Sigismund, the additional clause showed
the improvement of the relations between Hungary and Wallachia. The
Wallachian-Polish treaty of alliance would be reconfirmed in 1391 but without the
additional clauses43 •
The negotiations, which are supposed to have existed between the
Romanian voivode and Sigismund, were held in parallel with the WallachianPolish ones. Duplicity was one of Mircea the Old's diplomatic skills. The main goal
of the Wallachian-Polish treaty (treaties) was mutual assistance in case of
aggression from Sigismund's part. The treaty was equitable and there is no
evidence that Mircea had become the Polish king's vassal 44 • The language used in
the documents is eloquent in this respect: "unione et confederacione inuiolabilis
amicicie". Wladislaw Jagello granted Mircea the Old a sovereign status because he
needed foreign support against Sigismund who, during the first years of his reign,
had laid claim to the Polish crown considerinr it a rightful inheritance from Louis
I. lt was the second time during late XIV 1 century that a Romanian voivode
entered into alliance with another power against Hungary. The first time it was
Vladislav-Vlaicu who concluded an alliance with the Turks (1374-1377), leaving

P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 232, claims that, due to the status of vassalage
held by the Moldavian voivode, different from Mircea's, the mention conceming a Moldavian envoy
at the preliminary negotiations indicates the fact that Moldavia was included in an alliance against
Sigismund.
40
E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor (hereafter referred to as: Documente),
1/2, Bucureşti, 1890, pp. 315-316.
41
Documenta Romaniae Historica, seria D, Relaţiile dintre Ţările Române (hereafter referred to as:
DRH, D), I, Bucureşti, 1977, p. 122.
42
Hurmuzaki, Documente (see note 40), 1/2, pp. 323-324.
43
DRH, D, I, pp. 125-127.
44
I. Minea, op. cit. (see note 10), p. 42-43; P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 232.
But J. K. Hoensch, Kaiser Sigismund (see note 3), p. 76, claims that Mircea became the Polish king's
vassal.
39
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off the Hungarian sphere of influence 45. Now, Mircea resorted again to this political
maneouvre, the Polish king being a sort of ideal ally - at least theoretically against the Hungarian claims of suzerainty. Con~equently, this alliance was
concluded under Sigismund's pressures who had inherited the suzerainty claims
over Wallachia together with his crown 46 •
The Wallachian voivode's diplomatic duplicity was meant to safeguard to a
certain extent the northem borders. At the same time, taking advantage of the
declining situation of the South-Danubian states, Mircea initiated territorial
expansion on his own to the south of the Danube. It is very possible that strategical
reasons might have laid behind the invasion of the state led by Dobrotici and of the
region surrounding Silistra, in 1388. That same year the sultan had started a
campaign in order to bring under control the Christian states situated to the south of
47
Danube, which not long before had rebelled against him . Mircea's enterprise set
the relations between the Ottoman Empire and Wallachia on a permanent basis.
The participation of Wallachian soldiers at the battle of the plain of
Kossovo in 1389, together with the Christian coalition, bas been an extremely
debated historiographical issue 48 • Serbian documents should have but did not
mention the Romanian participation along with the other participants. The politica)
reasons, which motivated the decision of non-involvement, are impossible to judge
solely on the basis of conjectures49 • However, Wallachia had to bear the direct
consequences of the Christians' defeat. Hence the campaign led by Firuz bey,
which took place some time during the first half of the year 139050 and was part of
a series of Turkish plundering incursions meant to intimidate both the members of
the Christian alliance and other potential enemies. The pressures and threat exerted
by the Ottomans at the defense line of the Romanian south borders brought about
an improvement of the relations between the Romanian voivode and Sigismund.
Mircea's incursion to the south of the Danube against the 'Akinjis' (irregular
cavalry) in Karinovasi - a diversionist enterprise carried out most probably at the
45

M. Diaconescu, op. cit. (see note 35), pp. 32-35.
P. P. Panaitescu, Mircea cel Batrân (see note 15), p. 232, stated that Mircea felt threatened by
Sigismund because he had occupied the Transylvanian lands of Amlaş and Făgăraş. The historian
does not take into account the claims of suzerainty inherited by Sigismund from his Angevine
ancestors.
47
T. Gemi!, Românii şi otomanii în secolele X/V-XVI (hereafter referred to as: Românii şi otomanii),
Bucureşti, 1991, pp. 65-67.
48
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 219, on analysing Serbian sources, claims that
there was no such contingent in the battle. N. Şerbănescu, N. Stoicescu, Mircea cel Mare ( 13861418). 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti, Bucureşti, 1987, p. 275. etc. T. Gemi!,
Românii şi otomanii (see note 47), p. 68, claims the contrary. For references and sources dealing with
this issue see: V. Motogna, op. cit. (see note 13 ), p. 34; Anca Iancu, Ştiri despre români în izvoarele
istoriografice sârbeşti (secolele XV-XVII), in Studii istorice sud-est europene, I, ed. by E. Stănescu,
Bucureşti, 1974, p. 16-17; T. Gemi!, Raporturile româno-otomane în vremea lui Mircea cel Mare
(hereafter referred to as: Raporturile româno-otomane), în voi. Marele Mircea Voievod, ed. by E.
Pătroiu, Bucureşti, 1987, pp. 335-336.
49
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 219, claims that Mircea refused to participate
at the Christian coalition so as not to irritate Sigismund.
;o T. Gemil, Românii şi otomanii (see note 47), pp. 70-71.
46
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request of certain sultan's enemies from Anatolia51 - took place in parallel with a
similar campaign led by the Hungarian king 52 • As a consequence, the Bulgarian tzar
from Târnovo pledged fidelity to the Hungarian king. The Christian military
campaign made the sultan delay his plans for Anatolia and focus his attention on
strategic ai ms in the Balkans. ln 1393 he conquered and dissol ved the Bulgarian
tzarate of Tâmovo and seized the fortresses situated south of the Danube.
The most important episode in the history of the Romanian-Turkish
relations during this period is Sultan Bâyezîd I's military campaign in Wallachia
and the battle called "of Rovine". The importance of the event is directly
proportional to the historiographical controversies on the exact place and date of
the event. Currently, the sultan's campaign is dated either in October 1394 or in
May 1395 53 •
The historians who reject the October 1394 version seem to ignore
completely the Latin documents!!! According to the Hungarian Chronicle, after
having been banished by Vlad (the chronicler mistook Vlad for Dan) with the help
51

Historians dated Mircea's incursion to the south of the Danube in 1391, 1392 or 1393. T. Gemi I,
Raporturile româno-otomane (see note 48), pp. 340-343, places it in 1392. A. Decei, Expediţia lui
Mircea cel Bătrân împotriva acingiilor de la Karinovasi (1393), în idem, Relaţii româno-orientale,
culegere de studii. Bucureşti, 1978. pp. 140-155. places it in 1393. A recent interpretation of the
sources and a new date, 1391, belongs to N. Pienaru, Relaţiile lui Mircea cel Bătrân c11 emirallll
pontic Candar-ogu/lari, in R.lst., tom 7, 1996, no. 7-8, pp. 483-510.
52
The correlation of the two events was suggested by T. Gemil, Raport11rile româno-otomane (see
note 48), pp. 242-243; idem, Românii şi otomanii (see note 47), pp. 75-76; idem, Mircea l'Ancien
face a la politique imperiale de Bayezid I". in RRH, 1986, no. 1-2, pp. 9-1 O.
53
The date of sultan's Bâyezîd I campaign has been subject to intense historiographical debate. On
the b of the so-called Serbian early chronicles (the third group), written around the year 1460 and
grounded on earlier information, the campaign is dated in the autumn of 1394, and the battle of
Rovine on October IO'h. Therre are very many historians who situate the campaign in 1395 and the
battle on May I 7•h. The argument evoked is a document written by the monks of Petra monastery in
Constantinople; they engaged to celebrate divine services for memory eterna( of Constantine,
Empress Helena's father (Fr. Miklosich, I. Muller, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, l,
Vindobonae, 1862, pp. 260-262). identified with the sultan's Serbian vassal who had <lied at Rovine.
There is still a tipikon from Hilandar (Roman's, they call it) in which there is a later note on
Constantin Dragas's death - May 17•h 1395 (the year was proposed by F. Miklosich, the document's
first editor). Some attained an artificial compromise, claiming that there had been two campaigns, one
in the autumn of 1394, and in May 1395, respectively. A different opinion was formulated by T.
Gemi! who claimed the campaign took place in late summer or early autumn 1395. There follow
some other references on the subject: C. Litzica, Din domnia lui Mircea Vodă, in Convorbiri literare,
XXXV, 1901, p. 366; P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), pp. 241-244 and the notes; A.
Diţă, op. cit. (see note 22), pp. 254-299; T. Gemil, Românii şi otomanii (see note 47), pp. 77-78; etc.
The date of 1395 attributed to Bâyezîd I's campaign entered universal historiography: G. S. Radoji~ic,
la chronologie de la barai/le de Rovine, in RHSEE, V, 1928, pp. 136-139; G. Ostrogorski, Geschichte
des byzaminischen Staates, Miinchen 1940, p. 395; M. Al. Purkovic, Knez i despot Stefan Lazarevic,
Beograd, 1978, pp. 35, 38. H. Inalcik, op. cit. (see note 33), p. 16. Recently, N. Constantinescu,
P11ncte de vedere asupra datării bătăliei de la Rovine (., 17 mai 1395 ") (hereafter referred to as:
Puncte de vedere), in R.lst., tom I, 1990, no. 7-8, pp. 792-795 has demonstrated the inadvertency of
the date of 1395 on the basis of the very same sources. According to his opinion, when the note was
written down on the document issued at Petra monastery, the exact date of the dead person was not
known and there was only a blank space left for it; according to the same historian, Roman's tipikon
cannot be considered a valid source for the datation of the battle of Rovine.
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of the Turks, Mircea asked Sigismund's support to regain his throne. The king sent
a body of troops led by banus Istvan Losonci to Wallachia to restare Mircea's
rule54 • The chronicler's chronological error (he dated the event at 1420), is amended
by a document in which, on April 61h 1395, king Sigismund ordered magister
Gregorius of Beclean to start out immediately together with the army sent to
Wallachia under the command of the ex-banus and survey the display and
equipping of the troops 55 • As for this campaign, there is additional information to
be found in the Chronicle of the Abbey of Saint-Dennis56 • To sum up, the
Hungarian campaign of April 1395 took place only as a consequence of the
Ottoman military campaign which had succeeded in dethroning Mircea and
replacing him with Vlad, a more submissive ruter.
Another argument in favour of the above-mentioned date of the event is the
mobilization of the Hungarian army led by the King himself in the summer of 1394
and the subsequent approach of the Wallachian borders 57 • A comprehensive
analysis of the chronologically safe sources (we refer here mainly to the Latin
ones), proves beyond doubt that both the battle of Rovine and the sultan's
campaign in Wallachia took place in the autumn of 1394, not in the spring of 1395.
lndeed, the subsequent unfolding of the events makes evident that the Ottoman
military campaign in Wallachia took place in the autumn of 1394, and the battle of
Rovine on October l0 1h, as the Serbian chronicles put it .
Bâyezîd I's incursion in Wallachia was not meant tobe repressive - it was
merely a part of the imperial strategy meant to bring under control the expansionist
tendency of some of the conquered territories. Mircea had proved to be a
troublesome neighbour; therefore, in 1393, after having conquered and settled
along the Danube banks, the Turks wanted to consolidate their position. The
Turkish chronicles acknowledged the difficult character and the uncertain outcome
of the battle of Rovine, giving way to exaggerated interpretations on the part of
certain historiographers 58 • These historians are continually forgetting that winning a
battle does not necessarily mean winning the war. It is highly recommendable that
proportions should be kept 59 • Subsequent events confirmed beyond any doubt the
true winners, i.e. the Turks. With the help of some of the boyards, they installed on
54

Johannes de Thur6cz, Chronica Hungarorum, (ed. Elisabeth Galantai et Julius Krist6), I, Budapest,
1985, §212,pp.224-225.
55
DRH, D, I, no. 93, pp. 149-150.
56
Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le regne de Charles VI, de 1380 a 1422, ed. M.
L. Bellaguet, in Collection de documents inedits sur l'histoire de France, serie: Histoire politique, II,
Paris, 1840, p. 388, apud V. Pervain, Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria (see note 20), p. 1OI,
note 62.
57
The king stayed in the region of Timişoara from September 12'h to October 13'h 1394: J. K.
Hoensch (ed.), Itinerar (see note 36), p. 60; P. Engel, Kiralyitinerariumok (see note 36), p. 60.
58
N. Constantinescu, Puncte de vedere (see note 53), pp. 783-802. In spite of the historian's
arguments - to which we subscribe - the date of May 1395 belongs to historiography only: M.
Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane în evul mediu
(hereafter referred to as: Ţările Române), Bucureşti, 1993, p. 211.
59
It was mainly during the communist period that historian talked about "a glorious battle", an
"unforgettable victory": Istoria României, II, p. 368; 8. Câmpina, op. cit. (see note 18), p. 259; Şt.
Ştefănescu, op. cit. (see note 21 ), p. 52; A. Diţă, loc. cit. (see note 22); etc.
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the throrie Vlad the "Usurper", as the historians called him61J. Thus, the new
Voivode, and not Mircea, was the first to pay tribute and pledge fidelity to the
sultan!
Banned by the Turks supported by some of his boyards, Mircea went to
Transylvania, most probably to his domain of the Land of Făgăraş. lt is rather
probable that meanwhile internai conflicts might have taken place in certain areas
of Wallachia61 •
Why is it that the king did not intervene immediately since he was with bis
army at the borders? The others political reasons had determined him to delay the
intervention. He may have hoped that the new voivode would pledge fidelity. Or
else we can accept the version according to which, in certain areas of the country,
Mircea was trying to resist the new voivode imposed by the Turks. On the other
hand, the king's immediate goal seems to have been to subdue Steven (Ştefan I),
the Moldavian voivode, a vassal of his enemy, the king of Poland. During the
winter of 1394-1395 the king failed to bring to submission the Moldavian
voivode 62 .
lt was only after this defeat and bis retum to Braşov, in Transylvania, that
the king came to consider Wallachian affairs. Confident in his success, the king
underestimated Vlad's position, supported by the Turks and a part of the boyards.
He trusted Mircea, ignoring his adversaries' political and military potential. This is
the general context in which, after receiving Mircea and bis boyards' homage, he
concluded an additional document, the so-called treaty of Braşov, dated March 7•h
139563 • In this document Mircea accepted certain obligations meant to support
Sigismund in the anti-Ottoman campaign. Thus, Sigismund, who was planning an
anti-Ottoman crusade to the south of the Danube, set Mircea's participation in the
campaign as a condition for bis help against bis pro-Ottoman enemies in
Wallachia!
The underestimation of the military potential of the pro-Ottoman party in
Wallachia was further proved by the subsequent evolution of the events. After bis
Moldavian campaign, the king demobilized the army. Then, having concluded the
treaty with Mircea on March 71h, he summoned them back but got refused
especially by the Hungarian noblemen. At the beginning of April a small
contingent was sent to Wallachia, which comprised only 400 lancers accompanied
by two archers each - about 1200 men - led by Istvan Losonci. There rnight have
6ll About the Vlad the Usurper was written by O. Iliescu, a numismate: Vlad/", voi'vode de Valachie:
le regne, le sceau et Ies monnaies, in RRH, 1988, no. 1-2, pp. 73-105. However, the author ignores
documentary and narrative Hungarian sources.
61
Ibidem, pp. 78-79, 84, claims that it was only in May 1395 that Vlad ascended to the throne,
following the failure of lstvân Losonci's campaign. On the contrary, this campaign was meant to
bring Mircea back on the throne after his defeat by the Turks! lt is possible that there was a certain
lapse of time between the Turks' victory and Vlad's actual enthronement but Mircea's presence in
Transylvania was attested on February 1395 at the !atest.
62
On the 1395 campaign in Moldavia and the opinions of Romanian historiography see: R.
Manolescu, Campania lui Sigismund de Luxemburg în Moldova (1395), in Analele Universităţii
Bucureşti, seria Ştiinte sociale, Istorie, 1966, pp. 59-72.
63
See infra.
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been several confrontations between Vlad's men, supported by the Turks, and
Mircea's, assisted by the Hungarian troops 64 • The final confrontation, which led to
the defeat of the Hungarian arrny and the death of its commanders, probably took
place somewhere în the west of Wallachia65 •
The defeat of his small arrny upset Sigismund; therefore, în order that his
plans for the Crusade should not be endangered, he went himself to Wallachia,
accompanied by a considerably larger royal army 66 • On June 21 51 the King was in
Braşov • The royal campaign took place between July and August 1395. Both
Vlad's followers and the Turkish army were chased away. The fortress of Turnu
(Little Nicople), situated at the Danube, was conquered after a long siege. Here the
king left behind a Hungarian garrison under the leadership of Hungarian
noblemen 68 • lt was a strategic device that ensured the guarding of a place often
used for crossing the Danube. Of course that the presence of Hungarian lords în
one of Mircea's fortresses offended his authority. But as Mircea was given back his
throne with the assistance of the Hungarian King, the claims and the exertion of
suzerainty attributes were de facto.
The success of this campaign was made easier by the retreat of the main
part of the Turkish army, which had fought in May. The withdrawal had also been
dictated by some other strategic options of the sultan, a thing which he brought to
Sigismund's attention in a letter sent later69 •
On their way back to Hungary the royal army crossed the mountainous
region of Severin and Vlad's followers, probably led by Vlad himself attacked the
king 70 • The event is mentioned în documents which were meant to reward the
67

64
B. Câmpina, op. cit. (see note 18), pp. 263-266, claims that this contingent was sent to Dobruja and
it was only on its way back that the Turks took them by surprise and eventually defeated them. But it
is just a fanciful interpretation. A heavy attack beyond the Danube, according to the plan comprised
in the document of Marc 7•h concluded by Mircea and Sigismund, would have suposed a numerous
army!
65
It is a probable location, proposed by Viorica Pervain, Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria
(see note 20), pp. 101-102.
66
See ibidem, pp. 104-106.
67
P. Engel, Kirâlyitinerâriumok (see note 36), p. 60.
68
DRH, D., I, pp. 154-158, 182. Hazai olananytâr,Vll, Budapest, 1880, p. 438. Viorica Pervain, Din
relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria (see note 20), p. 109, note 100, considers that Mircea's
reinstatement refers only to the retrocession of the fortess of Turnu to the Romanian voivode.
However, the documents attest that Mircea reoccupied the throne under the protection of the
Hungarian garrison and lords from Turnu. Moreover, this was the place where the Turks used to cross
the Danube.
69
L. Thall6czy, Mantovai k.Ovetjârâs Bud.ân, Budapest, 1905, pp. 77, 107-108: „Tu vadis vulgo
dicendo et gloriando te quod me expulisti de campo, quod non fuit verum, quin imo propter quedam
importantia maius pondus deliberavi mede campo levare ... ".
70
Distorted memories of this event were preserved by collective memory. For example, the chronicler
Johannes of Thur6cz, probably inspired by a document from 1401 (I. Nagy, Sopron vânnegye
tortenete, Okleveltâr, 1, 1156-1411, Sopron, 1889, pp. 544-545; cf. E. Mâlyusz, Kirâlyi kancellâria es
kr6nikairâs a kdzepkori Magyarorszâgon, Budapest, 1973, p. 7) related that Sigismund led a
campaign in Wallachia against the Turks and the Romanians: Johaness de Thur6cz, Cronica
Hungarurum (see note 54), § 201. pp. 210-211. Mircea is not mentioned at all and the purpose of the
campaign is presented in an altered manner.
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loyalty of his subjects, proved in the above mentioned circumstances71 • The
dimensions of the battle, which took place in late August, 72 did nat exceed those of
an ambush organized in a favourable mountainous region.
In the auturnn of the same year, the Turks crossed back the Danube and,
after reconquering Turnu, advanced into the country and chased Mircea away 73 •
Turkish troops undertook plundering incursions in the regions of Braşov (situated
south of Transylvania74 ) and of Timişoara75 in order to intimidate and punish. It
seems that this time they left behind a more numerous contingent to protect
voivode Vlad because Sigismund, even if on guard and clase to the borders, did
nat intervene immediately 76 •
The king's counterattack was delayed because of strategic reasons and the
arrival of the winter. This time, he appraised realistically the rnilitary potential of
the Ottoman and pro-Ottoman troops in the region; furthermore, he became aware
that, in order to safeguard the Hungarian southem borders, the maintenance of a
vassal in Wallachia was nat enough and the Ottomans had to be driven away from
the Danube line. The preparations for a Crusade meant to drive away the Turks
from Europe were intensified. In that period Mircea withdrew to his possessions in
the south of Transylvania, i.e. the Land of Făgăraş.
On the threshold of the crusade, Sigismund did nat hesitate to sacrifice his
vassal and tried to draw Vlad, installed by the Turks77 , in the anti-Ottoman project.
Vlad responded to Sigismund's diplomatica! pressures by rendering homage to the
king and queen of Poland. The Polish king, who had claimed the Hungarian crown
after Queen Mary's death, recognized Vlad as Voivode of Wallachia and prornised
to give him the territories situated in the south of Transylvania the moment he
regained the Hungarian crown. Vlad acknowledged Hedviga, Queen of Poland, as
Louis I's sole heiress who, together with Wladislaw Jagello, were the rightful
inheritors of the Hungarian kingdom. He pledged assistance against any enemy.
Nevertheless, it seems that his homage was paid nat to the sovereigns of Poland but
to virtual monarchs of Hungary 78 • This was nat an alliance similar to that concluded
by Mircea and Wladislaw Jagello in 1389-1391; the agent of this homage was

71

DRH, D., I, pp. 155, 159, 182. In the document dating from 1408, the king claims that the
Romanians who attacked him were led by Mircea. But it.was Vlad who led them. Cf. Viorica Pervain,
Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria (see note 20), pp. 110-112, and notes.
72
On August 24'h the king was present in lhe camp near Severin: P. Engel, Kiralyitinerariumok (see
note 36 ), p. 61.
73
DRH, D, I, p. 172-173.
74
G. G. Giindisch, Die TUrkeneinfălle i11 Siebenburgen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, in
Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, Breslau/Wroclaw, II, 1937, pp. 393-394; idem, Siebenburgen
i11 der Turkenabwehr, 1395-1526, in RRH, 1974, pp. 416-418.
75
L. Thall6czy, op. cit. (see note 69), pp. 86, 110. Viorica Pervain, Din relaţiile Ţării Româneşti cu
Ungaria (see note 20), pp. 112-113.
76
Between September 13'h and 21" he was in Sibiu: J.K. Hoensch (ed.), itinerar (see note 369, p. 61.
P. Engel, Kiralyitinerariumok (see note 36), p. 61.
77
In March 1396, an emissary was sent by Sigismund to Vlad: DRH, D, I, p. 153.
78
Hurmuzaki, Documente (see note 40), 1/2, pp. 374-375.

https://biblioteca-digitala.ro

260

Marius Diaconescu

Steven (Ştefan 1)79 , the Moldavian voivode who fought âgainst Sigismund in the
winter of 1395.
The year 1396 was dominated by the preparations for and the unfolding of
the anti-Ottoman crusade which ended in the disaster of Nicople. The crusade had
been initiated by the Hungarian king who had succeeded in sumrnoning Western
forces for the great confrontation after severa) years (1393-1396) 80 of embassies
sent to West European countries. The French, German, Burgundian etc. knights
gathered at Budapest; then they joined the Hungarian army at Timişoara in August
1396 and left for Vidin and Nicople passing through Orşova. The Transylvanian
troops, which was part of the Hungarian army, led by the voivode and consisting of
Transylvanian noblemen 81 , headed to the Danube cutting across Wallachia. Mircea
accompanied Stibor, Voivode of Transylvania. Assisted by bis army and the Turks,
Vlad the Usurper tried to prevent them from advancing. The resuit of the battle was
uncertain. In the end, Stibor and Vlad entered a toumament, which was won by the
Transylvanian voivode82 • The victory made it possible for the Transylvanian troops
to head for the Danube passing among an army loyal to Vlad but which respected
the rules of the contest. This success must have increased the number of Mircea's
followers because he reached the place of destination with at least 1000 soldiers83 •
It is probable that the fortress of Turnu (LittleNicople) got conquered again by
Stibor who left there a Hungarian garrison84 •
The Battle of Nicople from September 251h 1396 ended up disastrously for
the crusaders85 . The subsequent adventures of those who took shelter în Wallachia
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 260.
L. Thall6czy, op. cit. (see note 69), pp. 22-26. J. K. Hoensch, Kaiser Sigismund (see note 3), pp.
81-83.
81
The Transylvanian arrny was not composed of a majority of Romanians, as P. P. Panaitescu
claims, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 273, but of Hungarian noblemen. The Hungarian feudals
were present in a much larger number than the Romanian ones. The nobility structure does not mirror
the ethnical structure ofTransylvania.
82
DRH, D, I, p. 162.
83
Mircea's 10,000 soldiers alleged to have participated at the Crusade, a figure proposed by A. S.
Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938, p. 440, note 7, is exaggerated. Equally,
the 8,000 proposed by Gy. Răzs6, op. cit., p. 417. The whole Romanian military potential was hardly
bigger than this. Taking into consideration that, at the time, Mircea was not ruling, one could not
expect his troops to comprise more than his loyal boyards and some soldiers raised from his
properties in Transylvania. An historiographical overall view on the number of participants at the
Crusade in: L. Veszpremi, A Niktipolyi hadjarat ertekelese az ujabb hadtortenetirasban, in
Hadtortenelmi Kozlemenyek, 111, 1998, no. 3, pp. 605-607.
84
B. Câmpina's assertion, op. cit. (see note 18), p. 269, that Vlad would have tolerated a Hungarian
garrison between 1395 and 1397 is wrong. Documents attest beyond all doubt that the fortress was
conquered in the autumn of the year 1395.
85
This subject has enjoyed much attention from the part of the historiographers. It is interesting to
bring forth the discrepancies among opinions and manners of presentation of the role played by each
and every member of the crusaders' camp. The historians' bias exaggerated the role played by the
combatants from their native countries and understated the others' performance. For instance, on
commenting certain sources from that period, Romanian historiography overstates the military
capacity of Mircea the Old's army but ignores their withdrawal from the battlefield: A. D. 'Xenopol,
op. cit. (see note 4), p. 84, praises Mircea for his strategic retreat and oposed the opinion of those who
79

80
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are relevant for the state of mind of its inhabitants. Thus, king Sigismund, together
with other crusaders, crossed the Danube into Wallachia. He confessed this in later
documents: "we unwillingly went back to our above-mentioned Wallachia, urged
by pressing necessity'"'6 • But, instead of going across Wallachia, he was obliged to
go down the Danube by ship. At the river mouth of the Prut, he sent the
Transylvanian Voivode and some other barons back ioto the country to see to the
kingdom's affairs. This crossing of the eastem regions of Wallachia by Stibor and
bis men was to be considered as a true act of bravery in the following year when
the King rewarded them for their loyalty: "and he advanced without stopping
towards our country Transylvania and prevented the Wallachians and other
enemies of our kingdom from any evil plotting ... ,,s7 So, instead of crossing
Wallachia whose suzerain he was supposed to be, Sigismund preferred a long
joumey on the sea: the Black Sea, the Aegean, the Mediterranean and the Adriatic.
After being the guest of the Byzantine Emperor at Constantinople and after another
three-month joumey, he finally landed at Raguza and returned to Hungary.
At that time Wallachia was being ruled by Vlad the Usurper, a ruler who
had been enthroned by the Turks and was their loyal subject, as well as an enemy
of Sigismund's. So the Romanian army loyal to Vlad opposed to the crossing of
Wallachia by the rest of the Hungarian army. Thus, it was not Mircea's fault as he
was probably in a similar, not very honourable position. He himself was very likely
on the run either on water or somewhere in his own country. He was not even able
to ensure protection to his suzerain 88 • The accusation of treason held against Mircea
in the historiographical works on the crusades89 is unjust; in other words, both the
current internai political situation and that at the Romanian borders should have
been taken ioto account by the historians.

accused Mircea of treason; I. Minea, op. cit. (see note 10), pp. 73-75 and 78 is even of the opinion
that Mircea's army ensured the retreat of the crusaders; a presentation and comments on them are to
be found in P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), pp. 264-269. The Hungarian
historiography exaggerates the role played by the Hungarians and accused the Romanians of being the
first to cross back the Danube, without mentioning that the two annies withdrew together. lt is said
that, after the escape of the French army, the Romanians followed in their steps: A. P6r, Gy.
Schonherr, Az Anjou haz es orokosei (1301-1439) (A magyar nemzet tortenete, ed. S. Szilăgyi, III),
Budapest, 1895, pp. 430-432. The foreign historians who dealt with the battle of Nicople either
ignored the Romanians' role or accused both the Hungarians and the Romanian auxiliary troops of
running away from the enemy: Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, l, Pesth, 1834, I, p.
199 and A. S. Atiya, The Crusade /rom Nicopolis, London, 1934, p. 93 and idem, The Crusade in the
Later Middle Ages, p. 454-455, stated that Mircea had run away before Sigismund did.
86
DRH, D, I, p. 156: „ versus predictas partes nostras Transalpinas terga vertendo, retroflexos
şressus invitis nutibus ... urgente adversitatefacientibus". Cf. ibidem, p. 163
7
DRH, D, I, p. 163: „qui abinde regrediens et versus partes nostras Transsiluanas protinus
progrediens, ac omnem machinacionem perversam Walachis ac aliis regni nostri emulis
precludens ... "
88
O. Iliescu, op. cit. (see note 60), p. 83, claims that an internai conflict followed the defeat of
Nicople. We believe that the number of Mircea's followers increased after the Bulgarian Tzarate of
Vidin had been transformed in pashalik, but the decissive role seems to have been played by voivode
Stibor's intervention somewhere between 1396 and 1397.
89
A. S. Atiya, The Crusade /rom Nicopolis (see note 85), pp. 93-94.
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Similarly, the crusaders who succeeded in crossing the Danube into
Wallachia did not enjoy hospitable greeting either from the part of the Romanians
or from the Hungarians. They either paid for every service they got - food, shelter
- or they were being robbed90 •
Stibor, the Transylvanian voivode, mobilized bis army soon after bis retum
and, together with Mircea's followers, attacked Wallachia again. Vlad was forced
to withdraw and was besieged in bis fortress of Dâmboviţa. Finally, he surrendered
to Stibor who took him and bis family to Hungary 91 • As a resuit of this incursion,
which took place in the winter of 1396 and 139792 , Mircea was given back the
crown, this time for good.
We can assume that Stibor and Mircea's victory might as well have been a
consequence of the events taking place to the south of the Danube, after Nicople.
Bâyezîd I broke up the Bulgarian tzarate of Vidin, tzar Stracimir was banned at
Brussa and the Bulgarian feudal lands were given to the timars. The transformation
of the Ex-vassal State in pashalik93 caused a greater number of Wallachian boyards,
which had previously been hesitant and favourable to a pact with the Turks 94 , to
join Mircea's followers.
This moment put an end to the first stage in the evolution of the relations
between Wallachia and Hungary during the reign of Sigismund of Luxemburg. To
sum up, we can say that during bis first years as a ruler, Mircea the Old, Voivode
of Wallachia, withstood the Hungarian king's claims of suzerainty. To maintain his
own sovereignty, he even chose to conclude political and military alliances with
the king of Poland, another element of power in the region and Sigismund's enemy.
Then, Ottoman pressure made the Rornanian voivode give up the throne and find
shelter and help with the Hungarian king. He paid pledged fidelity and promised
military help for the future crusade planned by Sigismund. But it was only the
fourth Hungarian campaign that succeeded in giving Mircea back bis throne and in
acknowledging the Hungarian king's suzerainty over Wallachia. Initially, the
Hungarian king had wanted only to regain domination over bis Anjou possessions
wherefrom he derived bis claims of suzerainty. In Sigismund's offensive strategy
created on the background of increasing Ottoman pressures, Wallachia was meant
to become a bridgehead in the future crusade. Yet, the defeat of Nicople
determined essential changes in the strategical outlook of the Hungarian king,
changes that involved Wallachia as well.
90

P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 270.
DRH, D., I, pp. 160-169.
92
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 272, is of the opinion that the campaign should
be dated December 1396-January 1397.
93
Bâyezîd I initiated the practice of transforming a vassal state into a territory under his direct
control. Cf. H. lnalcik, The 01/oman Empire: Conquest, Organization and Economy, Collected
Studies, London, 1978, p. 104.
94
B. Câmpina, op. cit. (see note 18), pp. 277-279. However, the role played by Stibor in Mircea's
retum to power, should not be minimised. M. Maxim's assumption, Ţările Române (see note 58), p.
212, that Mircea concluded a truce with the sultan after Nicople, is invalidated by the subsequent
unfolding of the events. Mircea did not exclude this possiblity in 1399, but in the previous years he
had relied on Sigismund's suport.
91
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The Ottoman victory of Nicople determined as well a temporary
improvement of the tense relations between Hungary and Poland. The Orthodox
Patriarch from Constantinople pleaded for an agreement in a letter addressed to the
Polish king in a moment when there was a serious Ottoman threat against the
Byzantine capital95 • In July 1397 the two kings met at Stara Wies and reached an
agreement for a 16-years peace. The Polish king gave up his claims on the
Hungarian crown; in his turn, Sigismund prornised to mediate the· conflict between
the Polish and the Teutonic Knights96 • Wallachia remained in the Hungarian sphere
of influence97 •
On the other hand, new defensive plans were devised in addition to the
offensive strategies. During 1397, Sigismund requested the presence of the
Teutonic Knights at the southem borders of the kingdom in order to secure them
against Turkish incursions. He offered them the Land of Bârsa98 , a region the Order
had previously administered in early XII11h century. The King was refused because
the Knights were engaged in other projects. At the end of 1397, with the occasion
of the diet of Timişoara, he laid the bases of a new defensive system against the
Ottoman menace. The mobilization of the Hungarian army was reorganized.and the
obligations of all the landlords were stated clearly; at the same time, a popular
army was to come to existence 99 .
So, it was only after the dramatic defeat of Nicople that a radical change in
Hungarian foreign policy towards southem regions came to be taken into account.
The Ottoman success made it necessary that for the first time the two politica)
systems, Christian and Islamic, should coexist in the Balkans. This time, the new
Hungarian politica) and rnilitary strategy would have to became defensive and to
give up the traditional offensive into the Balkans (inherited from the Angevine
dynasty). The new defensive concept included an increased role played by the
vassal states situated between the Kingdom of Hungary and the Ottoman Empire.
Thus, after the defeat at Nicople, Sigismund of Luxemburg focused on the creation
of a protective chain of buffer neighbouring states, which would hold back the
Ottoman incursions 100 •
On this background, great attention was given to the relations with the
Romanian State situated to the south of the Carpathians. Actually, the Wallachian
voivode is the first ruler at the southem Hungarian borders tobe integrated into the
new system. During the first years after Nicople, the king kept a close eye to the
Ottoman plans conceming Wallachia and, even if his noblemen were hardly
Miklosic-Miiller, Acta patriarchatus, II, pp. 515-516. P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note
15), p. 273.
96
Zsigmondkori oklevelrâr (hereafter referred to as: Zs. ok/.), published by E. Malyusz, I, Budapest,
1953,no.4872,p. 537.
97
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 274, claims that on this occasion the two
sovereigns partitioned the spheres of influence in this parţ of Europe.
98
L. P6săn, Zsigmond es a nemet lovagrend, in Hadtortenelmi kdzlemenyek, 111, 1998, no. 3, p. 637.
99
N. Knauz, A= 1397-iki orszaggyilles vegzemenye, in Magyar Tdrtenelmi Tar, III, Pest, 1857, pp.
216-217; A. Borosy, A telekkatonasag es a parasztsâg szerepe afeudâlis magyar hadszervezetben,
Budapest, 1971, pp. 131 et passim.
IUO P. Engel, Magyarorszâg es a tdrok veszely (see note 27), pp. 274-278.
95
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enthusiastic about it, he set preparations for an intervention m case Hungarian
authority should be imperiled.
Another much debated historiographical issue is whether there was a
Turkish campaign against Wallachia in 1397. The issue became confuse because
of the information taken from chronicles written after the event (the narratives of
Leunclavius and Chalcocondil) and most historians claim that Vlad the Usurper's
banishment brought about Bâyezîd I's retaliation campaign, which is supposed to
have been stopped by Mircea in September-October 1397w•. Due to the chroniclers'
chronological errorsio2, the existence of this campaign has been denied. The
absence of any mention of the sultan's personal defeat in Serbian and Bulgarian
chronicles seems to have induced, understandably, a feeling of mistrust in any
attempt of validating the uncertain data on this campaign w3 • The presence of the
king and of his royal arrny in the southem region of Transylvania, at the Romanian
borders, in November-December 1397, after the Assembly of Timişoara , seems
to point at a probable Turkish campaign. Imminent perii was the only thing that
could justify the presence of the king in this region. This he mentioned later during
early 1399, adding also the measures he had taken personally in order to give bis
vassal the necessary supportio5• The king's letter indicates that, in response to a
rumour, he had approached the borders accompanied by an arrny he had succeeded
in mobilizing. Therefore, we can assume that it was no more than a Turkish
plundering incursion on the line of the Danube, which determined Mircea to ask
the King' s, help.
Mircea's diplomatic ability did not exclude the possibility of a duplicitous
attitude. He sent an alarrn signal to the king, directing bis attention to the fact that,
if he were not to receive enough support against the Turks, he would pledge
fidelity to the sultan. In 1399, when the Romanian voivode announced Bâyezîd I's
arrival at Adrianople, accompanied by a powerful arrny, he asked for urgent help,
"otherwise„„ he would have to find a remedy contrary to his desire" 106 • The king
himself emphasized the strategic importance of Wallachia as a buffer state when he
drew his barons' attention to the fact that if the Wallachians should pledge fealty to
the Turks, Hungary would be in great dangerw7 •
104

JOI A. D. Xenopol, op. cit. (see note 4), III, p. 85; N. Iorga, Istoria Românilor (see note 7), III, p. 307;
I. Mi nea, op. cit. (see note I 0), pp. 76-77; B. Câmpina, op. cit. (see note 18), p. 280.
wi Among the historians who denied the existence of the campaign: I. Bogdan, Luptele Românilor cu
turcii, Bucureşti, 1898, pp. 15, 86-87; P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), pp. 274-275.
io 3 P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, p. 275. T. Gemi!, Românii şi otomanii (see note 47), p. 85,
claimed that the incursion was led by Turk.ish officers and not by the sultan himself.
104
J. K. Hoensch (ed.), Itinerar (see note 36), p. 64; P. Engel, Kiralyitinerariumok (see note 36), p.
63. The king was present in the south of Transylvania in Făgăraş and Cârţa
ws DRH, D, I, pp. 172-173: ,,Similiter, anno proxime preterito, dum fama esset Turkos ipsos ad
Volahiam venturos, apropinquimus ad illas partes personaliter, ut Volahys auxilium debitum
preberemus ... ".
106
,,alioquin, .. „ oporteret enim preter mentem suam de remedia cogitare", DRH, D, I, p. 172.
7
10 ,,quod Olachy, videntes sese nostro auxilio destitutos, in fide non pennaneant, ita nec constantes
existant, sed Turcorum iugo brevi tempore submittantur, quod si accideret, quod pius deus avertat,
non est vobis incognitum in quanto postea periculo et discrimine existeret regnum nostrum."
DRH, D„ I, p. 172.
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Mircea's fears became real only in the autumn of 1400, when a Turkish
contingent undertook a plundering incursion. According to a Venetian letter, tbe
Turks bad actually undertaken tbis incursion in Hungary and, on tbeir way back,
tbey were attacked and defeated by "a certain Mircio the Wallachian" 108 • Tbe
Wallacbian voivode took back tbe loot and killed a great number of soldiers,
probably some place near tbe Danube 109 •
During tbe spring of 1402, supported by a Hungarian contingent and tbe
Tartars, Mircea took advantage of Bâyezîd I's presence in Anatolia, and took over
Dobrudja 110 •
This was tbe last encounter before Bâyezîd I's terrible defeat by Timur
Lenk at Ankara, in 1402. Bâyezîd I's prisonersbip and tbe subsequent struggle for
succession to tbe tbrone meant a decrease in tbe Ottoman pressure and a period of
relaxation for tbe peoples on tbe Lower Danube.
Tbe Hungarian king's new strategic concept was extended after 1402 111 •
Sigismund bad no intention of taking advantage of Bâyezîd I's capturing at Ankara.
He preferred to consolidate tbe Hungarian soutbem borders and bring under bis
suzerainty tbe princes of tbe states situated between bis kingdom and tbe Ottoman
Empire. Tbe Serbian despot, Steven Lazarevic, bad been tbe sultan's vassal until
the latter's defeat at Ankara. Nevertheless, it was in early 1404 at the latest that he
accepted King Sigismund's suzerainty. In exchange for bis fealty and for yielding
post mortem a Serbian region and Belgrade, the Serbian despot was given vast
domains in Hungary. He became one of the most important barons of tbe kingdom
and would remain in the union with Hungary until bis death 112 • The inclusion of
Bosnia in this defensive system was not achieved without difficulties. It took five
military campaigns (from 1404 to 1410) to attain this goal1 13 • On the other hand,
W allachia was an exemplary buffer state after 1397. During the first two decades
of the XV1h century, Sigismund was to apply bis new strategy globally to all the
riverside states.
After 1402, the relations between Sigismund and Mircea were to he under
the influence of the same elements as in the first stage of bis rule: tbe intensity of
the Ottoman pressures, tbe Hungarian internai crisis and the Hungarian-Polish

108
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria Românilor (hereafter referred to as: Acte şi
fragmente), III, Bucureşti, 1897, pp. 4-5.
109
Turkish chronicles - Leunclavius and Nesri - mentioned only briefly Mircea's defeat by Bâyezîd I:
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 282-283.
110
"Milcus autem Vlachus et Ungari et Tartari a partibus occidentalibus veniunt contra dictum
Bayasitum er carpserunt transitus et itinera parcium Vlahie pro veniendo versus partes et loca
Bayasith-bey", N. Iorga, Documents concemant Ies Grecs et Ies affaires d'Orient tires des registres
des notaires de Crete, Paris, 1937, p. 6, apud Ş. Papacostea, la Valachie et la crise de structure de
l'Empire ottoman (1402-1413) (hereafter referred to as: la Valachie), in RRH, 1986, 1-2, p. 25, note

9.
111

Hungarian military historians suggestively call this period "the waste of possibilities" ("Eltekozolt
lehetosegek"): Gy. Răzs6, op. cit. (see note 28), p. 425.
112
P. Engel, Magyarorszag es a torok veszely (see note 27), p. 279.
113
Ibidem, pp. 279-280.
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relations. These circumstances deterrnined a certain amount of change in the
relations between Mircea and Sigismund 114 •
Therefore, the internai crisis in Hungary, where king Sigismund's authority
was being contested againm, was probably the reason why Mircea directed his
attention once again to the alliance with Poland. In the auturnn of 1403, he
reconfinned the old agreements with the king of Poland 116 • However, in spite of bis
duplicity (undoubtedly meant to remain secret), Sigismund supported Mircea to
regain his territories from Dobrudja and those surrounding Silistra in 1404 117 •
During the first decade of the XV'h century Mircea took advantage of the
internai crisis in the Ottoman Empire 118 • His involvement in the struggle for
succession must be correlated with a growing reticence in his relations with
Sigismund. Mircea was able to stop without difficulty the plundering incursions of
the akinjis at the south of the Danube, such as those that occurred about 1406 and
1407 nearby Silistra 119 • At this time Sigismund was more interested in problerns of
succession in Central Europe. But, even though his concern in the Ottoman issues
had diminished, this did not prevent him from involving in the struggle for
succession of Bâyezîd I's heirs. In 1407 he sent a message to sultan Celebi
Siileymân 120 • Later, in 1407, he planned several carnpaigns to the south of the
Danube together with his vassals and with the support of the Venetians 121 •
Doubtlessly, Mircea the Old played a main part in the Christians'
involvement in the Ottoman successoral problems. His increased authority over the
regions situated on the Lower Danube caused bis relations with his Sigismund to
grow colder. Further proof is that the king withdrew Mircea' s authority over the
Banat of Severin. During 1408 and 1409 the Banat was under the administration of
Pipo de Ozora 122 • We cannot assign any motifto Sigismund's presence at Orşova, in
1409 123 • The climax of the alleged conflict between Mircea and Sigismund occurred
around 1410. Earlier that spring, Transylvanian troops started a military campaign
against the Romanians, "plunderers of our country" (presentis exercitus contra
Volahos, depredatores regni}' 24 • Even if the document was rather ambiguous, the
campaign could only have been directed against the Romanians inhabiting
Wallachia. Could the accusation of plundering refer to a Wallachian expedition
114
Ibidem, p. 279, claims that Mircea remained loyal to Sigismund till the former's death (1418). As
compared to the attention paid to the relations with Serbia and Bosnia, the author's approach to the
role played by Wallachia in Sigismund's anti-Ottoman policy is extremely succint.
115
E. Mâlyusz, Zsigmond kiraly (see note 3), pp. 47-54.
116
Hurmuzaki, Documente (see note 40), 1/2, p. 824.
117
DRH, D, I, no. 109, p. 178. Zs. okl. (see note 96), li/I, no. 3118, p. 367.
118
On Mircea's involvement see: Ş. Papacostea, La Valachie (see note 110), p. 23-33.
119
P. Ş. Năsturel, Une victoire du vorvode Mircea l'Ancien sur Les Turcs devant Silistra (c. 1407, 408), in Studia et acta orienta/ia, l, 1957, pp. 239-247.
0
' E. Mâlyusz, Zsigmond kiraly (see note 3), p. 81.
111
Ş. Papacostea, La Valachie (see note 110), p. 27.
P. Engel, Magyarorszag vilagi archontol6giaja 1301-1457, I, Budapest, 1996, p. 33.
; 1. K. Hoensch (ed.), Itinerar (see note 36), p. 81; P. Engel, Kiralyitinerariumok (see note 36), p.

r>R!!, D., I, p. 183.
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a1mmg at taking over tbe Land of Făgăraş wbicb was no longer under tbe
Romanian voivode's authority?! The ambiguous data we have cannot elucidate tbe
evolution of this armed conflict.
Tbe Hungarian military intervention was taking place simultaneously witb
a campaign to the south of the Danube led by Mircea's son or nephew, Dan, who
commanded an army consisting of Wallacbian soldiers and of Serbian and Turkisb
partisans of Celebi Musâ 125 • However, it seems that the Hungarian military
intervention was actually aimed at resuming the alliance witb Poland.
To thwart Sigismund's pressures, Mircea approached once again tbe Polisb
king 126 • The renewal of the act of trade privileges for the merchants from Lwow in
1409 bad been a first step 127 • On February 61h 1410, the king of Poland reconfirmed
the old letters and treaties concluded with the Wallachian voivode, mentioning that
tbe initiative was mutual1 28 • So, the Hungarian spring campaign of 1410 took place
in tbis particular context. It is likely that tbe Hungarian king ordered tbe
Transylvanian voivode to bring Mircea back under bis authority. For all that,
furtber development of tbe events attest tbe failure of tbe Hungarian attempt.
In tbe following year the old Romanian-Polish military alliance against
Sigismund would be confirmed on the basis of new diplomas mentioning clearly
expressed clauses. One fragment is particularly relevant as to the tensioned
situation; it was written in terms quite different from those used in the previous
treaties of 1389-139: "But, incase that the above mentioned King of Hungary rose
as enemy against the above-mentioned King Wladislaw etc., then we, as enemies,
promise, even more, we take an oatb tbat together witb our men, we will stop bim
at tbe borders of Hungary by fire or any other means. On the other hand, if the
same King of Hungary etc., tried, as an enemy, to subjugate us or our country, then
the above mentioned Wladislaw, the King of etc., must and will be obliged to
support us by means of his power and the above mentioned courses of action ... "129 •
These terms had been brought in because of the on-going Hungarian-Polish
conflict. Tbis time it was tbe Polisb King who needed mostly support against
Sigismund. At the same time, Alexander the Good, Voivode of Moldavia was
renewing bis bomage to the Polish king in more favourable terms than before witb

See T. Gemi!, Românii şi otomanii (see note 47), p. 93, on the campaign to the south of the
Danube.
126
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 322, claimed that the first steps had been
taken by the Polish king!
127
Ibidem, p. 353.
128
Ibidem, p. 354.
129
DRH, D., I, pp. 115-116: ,Jn casu autem, si idem Hungarie rex hostiliter insurgeret, aut sui
contra sepefatum dominum Wladizlaum regem etc., extunc, nos, hostiliter, spondemus, ymmo
promitimus, nostra cum gente, fines regni Hungarie fortiter constringere, incendia et omne malo.
Dum autem, idem rex Hungarie etc., nos aut nostram terram, hostiliter attemptaverit subintrare,
extunc prefatus dominus Wladizlaus rex etc., hec omnia super supradicta nobis toto posse atque
potencia debeat et teneatur adiuvare". For comparison see the documents form 1390 and 1391:
ibidem, pp. 122-123, 125-126.
125
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-;pecific mention of Sigismund as enemy 130 • On tbe otber band, Mircea used tbe
Polisb-Hungarian conflict to put distance between bim and Sigismund.
Furtbermore, this period seems to be cbaracterized by tbe Romanian voivode's
independence from Sigismund's claims of suzerainty.
The breacb did not, bowever, last long. An agreement seems to bave been
reacbed by means of diplomatical negotiations. The compromise was favoured by
the treaty between Sigismund and Wladislaw Jagello at Lublin on March, 15m
1412 as well as by the predic table failure of Mircea's Ottoman policy. Besides,
Mircea had paid clase attention to tbe evolution of the Hungarian-Polish relations
and the Romanian voivode's interests had been represented by bis ambassadors
botb at tbe negotiations of Lublin 131 and at tbe subsequent conference and
celebrations în Buda132 • The King of Poland sacrificed bis ally wl:fo, in bis turn, had
to acknowledge once again Sigismund's suzerainty. Tbis îs suggested by Mircea's
taking into possession of tbe Bran fortress a little before September 1412 133 • The
Romanian voivode's new pledge of fidelity is further proved by tbe confirmation
of the commercial privileges of tbe Braşov mercbants 134 • Anotber element tbat
caused Mircea to resume bis earlier status was the failure of bis Ottoman policy,
i.e. the downfall of Celebi Musâ, the sultan he had supported 135 •
The new sultan, Celebi Mehmed's policy was initially reconciling aimed
at both bis direct neighbours and Christian powers in general. At the celebrations
occasioned by bis enthronement he invited ambassadors from all neighbouring
countries - Wallachia included - and announced bis peaceful intentions 136 • This
were probably measures of precaution against the crusade being planned by
Sigismund after the treaty of Lublau în 1412.
Moreover, it was again Mehmed I who initiated negotiations of peace
during 1414 and 1415. Tbe sultan send an envoy with a peace proposal to the king
of Poland who, at the time, was also the protector of Hungary because Sigismund
was occupied with the Council of Konstanz. Wladislaw Jagello asked Sigismund's
advice and tbe latter was favourable to the project, suggesting that, in case a
perpetuai peace was not possible, they should at least conclude a five-year long
armistice 137 • As a resuit, the Polish envoy's proposal of a six-year armistice to the
130
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, Iaşi, 1932, pp. 637-638
and 640.
131
Przedziecki, Zycie'domowe Wladislawa Jagel/o, Biblioteka Warszawska, 1854, II, pp. 537 and
538, apud P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 325.
132
J. Aschbach, Geschichte Kaiser Sigmunds, Hamburg, III, p. 441-442 (report from Buda in May
22"d, 1412).
133
DRH, D, I, p. 119 (the recent yielding of Bran fortress to Mircea is suggested by the fact that the
customs had been moved recently out of Bran at Braşov).
134
DRH, D, I, pp. 197-201.
135
After a first failed attempt in -July 1412, Celebi Mehmed succeeded in defeating Celebi Mfisâ in
July 1413: T. Gemi!, Românii şi otomanii (see note 47), p. 94.
136
Ibidem, pp. 95-96.
137
Monumenta medii aevii historica res gestas Poloniae illustrantia, II, Codex epistolaris saeculi
decimi quinti, W Krakowie, 1876, no. XLVIII, pp. 42-43 (1417 - date established by the editor).
Similar document, with the date 1415: Zs. ok/. (see note 96), V, no. 159, p. 97. See Monumenta medii

https://biblioteca-digitala.ro

The Relations of Vassalage

269

sultan was received favourably, at least on principie. On his way back, one of the
Polish representatives who intended to inform the Hungarian noblemen on the
project, was sent to jail by Pipo Spano 138, count of Timiş whose main attributions
were to defend the Hungarian southem borders. Thus, the suspicion conceming
possible Polish maneouvres hostile to Hungary is explainable if we take into
consideration that between May and September 1415 the Hungarian troops were
engaged in war against the Bosniacs allied with the Turks 139 • Mircea was to be
implicated in the ensuing Hungarian-Polish diplomatic dispute. He defended
himself against the accusations and asked the Polish King to get information
directly from the Hungarians whether he was to blame for the rumour 140 • At this
moment, Mircea was on peaceful terms with both Christian powers.
While accepting on principie the peace negotiations, Sigismund supported
once again a different candidate to the Ottoman throne. Based on Turkish
chronicles, historiographers have claimed that Mircea the Old granted his military
support to Mustafa, the new pretender to the throne 141 • It seems that, being directly
interested in the weakening of the Ottoman Empire, the Hungarian king secretly
sustained Mircea's scheming. Thus, according to a note written overleaf a
document, in the spring of 1416 a Transylvanian army led by voivode Mikl6s
Csâki was sent to help Mircea 142 in his attempt to impose Mustafa as a new sultan.
Simultaneously, in March 1416, the Wallachian and Turkish troops loyal to
Mustafa were at the Danube, ready to attack 143 • Hence, Mircea's action was backed
by Hungary with military forces as well. Moreover, the Hungarians' interest and
implication in the Ottoman internai political intrigues is explained by the fact that
they had been at war with the Turks from Bosnia since February 144 • The military
campaign carried in favour of the candidate failed definitively at Salonic at the end
of that year.
Meanwhile, Mircea's duplicitoµs natQre was tempted again by the
Lithuanian King Vitold's envoy who proposed an alliance against Sigismund 145 •
Just like in the years 1410 and 1411, Mircea was invited to conclude an alliance
against the Hungarian king at the very time when he and his suzerain were
carrying on important politica} actions in the Balkans.
aevi hi.ttorica res gestas Poloniae illustrantia, tomus VI, Codicem epistolarem Vito/di magni ducis
Lithuaniae 1376-1430, W Krakowie, 1882, no. DCLI, pp. 331-333.
138
Ioannis Dtvgossi sev Longini, Historia Polonica, Francofvrti, 1711, liber vndecimis, col. 361-362
(1414).
139
Zs. ok/. (see note 96), V, nos. 580, 625, 636-637, 894, 994, 1006, 1026 etc.
140
Hurmuzaki, Documente (see note 40), 112, pp. 825-826. For the date: P. P. Panaitescu, Mircea cel
Bătrân (see note 15), p. 328.
141
T. Gemi!, Românii şi otomanii (see note 47), pp. 96-98.
142
Zs.okl. (see note 96), V, no. 1711, p. 468. A note on back of a document from the judge's office:
,„ ..eo, quod Osualdus unacum vayvoda de Chak in subsidium Merche asseritur /ore profecturus".
143
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 333.
144
Zs.okl. (see note 96), V, nos. 1573, 1768, 1849, 1976, 2031, 2158, 2301 etc.
145
Ibidem, V, nos. 2023, p. 545-546. The Hungarian authorities were informed on the matter.
Furthermore, it is possible that the other Romanian-Polish agreements and treaties, though secret,
could have been known by the Hungarians.
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The Sultan would not leave without reply Mircea' implication in the
struggle for succession. After Mustafa's defeat at Salonic in December 1416,
Celebi Mehmed initiated an extensive campaign against the Wallachian voivode.
The Sultan initially wanted to stop the manoeuvres carried out in favour of Mustafa
at the Wallachian borders. According to the Venetian Admirai Pietro Loredano's
report, in the naval battle of Galipoli (May 29 1h, 1416) he destroyed the very
Turkish fleet which was to go up the Danube to prevent Mustafa's troops from
crossing the river. However, the combat continued until the end of the year but
soon after that the Sultan went back towards the Danube to punish Mircea. We
must situate this campaign during the spring of 1417 because, as it bas been said,
the Turkish narrative sources corroborate this operation with the Wallachian
voivode's intervention in favour of Mustafa and before the expedition to the
northwest of Anatolia 146 • After conquering Dobrudja, the Turkish army assaulted
the fortress of Giurgiu and entered Wallachia. Mircea was forced to submit and, by
means of a Turkish refugee from bis court, he paid homage to the Sultan. He
promised to pay the tax regularly, to send bis sons as hostages and support the
Sultan in his campaigns 147 •
The Turkish success and the submission of the Wallachian voivode
brought about prompt Hungarian retort. However, it is interesting to notice that the
Hungarian army was no longer sent to support Wallachia. On the contrary, in July
1417, after the success of the Turkish campaign, the Transylvanian army was
mobilized against the Romanians from Wallachia (''presentem mocionem exercitus
contra Volahos Transalpinos') 148 • Whatever the effect of this campaign meant to
bring Mircea back under Sigismund's suzerainty, it did not lass long because the
old voivode would die soon, after a three-decade reign.
The increasing Ottoman pressures and the duplicity of the leaders of the
states at the Hungarian southem borders gradually destroyed the system of buffer
states Sigismund had created after 1400. At first it was Bosnia which was taken
away from the Hungarian domination and severa! military campaigns were carried
out in order to recuperate it. Similarly, after Mircea's death and the campaign led
by the Sultan in 1419-1420 149, Wallachia went off the Hungarian sphere of
influence.

T. Gemil, Românii şi otomanii (see note 47), p. 99. N. Pienaru, Relaţiile lui Mircea cel Mare
(1386-1418) cu Mehmed I Celebi (1413-1421), in RJ, tom 39, 1986, no. 8, pp. 782-784.
147
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, pp. 341-344. V. Ciocîltan, Competiţia pentru controlul
Dunării inferioare (1412-1420) (li), in RI, tom 35, 1982, no. 11, p. 1197. M. Maxim, Ţările Române
(see note 58), pp. 220-223.
148
The infonnation on this campaign has not been published yet. We have come across it in a
"litterae prorogatoriae"; the trial was postponed because of the military campaign against the
Romanians from Wallachia: The Hungarian National Archives, Budapest, Dl. (=Diplomataria=The
Diplomatics Archives)) 62.792.
149
Viorica Pervain, Lupta antiotomană a Ţărilor Române în anii 1419-1420, in Al/A Cluj-Napoca,
XIX, 1976, pp. 55-78.
146
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3. Sigismund's Suzerainty over Mircea the Old- Theory and Practice

Sigismund of Luxemburg ascended the throne in 1387. The first years of
his rule were dedicated to the strengthening of his power and its acknowledgement
by different internai factions. He had inherited the throne of Hungary by virtue of
his matrimonial contract with Mary, Louis I' daughter. His clairns were not
restricted to the kingdom only but also to the acknowledgement of his suzerain
rights over the rulers from the neighbouring states and even over the crown of
Poland. The anterior relations of Louis with the Romanian voivodes were known at
the Hungarian royal court. The tradition of inheriting the right of suzerain had been
consecrated during the reign of the deceased king. Johannes of Kiiktillo, the
chronicler of the court, had just finished his work in which special chapters were
dedicated to the homage paid by the Wallachian voivode 150 •
A document on the king's claims on Moldavia, another vassal "inherited"
from his Angevine predecessors, but currently disputed with the Polish king, shows
the opinion as well as the conception of suzerainty held by the King and his court:
"de recuperacione possessionis realis terre Moldwane vestro au.xilio concurrente
ad obedienciam eiusdem domini regis [Sigismund - our note] et s(acre) corone
regni Hungarie reducende" 151 • The king's claims were based on the "rights" the
Hungarian crown held over the respective country. The same principie was applied
în the case of Wallachia. After he managed to impose himself on the throne of
Hungary, Sigismund decided to recuperate the externai inheritance as well, a part
of which were the rights of suzerainty over Wallachia.
Sigismund of Luxemburg's conception of vassalage îs close to that of his
predecessor, Louis 11 52 • We can find more details on this concept in a document
concerning Steven (Ştefan I), the Moldavian voivode. As we have mentioned, there
is little difference to be noticed between his conception and that of his
predecessors: the vassal voivode had to pay regular tribule to the royal treasury as a
formal acknowledgement of Sigismund's suzerainty. The pledge of fealty and the
submission were sanctioned in a written deed and the homage was rendered
together with the boyards 153 • At least theoretically, the same claims - tribule,
homage, and submission - were made tp Mircea the Old.
According to the official documents issued by king Sigismund's chancery,
the same Angevine denomination was used both for Wallachia and Transylvania,
i.e. they were not dealt as separate countries but as parts of the Kingdom: "ad
150

See M. Diaconescu, op. cit. (see note 35), pp. 22-26.
Quotation from a letter on the Hungarian-Polish negotiations of Bartfa which prepared the Lublau
treaty: H. Heimpel, Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds (i.iber den Cod. Pal. 701 der Vatikanischen
Bibliothek), în Archiv far Urkundenforschung, Berlin-Leipzig, XII, 1931, 1, p. 137-138.
152
See M. Diaconescu, op. cit. (see note 35), pp. 25-26.
153
DRH, D, I, pp. 176-177: "et annotatus Stephanus waywoda cum suis complicibus et Olahis
151

universis ad nostra servitia venia prius et gratia de inobedientia et negligentia suis a nostro cu/mine
postulatis, propitius et obtentis iugiter .fideliterque explenda donaque solita nostro fisco regia, in
recognocionem dominii naturalis temporibus congrnis persolvendo humiliter se ipsum inclinavit et
subdere ·studuit effective litteris vigorosis iuramentoque exinde prestito, valans se ipsum cum suis
complicibus in omni fidelitati et obedientia propensius obligantes in premissis nostre maiestati".
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partes Transalpinas" (to be compared with: "per dictas partes Transsiluanas') 154 •

This meaning is further confinned by the fact that sometimes the same chancery
emphasized it: "our parts of Wallachia" ("ad partes nostras Transalpinas') 155 •
The royal official position also results from the title that accompanied
Sigismund's name in certain official acts. Mircea was the king's voivode in
Wallachia (vaiuoda nostro Transalpino). After the summer campaign in 1395, he
mentioned that he gave him back his rule (suo dominio restituto) 156 •
However, there was obviously a certain discrepancy between Sigismund's
claims as a suzerain and Mircea's submission. His obedience varied in time
according to a few factors such as: the intensity of the Ottornan pressures, the
Hungarian internai politica! crises and the Hungarian-Polish relations.
Firstly, we should take into consideration the question of the homage.
There is firm evidence on the pledge of fealty in a deed dating from March 71h
1395 157 .Even if at first sight it seerns tobe a treaty of military alliance concluded on
equal tenns 158 , there are some clues that indicate the submission of the Romanian
voivode. For example, there had been a deed acknowledging the vassalage 159 before
the above-mentioned one because the present engagement was done "under the
faith and oath taken previously by us and our barons, as it is the custom" ("sub .fide
et iuramento nostris et baronum nostrorum, per nos prius debite prestitis').

Therefore, sometime before March 71h 1395 - or maybe the very same day Mircea and his barons had paid homage to Sigismund. Two months before, the
same kind of pledge of fealty had been solicited by Sigismund from Steven,
Voivode of Moldavia, but the latter swore falsely.
We cannot ignore the possibility of an anterior pledge, either taken
personally or by means of envoys. Thus, in the preamble of the mentioned
document of March 7rh , Mircea stated that ever since they had first met the King
had not only shown him exceptional benevolence but had also given bis friendly
support, especially against the Turks. Let alone the tactful and courteous language,
it is most probable that Mircea and Sigismund had already established re,ations and
there is evidence of a pledge of fidelity taken before 1395.
154

DRH, D, I, no. 74, pp. 120-121; no. 91, pp. 145-146 etc.
DRH, D, I, no. 99, p. 155; no. 101, p. 163 etc.
156
DRH, D, I, p. 182.
157
DRH, D, I, pp. 138-142.
158
At least this is the opinion of Romanian historiographers: A. D. Xenopol, op. cit. (see note 4), p.
82, claimed that this document attested the end of the vassalage relations and is evidence for the
emancipation of Wallachia! N. Iorga, Istoria Românilor (see note 7), III, p. 249, was also of the
opinion that Mircea was treated as an ally and not as a vassal! Viorica Pervain, Din relaţiile Ţării
Româneşti cu Ungaria (see note 20), pp. 97-98, although commenting on the document, mentioned
only the "bringing of Wallachia in the Hungarian sphere of injluence", without further detailing the
issue. Şt. ŞtefAnescu, op. cit. (see note 21), p. 49, claimed that the Hungarian king had tried to
approach the Wallachian voivode because of Mircea's alliance with Poland and of the imminent
Ottoman threat [sic!]. On the other hand, the Hungarian historiographers mention that Mircea pledged
fidelity at Braşov: B. H6man, Gy. Szekffi, Magyar tortenet, II, Budapest, 1942, p. 341; J. Horvăth,
Magyar diplomO.cia, magyar diplomO.tak. Magyar kulpolitika szaz.adai, Budapest, 1942, p. 132.
159
The existence of this pledge of fidelity was emphasised by P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân
(see note 15), pp. 195 and 253.
155
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Between 1389 and 1392 several Hungarian-Turkish encounters took place
at the borders with Serbia or Bosnia 160 • Steven Laz.arevic, Serbia's Despot, was the
Turks' vassal and ally. In 1392 Sultan Bâyezîd I sent a message to the Serbian
leader asking him not to submit to the Hungarian King, as the Bulgarian Tzar and
others had done, but to remain his vassaP 61 • The message attests that Sigismund
had created a defensive system based on the relations of vassalage with the
southem states. Thus, if the Bulgarian tzar from Tâmovo had paid homage, we
think it most probable that Mircea the Old would have done the same. Even if the
tenn "and others" is not clear, we are inclined to believe that it refers to the
Romanian voivode. Wallachia was situated between the Bulgarian Tzarate and the
Hungarian Kingdom. The anti-Ottoman defensive system created by Sigismund
included not only the Bulgarian tzar but also Mircea. The acknowledgement of
fealty, presumably by means of envoys, was probably made in or before 1392.
There were two possible moments for this action. One is the period
extending from January to April 1391, when the king was rresent in Transylvania,
close to the Wallachian border, at Sibiu (February 17•h -261 and March 61h -9 1h ) 162 •
The second was in early May 1392 when the King was present atTimişoara before
the campaign in Serbia. The first period seerns more probable. The king's longer
stay in Sibiu was motivated by severa} reasons among which there seems to have
been the homage of the Romanian voivode. The acknowledgement of fealty iil
1391 is indirectly related by the chronicler Johannes de Thurocz according to
whom, during the queens' rule, Wallachia and Moldavia would have left the
Hungarian sphere of influence. "That one, in the fourth year, after having been
crowned, renewing his wapens, started the expedition in order to tame Jhose
peoples" 163 •
It is possible that in May 1392 only an exchange of messages had taken
place. Thus, we should interpret accordingly a note from Massaria de la Pera's
accounts (dated June 17•h , 1392) referring to the Romanian voivode's letter ''pro
bonis novis Hungarie" 164 •
lt is time to refer back to the deed of March 7•h, 1395, which was the
starting point of our discussion on the homage because a reevaluation of its
significance is absolutely necessary. The respective document seems to be an
additional act to the homage, meant to stipulate clearly Mircea's military
obligations related to Sigismund's offensive anti-Ottoman policy. Romanian
historiographers have been using the following tenns: "military alliance", "treaty of
160

P. Engel, A torok-magyar luibornk (see note 38), pp. 562-575. A chronological table of the battles
is tobe found at p. 577.
161
Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevic von Konstantin dem Phi/osophen in Auszug
herausgegeben und iibersetzt von M. Braun, Gottingen, 1956, p. 11.
162
J. K. Hoensch (ed.), Itinerar (see note 36), p. 55; P. Engel, Kiralyitinerariumok (see note 36), p.
57.
163
Johannes de Thurocz, Cronica Hungarorum (see note 54), p. 209, § 200: ,,dum res Hungarice
femina duce gravi fluctuabant guerra, Moldauani pariter et partes Transalpine reginali dedignato
sceptro necdum resipiscentes regi Sigismundo favebant. Ilie igitur quarto, postquam coronatus est,
anno renovatis armis illos domandi gratia agressus est.".
164
N. Iorga, Acte şi fragmente (see note 108), III, p. 3.
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alliance between equal parts", treaty of alliance concluded "on perfectly equal
tenns" 165 etc. A treaty of alliance is supposed to stipulate mutual obligations - as
does, for instance, the treaty between Mircea and the king of Poland concluded
between 1389 and 1391, and between 1410 and 1411, respectively. In the deed of
March 71h we only find the Wallachian voivode's pledge of aid in case of antiOttoman campaigns carried out by Sigismund of Luxemburg! These promises are
complementary to the previous homage and tberefore, the concept of treaty must be
carefully used.
The deed consists of the following clauses 166 :
1. The voivode's anny is bound to participate in any campaign led by tbe
Hungarian king against the Turks and their allies. The personal presence of the
king implied the voivode's personal presence as well.
2. The king's anny was to be granted free access across Mircea's domains
and food on tbeir own expense both on tbeir way to and back from the campaign.
3. In case the king had to be present in newly conquered territories, the
Romanian voivode was bound to accompany him as well„ Otherwise, only bis
anny had to be present.
4. In case of emergency the voivode was bound to do bis best to support
the royal anny in the newly conquered territories. He also promised to provide food
to the army at their own expense.
5. Eventually sick, wounded or stray soldiers (no matter tbe reasons why)
were to be guaranteed their lives and possessions.
In the end, all letters referring to this matter exchanged previously by the
king and the voivode were globally confinned. This implied the existence of
previous negotiations and agreements that eventually got lost.
As for the king, the only obligation he assumed was to pay for the supplies
provided to bis army. Indeed, this was not uncommon since a vassal's only
financial obligation was the tribule but Wallachia had not been conquered and
therefore could not be plundered according to the laws of war. There was no
mutual engagement on the part of the king.
As P. P. Panaitescu stated, the king's purpose was to drive away the Turks
not only from Wallachia but also from the regions situated to the south of the
Danube, "as if in preparation for a crusade" 167 • It can be assumed then that this deed
was a sort of preparatory stage of the king's crusading plans. Together with the
diplomatic letters which he had sent to the European courts in order to ask for
support, the above-mentioned deed is a true act of birth of the crusade of Nicople in
1396. In Sigismund's view of an offensive strategy, Wallachia was bound to
become a bridgehead for the future crusade. Mircea's presence in this project had
C. C. Giurescu, Istoria Românilor, l, Bucureşti, 1935, p. 457; P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân
(see note 15), pp. 252-253; B. Câmpina, op. cit. (see note 18), p. 262; N. Stoicescu, in his comments
on the edition of A. D. Xenopol's work, op. cit. (see note 4), II, p. 110, note 72; Viorica Pervain, Din
relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria (see note 20), pp. 96-97; O. Iliescu, op. cit. (see note 60), p. 76;
etc.
166
DRH, D, I, no. 87, p.138-142. The record is in The Hungarian National Archives, Dl. 8.043.
167
P. P. Panaitescu. Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 253.
165
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been facilitated both by the Ottoman pressures on Wallachia and by the voivode's
own uncertain status in bis country 168 •
According to feudal customs, the homage was acknowledged severa)
times. There is infonnation on a new acknowledgement, which took place late in
1406 when the Romanian voivode and the Hungarian king met again 169 • On this
occasion the vassalage contract was renewed and Mircea paid a new hornage to
King Sigismund. In the official paper given by the voivode to Tismana monastery
there is mention that Mircea was on bis way to Severin where he was to meet the
king and was accompanied "by all fathers superior of the monasteries and all his
boyards" 170• It is known that custom required that, when taking the pledge of
fidelity, the voivode had tobe accompanied - conditions pennitting - by the high
estates (the church dignitaries and the nobility). The only reason for the presence of
this suite can be the pledge of fidelity. Besides, the meeting is sure to have
occasioned the settling of further details of comrnon anti-Ottoman projects.
Neve~heless, its main purpose seems to have been the pledge of fealty. On the
other hand, the king had obtained recently the acknowledgement of fidelity frorn
Steven Lazarevic, the Serbian despot and had initiated military measures against
Hervoia, the great voivode of Bosnia 171 • Thus, the king was putting into practice bis
defense strategy of protecting Hungarian borders by means of buffer states. This
part was to be played by the southem vassal states and the relations between
Sigismund and Mircea during the period of crisis the Romanian ruler went through,
i.e. 1394-1400 offered a model.
It is very probable that a new homage was paid circa 1412. From 1408 to
1411 Mircea had developed an independent policy directed against Sigismund.
During the negotiations that preceded the Lublau agreement of March 12'h 1412,
between the Hungarian and Polish kings, great attention was paid to the situation of
Moldavia, a country which Sigismund had craved for a long time 172 • The treaty of
Lublau stipulated only clauses referring to Moldavia. As far as Wallachia was
concemed, the absence of any mention among Sigismund's claims which met
Poland's opposition, indicates the fact that, de iure et de facto, Wallachia as well as
voivode Mircea was considered vassal by the Hungarian king. Taking into account
the voivode's position during previous years, the king rnight have asked Mircea to
renew bis homage, at least by means of envoys. Thus, we know that a Wallachian
delegation participated in the Conference of Buda, which followed the one of
Lublin. Certainly, it is only a supposition with a great degree of probability.
168
Viorica Pervain, Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria (see note 20), p. 97, claimed that Mircea
had a stable position in the country, otherwise Sigismund would have attempted to aproach Vlad, as
he had done in 1396. We are more inclined to believe that Sigismund chose to trust Mircea rather than
Vlad who was pro-Ottoman.
169
DRH, DRH, B, Ţara Românescă, I, p. 64.
170
Ibidem, loc. cit.
171
P. Engel, Magyarorszag es a torok veszely (see note 27), pp. 279-280.
172
F. Constantiniu, Ş. Papacostea, Tratatul de la Lublau (15 martie 1412) şi situaţia internaţională a
Moldovei la începutul veacului al XV-iea, in Studii. Revistă de istorie, tom 17, 1964, no. 5, pp. 1132
et passim.
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To sum up, it is probable that Mircea acknowledged fealty to his lord at
least four limes: in 1391, 1395 (a pledge by means of envoys is possible as a first
step; it was probably followed, some time before March 7rh , 1395, by an homage
rendered personally in the company of his barons), in 1406, and 1412. The pledge
of 1395 is attested in the deed of March 71h; the one of 1406 can be inferred from
the meeting at Severin whereas the homages of 1391 and 1412 are deducible from
the context. We need to use these inferences because of the lack of direct
information, probably lost along the centuries. A repeated homage paid by one and
the same vassal to one and the same suzerain was not a singular practice. The oath
would be solicited by the suzerain and be taken by the vassal whenever the political
and rnilitary conditions made it necessary. Another example is that of Alexander
the Good, voivode of Moldavia, who paid hornage to the king of Poland several
times. In this case, documents referring to the matter have been preserved because
the Polish royal archives had a different fate from the Hungarian ones.
A thing we do not know is if and to what degree did the vassal respect his
obligation of paying annual tribute. It is quite possible that the king had renounced
it, offering it as subsidy for the support of anti-Ottoman campaigns.
The acknowledgement of fidelity to the king of Hungary by the Romanian
voivodes had already become traditional in Wallachia. For example the homage
paid by Vlad the Usurper to Wladislaw Jagello, the king of Poland. Vlad rendered
homage by acknowledging the king's wife, Hedviga, as rightful successor to Louis
I and, consequently, the Polish monarchs' claims to the Hungarian crown. This is
clearly stated in the homage deed 173 , so Vlad became not so much a vassal of the
Polish king as of a virtual king of Hungary 174 •
If we further exarnine mutual responsibilities derived from the relations of
vassalage and try to analyze the suzerain's obligations, certain aspects may put in a
new light the political evolution at the Lower Danube. The suzerain's main
obligation, i.e. to protect and support, became effective in the king's support against
the Turks.
Thus, in the preamble of the above-mentioned deed, dated March 71h 1395
and concluded in Braşov, the voivode mentioned, without naming the king,
Sigismund's support against the Turks: "and he supported us especially against
those fierce and cunning sons of iniquity, enemies of the name of Christ and bitter
foes, the Turks" 175 • In spite of the fact that data on Sigismund's support provided
before 1395 is uncertain, we do have plenty of information on military support
after this date. According to documents, the king offered his help in 1395 (in the
173
Hurrnuzaki, Documente (see note 40), 1/2, pp. 374-375: ,„ .. Et quia predictum Regnum Vngarie ad
memoratum dominam Heduigem Reginam Polonie et heredem dicti Regni Vngarie unicam et
superstitem et consequenter ad prefatum dominum Wladislaum Regem conthoralem ipsius iure
hereditario esse comperimus devolutum prout hocipsum in literis dicti Lodovici Regis et
Regnicolarum Vngarie et Polonie Regnorum predictorum super eo confectis intelleximus fuisse et
esse condiccionatum, sic quod eciam nos et dominia nostra dictis dominis Wladislao Regi et Hedvigi
Regine et Regno eorum Vngarie in subditos obligamur... ".
174
The nature of this homage was also noticed by O. Iliescu, op. cit. (see note 60), p. 80.
175
DRH, D, I, no. 87, pp. 138-139: "et favit precipue contra illos immanens el peifidos iniquilatis
filios, Christi nominis inimicos el nostros specialissimos hostes, Turcos".
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campaign led by Istvan Losonci and then by the king himselt), during the winter of
1396-1397 (Stibor's campaign against Vlad), in 1397 and I 399 (preparatives of the
royal army on hearing rumours about Turkish incursions in Wallachia), in 1404
(the same aims) andin 1416 (in order to support Mustafa). Likewise, auxilium, as a
vassal obligation, was put into practice on the occasion of the crusade of Nicople,
when Mircea and his contingent were treated as auxiliary troops of the Hungarian
king. We have already mentioned that the participation in the anti-Ottoman crusade
had been alsa mentioned in the deed of March 71h 1395. There is no doubt that
Mircea or any other Romanian contingent was nat involved in a direction other
than the anti-Ottoman front. Mircea's main part în the system of buffer states
created by Sigismund was to defend the frontier with the Turks.
An important issue of the relations of vassalage between the Hungarian
kings and the Romanian voivodes is the latter's exertion of authority over some
Hungarian territories from Transylvania. Romanian historians have been
repeatedly stating that the Hungarian kings' right of suzerainty was a direct
consequence of the Romanian rule over those possessions and that it was
acknowledged only in relation with the respective matter. Particularly after 1918,
Romanian historians considered Mircea a unifier of Romanian territories,
antecessor of Michael the Brave who was to unite Wallachia, Transylvania and
Moldavia in 1600. During the cornrnunist era, the subject was overstated and the
true nature of Mircea's properties in Transylvania was distorted. This type of
interpretations has continued after 1989 as well 176 •
At first, we have to admit that Mircea's possessions - the Land of Făgăraş,
the Arnlaş, the Banat of Severin, the fortresses of Bologa and Bran - were included
in the Hungarian kingdom. The Wallachian voivode's right of ownership granted
at different times had never meant their separation from the jurisdiction of the
Hungarian king. They were mere revocable feudal properties assigned to
Wallachian voivode on different occasions. This type of ownership is called "pro
honore" in Hungarian historiography, in other words the right of possession was
entirely up to the king and lasted only as long as the beneficiary performed certain
engagements or services in favour of the king 177 • The "pro honore" properties could
be neither inherited nor subject to any commercial transactions. On the other hand,
the temporary owner enjoyed all the advantages of ownership, i.e. the right of
collecting taxes, of judging, of donating parts of the domain to his own vassals, etc.
So Mircea was granted only a revocable right of possession on the
properties in Transylvania. It should also be mentioned that the Hungarian king's
I. A. Pop, Stăpânirile lui Mircea (see note 24), pp. 685-693; idem, Autoritatea domnească (see
note 25), pp. 4-11, 14. N. Edroiu, Mircea cel Mare şi Transilvania, in voi. Marele Mircea Voievod,
ed. by I. Pătroiu, pp. 181-190; idem, Posesiunile domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei în
Transilvania (secolele XIV-XVI). Semnificaţii politico-sociale şi cultural-istorice, in voi. Istoria
României. Pagini transilvane, Cluj-Napoca, 1994, ed. by acad. Dan Berindei, pp. 45-62; etc.
177
The most important features of the right of possession called "pro honore" are presented by P.
Engel, A Honor (A magyarorszagi feudalis birtokfonnak kerdesehez). in Tărtenelmi Szemle, 81, 1981,
no. 1, pp. 11-19; Idem, Honor, var, ispansag. Tanulmanyok az Anjou-kiralysag konnanyzati
rendszerol, in Szcizadok, 116, 1982, no. 5, pp. 880-920.
176
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suzerainty was not exerted only over the properties in question buton Wallachia as
well. The claims of suzerainty had been inherited from the Angevines and went
back as far as the xm•h century. The offering of feudal properties in Transylvania
as a kind of supplement was common practice at the time.
Mircea the Old did not maintain bis control over these domains during all
the years of bis rule in Wallachia. His authority depended on the evolution of the
relations with the suzerain. He acknowledged the revocable nature of bis rights in a
document referring to the Land of Făgăraş.
A question almost impossible to salve is the moment when Mircea came
into possession of the Lands of Făgăraş and Amlaş, territories situated in the south
of Transylvania, at the borders of Wallachia. P. P. Panaitescu claimed that what
Mircea did was to cross the mountains and settle bis rule over Făgăraş but he
admitted that the moment and the circumstances of this action remained
uncertain 178 • However, the year proposed by the historian, i.e. 1388, was
subsequently adopted by Romanian historiographers.
In spite of the internai difficulties Sigismund of Luxemburg had to face
during the first years of bis rule, the Wallachian voivode could not simply have
started a campaign aimed at conquering the territories in the south of Transylvania.
First, the high peaks of the Făgăraş Mountains separate Wallachia and
Transylvania. In the second place, a Saxon and Hungarian population inhabited the
regions along the roads of access guarded by the two fortresses at the border, Bran
and Turnu. Moreover, since 1389 the king and the royal anny had been present
clase to the Romanian borders - in the Timişoara region - before and after the
campaigns in Serbia. And to conclude, we have to admit that Mircea could have
exerted the right of possession over the Transylvanian fiefs only with the
Hungarian authorities' agreement. But this agreement could be reached only as a
consequence of the pledge of fidelity. The first mention of bis authority over the
territories situated "beyond the mountains" is made in a document written in late
1389 179 • lf bis prerogatives were real and nat formal, the first exchange of
messages between the Wallachian voivode and the Hungarian king may have taken
place on the occasion of the king's first stay in the region of Timişoara, i.e. during
that spring. So it is only as a consequence of these alleged contacts and of at least
one promise of homage (as it took longer to prepare the sovereigns' meeting) that
Sigismund granted to Mircea the authority over the Transylvanian feuds. We have
already mentioned that the relations between the two rulers had certainly improved
by the beginning of 1390 180 • Indeed, the only acceptable reason for this
improvement could have been the acceptance of the Hungarian suzerainty. Still,
there must have been a certain delay between the moment of the formal acceptance
(following the exchange of envoys) and the actual acknowledgement of vassalage.

P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 190, 192.
DRH, B, I, no. 10, p. 28-30.
180
The king's interest for Wallachia during his stay at Timişoara is further confirmed by the
commercial privileges granted to Transylvanian merchants for their trade in the regions situated to the
south ofthe Carpathians: DRH, D, I, p. 120-121.
178
179
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Similar but not identica) is the situation of the Banat of Severin, a region
situated to the far west of Wallachia. Unfortunately, the exact extent of this
geographical area has not been detennined yet. Still, it is known that it cornprised
the territories surrounding the fortresses of Severin, Orşova and Mehadia.
Hungarian bans of Severin are attested up to 1393. Rornanian historians have
clairned that their mission in the Banat was to regain these territories 181 and that
they ruled effectively only the region ofTimişoara 182 • The county of Timişoara was
a medieval administrative institution in the region, which only in modem tirnes
carne to be call ed the Banat!!!
Early in 1390 the k.ing rnade a donation in favour of a Rornanian knezes
who lived near the fortress of Mehadia and ordered the banus of Severin - who
was Hungarian - to investigate the status of the respective property 183 • So, while
Mircea had the title of banus of Severin, a Hungarian official exerted bis authority
there ! This situation can be interpreted in the sense that at that moment Mircea had
not come yet into possession. On the otber hand, sharing authority over this not
very large territory seerns irnprobable. So, the presence of the Hungarian banus of
Severin in 1392 could be explained by the fact that there had been severa) stages of
coming into possession: initially, Mircea was promised the territory as a resuit of
the first exchange of envoys in 1389 (in his turn, he sent his promise of paying
hornage) and he assurned the title of ban; then, frorn February-March 1391, when
he acknowledged bis vassalage, to 1392 when he came effectively into possession
of the Banat, there is a delay during which Mircea the Old rnet certain oppositions.
The rernark noted by Pera in June 1392 on the good relations between tbe
Wallachian voivode and Hungary may refer to an exchange of emissaries that
clarified the status of the promised territory. The delay could also be explained by
the resistance of tbe old Hungarian ban 184 • Only during the period of Mircea's
relative independence (1408-1411) was the Banat to be administered again by a
Hungarian ban 185 •
At sorne other tirne, Mircea the Old was given the domain of the fortress of
Bologa (Huedin) in Transylvania. This happened, as it bas been seen, in 1398 186 •
The fortress was rneant to serve as a refuge in case the voivode had to face a
situation similar to that of 1394-1397, when he had been driven by the Turks 187 • At
that tirne, the danger of a new Ottornan incursion seerned irnminent, so Mircea
would insist on getting Sigisrnund's support warning hirn that otherwise he would
1. Minea, op. cit. (see note 10), p. 16-17; I. A. Pop, Stăpânirile lui Mircea (see note 24), p. 686.
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 193.
183
DRH, D, I, p. 124.
184
A similar situation was to hapen after circa a century when king Mathia gave the domain and the
fortress of Ciceu to Steven the Great but the new beneficiary came into possession only around 1500,
after the old ruter had been offered a compensation.
185
A Hungarian banus is attested between 1408 and 1409: P. Engel, Magyarorszag viliigi
archontol6giaja 1301-1457, l, p. 33.
186
I. Pataki, op. cit. (see note 17), pp. 424-425; A. A. Rusu, Începuturile cetăţii feudale de la Bologa,
in Acta Musei Porolissensis, 1980, IV, p. 413; I. A. Pop, Stăpânirile lui Mircea (see note 24), p. 691.
187
I. A. Pop, Stăpânirile lui Mircea (see note 24), p. 692, correlates Mircea's coming into possession
of this fortress with his matrimonial relation with a Hungarian noblewoman.
181
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pledge fidelity to the sultan. This donation was taken back from Mircea during the
period when bis relations with the Hungarian king became colder, i.e. some time
between 1408 and 1412.
However, after resuming their traditional relationship in 1412, the
Wallachian voivode got another fortress, situated at the border of the two countries,
i.e. the fortress of Bran. The date of 1412 set for the coming ioto possession is
further proved by the fact that during the auturnn the Voivode of Transylvania
moved out the customs to Braşov 188 • The relocation of the customs in the auturnn of
1412 is a certain sign that the fortress of Bran, the old customs, had been recently
donated to Mircea the Old 189 • This donation has tobe correlated with the resuming
of the traditional relations of vassalage, or even to a new homage, paid by means
of delegates. The fortress of Bran was to remain under Romanian rule until 1419 (it
was also ruled by Mihail, Mircea's successor). The Romanian voivode imposed
here new custom taxes, which were annulled only after the fortress retumed under
the direct administration of the Hungarian king's officials.
The relations of vassalage established between Sigismund of Luxemburg
and Mircea the Old had an economic connotation as well. The trade routes
connecting the Levant to Transylvania, and Hungary respectively, crossed
Wallachia. The merchants from Braşov and Sibiu (two Saxon towns situated in the
south of Transylvania) enjoyed a series of commercial privileges granted both by
the Hungarian crown and by the Romanian voivodes. After Hungary had lost right
of direct access to the sea on the Dalmatian coast in favour of the Venetians, the
economic importance of the route to the mouth of the Danube increased
considerably. Thus, in 1412, Sigismund initiated an ambitious project, which aimed
at resuming the East - West commercial traffic at the mouth of the Danube, across
Wallachia and Moldavia 190 • In spite of numerous attempts, the subsequent political
unfolding of events delayed the actual achievement of this project. The respective
relations of vassalage became economically important only after the initiation of
this project, i.e. starting from 1412.
An aspect that could not be elucidated is Mircea the Old's marriage to a
Hungarian noblewoman. According to some documents dating back 1399-1400, a
certain lady, wife of voivode Mircea, owned some properties in Zala county in
Hungary 191 • Because of the ambiguity of the inforrnation there are different
188

DRH, D, I, p. 196.
We find the same date in Ş. Papacostea: Începuturile politicii comerciale a Ţării Româneşti şi
Moldovei (secolele XV-XVI). Drum şi stat, în SMIM, 1983, X, p. 20, but the historian attached too
much imponance to the economica! relations to the detriment of those of vassalage. Most historians
have dated the donation as early as 1395 or 1406, on the occasion of the meetings of the voivode and
the king (but ignore or even deny its significance ): I. Minea, op. cit. (see note 10), p. 85; P. P.
Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 194-195; Istoria României, II, p. 366; Viorica
Pervain, Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria (see note 20), p. 97; N. Constantinescu, Mircea cel
Bătrân (see note 23), pp. 143-144; I. A. Pop, Stăpânirile lui Mircea (see note 24), p. 690; etc.
190
Ş. Papacostea, Kilia et la politique orientale de Sigismond de Luxembourg, în RRH, 1976, no. 3, p.
421-436.
191
I. Nagy, D. Veghely, Gy. Nagy, Zala varmegye tortenete, II, Budapest, 1890, p. 298-300; Zs. okl„
I, p. 684; I. Pataki, op. cit. (see note 17), p. 426, note 5.
189
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identificatians based on the neighbouring properties and on the previous owners of
the respective lady's properties. Romanian historians considered her a member of
the Cilii family 192 or of the Banffy family 193 • Elemer Matyusz, a Hungarian
historian and expert in the matter, considered her a member of the Lackfi family 194•
This identification is worth more credit than the others. Accordingly, Mircea's
marriage took place before 1397 when this renowned family became disloyal to the
king. Viewed in this light, Mircea's matrimonial relation can be considered a
diplomatic move - common practice at the time - meant to ensure him better
support at Sigismund's court.
4.

Conclusions

The relations of vassalage between Sigismund of Luxemburg, king of
Hungary and Mircea the Old, voivode of Wallachia are obvious. We can identify
some of the classic features of vassalage such as: the homage, which was probably
rendered about four times; the vassal's auxilium, inscribed in the deed of March 7•h
1395 and put into practice on the occasion of the crusade of Nicople; the suzerain's
auxilium, put into practice for several times in the battles against the Turks; the
revocable properties in Hungary given by the king to the Romanian voivode.
According to the suzerain, the vassal was bound to pay a tribute as a token of
acknowledgement of bis suzerainty. Documents do not offer any information on
the payment of tribute during this period 195 , but it is not impossible that it was paid
or kept by Mircea as a financial support for defending the boundaries. As a
consequence of bis pledge of fealty and of the acknowledgement of vassalage,
Mircea was given severa! revocable domains in Transylvania. Sigismund claimed
homage by virtue of his Angevine legacy. Wallachia - represented by its ruter was vassal to the Hungarian crown, represented by king Sigismund of
Luxemburg 196 •
Thus, the participation of both suzerain and vassal in the anti-Ottornan
campaigns bas to be interpreted from this perspective. Mircea preferred the
Hungarian suzerainty to the Ottoman, even if there was a moment when he
considered this possibility (still, it could have been only a maneuver in order to
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân (see note 15), p. 50.
I. Pataki, op. cit. (see note 17), p. 428. I. A. Pop, Stăpânirile lui Mircea (see note 24), p. 692.
194
E. Mâlyusz, Zsigmond kiraly (see note 3), p. 112.
195
By way of contrast, there are indisputable data on the fact that, in the following period, the
Wallachian voivodes (Mircea's successors) paid tribute to the royal treasury: DRH, D, I, pp. 404-406.
19
6The epithet "one and only lord" în the Wallachian sovereigns' denomination (and Mircea's as well)
does not express a statal independence but represents one of the di~lomatic formulas by which the
existence of an associate sovereign is confirmed in the XIV'h-XV' centuries; this is done on the
purpose of stating the full rights of the ruler versus the limited or yielded rights of the associate ruler.
The denomination can be traced back to the titles of the Byzantine emperors and was borrowed by the
Bulgarians and Serbians as well: E. Vîrtosw, Ce înseamnă „ domn singur stăpânitor" în titulatura
domnească a Ţării Româneşti şi a Moldovei?, in Analele Universităţii „ C. I. Parhon" Bucureşti, seria
Ştiintelor sociale, Istorie, 9, 1957, pp. 45-58. In spite of the author's demonstration, the advocates of
the full independence of Mircea the Old still use this false argument.
192
193
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win tbe king's support). The recollection of tbe Bulgarian states - wbicb initially
were vassals but afterwards were occupied by tbe sultan - was too vivid in tbe
collective memory to allow Mircea and tbe Wallacbian feudal elite to make any
otber politica) cboice.
Wallacbia was integrated as a buffer state in tbe global defensive system
created by Hungary. Tbis defensive s&rategy was initiated by Sigismund
immediately after tbe defeat of tbe crusaders at Nicople and was put into practice
after 1402. Mircea tbe Old and Wallacbia set tbe example during tbe years 13941396. Mircea's interventions in tbe internai conflicts from tbe Onoman Empire
granted bim fame and notoriety, attested both în Turkisb cbronicles and Bulgarian
)ore. But, at least in 1416, tbe Hungarian king was present bebind Mircea's
scbeming. A Transylvania~ arrny lead by tbe Voivode of Transylvania joined
Mircea's troops în bis failed attempt to impose Mustafa.
At tbe same time, Mircea tbe Old lead a duplicitous policy meant to ensure
bis position in case bis suzerain's pressures migbt endanger it. He concluded for
several times alliances witb tbe king of Poland, tbe Hungarian king's enemy on
grounds of tbeir dispute over Louis I's legacy. Tbese alliances were obviously
defensive because tbeir clauses were tobe put into practice - tbeoretically - only if
and wben one of tbe parties were attacked by tbe Hungarian king. They were
supposed to be secret but, taking into consideration tbe Litbuanian proposals for an
anti-Ottoman pact (1415) wbicb came to be known by tbe Hungarian autborities,
we may assume tbat otber sucb agreements did not remain unknown. Duplicitous
policy - common practice of Byzantine diplomacy - secured a balance between
Sigismund's pressures, Mircea's status of vassalage and bis tendency to gain bis
independence - or at least autonomy.
We can assume tbat, în a first stage, Mircea accepted de facto tbe
Hungarian's king suzerainty. Then, under Onoman pressure and after being driven
away from bis tbrone, bis subrnission attained tbe bigbest degree especially in tbe
period lasting from 1395 to 1402, since Mircea depended on Sigismund's support
to regain bis power. A less tensed situation at tbe soutbern borders because of tbe
Ottoman domestic conflicts allowed Mircea to lead a more independent externai
policy and, between 1408 and 1412, to even break tbe bond of vassalage. But, after
tbe treaty of Lublau, wbicb settled tbe disputes between tbe kings of Poland and
Hungary, Mircea bad no otber cboice but to acknowledge once more Sigismund's
suzerainty.
Tbe relations of vassalage establisbed between tbe Wallacbian voivode and
tbe Hungarian king îs part of tbe more common feudal practice of tbe period. Tbey
sbould be interpreted in tbe ligbt of tbe medieval mentality ratber tban under tbe
influence of tbe Romanian-Hungarian relations in tbe past two centuries.
Translated by Cristina Felea.
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Documenta, quibus Hungariae, Valachiae et Moldaviae
relationes melius illustrantur
(1417-1484)
Marius Diaconescu, Geza Erszegi
1417 Julii 8 - Sântimbru
Lorandus Lepes de Varaskezy vicevaivoda Transilvanus causam Michaelis
cantoris Albensis et Annae consonis Nicolai de Almakerek contra Michaelem de
Feldemether et lohannem de Kecheth notam propter exercitum in Valachos Transalpinos
motum ad octavas festi beati Michaelis archangeli prorogat.
1.

Litterae in charta scriptae sigilloque cuius vestigia extant olim clausae. Archivum
Hungariae Nationale, Dl. 62.792 (archivumfamiliae Bethlen).

Nos Lorandus Lepes de Varaskezy 1 vicewayuoda Transs(ilvanus) damus
pro memoria, quod instrumentalem exhibicionem, quam honorabilis vir magister
Michael cantor et canonicus ecclesie Transsilvane necnon nobilis domina Anna
vocala consors Nicolai filii Apa de Almakerek 2, pro quibus Nicolaus filius Sandor
de Zenthmarthon3 et Iohannes de Dellem4 cum procuratoriis litteris nostris et
capituli ecclesie Transsilvane astiterunt contra Michaelem de Feldemether5 et
Iohannem de Kecheth 6 ex quibus idem Iohannes pro se personaliter et pro ipso
Michaele similiter cum procuratoriis litteris nostris comparuit iuxta continenciam
litterarum nostrarum prorogatoriarum super factis in quibusdam litteris Petri de
Strigh7 et Ladislai de Nadan8 alias vicewayuodarum adiudicatoriis contentis in
octavis festi nativitatis beati Iohannis baptiste cum iudicio novem marcarum facere
tenebantur coram nobis propter presentem mocionem exercitus contra Volahos
Transalpinos moti cum eodem iudicio novem9 marcarum ad octavas festi beati
Michaelis archangeli nune venturi 10 duximus prorogandam.
Datum in Zenthemreh 11 octavo die termini prenotati anno Domini
millesimo quadringentesimo decimo septimo.
A tergo: Super exhibicione instrumentali pro honorabili viro domino
Michaele cantore et canonico ecclesie Albensis et alia intrascripta contra
1
Lorandus Upes, vicevaivoda Transilvanus: 1415-1438. Cf. Pâl Engel, Magyarorszag viltigi
archontol6gitija 1301-1457, I, Budapest, 1996, p. 14.
2
Mălâncrav (Almakerek), <RO, j. Sibiu>.
3
Târnăveni (Dicsoszentmărton), <RO, j. Mureş>.
4
Deleni (Saros), <RO, j. Mureş>.
5
Diviciorii Mari (Nagydevecser), <RO, j. Cluj>.
6
Aluniş (Kecsed), <RO, j. Cluj>.
7
Petrus de Strigh, vicevaivoda Transivanus: 1404-1408. Cf. Pâl Engel, loc. cit.
8
Ladislaus de Nadan, vicevaivoda Transilvanus: 1404. Cf. Pâl Engel, /oc. cit.
9
De/evit novem.
10
6 Octobris 1417.
11
Sântimbru (Marosszentimre), <RO,j. Alba>.
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Michaelem filium Nicolaum de Feldemether et alium intrascriptum ad octavas festi
beati Michaelis archangeli prorogatoria.
2.

1424 Augusti 15 - Tata

Sigismundus rex Hungariae omnibus regni iustitiariis mandat, ut causas Alberti de
Batthyan ad expeditionem Transalpinam ituri prorogant.
Litterae in charta scriptae sigilloque a tergo impresso munitae. Archivum Hungariae
Nationale, Dl. 102.028 (archivumfamiliae Batthyani).

Sigismundus Oei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie,
Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex fidelibus nostris viris magnificis palatino et
iudici curie nostre ipsorumque in iudicatu vicesgerentibus cunctis eciam aliis regni
nostri iudicibus et iusticiariis ecclesiasticis videlicet et secularibus presencium
noticiam habituris salutem et graciam.
Quia fidelis noster Albertus de Batthyan 12 sub banderio magnifici viri
Piponis de Ozora cornitis nostri Themesyensis etc. in presentem nostram
exercitualem expedicionem versus partes Transalpinas personaliter dicitur
transiturus, igitur fidelitati vestre finniter precipiendo mandamus, quatenus
universas et quaslibet causas prefati Alberti tam per ipsum contra alios quarn per
alios quospiam contra ipsum 13 in quibuslibet tenninis coram vobis motas vei
movendas statu in eodem gravamine et variacione absque omoi ad octavas festi
beati Mychaelis archangeli 14 nune venturis prorogare debeatis et differre et aliud
non facturi presentes quoque perlectas reddi iubemus presentanti.
Datum in Thata 15 in festo assumpcionis Virginis gloriose anno Domini Mmo
CCCCmo :XX0 quinto, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXX octavo,
Romanorum XIII!° et Bohernie quinto.
1427 Martii 10- Braşov

3.

Sigismundus rex Hungariae pro servitiis Emerici litterati filii Eliae de Kwchk in
custodia et conservatione castri Argyas et alias impensis eidem et proximis eiusdem
portionem possessionariam in Kwchk sitam donat.
Litterae in membrana scriptae sigilloque cuius vestigia extant infra textum impresso
munitae. ln angulo superiore dextro et sub sigillo: Commissio propria domini regis.
Archivum Hungariae Nationale, Dl. 43.689.

Nos Sigismundus Oei gracia Romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex memorie commendamus harum
tenore significantes, quibus expedit universis, quod nos sicuti ad humilime
12

Szabadbattyân, <HU, Fejer m>.

13

Posterius insertum.
14
6 Octobris 1424.
15

Tata, <HU, Komârom m.>.
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supplicaciones instanciam fidelis nostri grate dilecti venerabilis viri magistri
Ladislai de Chap 16 pridem vicecancellarii nostre maiestatis pro parte Emerici
litterati filii Elie de Kwchk 17 familiaris sui nobis porrecte sic non minus attentis et
consideratis fidelibus serviciis et fidelium obsequiorum gratuitis meritis et sinceris
beneplacenciis ipsius Emerici, quibus idem una cum dieto domino suo a non paucis
iam elapsorum annorum et temporum curriculis continue et sine intermisione
nobiscum procedente et curiam nostram sequente in nonnullis nostris
exercitualibus expedicionibus, pr~sertim vero contra perfidissimos Hwzytas Oei et
nostros notorios infideles et rebelles in dieto regno nostro Bohemie ac marchionatu
Moravie pululantes per nos pleris vicibus instauratis interessendo persone et rebus
suis non parcens, sed se et sua in nostre maiestatis serviciis diversis fortune casibus
et imminentibus formidabilibus periculis submittens et exponens totis suis viribus
et conatibus cum non modica sui sanguinis effusione et corporis gravi lesione
acriumque vulnerum et cicatricum in sui personam suscepcione studuit et nune ipse
Emericus una cum egregio Stephano de dicta Chap aule nostre milite fratre utputa
ipsius magistri Ladislai vicecancellarii et aliis certis nostris fidelibus familiaribus in
custodia et conservacione castri nostri Argyas 18 vocati in partibus nostris
Transalpinis habiti pridem per nos dimissis existens studet et anhelat ac laborat
maiestati nostre complacere seque gratum nobis reddere et acceptum.
Propter que nos volentes eundem Emericum aliquo nostro regia favore
prosequi gracioso quandam porcionem possessionariam Kwchk vocatam contigue
inter possessiones Kyskwchk et Naghkwchk 19 in comitatu Castri Ferrei existentes
sitam et habitam ius nostrum regium - ut dicitur - concementem, quam scilicet
condam Nicolaus Zambo olim tenuisset nuncque Stephanus dictus Farkas de dicta
Naghkwchk et fratres eiusdem tamquam iurium nostrorum regalium celatores sub
tacitumitatis ac silencio conservarent simul cum universis suis utilitatibus et
pertinenciis quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis,
silvis, nemoribus, aquis aquarumque decursibus et generaliter quarumlibet
utilitatum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis ad dictam porcionem
possessionariam spectantibus et de iure pertinere debentibus sub suis veris metis et
antiquis limitibus, quibus hactenus per [quo]scumque rite tenta fuisset et possessa,
ex certa nostra sciencia prelatorumque et baronum nostrorum sano ad id
acce[d]ente consilio prefato Emerico litterato et per eum dieto Elie patri necnon
Georgio et Demetrio filiis Petri de Demelk20 proximis et consanguineis suis
ipsorumque heredibus universis dedimus, donavimus et contulimus, ymo damus,
donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam
pariter et habendam salvo iure alieno harum nostrarum vigore et testimonio

16

Csapi, <HU, Zala m.>.
Kocsk, <HU, Vas m.>.
18
Argeş, <RO, j. Argeş>.
19
Kocsk, <HU, Vas m.>.
20
Celldomolk, <HU, Vas m.>.
17
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litterarum mediante, quas - dum nobis in specie reportate fuerint - in formam
nostri privilegii redigi °faciemus.
Datum in civitate nostra Brassoviensi21 feria secunda proxima ante festum
beati Gregorii pape anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo septimo,
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quadragesimo, Romanorum decimo
septimo et Bohemie septimo.
A tergo in margine inferiore in media parte: Re(gistra)ta.
4.

1448 Februarii 24 - Deva

Johannes de Hunyad regni Hungariae gubernator committit Dionysio Weres de
Fornas, ut omnia iura possessionaria Andreaefilii Georgii dicti Wytez de Thamasfalwa ad
Moldaviam ituri protegat.
Litterae in charta scriptae et sigillo, cuius vestigia extant, infra textum impresso
munitae. Archivum Hungariae Nationale, Dl. 62.840 (archivumfamiliqe Bethlen).

lohannes de Hwnyad regni Hungarie gubemator etc. egregio Dyonisio
Weres de Fomas22 salutem cum dileccione.
Quia Andreas filius Georgii dicti Wytez de Thamasfalwa23 ex nostra
transmissione ad Moldaviam ire debet, universa iura sua possessionaria ubivis
habita et existencia nomine protectorio proteccioni et gubemacioni vestre
commisit, idea dileccioni vestre firmiter committimus, quatenus visis presentibus a
modo imposterum prescripta universa iura possessionaria24 ipsius Andree ubivis
habita et existencia iusta utputa et legitima contra quoslibet illegitimos impetitores
protegere, tueri et defensare debeatis aliud [non] facturi in premissis pr~sentibus
perlectis exhibenti restitutis. ·
Datum in Dewa25 tercio die festi kathedre beati Petri apostoli anno domini
MCCCCXLmo octavo.
5.

1459 Aprilis 19 - Suceava

Litterae Stephani vaivodae, ut mercatores Brasovienses ire libere in Moldaviam et
inde redire possint.
Litterae in charta scriptae sigilloque anulari infra textum impresso munitae.
Archivum Hungariae Nationale, Dl. 64.775 (archivumfamiliae Mednyanszky).

Yesus
Stefanus woieuoda Oei gracia dominus terre Moldavie etc. universis et
singulis, quibus oportunum fuerit, his nostris litteris notum facimus sicut famosis et
21
22
23
24
25

Braşov, <RO>.
Sfăraş (Farnas), <RO, j. Sălaj>.
Tămaşa (Almăstamăsi), <RO, j. Sălaj>.
De/evit vb.

Deva, <RO>.
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egregiis viris omnibus Brasouanis26 bas nostras litteras concedimus promitentes eis
nos cum terra nostra bani et veri arnici fare et eis iusticiam rectam rninistrare, ut
nostris propriis terrigenis faceremus eisque favorabiles esse inirnicisque ipsorum
nullum favorem vei auxilium inpendentes nec in terra nostra aliquem inirnicum
ipsorum substinere prornitimus ipsi vero liberi sint sine aliquo inpedimento cum
bonis ipsorum et mercibus sicut ad terram suam libere et sicure accedere et contra
recedere, ipsi vero econverso nobis libere prornixerunt27 suis cum ambaxiatoribus
et nunciis nullum inirnicum nostrom in civitatem suam substinere nec favorem aut
auxilium dare nostrisque mercatoribus prornitentes, ut libere et secure cum suis
bonis et mercibus ad ipsos accedere valeant eisque veram et rectam, ut eis propriis
iusticiam rninistrare et super hoc prornixerunt nobis suas litteras destinare et ad
suprascripta servanda nos cum baronibus et nobilibus nostris vera fide Christianica
prornitimus.
Data Suczavie28 feria quinta ante festum sancti Georgii anno Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono.
6.

1484 lunii 18 - Buda
Matthias rex Hungariae comitatui Temesiensi mandat, ut Varadinum cum
Turcorum caesare Moldaviam et partes Transalpinas petita conjlicturi congregentur.
litterae in charta lacerata scriptae sigilloque infra textum impresso munitae. In
angulo superiore dextro: Commissio propria domini regis. Archivum Hungariae
Nationale, Dl. 102.629 (archivumfamiliae Batthyany).

Mathias Dei gracia rex H[un]garie, Bohernie etc. fidelibus nostris corniti
vei vicecomiti et iudicibus nobilium necnon universis et singulis nobilibus et
alterius cuiusvis status et condicionis possessionatis horninibus cornitatus
Themesiensis salutem et graciam.
Scripseramus vobis nuper audito Turcorum apparatu, ut omnes et singuli
vestrum per singula capita, quo numerosius possetis, preparari deberetis, ut si
contingeret cesarem Turcorum contra nos vei regna corone nostre subiecta cum suo
apparatu declinare nos illi parati una nobiscum, quamprimum vos requireremus
occurere et dorninia nostra ab illius machinacione defendere possemus.
Nune itaque certificati sumus et id iam in veritate rescivimus Turcorum
cesarem contra federa pacis nobiscum inita omnem suum apparatum in Moldaviam
et partes Transalpinas convertisse et omnino decrevisse castra Kyllye 29 et Nesther30
expugnare ac ins~r ex turbata Stephano waywoda alium inducere, quod si fiat,
scire omnes potestis de tota Transsilvania ilico actum esse et insuper eciam toti
regno nostro Hungarie ultimum periculum imminere.
26

Braşov, <RO>.
Recte: promiserunt.
28
Suceava, <RO>.
29
Kilija, (Chilia), <UA>.
30
Belgorod (Cetatea Albă), <UA>.
27

https://biblioteca-digitala.ro

288

Marius Diaconescu, Geza Erszegi

Requisiti igitur ab eodem Stephano waywoda et magis periculo v1cmo
convicti, ne proximus ignis, dum non cito extinguetur, supra omnium nostrum, qui
vicini sumus, capita proserpat, decrevimus omnino huius modi incendium in
remocioribus potius tectis quam in propinquis laribus extinguere et ipsi cesari ne
intentum suum perficere possit, in partibus illis obviare.
Premisimus igitur3 1 iam de facto fidelem nostrum magnificum Stephanum
de Bathor waywodam Transsilvanum cum certo apparatu in auxilium Stephani
waywode premissurique statim sumus et magnificum Paulum Kynisi cum aliis
gentibus nostris. Nos vero ut eo forcius machinacio infidelium retundatur,
constituimus propria in persona subsequi et mox subsecuti fuissemus, n[os]
expectaremus universitatem regnicolarum nostrorum, de quorum omnium salute et
statu agere <debemus> congregari.
Quare vobis strictissime et sub nota infidelitatis mandamus, quatenus
statim visis presentibus per singula capi ta, quo numerosius potestis, ad festum
sancti Iacobi proxime futurum 32 Waradinum congregari debeatis, ubi et nos absque
omni dubio dimissis et postpositis omnibus aliis negociis nostris in prefato die
constituemur.
Veniatis autem omnes et singuli eo ordine et apparatu, quo cum Turcorum
cesare confligere possitis, quoniam omnino constituimus cum illo, nisi interim
discedat, fortunam iuvante Deo tentare.
Vobis vero comitibus et vicecomitibus seorsum mandamus, quatenus
omnes et singulos nobiles et possessionatos homines - cuiuscunque status et
condicionis existant - ad parendum huius modi mandatis nostris modo premisso
admonere et requirere nostro nomine singillatim debeatis.
Si qui autem fortasse forent mandati huius nostri contemptores, talium
omnium nomina sub debite fidelitatis obediencia maiestati nostre rescribere
citissime debeatis, ut nos sciamus tales - sicuti merebuntur - castigare et aliud
facere nemo vestrum presumpmat pena sub premissa.
Datum Bude feria sexta proxima post festum sacratissimi corporis Christi
anno [Domini mil]lesimo quadringentesimo octogesimo quarto.

31
32

Posterius insertum.
25 Iulii 1484.
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P. Rudolphi Bzenszky e S<ocietate> J<esu>
RELATIO DE ECCLESIA TRANSYLVANA
- studiu introductiv şi text reconstituit Vasile Rus
0.1 Lui Rudolph Bzenszky S.J. i s-a acordat puţină atenţie de-a lungul
timpului, în ciuda unor semnale menite să-l scoată din semi-anonimat şi să-l
proiecteze în prim planul istoriografiei dezvoltată pe temeiuri noi şi cu principii
solide la sfârşitul secolului al XVII-iea şi începutul secolului al XVIII-iea. În lipsa
unui studiu amplu, monografic, dedicat unui studios care l-ar merita cu prisosinţă,
iată câteva firave menţiuni, care, chiar şi în situaţia că sunt puse cap la cap, în
năzuinţa de a crea o imagine organică şi unitară a personalităţii şi operei iezuitului,
de abia dacă aruncă o lumină palidă şi lipsită de consistenţă asupra lui:
0.1.1 O scurtă fişă bio-bibliografică apare la J6zsef Szinnyei 1: 'Bzensky
Rudolf, jezsuita, sztil. 1631, okt. 27. Szakolczan: 15 eves koraban lepett a rendbe
Czehorszagban; onnet Ausztriaba helyeztek at, mire Erdelyben terjesztette a rom.
kath. hitet. Meghalt 1715. Jun. 13. Kolozsvart. -Munkaja: De origine et progressu
cultus et lacrymis prodigiosis Claudiopolitanae iconis B. V. Mariae, Claudiopoli ...
.Keziratban maradt: Dissertatio historica de Dacia Mediterranea 1699 (a
gyulafehervary Batthyanyi konyvtarban); Epistola de missionibus in Transsilvania,
Claudiopoli 1711 scripta (A becsi cs. konyvtărban)'. După cum indică el însuşi,
Szinnyei şi-a cules informaţiile din: Horânyi 2, Fejer3, Stoeger4, Beke Antal5.
0.1.1.1 A. Horânyi 6 spune: 'BSENSKI (RUDOLPHUS) Szakoltzensis,
Ignatianus quondam Sodalis; Vir in Historia Hungariae, quam sibi adomandam
sumpserat, versatissimus. Operi suo, quod immortuus fuerit, magnopere dolendum.
Prostabant USiJ.Ue ad dissolutionem Sociorum Timaviae in Museo historico plura
eius adversaria Mss, quae saepius laudavit CI. Schmitt in Archi-Episcopis
Strigoniensibus pag. 48 et Timon in Epit. Chronol. pag. 115'.
0.1.1.2 La G. Fejer7, în cadrul colecţiei Hevenesi, sunt pomenite: 'Tomus
XV. seu DDD. continet Samoscii Historiam rerum Transilvanicarum MS-tam
Libris sex. Accesit Sylloges rerum Ecclesiasticarum in Transilvania Auctore R.
J. Szinnyei, Magyar ir6k elete es munktii, li!, Budapest, 1890, p. 1890, coli. 1-2.
Nova memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum quam excitavit Alexius
Horănyi Hung. Budensis Cler. Reg. Scholarum Piarum, Pars I. A-C, Pestini, Typis Matthiae Tratner.
M.DCC.XCII.
3
Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, studio et opera Georgii Fejer bibliothecarii
regii, tomus quintus, volumen II, Budae, Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungariae 1829,
Praefatio, pp. !O sqq. şi tomus sextus, volumen I, Budae, 1830, Praefatio, pp. 15 sqq.
4
Joan Nep Stoeger S.J., Scriptores Provinciae Austriacae S.J„ Vienae, 1856, p. 41.
5
Index manuscriptorum bibliothecae Batthynianae dioecesis Transylvaniensis. Az erdelyi
egyhazmegyei Batthyany-Konyvtăr keziratai nevsora. Kiadta Beke Antal konyvtărok, G. Fehervăr,
1871.
6
A.Horanyi, op. cit. (vezi nota 2), p. 601.
7
G. Fejer, op. cit. (vezi nota 3), Vl/2, Praefatio, p. 14.

I
2

Medi~valia

Transilvanica, tom II, I 998, nr. 2.
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Bzentzky <sic!> S.I.; Tomus XXill. seu FFF. continet collectanea Ecclesiam
Transylvaniae concementia, per Historiophilum R.B.S.J.'. Iar în cadrul colecţiei
Kaprinay 8 : 'Tomus XLIX. -L. Complectens ... 6)Rud. Bzenszki S.J. adnotationes
Historicas de Transilvania'.
0.1.1.3 Stoeger9, puţin mai nuanţat, spune: 'BZENSKY Rudolphus,
Hungarus, Szak:oltzae 27. Oct. 1631, natus, aet. 15. in provinciam Bohemicam
cooptatus et bine in Austriacam translatus, 4 vota professus, multa praeclarus in
Dacia ad Fidei Catholicae incrementum et animarum salutem egit; et acerbissimus
articulorum doloribus per plures annos vexatus, pie obiit Claudiopoli 13 Jun. 1715,
aet. 64 <?!>. ln historia Daciae versatissimus, et a. N. Schmitt, Sam. Timon et
Sochero, qui eo multum usi, laudatus, edidit latine: Bipartita Historia
Transylvaniae et Societatis Jesu in ea militantis, quam Syllogismaeam (sic!) vocat
Ecclesiae Transylvanicae, Claudiopoli, typis Academicis <?>; De origine et
progressu cultus et Lacrymis prodigiosis Claudiopolitanae lconis B. V. Mariae.
lbd.. Reliquit plura Msc. inter quae: Epistola de Missionibus in Transylvania
Claudiopoli 1711 scripta, in Bibliotheca C.R. Vindobon. Tomo III. Recens.
Scwandtner, num. 2096 servatur'.
La Bekeio, apare la poziţia 163: Dissertatio Historica, P. Rudolphi
Bzenszki e Soc. Jes. de Dacia Mediterranea, cum indice Ms. anni 1699., in fol. fol.
216. Aşa cum arată Dr. Erdelyi Kârolyi, în studiul său din Erdelyi Muzeum 11 : 'A
czim nem pontos. A munkanak tulajdonkepen nincs is egyseges czime. A
"proloquium" ele egy kesobbi kez odairta: Manuscriptum R.P. Rudolphi Bzenszky e
Soc. Jesu Castrensis 1699. Errol a Bzenszky nevii jezsuita tâbori apr61
megemlekeznek Horanyi (NM), Fejer (CD), Stoeger (Scriptores), Beke (Index
Manuscriptorum), Szinnyei (MIE); mind nagyon sovanyan. Pedig nagyon erdemes
ember a maga koreben, s mint kortârs tortenetfr6, mindenesetre figyelernre melt6.
Benntinket azert is erdekel, mert a kolozsvâri rendhâznak is tagja volt s itt is halt
meg'. Deşi autorul studiului se înşeală în privinţa unităţii titlului operei lui
Bzenszky, deoarece nu îşi pune problema existenţei unor variante manuscrise ale
acesteia: titlul complet apare în manuscrisul KJ nr. 319 din Collectio maior
manuscriptorum historicorum, aflată la Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca,
în care numele este întregit de J6zsef Kemeny, deoarece la început se pare că
apăreau doar iniţialele R.B.S.J: Syllogimaea
Transylvanae Ecclesiae per
Historiophilum Anagnosten R<udolphum> B<zenczki> Societatis Jesu in
Castrensibus Stativis Collecta et pro Strena Novi Anni Sacris Commilitonibus in
Transylvaniam Advenis Praesentata Anno Revertentis in Transylvaniam Vi lniqua
lnhibitae sed Rursus Repetitae Societatis Jesu, la care contele a adăugat az az
1699; acelaşi titlu apare şi în variantele manuscrise aflate în Collectio Hevenesiana,
Ibidem, voi. VI/I, Praefatio, unde se trece în revistă conţinutul colecţiei Kaprinay, la pp. 18-19.
Stoeger, op. cit. (vezi nota 4), p. 41. Infonnaţiile lui Stoeger sunt reluate de Somrnervogel Carlos SJ
în Bibliotheque de la Compagnie de Jesu, nouvelle edition ... , Bibliographie, tom. II, Bruxelles-Paris,
MDCCCXCI, col. 480.
10
A. Bekc, op. cit. (vezi nota 5), pag. 18.
11
K. Erd~lyi, Bzenszky Rudolf (1631-1715), în Erdelyi Mu::.eum, XIX/1902, p. 187.
8

9
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citate de Fejer: interesant este faptul că bibliotecarul Universitatis Regiae
Scientiarum Budapes,;nensis a indicat drept autor al operei din tomus XV seu DDD
pe ... R. Bzentzky S.J., deşi în realitate, pe foaia de titlu a manuscrisului apar
iniţialele R.V.S.J.; de asemenea, titlul este redat inexact de către Fejer: Sylloges
rerum Ecclesiasticarum in Transylvania; în condiţiile în care pentru varianta
aceleiaşi opere din tomus XXII seu FFF, G. Fejer nu mai intuieşte adevărul privind
autorul care se ascunde în spatele iniţialelor R.B.S.J., iar titlul indicat de el este, de
asemenea, foarte aproximativ în comparaţie cu cel trecut în realitate pe foaia de
titlu - acelaşi cu al manuscrisului din colecţia lui J. Kemeny : Collectanea
Ecclesiam Transylvaniae concementia, tragem concluzia că acesta a cercetat cu
superficialitate manuscrisele cu pricina şi, deşi a intuit în parte că este vorba despre
opera lui Bzenszky, a fost până la urmă inconsecvent. Menţionăm faptul că nici în
cataloagele tipărite ale manuscriselor aflate în colecţiile Bibliothecae Universitatis
Regiae Scientiarum Budapestinensis nu s-a făcut lumină în privinţa celor două
manuscrise care cuprind Syllogimaea ... : cel din tomul XV, Collectio Hevenesiana
apare în indice la intrarea 'Anagnostes', iar cel din tomus XXII al aceleiaşi colecţii
apare în indice la intrarea ... Syllogimaea Transylvanae Ecclesiae 12 , dovadă că ele
n-au fost percepute ca fiind una şi aceeaşi operă şi având acelaşi autor! În ceea ce
priveşte însemnarea făcută de o mână mai tîrzie deasupra titlului Proloquium din
manuscrisul de la 'Batthyaneum', ea aparţine copistului care a transcris varianta
finală a operei lui Bzenszky (cel puţin primele şase cărţi) şi care poartă denumirea
de manuscrisul franciscan nr. 449, aflat la Biblioteca Academiei, Filiala ClujNapoca; acesta poartă titlul ... Manuscriptum R.P. Rudolphi Bzenszky e Soc. Jesu
Castrensis 1699.
0.1.2 Nici în articolul consacrat lui Rudolph Bzenszky de către Gulyâs Pal
în continuarea dicţionarului lui J6zsef Sninnyei 13 (p. 352, col. 2), nu se aduc date
noi privind biografia iezuitului, directorul din 1942 (data apariţiei lexiconului său
Magyar fr6k elete es munktii) al Muzeului Naţional Maghiar şi profesorul, pe
atunci, la Universitatea Catolică Pâzmâny din Budapesta, insistând mai mult asupra
aşa zisei opere tipărite a lui Bzenszky: Bipartita historia Transylvaniae et
Societatis Jesu in ea militantis, quam syllogismaeam vocat Ecclesiae
Transylvanae, pe care o consideră a fi de fapt identică cu lucrarea rămasă în
manuscris de la 'Batthyaneum' ! De menţionat că Szinnyei nici măcar nu
pomeneşte această lucrare printre operele tipărite ale lui Bzenszky.
0.1.3 Într-o altă lucrare a lui Szinnyei, informaţiile despre Bzenszky sunt şi
mai sumare: 'Bzenszki Rudolf, tud6s jezsuita es tortenetir6. Molnâr Janos (Magy.
Konyvh. VIII. 1796.20.)' 14 •

12

Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scientiarum Universitatis Budapestinensis. Tomus II.
Pars IV Index. Index alphabeticus et chronologicus cum tabula ad tomus II, Budapestini, Typis
typographiae Universitatis Budapestinensis, 191 O.
13
Păi Gulyăs, Magyar fr6k elete es munktli. Megindotta: id. Szinnyei J6zsef, uj sorozat ... ,IV. kotet,
Brediceanu Kajusz - Csegl~dy R6zsika, Budapest 1942, p. 352, col. 2.
14
Hazai es kulfoldi foly6iratok magyar tudomanyos repertoriuma, p. 372.
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0.1.4 În fine, în Slovenskf biografickY slovn(k (od roku 833 do roku
1990) , singura informaţie nouă este aceea referitoare la originea moravă a familiei
de condiţie medie din care se trăgea Bzenszky: 'BZENSZKY, Rudolf - historik,
nâbofonsky spisovatel' (27. 10. 1631 Skalica. okr. Senica - 13. 6. 1715 Cluj,
RSR). Pochâdzal pravdepodobne z ces. mestianskej rodiny. R. 1646 vstupil v
Cechâch do jezuitskeho râdu, studoval na râdorych skolâch. Posobil najma V
Sedmohradsku. Autor hist. a nâbofonskych prâc zameranych predovsetkym na
obranu posobenia jezuitov v Sedmohradsku, v rkp zanechal prâcu o stedovekej
Dacii. Dielo: Bipartita historia Transylvaniae et S.J. in eo militantis, quam
sylogisma eam vocat ecclesiae Transylvanicae. Cluj b.r.; De origine et progressu
cultus et lacrymis prodigiosis Claudiopolitanae iconis B.V. Mariae. Tamze b.r.;
rukopisy: Dissertatio historica de Dacia Mediterranea ( 1699); Epistola de
missionibus in Transylvania (1711). Literatura: Stoeger, Scriptores provinciae
Austriacae S.J. Viedefi 1856, s. 41; Szinnyei 1, s. 1439'.
Deşi Horânyi îl numea 'Vir in historia Hungariae, quem sibi omandam
sumpserat, versatissimus' 16, iar Kâroly Erdelyi consideră că este vrednic de atenţie:
'Pedig nagyon erdemes ember a maga koreben, s mint kortars tortenetir6,
mindenesetre fygelemre melt6' 17, lipsa cercetărilor aprofundate în privinţa surselor,
genezei, răspândirii şi impactului produs de opera sa istorică au contribuit din plin
la rămânerea sa în obscuritate.
0.2 Opera de căpătâi a lui Bzenszky rămâne Syllogimaea Transylvanae
Ecllesiae Libri Septem 18 , la care a lucrat vreme îndelungată, trudind din greu la
adunarea de date esenţiale privind istoria îndelungată a Transilvaniei şi mai ales la
culegerea de informaţii privitoare la organizarea eccleziastică, confesiunile şi, în
special, soarta misionarilor iezuiţi în 'Ţara de dicolo de Păduri'. Aceste date le-a
găsit fie în operele istoriografilor 'latini' (maghiari, care au scris în limba latină) şi
saşi sau germani, de unde titlul de Syllogimaea seu Collectanea 19 dat operei, adică
'culegere sau colecţie de texte istorice', fie le-a cules din experienţa directă, în
vreme ce colinda ţinuturile Transilvaniei, la Bistriţa şi Braşov, alături de cătanele
cezaro-crăieşti, cărora le era părinte spiritual, sau la Cluj, alături de confraţii săi
iezuiţi, contribuind probabil din plin la renaşterea academiei iezuite din străvechea
urbe, prin cultura sa impresionantă şi prin profunzimea spiritului său20 • Această
15

15

Slovenskj biografickj slovnik (od roku 833 do roku 1990), I, Martin, "Notica slovenska" 1996, p.
358.
16
A. Horanyi, op. cit. (vezi nota 2), p. 601.
17
K. Erdelyi, op. cit. (vezi nota 11), p. 187.
18
Titlul prescurtat, dat de noi, pentru titlul indicat pe foaia de titlu a manuscrisului KJ nr. 319. A se
vedea nota precedentă, precum şi studiul nostru Pe unnele lui Rudolph Bzens-::.ky S.J.. Prolegomene la
o ediţie critică a operelor sale, în 'Annales Universitatis Apulensis', voi. II, 1999.
19
Vezi precuvântarea la Syllogimeae, f. [l]'-[1]': 'Latinos certe ac Germanicos hujus Regionis
Historiographos tam avide ad perlegendum conquisivi, ut vix credam in Transylvania reperivi, quos
non perlustrassem. Horum itaq<Ue> authoritate fulcientur mea Syllogimaea seu Collectanea, anti
1.aereticam Transylvaniae Historiam concernentia'.
20
Ibidem, f.[1]': 'Fiebat enim, ut cum in Castrensibus motibus, hybernisve Stativis, praesidia ac
,11tiones Caesareae in Transylvania Militiae late obirem (de meo Castrensi munere rem sacram
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se dezvoltă, prin unnare, pe două planuri concepute iniţial în mod distinct,
dar care apoi pe parcursul redactării manuscrisului, care depăşeşte cu mult
caracterul de simplă compilaţie, se întrepătrund. Lucrul acesta l-a remarcat, de fapt,
şi Stoeger, care caracterizează opera pe care autorul însuşi 'Syllogismeam vocat
Ecclesiae Transylvaniae' drept 'Bipartita historia Transylvaniae, et Societatis Jesu
în ea militantis' 21 • Astăzi se ştie că Bzenszky a redactat în mai multe etape
Syllogimaea ... , putând cu certitudine şti care au fost acestea, pe baza cercetării
manuscriselor descoperite şi care, în urma stabilirii identităţii autorului precum şi a
legăturilor 'genetice' şi cronologice dintre ele oferă tabloul complet al compunerii
unei opere istorice demne de o cunoaşterte mai apropiată şi mai profundă:
0.2.1 Mai întâi, Bzenszky a alcătuit o schiţă (synopsis) a istoriei
Transylvaniei, pe care a împărţit-o în patru 'vârste' (aetates), care să-i ofere un
cadru solid pentru scrierea, mai apoi, a istoriei eccleziastice a acestei provincii care
exercita asupra sa o atracţie fascinantă şi plină de farmec. Acesta era deci ţelul
practic al opusculului Quatuor Aetates Transylvaniae 22 • În această schiţă, Bzenszky
a valorificat lecturile sale privitoare la istoriografii Transylvaniei, dintre care
majoritatea fuseseră tipăriţi, a folosit unele manuscrise inedite (surse narative,

administrans) simul per huiusmodi itinera non mediocrem Regionis Antiquitatem experientiam
nanciscerer'.
21
Stoeger, op. cit. (vezi nota 4), p. 41. Este interesant că despre această operă, al cărei titlu a fost
perceput greşit de Carlos Sommervogel, autorul scurtei fişe bio-bibliografice a lui Bzenszky din
Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, nouvelle edition, Bibliographie, tom. II, Bruxelles-Paris,
MDCCCXCI, col. 480, drept Bipartita Historia Transylvaniae, et Societatis Jesu in ea militantis,
quam Syllogismaeam vacat Ecclesiae Transylvaniae, ni se spune că ar fi fost tipărită 'Claudiopoli,
typis academicis', fără să se specifice anul. Păi Gulyăs se îndoieşte de autenticitatea informaţiei (op.
cit. - vezi nota 13- , p. 352, col. 2): 'Backer-Sommervogel mega ktlvetkezo, nyomtatăsban megjelent
munkâjât emliti: Bipartita historia Transylvaniae et Societatis Jesu în eo <sic!> militantis, quam
syllogismaeam vocat Ecclesiae Transylvaniae. Kolozsvâr, mikor? de ez val6szinuleg azonos a sz.
eml. gyulafejervâri kezirattal'. Dar, °tim, din alte surse (Zoltân Ferenczi. A koloz.sviiri nyomdaszat
tărtinete, Kolozsvâr, 1896, cap. 2) că tipografia Academiei iezuite de la Cluj a fost înfiinţată de abia
în 1727 şi a funcţionat până în 1773, când a fost desfiinţat ordinul iezuit. Or, Bzenszky a murit în
1715 ! Oricum, atâta timp cât opera tipărită nu iese la iveală de nicăieri şi nu este pomenită nici de
Kâroly Szab6, problema ei rămâne scufundată în mister, singura certitudine rămânând opera
manuscrisă, cu cele cinci variante ale ei: Mss. nr. 519, Szentivănyi (signatura recens IX/123) de la
'Batthyaneum'; cele două manuscrise de la Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca: ms. KJ nr.
319 din Collectio maior manuscriptorum historicorum Josephi Comitis Keminy şi ms. f. nr. 449; cele
două manuscrise din Collectio Hevenesiana de la Biblioteca Universităţii din Budapesta: cel din
tomus XV seu DDD (atribuit deja de către Fejer lui Bzenszky) precum şi cel din tomus XXII seu FFF,
care trebuie atribuite tot lui Bzenszky.
22
Se cunosc, la ora actuală, două copii manuscrise ale acestei 'schiţe' istoriografice: o copie făcută,
probabil, în sec. al XIX, care a fost găsită în biblioteca parohială din Belfir, jud. Bihor şi care a
aparţinut lui Vincze Bunyitay (actualmente, codicele se găseşte la Filiala Bihor a Arhivelor
Naţionale), precum şi o copie din sec. XVIII care se găseşte la Biblioteca 'Teleki Samuel' din TârguMureş, Ms. Teleki 191, 40, 1471. Ambele copii sunt îngrijit caligrafiate, scrise cu cerneală aurie,
rândurile frumos aliniate, fiind încadrate în chenar. În schimb, manuscrisul Teleki reprezintă o
variantă mai dezvoltată şi prezintă mai puţine greşeli de conţinut decât manuscrisul de la Oradea, care
este plin de greşeli, unele chiar grosolane!
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predici, legi, decrete) şi, mai ales, şi-a folosit multiplele cunoştinţe de cultură
23
europeană dobândite în şcolile iezuite pe care le frecventase •
0.2.2 O dezvoltare a schiţei încropite în Quatuor Aetates Transylvaniae o
reprezintă, se pare, Transylvaniae Aetas Quarta continens Memorabilia De
Principibus Transylvaniae et Varietate Religionum, a cărei prefaţă este datată
Bistricii, Ci<vi>t<a>te Trans<sylva>niae I d<ie> 1. /anuarii 1694. Numele
autorului nu apare pe foaia de titlu 24, ci la sfărşitul precuvântării, în colţul din
dreapta jos, paralel cu datarea, apar siglele R.B.S.I., care sunt explicate deasupra
rândului astfel: h<ic> e<st> Rudolphus Bzensky25 • O variantă a acestei opere, mult
mai îngrijit scrisă, cu paginile încadrate într-un chenar gros, se găseşte la Alba
Iulia, între manuscrisele bibliotecii 'Batthyaneum', numele autorului fiind
identificat de către Robert Szentivănyi, pe baza comparării textului cu Syllogimaea
26
•••
• Pe foaia de titlu stă scris Aetatis I Quartae I Transylvanus I Ana- I -gnostes. I
Anno Christi 169427• Din cele optsprezece capitole ale operei, atrage atenţia primul,
care se intituleaz.ă Ortodoxae Religionis Antiquitas in Tran<sylva>nia, şi care
trateaz.ă, de fapt, trei probleme distincte, a căror cronologie este suficientă pentru a
stârni discuţii aprinse: I. Graecus Orthodoxus Valachorum ritus, ante ritum
Romanum in Trans<sylva>niam illatus fuit. 2. Romanus ritus ex Hungaria huc
inductus, ritum graecum propagari patitur. 3. Inter Catholicos haeretici
seminantur post quadragintos annos. Ni se prezintă aici, in nuce, întreaga istorie
religioasă a Transilvaniei. Restul capitolelor sunt consacrate, pe de o parte, lui

A se vedea lista bibliografică întocmită de Bzenszky, în Quatuor Aetates Transylvaniae, ff. 4/a-5/b.
Se observă un efort de structurare şi mai riguroasă din partea autorului: Transylvaniae I Aetas
Quarta, I continens Memorabilia, I De Principibus Transylvaniae, I et I Varietate Religionum, I quae I
Transylvanus Anagnostes, I seu, I Transylvaniae Historiographor<um> Lector, I distributa I in
Dialexes, I annotavit atque coordinavit (p. 307).
25
Manuscrisul este pomenit de Adolf Armbruster în lucraerea sa 'Romanitatea românilor. Istoria unei
idei', atît în ediţia întâi din 1972 (p. 175, nota 65), cit şi în ediţia a doua, augmentată şi îmbunătăţită,
din 1993 (p. 192, nota 66): actualmente acest manuscris se găseşte la Arhivele Naţionale, Filiala
Sibiu, Varia 11/5, to. 8, pp. 307 -371. Având în vedere că filele manuscrisului sunt numerotate, cu
excepţia foii de titlu, cu cifre cuprinde între l şi 33, sfirşitul precuvântării lui Bzenszky se află pe fila
[l]".
26
Catalogus concinnatus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyanyanae exoratus per
Robertum Szentivânyi, editio quarta retractata, adaucta, illuminata, Szeged Hungariae 1958: Nr. 539
(p. 260), poziţia a) [Rodolphus Bzenszky S.J.] Transylvanus Anagnostes seu Transylvanus
Historiographorum Lector: De principibus Transylvaniae et varietate religionum in Transylvaniam
introductarum. Foi. [l]' Bistritiae civitate Transylvaniae 1. lan. 1694, comparat cu nr. 519 Rudolphus Bzenszky SJ: Syllogimaea seu Collectanea Transsylvanae Ecclesiae. Titlul lucrării de la
nr. 519 este stabilit de către Szentivânyi pe baza precuvântării, care, de remarcat, este identică cu cea
din Transylvaniae Aetas Quarta ... !
27
Pe fila [I]' a manuscrisului. Faţă de manuscrisul de la Sibiu, acesta mai prezintă, între tf. Pr şi [5r
şi Transylvani Anagnostae Diale:ceos Primae Jnde;c, după care urmează textul propriuzis, între ff. [6]r
şi [42r. Titlul propriu-zis al lucrării apare de abia pe f. [6]': Transylvanus Anagnostes I seu I
Transylvaniae Historiographorum Lector I memorabilia annotans, et coordinans. I Transylvaniae
Aetas Quarta I De Principibus Transylvaniae I et I Varietate Religionum I in Tran<sylva>niam
introductarum, după care care urmează Praefatio, adică precuvântarea. Această lucrare i-a scăpat lui
Armbruster.
23

24
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Ioannes de 7.apolja I Transylvaniae Vajvoda28 , iar pe de alta dezvoltării 'ereziilor'
în aceste locuri (în principal, a luteranismului)29, precum şi luptei regilor Ungariei
şi a prelaţilor catolici împotriva acestora30 • Majoritatea acestor probleme vor fi
reluate, sub titluri aproape identice, în cartea a a treia din Syllogimaea ... 31 , precum
şi în cartea a patra a aceleiaşi opere32 • O a treia variantă a acestei lucrări a fost
copiată după original din porunca istoriografului Josephus Carolus Eder, care de
altfel i-a fixat şi titlul, pe care îl preia şi Kemeny, care a intrat în posesia
manuscrisului: Anagnostes Transylvanus, Historiam reformatae Religionis in
Transylvania complexus. Auctore R.P. Rudolpho Bzensz/cy. -1499-154013•
I. Proloquium (Praefatio 34 , în Transylvaniae Aetas Quarta ... ) pentru
Syllogimaea Transylvanae Ecclesiae . . . este datat: Coronae, pridie Kalendas
28
Caput 2. loannes de Z.O.polja ambitiosus, ac immitis Tran<sylva>niae Vajvoda; Caput 13. Joannes
de 'Zapolja Pseudo Rex Episcopatus tradit viris secularis status; Caput 15. Ferdinandus Archi Dux
coronatur legitime Rex Hungariae, /oannem pellit in exilium; Caput 16. Joannes Pseudo Rex
Tran<sylva>niam sub Turcar<um> tributum redigit, sacraq<ue> Hungariae Corona donatur a
Solimano; Caput 18: Joannis de Z.O.polja variafonuna, et mors.
29
Caput 3. Joanne Vajvoda irrepsit in Tran<sylva>niam Lutheranismus; Capul 4. Haereses
intulerunt confusionem Tran<sylva>niae; Caput 5. Cibinium (Hermanstadt) Tran<sylva>niae
Civitas Lutheri libellis prima corumpitur; Caput 6. Prima Cibiniensium Apostasia hypocritice apud
E.ffigiem Cruci.fixi publicatur; Caput 7. Lutheranismus Cibinii invalescit et propagatur; Caput 10.
Magistratus Cibiniensis asistit Lutheranis; Caput 11. De Venerabili Capitulo Cibiniensi, et
gravaminibus ob Lutheranismum; Caput 12. Proelium Turcicum ad Mohacz Ecclesiae noxium,
Ludovico Regi infaustum, Lutheranismo faustum; Caput 17. Lutherani Catholicos Cibinio e:cpellunt.
3
Caput 8. Querelae et Decreta contra Lutheranismum; Capul 9. Literae Archi Episcopi Strigoniensis
ad Clerum Cibiniensem, et Brassoviensem, contra invalescentem Lutheri sectam; Caput 14. Joalznes
de 'Zapolija Reo Nomine, et Edicto proscribit Cibinio Lutheranismum, sed inefficaciter.
31
Syllogimaeorum Transylvanae Ecclesiae Liber Tertius: De Transylvanis in Haeresim Lutharanam
Prolapsis.
32
Syllogimaeorum Transylvanae Ecclesiae Liber Quartus: De augmento Haeresum vivente Stephano
(nominalo deinceps Joanne Sigismundo)filio /oannis de 'Zapolja.
33
Ms. KJ 58, în Collectio minor Manuscriptorum Historicorum. Tomus XXII poziţia a treia Copie de
la sfărşitul secolului XVIII, cuprinzând 44 ff., cu una mai mult decât exemplarul de la Alba Iulia
Având în vedere faptul că titlul dat de către Eder diferă de cel dat de Szentivănyi manuscrisului de la
'Batthyaneum', ca şi de cel al manuscrisului de la Sibiu (în ciuda conţinutului identic: chiar şi titlurile
celor optsprezece capitole sunt identice), deducem că acesta a fost copiat după original (aşa cum
pretinde Eder) dar că acest original nu este exemplarul de la Alba Iulia, în ciuda aspectului îngrijit al
scrierii, pentru că acesta are un titlu, chiar dacă nu apare pe prima filă, ci de abia pe fila a şasea
Exemplarul de la Sibiu pare o variantă mai veche, având în vedere scrisul mai neîngrijit (se disting
chiar mai multe mâini!) şi unele ştersături şi corecturi care apar în mai multe locuri. lată ce spune
contele colecţionar în al său Monitum, care precede textul lui Bzenszky: 'Rudolphus Bzensky
sacerdos Socielatis Jesu, el Castrensis Capellanus conscripsit opus hoc (teste eius Praefatione)
Bistricii a<nn>o 1694. Exemplar islhoc meum fuil olim proprium Josephi Caroli Eder, qui non solum
propria sua manu titulum huic manuscripto adscripsit, sed isthoc exemplar ex idiographo auctoris
describi eciam fecit. - Apographa (rarius quidem obvia) scatent mendis innumeris. Opusculum ipsum
vei imprimis usui esse potest in concinnanda historia, et fatis Jesuitarum in Tran<silva<nia
explicandis. - Citatur a Timone in Epit: ad A<nnum> 1524'. Kemeny intuieşte perfect rostul şi
destinaţia opusculului! Se pare, însă, că Timona citat din Syllogimaea.
34
În Ms. KJ 319, titlul Praefatio este tăiat şi se scrie deasupra Proloquium, care apoi se perpetuează
în toate exemplarele din Syllogimaea ... , care sunt în număr de patru: ms. nr. 519 de la Alba Iulia,
dezvoltat din cel al lui Kemeny, ms. din Collectio Hevenesiana, tomus XV, identic cu cel al lui
Kemeny (lipseşte cartea a şaptea, mâinile care redactează textul sunt aceleaşi, corecturile şi adăugirile
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lanuarias, Anno Christi 1699. Textul lucrării, în stadiul în care se găsea el la 31
decembrie 1699, urma să fie citit solemn în faţa militarilor austrieci şi a
coreligionarilor eruditului părinte Bzenszky drept dar pentru Anul Nou 35 care, chiar
de a doua zi, întîi ianuarie, deschidea un nou secol, unul care readucea speranţa
pentru catolici şi în primul rând pentru părinţii iezuiţi, care îşi regăsiseră odată cu
tradiţionalul veşmânt negru şi şcolile căzute în paragină şi uitare, iar numărul celor
întorşi la vechea credinţă începuse să crească simţitor. Pe parcursul a şase ani se
ajunsese de la modesta schiţă a celor patru vârste ale istoriei Transilvaniei, dedicată
unui 'benevolus lector' la o 'antihaereticam Transylvanae Historiam' dedicată unui
'catholicus lector'. Nici nu se putea un dar mai plin de folos şi mai spiritual pentru
începutul veacului de aur al Societăţii lui Isus! Observăm deci, o schimbare de ton
şi de eficienţă demnă de un adevărat spirit militant catolic, care făcea din iezuitul
de origine moravă un prozelit de frunte al renaşterii catolice şi al reformei morale
în spiritul decretelor tridentine. Conştient de dificila, dar nobila misiune pe care o
avea, acesta va străbate toată Transilvania contribuind cu toată forţa credinţei sale
neţărmurite în Christos şi în Născătoarea de Dumnezeu (Virgo Deipara, cum
obişnuia să o numească), făcând totul ad maiorem Dei gloriam (cum învăţase de la
părintele spiritual al ordinului în care intrase, Ignaţiu de Loyola36 ), în ciuda faptului
că se afla la o vârstă destul de înaintată (avea 57 de ani când a venit în
Transilvania) şi că suferea de artroză, după cum ne relatează Stoeger. Dar cel mai
sunt identice); ms. din Collectio Hevenesiana, tomus XXIII, provenit de la Tyrnavia, unde Hevenesi
fusese într-o vreme rector al Academiei iezuite: cărtile 1-6 sunt scrise îngrijit de aceeaşi mână, care
adaugă la sîarşitul cărţilor ornamente sofisticate, circulare, foarte greu de executat; cartea a şaptea
este scrisă, parcă, de mai multe mâini, printre care se găseşte şi mâna cu scrisul mărunt şi puternic
aplecat spre dreapta care redactează o mare parte din manuscrisul Kemeny; ornamentele circulare
specifice se regăsesc în ms. f. nr. 449 (provenit din Custodia fraţilor minoriţi de strictă observanţă;
actualmente la Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca), mai puţin titlul şi iniţialele R.B.S.J. cu
care era redat numele autorului. În rest, primele şase cărţi sunt scrise de aceeaşi mână cu cea din
manuscrisul Hevenesi din tomus XXIII, iar cartea a şaptea de aceleaşi mâini. Secvenţa care ţine loc de
titlu pentru acest manuscris apare scrisă de mâna care redactează primele şase cărţi atât ale acestui
manuscris, cât şi ale celui provenit de la Tyrnavia, deasupra titlului Proloquium, pe prima filă a
manuscrisului nr. 519 Sentivânyi de la 'Battyaneum': Manuscriptum R.P. Rudolphi Bzenszky e Soc.
JESU I Castrensis 1699. Putem deci deduce că aşa zisul manuscris franciscan a fost realizat după cel
care acum se află la Alba Iulia, la fel ca şi cel care a ajuns la Tyrnavia, credem noi trimis de însuşi
Bzenszky bunului său prieten şi confesor G. Hevenesi S.J., singura diferenţă între cele două
manuscrise, realizate în paralel fiind în privinţa titlului!
35
Titlul complet al operei, aşa cum apare el manuscrisul 319 din Collectio maior manuscriptornm
historicornm Josephi Comitis Kemeny, tomus XV, arată limpede acest lucru: Syllogimaea
Transylvanae Ecclesiae per Historiophilum Anagnosten Rudolphum Bzenszky Societatis Jesu in
Castrensibus Stativis Collecta et pro Strena Novi Anni Sacris Commilitonibus in Transylvaniam
Advenis Praesentata Anno Revertentis in Transylvaniam vi iniqua inhibitae sed rursus repetitae
Societatis Jesu. O radicalizare a tonului autorului este vizibilă prin adăugarea determinatului
antihaeretica pentru historia şi canalizarea mesajului dinspre un cititor binevoitor şi îngăduitor faţă
de modestia proportiilor care caracterizează opusculul de debut al lui Bzenszky înspre unul cu o
poziţie fermă în a cărui conştiinţă să rezoneze toate nedretăţile şi atrocităţile săvârşite de ereticii care
au sfâşiat trupul mistic al lui Christos!
36
Varianta în limba greacă a acestei devize a ordinului ignaţian apare pe foaia de titlu a opusculului
Quatuor Aetates Transylvaniae.
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mult şi-a împărţit activitatea între Corona şi Claudiopolis37• La Braşov îl ţinea
probabil datoria sa de păstor spiritual al oştenilor maiestăţii cezaro-crăieşti, iar la
Cluj mergea pentru a contribui cu profunda sa cultură la renaşterea Academiei
iezuite de aici. Se pare că s-a şi stabilit până la urmă în această urbe, în care mai
sângerau încă rănile cauzate de răzmeriţa unitarienilor de la începutul veacului
trecut, iar status Catholicus era în mare suferinţă, oraşul fiind chemat îndeobşte
urbs Calviniana. La Cluj va redacta el importanta Relatio de Ecclesia Transylvana,
care într-o primă formă va fi trimisă confratelui său spiritual Hevenesi3 8 •
1.1 Textul din Collectio Hevenesiana a fost copiat de către Kemeny, care
însă îi schimbă titlul din Relatio de Ecclesia Transylvana în De Statu I
Transilvaniae I Relatio IP. Rudolphi Bzenszki Jesuitae I concinnata I Anno 1701.
(ab a<nn>o 1687 - usq<ue> 1701) 39, deşi textul avea deja titlu, aşa cum este
trecut şi în catalogul tipărit al Bibliotecii Regale de Ştiinţe din Budapesta. Pe
pagina 1 a manuscrisului, există o însemnare autografă a lui Kemeny care spune că
manuscrisul originar se găseşte între manuscrisele lui Hevenesi 40, iar în privinţa
importanţei textului, spune în notiţa introductivă de pe pagina a doua că, deşi, în
principal se referă la istoria iezuiţilor în Transilvania între anii 1687 şi 1701, el
cuprinde şi numeroase date istorice esenţiale care nu se mai întâlnesc în altă parte41 •
1.2 Putem deduce că cei care au alcătuit catalogul manuscriselor
budapestane, inclusiv cele din Collectio Hevenesiana, nu ştiau că autorul operei
În Collectio Hevenesiana, tomus VIII, se găsesc patru scrisori ale lui Bzenszky către Hevenesi din
1709-171 O, expediate fie de la Braşov fie de la Cluj: Coronae et Claudiopoli. Litterae nonnullae
Rudolphi Bzensz.ky S.J. ad p. Gabrielem Hevenesi datae, de rebus variis Transylvanicis, historia
ecclesiastica, de episcopatu Milkoviensi, de statu religionibus in Transylvania etc. pertractantes
(Originales}, pp. 61 sqq.; în volumul XVI al aceleiaşi colecţii, p. 49 se găseşte o scrisoare a lui
Bzenszky prin care îi trimite, de la Cluj, lui Hevenesi, aflat la la Viena, un manuscris întitulat
Compendiosa relatio de pricipibus Transylvaniae, ex reformata seu Calvinista religione, ab anno
1605 usque ad a<nnum> 1690, aflat în acelaşi tomus XVI, pp. 41-48: Litterae Rudolphi Bzenszky, ad
P. Gabrielem Hevenesi (Vienna), quibus opus superius transmittit (Originale); în fine, în aceeaşi
colecţie, tomus LXXXVII, se găsesc cinci scrisori ale lui Bzenszky către acelaşi Heveneşi
înregistrate: 1709-1710 Claudiopoli. Litterae Rudolphi Bzensky ad P. Hevenessy, circa diversas
historiae ecclesiasticae Transylvaniae materias. De 7. Apr. 1710, 13 Febr. 1709 et 24 lan 1710
(Originales), pp. 273 sqq .. În prefaţa în limba română a diplomatariului lui Zsigmond Jak6, Erdelyi
Okmânytâr, voi. I (1023-1300), Akademiai Kiad6, Budapest 1997, sub titlul Colecţii de izvoare
culese de iezuiţi, p. 39, eruditul istoric şi editor de documente istorice transilvane ne spune: 'În
depistarea izvoarelor transilvane, ajutorul cel mai de suflet al lui Hevenesi a fost un frate de ordin din
Cluj, Bzenszky Rudolf(l631-1715). Din culegerea ambilor sunt păstrate câteva tomuri şi în colecţia
de manuscrise a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.'
38
Se păstrează în Collectio Hevenesiana, tomus XXIX seu GGG, iar în Catalogus manuscriptorum
Universitatis Regiae Scientiarum Budapestinesis, voi. l/pars 2 apare doar cu titlul Relatio de Ecclesia
Transylvana, flră a se indica autorul.
39
Se găseşte în Collectio minor Manuscriptorum Historicorum. Tomus XXII, la poziţia a 9-a (Ms. KJ
64).
40
Habetur in Mss. Hevenesianis Tomo GGG. pag. 342.
41
Monitum: 'Relatio isthaec quae, licet praeprimis historiam Jesuitarum in Transylvania inde ab Anno
1687 usque 1701 feriat, multa tamen data historica alibi haud obvia repandit, ideoque haud exigui est
usus relate ad historiam Transylvaniae illorum annorum. - superest inter MSSlll Hevenesiana Tomo
GGG pag. 342. unde eam descripsi. Josephus Kemeny'.
37
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manuscrise cu titlul Relatio de Ecclesia Transilvana este Rudolph Bzenszky S.J., în
schimb Kemeny ştia acest lucru. De unde? O posibilă explicaţie ar fi că el se afla
deja în posesia manuscrisului pe care noi îl cunoaştem sub numele de Ms. KJ nr.
319, adică Syllogimaea ... ,tocmai cel pe a cărui foaie de titlu întregise numele
autorului, care se prezenta sub forma iniţialelor R.B.S.J., pornind de la o ipotez.ă a
lui Pray, priz.ărită într-o notă dintr-o dizertaţie cuprinsă în Dissertationes in
Annales Veteres Hunnorum ... 42 • Probabil că avea la dispoziţie deja şi varianta lui
Ecler pentru Transylvaniae Aetas Quarta ... , cu titlul schimbat, cum am văzut de
istoriograf, şi comparând textele a putut stabili cu uşurinţă numele autorului. De
aceea, surpriza cea mare apare atunci când punem alături textul din volumul XXIII
din Collectio minor Manuscriptorum Historicorum, adică cel pe care l-a copiat
Kerneny de la Hevenesi, cu textul manuscrisului intitulat . . . Relatio de Ecclesia
Transylvana, căruia contele îi indică drept autor pe acelaşi Bzenszky43, deşi în
manuscrisul propriu-zis (o copie din sec. XVIII, cum se indică în fişa de bibliotecă)
nu este indicat numele autorului. Se poate constata cu uşurinţă că este vorba de
aceeaşi operă cuprinsă în ambele manuscrise, numai că textul copiat de Kemeny
de la Hevenesi este mai restrâns decât celălalt. Se deduce că pătimaşul colecţionar
a făcut corectura pentru manuscrisul din Collectio maior pe baza celui din
Collectio minor (acolo unde cele două texte se suprapuneau). În realitate, utilitatea
comparării celor două variante ~le 'raportului' lui Bzenszky cu privire la biserica
transilvană, ne ajută să amendăm şi puţinele erori de transcriere ale lui Kemeny,
Pe coperta I a manuscrisului, în partea interioară, sus, Kemeny a scris: 'Huius msti meminit Pray in
<<Dissertationibus in Annales vetere etc>> in folio pag<ina> 170 nota s'. Este vorba despre
Dissertationes I historico-criticae I in Annales Veteres I Hunnorum, Avarum I et Hungarorum I
auctore I Georgio Pray, I et I MARIJE THERESIJE /Augustae /honoribus dicatae /ab I lllustrissimo
Domino Domino I Josepho Comite Erdooy I de Monyorokerek, I Sac. Caes. Reg. Majestatis
Camerario, I dum idem I sub augustissimis auspiciis I in Academia Regia Theresiana I assertiones
publice propugnaret, /ex I jure naturae, publico universali, gentium, I civili, canonico, feudali, ac
criminali, I nec non I ex emendato computu carneratico. I Anno Salutis MDCCLXXIV I Vlndobonae,
I Typis Leopoldi Ioannis Kaliwoda I Aulae Imperialis Typographi, Dissenatio VII. in Annales
Veteres, § XI: Anneni primum in Moldaviam, tum Transsilvaniam delati. 'His ad hunc modum
illustratis, non faciam ab argumenta quidquam alienum, si Armenorum, & Bulgarorum, qui
Transsilvaniam itidem colunt, tarnquam obiter meminero. lllos ex Armenia in Moldaviam circa
annum MCCCXVIII venisse, ac bona Principis illius terrae venia, in septem Moldavicas civitates,
quas insigni templorum, coenobiorum, ac domuum structura nobilitarunt, receptos fuisse, Ms.
Ecclesiae Transsilvanae historia, ex fide dignis monumentis perhibet. (s)'. Iar nota (s) spune: 'Lib. V,
cap. 15. auctor illius este I nostra Societate, Capellanus olim Castren- Isis. Nomen nondum detexi.
Nisi, quod I suspicor, forte sit. Rudolphus Bzenszki I S.{'. Pray avusese probabil în faţă manuscrisul
cu iniţilalele R.B.S.J., deci varianta care a ajuns în posesia lui Kemeny, şi nu varianta din tomus XV
din Collectio Hevenesiana, unde apar iniţialele R.V.S.J„ Oricum este cert că citează din ...
Syllogimaeorum I Transylvanae Ecclesiae/ Liber Quintus: De varia religionis even- I tu sub
successoribus I Principibus I ab Anna 1571Iad1690, al cărei Caput XV se întitulează De Annenis e
Moldavia in Transylvaniam transmigrantibus. Un argument în" plus că Pray a văzut această variantă a
operei lui Bzenszky este faptul că în varianta dezvoltată din aceasta, adică cea de la Alba Iulia,
capitolul dedicat armenilor este al şaisprezecelea; iar în titlul cărţii termenul post quem este 1576 nu
1571 !
43
Collectio I maior I Manuscriptorum historicorum. I Tomus XXIII. Poziţia 7, f. [4)': P. Rudolphi
Bzenszky e S.J. Relatio de ecclesia Transilvana. ff. 63-78, pp. 364-397 ale volumului.
42
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stabilind, prin urmare, lecţiunile corecte (a se vedea notele anexate textului din
Collectio maior, care surprind rezultatele comparării celor două texte).
2. Pentru descrierea conţinutului şi scoaterea în relief a datelor importante
din punct de vedere istoric, vom lua fireşte în considerare textul mai elaborat,
pentru ca, la urmă să revenim cu concluziile sintetice privind importanţa textului şi
locul său în ansamblul operei lui Bzenszky.
2.1 Pentru reconstituirea datei şi a locului unde a fost redactată Relatio de
Ecclesia Transilvana, trebuie să luăm în considerare două pasaje cheie din text:
2.1.1 În § V, ni se spune că, deaorece scaunul episcopal a fost vacant
vreme de un veac şi jumătate, dieceza <catolică> de Transilvania era administrată,
printre eretici, de către Vicarul general, care acum, în anul 1701, îşi are reşedinţa în
parohia Al Torja din Ţara Secuilor44.
2.1.2 Şi mai limpede vorbeşte pasajul din § VI, în care Bzenszky ne spune
că, acum, la sfârşitul anului 1701 Domicilium Claudiopolitanum al părinţilor iezuiţi
număra 12 persoane care purtau din nou propriul veşmânt negru 45 • Acest pasaj ne
indică cu şi mai mare precizie data redactării (sfârşitul anului 1701) şi locul
(Domicilium Claudiopolitanum). În privinţa locului vom putea să aducem, mai
încolo şi alte argumente edificatoare.
2.2 Dintre cele paisprezece paragrafe în care este împărţit textul din
Collectio maior, primele două lipsesc din varianta copiată de Kemeny de la
Hevenesi. La fel se întâmplă şi cu ultimul paragraf, cel care oferă o soluţie practică
pentru refacerea stării catolice în Transilvania46 •
2.2.1 Primul paragraf, care se referă la vechea stare a bisericii
Transilvane47 , este o reluare în rezumat, a primului capitol din Transylvaniae Aetas
Quarta ... ,şi a unei mari părţi din cartea a doua din Syllogimaea ... 48 , în care pe
baza datelor din 'Annales Ecclesiastici' 49 ni se spune că, în Transilvania, fides
Catholica a fost cunoscută încă din secolul al IV-iea p.Ch., pe când sfinţii Nicolae
44

§ V Parochialis Tranrylvaniae Ecclesiae Status, f. [66]': 'Sede Episcopali per unum et dimidium
seculum vacante, administrabatur Ecclesia Transylvana inter haereticos, per Generalem Vicarium, qui
(nune) A. 1701. in Parochia Siculorum Al Torja residet ... '.
45
§VI <Status> Claudipolitanus, seu Colosvariensis, f. [67]': 'Quo circa nune, sub finem Anni 1701.
duodecim personas S.J. in proprio vestitu numeral Domicilium Claudiopolitanum'.
46
§ XIV Remedium efficax pro incremento Status Catholici in Transylvania. Textul din Collectio
minor, copiat de Kemeny din tomus GGG al colecţiei lui Hevenesi începe deci cu 'Anno 1687 sub
finem Octobris Carolus Josephus Lotharingiae Dux Claudiopolim, cibinium et plerasque
Tran<sylva>niae Civitates, ac Arces Caesareo praesidio munivit' (prima frază din paragraful trei, cu
unele mici variaţii) şi sfârşeşte cu ultimele cuvinte din paragraful al treisprezecelea: '... spatium
peraccomodum inter Portam Valachicam, et moenia Sylvosi montis radicem tangentia, quod humiles
aliquot pauperum opificum erectae domunculae cum hortulis occupant'.
47
§ I Vetus Transylvanae Ecclesiae Status.
48
Syllogymaeorum I Transylvanae I Ecclesiae I Liber Secundus: De vetere I Transylvaniae I
Religione.
49
Este vorba, dupli toate probabilităţile, de lucrarea lui Melchior Inchoffer S.J., Annales Ecclesiastici
Regni Hungariae, Romae, 1644. Informaţia este foarte surprinzătoare, atâta vreme cât se spune peste
tot azi cli 'dacii' au fost creştinaţi de sîantul apostol Andrei. Desigur prin fides Catholica trebuie sli
înţelegem, în sens etimologic, credinţa universală în noua lege a mântuitorului Christos, cea care nu
mai are nici o culoare etnică, aşa cum avea legea vechiului testament a poporului lui Israel.
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Nicetas predicau cu succes vestea cea bună printre 'daci' 50 • Dar credinţa
universală în Dumnezeu-Fiul, care s-a jertfit pentru mântuirea neamului omenesc,
şi care împreună cu Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Spiritul Sfânt alcătuiesc Sfânta
Treime, o singură substanţă divină în trei persoane, a fost pângărită de răspândirea
printre geţi şi daci a învăţăturilor episcopului goţilor Wulfila51 , care propovăduia la
Dunărea de Jos erezia călugărului Arie de la Alexandria, care nega Sfânta Treime,
şi care a dat naştere, prin aceasta, arianismului, astfel că, mai târziu, adepţii
unitarianismului vor fi numiţi de către Bzenszky, în mod semnificativ, tot Ariani.
Opera de reconvertire a 'dacilor' ar fi fost desăvârşită de către Sfăntul Rege Ştefan
I, care a rebotezat mulţi daci, care fuseseră botezaţi în taină de către Wulphila.
Acest scenariu este, de bună seamă, ecoul îndepărtat în timp, a ceea ce se va
întâmpla la finele secolului al XVI odată cu revigorarea catolicismului prin venirea
iezuiţilor într-o Transilvanie (peste tot, în Syllogimaea . . . asistăm la reconvertiri
masive, la reveniri de la rătăcirea 'ariană', 'lutherană' sau 'calvină' la credinţa cea
dreaptă, propovăduită cu sfinţenie şi adâncă devoţiune de un Johannes Leleszi S.J.,
bunăoară, primul iezuit care a păşit în Transilvania şi care la Cluj şi la Alba Iulia a
făcut să renască în scurt timp fiorul adânc al adevăratei evlavii) prăvălită în noroiul
ereziilor. Înţelegem de ce 'Viaţa Sfântului Ştefan' este prezentată la începutul cărţii
a doua din Syllogimaea ... 52 , ca pildă de adevărată cuvioşenie şi credinţă creştină
curată, menită să contracareze rătăcirile şi orbirea violentă a ereticilor care, sub
pretextul că vor să 'reformeze' biserica lui Christos nu făceau în realitate, decât să
sfâşie şi mai mult trupul Mântuitorului, răstignindu-l din nou. Vedem un Bzenszky
cunoscător al doctrinei stoice a 'marilor ani', cicluri cosmice, pe care le aplică la
mersul istoriei, (de unde şi folosirea de către el a termenilor aetates şi revolutiones)
so Este intersant faptul că în continuarea textului propriu-zis al 'Raportului despre Biserica
se găseşte un altul, tot al lui Bzenszky, intitulat semnificativ Observationes de Ecclesia
Transylvanica. Acesta este structurat în 12 paragrafe (transcrierea îi aparţine aceluiaşi scrib), dintre
care primul paragraf este întitulat Primi Daciae Apostoli S. Nicolaus, et S. Nicetas Episcopi. În
continuare Bzenszky vorbeşte despre Primus Transylvaniae Episcopatus Agensis, seu Milkoviensis (§
li), prezentând apoi dubla subordonare arhidiecezană a Transilvaniei fată de arhiepiscopiile de
Strigoniu şi Calocea. Textul conţine multe informaţii legate de organizarea eccleziastică a Ţării de
dincolo de păduri, care se regăsesc şi în Syllogimaea .... Iată ce spune Bzenszky în§ I, f. (74)': 'Ab
Anno Christi 300 usque ad 40Qlllll (quod erat quartum saeculum) convertebantur ad Catholioem fidem
Daci, primum quidem a S. Nicolao, dein a S. Niceta Episcopis, uti nos docent Annales Ecclesiastici.
~- Nicolaus obiit A<nn>o 326 (eodem quo Nicaena Oecumenica Synodus a 318 Patribus, cui S.
Nicolaus interfuerat, fuit celebrata) et Myram reversus ad Episcopatum in caelum abiit. Die 611
Decembr<is> quem diem S. Ladislaus Hungarorum Rex iussit per Hungariam, anneqxaque Regna et
Provincias festive celebrari, uti videre est L. I Decret. Regum Hung. Cap. 28, idque ut est credibile,
gtatitudinis ergo, quod S. Nicolaus primum egerit Apostolum Daciae ad Coronam Hungariae
devolutae. - De S. Niceta Episcopo, magno itidem Apostolo (qui Bessos, Getas, Scythas, Dacosque
ad Catholicam fidem converterat) scribii S. Paulinus Nolanus'.
51
Printr-o confuzie răspândită în epocă, gotul Wulphila este considerat de origine ... getă: 'Indidem
habemus Gothos (Pannoniae lncolas) secundum aliquam sui partem in Moesiam digressos, eodem
quatro secul o, sub Valente lmperatore, ab Ulphila Natione Geta, a Catholicis ad Arianos desciscente,
ejusdemque Succesoribus Arianis Episcopis, haeretica dogrnata edoctos, a fide Catholica ad haeresin
Arianam defecisse'.
52
Syllogimaeorum Transylvanae Ecclesiae Liber Secundus: De vetere Transylvaniae Religione.,
capul secundum. Vita sancti Stephani Primi Regis Hungariae: ex Horis Canonicis.
Transilvană'

https://biblioteca-digitala.ro

Rudolphi Bzensky - 'Relatio de Ecclesia Transylvana'

301

făcându-ne să

ne gândim la romanticul Eminescu şi la al său poem de mare suflu
'Memento mori'. Desigur, cu mult înainte de fundamentarea cu adevărat ştiinţifică
a lingvisticii comparate indo-europene (în prima jumătate a secolului al XIX-iea)
înercările lingvistice în domeniul etimologiilor şi al originii cuvintelor nu ne pot
face decât să zâmbim cu condescendenţă: atunci când ne spune că urmaşii lui
Zoiam la conducerea Transylvaniei au păstrat credinţa catolică până la anul 1519,
adică data apostaziei lui Luther, îi numeşte pe aceştia voievozi şi pretinde că acest
cuvânt este de origine ... ilirică!
2.2.2 Această ultimă frază a primului paragraf face legătura cu paragraful
al doilea, a doua parte a preambulului istoric, cel care prezintă partea întunecoasă a
efigiei religioase a vechii Transilvanii: ţara stricată de erezia luterană, urmată apoi,
ca un puhoi, de altele, care au adus nu numai sîaşierea trupului bisericii unice, dar
şi războaie, sărăcie şi ruină53 • Evenimentele legate de pătrunderea luteranismului în
oraşele săseşti, în primul rând la Sibiu, prin intermediul cărţilor tipărite aduse de
negustori, măsurile ineficiente luate de regele Ungariei şi de arhiepiscopul de
Strigoniu împotriva adepţilor lui Luther, arderea cărţilor luterane în piaţa publică,
ameninţarea cu arderea pe rug a 'ereticilor', excomunicările, toate rămase f'ară
ecou, din pricina catastrofei de la Mohâcs din 1526, contraofensiva luteranilor
sibieni care au alungat pe catolici din oraş54 şi din ţinuturile dimprejur, "corupând
plebea de la sate", sprijinirea ereticilor de către dregătorii cetăţii, domnia
catastrofală a lui Ioan Zapolya, care a coincis cu tributul ruşinos plătit turcului,
urmată de domnia şi mai nefericită pentru catolici a fiului acestuia, care a însemnat
năpădirea ţării de 'arianism', rătăcire care îl va cuprinde până la urmă şi pe
Iohannes Sigismundus, voievodul regal cum îl numeşte Bzenszky, de calvinism,
care va aduce pe tronul principatului doar principi calvini vreme de nouăzeci de
ani, de anabaptişti, care au adus cu ei rituri barbare, se perindă cu repeziciune prin
faţa nostră, într-o suită sumbră, menită să descurajeze. Este remarcabilă puterea de
esenţializare a cronicarului iezuit, care, cu o pană sigură, schiţează doar amănuntul
esenţial, lăsând restul să se desf'aşoare de la sine: desigur că această sinteză nu ar fi
fost posibilă, dacă acesta nu ar fi dezvoltat în prealabil aceste evenimente în
Transylvaniae Aetas Quarta . . . şi mai ales pe parcursul a mai multor cărţi din
Syllogimaea ... 55 •
53
54

§ II Corruptus Haeresi <Status>.
§II, ff. [64]'-[64]': 'Ab A.C. 1519 libelli Haeretici a Luthero in Metropolim Transylvano-Saxonum

Cibinium (Hermanstadt) per Mercatores transmissi, hanc civitatem, grassante veluti peste, foedum in
modum corrumpebant, nihil contra proficientibus Regiis inhibitionibus, Ecclesiasticis
excommunicationibus, Librorum Luthericorum in publico Cibiniensis foro incinerationibus etc. totamque sensim Transylvaniam Controversiis fidei adeo replebant, ut A.C. 1526. dum Clerus ad
Bellum Turcicum, Regis Hungariae exercitum aucturus, cum Transylvano Vayvoda Ioanne de
Zâpolja egredi coactus fuit, in quo etiam Ludovicus Rex cum ecclesiae Hungariae Capitibus interiit)
praedominari posse, Lutharanam Haeresim vix dubitaretur, quod et factum, nam et Catholicos e
Transylvanicis I [64]' Urbibus proscribere ausa fuit.
55
Pătrunderea 'ereziilor' în Transilvania constituie subiectul amplu al cărţilor III, IV şi V din
Syllogimaea ... : Syilogimaeorum Transylvanae Ecclesiae Liber Tertius. De Transylvanis in haeresim
Lutheranam prolapsis; Syllogimaeorum Transylvanae Ecclesiae Liber Ouartus. De augmento
haeresum vivente Stephano (nominato deinceps /oanne Sigismundo) filio loannis de Zapolja;
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În partea a doua a paragrafului, cronicarul trasează cu discreţie primele
raze luminoase legate de rezintenţa opusă de către catolici, care prefigurează
renaşterea catolicismului în Transilvania, descrisă în paragrafele următoare: în
ciuda exilării de către regina Isabella a lui Paulus Bomemissza, episcopul catolic al
Transilvaniei, fapt grav în urma căruia scaunul episcopal va rămâne vacant vreme
de un secol şi jumătate, în ciuda alungării călugărilor din ordinele catolice din
mănăstiri (fapt în urma căruia, mulţi călugări apostaţi au devenit adepţii ereziilor),
în ciuda decăderii clerului (mulţi preoţi se căsătoreau, sau ţineau concubine), au
existat şi semne ferme de rezistenţă, mai ales în Ţara Secuilor, unde dăinuiau în
continuare călugării franciscani 56, supravieţuiau numeroşi preoţi catolici în
parohiile lor: această regiune a rămas astfel bastionul catolicismului57 •
Totuşi, cel mai mare sprijin pentru catolicii transilvani, aducător de
mângâiere şi de alinare în momente de grele cumpănă, a venit din partea Societăţii
lui Isus, care 'a fost adusă <în Transilvania> în anul 1579 şi aşezată la Cluj şi Alba
Iulia de către pricipii catolici din familia Bâthori'; iezuiţii au înălţat aici gimnazii,
la Cluj chiar o academie, şi au reconfortat din temelii moralul decăzut al stării
catolice58 • Dar soarta iezuiţilor nu a fost deloc una uşoară: lipsiţi de dreptul de a
purta propriul lor veşmânt, ei oficiau doar 'transvestiti', supuşi în repetate rânduri
presiunilor stărilor reformate, nevoiţi să plece chiar în exil, dar reîntorcându-se de
fiecare dată, supravieţuind în condiţii vitrege, până când, prin diploma leopoldină
din 1687, situaţia Transilvaniei s-a schimbat radical, iar sub oblăduirea ·trupelor
imperiale austriece şi iezuiţii au putut reveni la vechiul lor veşmânt tradiţional,
numărul lor crescând chiar prin venirea, pentru prima dată în istoria lor, a preoţilor
militari iezuiţi (castrenses capellani), unul dintre ei fiind însuşi Bzenszky, care au
răsturnat raportul de forţe pe plan confesional, mai ales la Sibiu, cel mai greu
încercat în secolul trecut 59 •
Deşi titlul opusculului este Relatio de Ecclesia Transylvana, el nu se referă
de fapt la situaţia ecleziastică generală a Transilvaniei între 1687 şi 1701, ci aşa cu
rezultă încă din cele două paragrafe ale preambulului, la dieceza catolică a
Transilvaniei (asta trebuie să înţelegem prin Ecclesia Transylvana) şi la renaşterea
Syllogimaeorum Transylvanae Ecclesiae Liber Ouintus. De vario religionis eventu sub successoribus
principibus ab anno 1576 ad 1690. De asemenea, luptei stării catolice transilvănene cu molima
ereziilor îi fuseseră dedicate numeroase capitole din Transylvaniae Aetas Quarta ... : Caput 3. Ioanne
Vajvoda irepsit in Tran<sylva>niam Lutharanismus; Capur 4. Haereses intulerunt confusionem
Tran<sylva>niae; Caput 8. Querelae et Decreta contra Lutharanismum etc. etc„
56
Seraphicus Divi Francisci Ordo.
57
§ II, f. [64]': 'anxie etiam Parochiales nonnullae Ecclesiae suis curatis provisae perdurabant,
ipsorumque spirituali auxilio, Incolae in fide Catholica conservabantur, ea felicitate, ut etiam nune
filures Catholicos numeret soia Siculia, quam reliqua Transylvania'.
8
§ II, f. [64]': 'A Bathoriis quidem Principibus Catholicis A.C. 1579. inducta fuit, fundataque
Claudiopoli, et Albae Iuliae Societas Jesu, quae plurimum refocillabat languentem statum
Catholicum, ere~tque ibidem Gymnasia, et Claudiopoli quoque Academiam'.
59
Deşi o parte din informaţiile prezentate aici vor apărea doar în paragraful al treilea şi chiar în
următoarele, ele referindu-se la renaşterea stării catolice în Transilvania odată cu resuscitarea
misiunilor părinţilor iezuiţi, ele pot fi totuşi extrase din primele fraze ale lui H, care reiau, printre
altele, unele informaţii din paragraful al doilea din Relatio ....
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ei datorată revenirii iezuiţilor: dovadă opoziţia netă între starea catolică şi 'erezii'.
Datele oferite de Bzenszky la sfărşitul paragrafului al doilea sunt culese pe viu şi
au menirea să sugereze faptul că încă situaţia catolicilor era dificilă: în anul 1700,
'arienii' ocupau 180 de târguri şi sate ale Transilvaniei şi aveau 130. de preoţi;
numărul <preoţilor> calvini era de 470, iar al celor luterani de 740. Nobilii
transilvăneni erau în total 14000, dintre care doar un număr de 2000 erau catolici60 •
Prin urmare, paragraful al doilea are menirea ca, punând în paralel cele
două 'stări' (status), cea catolică şi cea 'eretică' (sintetizând mai multe erezii) să
pună pregnant în relief situaţia dezastruoasă a catolicismului din Transilvania, faţă
de care iezuitul va căuta, în final, remedii directe, de ordin practic.
2.3 Paragrafele trei şi patru au, de asemenea, caracter de preambul, de data
aceasta punctând elementele esenţiale, care vor fi dezvoltate apoi în paragrafele VXill, referitoare la 'starea' catolicismului în Transilvania (sub multiple aspecte:
starea parohială, starea monastică şi, în principal, starea misiunilor iezuite în
principalele lor centre, atât cele vechi, care vor fi refăcute, cât şi în cele noi, asupra
cărora Bzenszky va insista mai mult). În cele două prolegomene se prezintă, pe de
o parte, situaţia de ansamblu a 'stării catolice' la venirea trupelor austriece în
Transilvania anului 1688 (care trupe au fost incartiruite la Cluj, Sibiu şi în alte
oraşe şi cetăţi principale -12 la număr-, restul armatei imperiale fiind răspândită pe
tot teritoriul, în tabere de iarnă (hybema), de către Carol Iosif, duce de Lorena,
comandantul suprem al armatelor lui Leopold din aceste părţi, pe de lată parte
punctează principalele măsuri de revigorare a misiunilor catolice menite să ducă la
revolutio eiusdem <status> (chiar titlul paragrafului trei).
2.3.1 În paragraful al treilea, Bzenszky menţionează principala noutate în
domeniul misionarismului: sosirea, odată cu cătanele cezaro-crăieşti şi a
misionarilor 'clasici' a preoţilor militari61 , o inovaţie, după cât se pare, în efortul
concertat de propagare a catolicismului, menită să adauge eficienţa disciplinei
militare zelului misionar al călugărului. Şi cine ar fi putut fi mai potrivit pentru a
juca rolul acestor castrenses capellani decât cooperarii Societatis Jesu 62? Încă de la
început, aceştia au găsit indicii, e adevărat puţine, dar dătătoare de speranţă pentru
lucruri mai mari, ale menţinerii, fie şi în condiţii ostile, a prozelitismului catolic:
biserici catolice mai existau încă, împuţinate la număr, datorită confiscării lor de
către calvini şi unitarieni (mai ales la Cluj, Alba Iulia şi Odorhei), şi pierdute
60

§ II, ff. [64]"-[65]': 'Nihilominus numerosa permanebant statibus Transylvaniae incorporatae
haereses: nam Ariani seu Unitarii adhuc A.C. 1700 degebant in 180 I oppidis et pagis, quorum
ministelli censebantur 130. Numeros Calvinianorum 470. Lutheranorum 740. - Nobiles Transylvani
14000, e quibus Catholici bis miile'.
61
§ III, f. [65]': 'lngrediebantur pariter Missionarii et Capellani castrenses (s.n.), ut ibi Divina
Militibus administrarent, ubi officialibus militiae consentaneum videbatur'.
62
Conform informaţiei lui Emeric Bielik din Geschichte der K. u. K. Militarsorge und des
Apostolischen Feld-Vivariates, Wien, s.a„ pp. 21-82, 'Anno 1643 Ferdinandus III. curam animarum
ad castra Societati commisit, quae hoc officio usque ad suppressionem functa est' [apud Ladislaum
Polgăr S.J, Biographia de historia Societatis Jesu in regnis olim Corona Hungarica unitis (1560-1773),
Romae, 1957, p. 21). Dar, după cum reiese chiar din paginile acestei Relatio (§ IV, f. [65)') 'Primus
de Patribus Castrensibus Cibiniensis Ecclesiae acceptatus ministrator erat Seraphici Ordinis (s.n.)
Provinciae Vienensis Pater Eliseus a S.Giorgio, e Caesareo Regimine Styrum'.
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printre multele biserici 'acatolice'; la Cluj mai existau încă preoţi iezuiţi, deşi nu
erau acceptaţi decât · transvestiti, adică fără să poată îmbrăca veşmântul lor
tradiţional; la fel, la Alba Iulia şi Odorhei, bisericile şi şcolile catolice erau îngrijite
de iezuiţi transvestiti; în Ţara Secuilor, credinţa catolică era menţinută de vicarul
general al episcopului catolic al Transilvaniei, ajutat de mai mulţi parohi şi de
călugării franciscani strictioris observantiae. Dar realizarea cea mai importantă s-a
făcut prin recâştigarea Sibiului, adică a principalului centru al luteranilor, prin
introducerea aici a preoţilor militari. Aceştia au obţinut, prin sprijinul direct al lui
Leopold, cardinal de Kollonics 0 i episcop de Gyor (ale cărui merite în reînflorirea
catolicismului în Transilvania vor fi reiterate peste tot în Relatio ... ) şi al
generalului Antonio Carafa annonae Caesareae Commissarius, un loc pentru o
casă de rugăciuni (communis oratorium), pentru celebrarea liturghiei însoţită de
muzica solemnă adecvată şi pentru rostirea predicilor. În felul acesta, corruptus
Transylvanae Ecclesiae status a început să se refacă şi să se întărească63 •
2.3.2 Desăvârşirea misiunii iezuite la Sibiu a fost realizată de către
părintele Lucas Kolics S.J., preot militar, provenit din trupele generalului Sereny64.
Acesta a câştigat şi alţi protectori, în afara celor doi pomeniţi mai sus, chiar din
rândurile înalţilor demnitari luterani ai oraşului şi dintre meşteşugarii înstăriţi. El a
pus pe picioare un oratorium şi o şcoală, dobândind pentru zelul său deosebit
renumele de sanctus. După moartea lui Kolics, misiunea sa a fost continuată, în
următoarele cincisprezece luni de alţi părinţi iezuiţi, până când a fost numit
părintele Anton Templman S.J. cum stabili pensione, care a activat cu succes
vreme de cinci ani în păstorirea sufletelor catolice şi în redobândirea altor multe
suflete scăpate din răăcirile luterană şi calvină65 •
Exemplul Sibiului a fost urmat mai greu de Braşov (Corona), care, de fapt,
s-a împotrivit o vreme pătrunderii garnizoanei austriece. Aici a venit, după o
jumătate de an de activitate misionară la Sibiu, părintele franciscan Eliseus a S.
Georgio, care vreme de trei ani fructuose rem sacram administravif"'. Părintele
Eliseus şi-a desfăşurat lucrarea spirituală mai întâi într-o casă din afara oraşului,
apoi în interiorul acestuia, într-un oratorium improvizat dintr-un fost atelier al
63

§ III, f. [65]': 'Ita sensim non solum Cibiniensis, verum et omnis reliquus a multiplici haeresi
corruptus Transylvanae Ecclesiae status coepit recreari, et corroborari'.
64
A se vedea la Lăszl6 Velics S.J., Vazlatok a magyar Jezuitak multjabol, măsodik fiizet (16101690), Budapest, 1913, pp. 138-140: 'D. A tăbori missi6k. Missiones castrenses. P. Praun Alajos. P.
Kolich Lukăcs. P. Metzger Jânos'. Se pare că părintele Kolics a activat şi Ia Buda. Despre Kolics se
spune, că atâta timp cât şi-a desmşurat misiunea Ia Sibiu a convertit foarte mulţi 'eretici', însemnând
cu grijă numărul şi numele acestora în registre lunare (§ IX, f. [68r: 'Eius vitae cursus ob
Apostolicam vivendi norrnam typis mandatus est. Biennio (cui est immortuus) hic sancte laboravit,
bonumq<ue> numerum a se ad Catholicam fidem conversorum, in singulos menses descriptum
habuit, totius Civitatis affectum mire lucratus'.
65
§ IX, f. [68r. Lui Templman îi face Bzenszky un portret, pe cât de concis, pe atât de profund:
'missionarius Vir erat amabilis, naturalis modestiae, et solidae virtutis, atque in cura animarum
indefessus, quarum etiam insignem numerum ab Haeresi ad gremium deducebat annue'. Este parcă,
~ototipul misionarului iezuit ideal.
§IV, f. [65]': 'Cibinio Coronam translatus fuit, ubi triennio fructuose rem sacram administravit, et
ibidem pie in Domino vitam Religiosam finit'.
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breslei croitorilor. După moartea sa, misiunea a fost continuată de părinţii
franciscani care însă s-au izbit de obstacolul necunoaşterii limbii ~ermane (ei fiind
maghiari), condiţie absolut necesară în acest mediu germanofon. In cele din urmă,
ca şi la Sibiu, a fost numit un misionar iezuit cu pensio annua asigurată de către
generalul Donatus Heisler de Heidesheim (în anul 1694, luna ianuarie) şi
completată de către diferiţi benefactores, printre care la loc de frunte se număra şi
comitele Ştefan Apor. Principalele sărbători catolice au fost din nou celebrate cu
pompa cuvenită, Theophorica processio fiind chiar însoţită de o fastuoasă paradă
militară • S-a ajuns chiar la o emulaţie benefică între misunile sibiană şi
67

braşoveană.

Un al treilea punct strategic de o importanţă deosebită pentru ţelurile
catolicismului a fost cetatea Făgăraşului, care fiind aşezată la jumătatea distanţei
dintre Braşov şi Sibiu şi fiind popas de poştă (Caesareus Veredus) fusese iniţial
catolică, prin bunăvoinţa Mariei Christiema, soţia principelui Sigismund Bâthory,
care îşi avea aici reşedinţa. Dar populaţia a devenit apoi majoritar luterană şi
calvină. De asemenea, în cetate se afla o mare biserică a românilor ortodocşi, care
se aflau aici şi în împrejurimi în mare număr.
La Făgăraş, după cum reiese din scrisoarea anuală încredinţată tiparului, a
fost trimis de la Cluj părintele Michael Mardt S.J., care a activat aici vreme de două
luni, contribuind decisiv la întărirea misiunii apostolice în acest punct foarte
important pentru lansarea catolicismului înspre Muntenia ortodoxă .
2.4 În centrul strădaniilor sistematice de refacere a stării catolice din
Transilvania s-a situat şi refacerea vechile centre ale iezuiţilor de la Cluj şi Alba
Iulia, la care s-a adăugat şi Odorheiul, avându-se apoi în vedere şi o necesară
deschidere pentru Târgu Mureş, oraşul aflat în mijlocul unei majorităţi calvine.
2.4.1 Prin sprijinul împăratului Leopold I şi sub oblăduirea spirituală a
arhiepiscopului de Strigoniu, G. Szecheny şi a succesorului său, Leopold de
Kollonics, părinţii iezuiţi şi-au putut îmbrăca din nou tradiţionala rasă de culoare
neagră, astfel că la Cluj, la sfârşitul anului 1701 activau doisprezece misionari
iezuiţi îmbrăcaţi în haina proprie lor. Pentru tinerii studioşi la Seminar, la
Academia iezuită (unde s-au reluat cursurile de filosofie) şi în cele şase clase ale
gimanziului iezuit, Bartolomeu Szebelebi, vicarul general al Transilvaniei, a creat o
fundaţie. Mănăşturul a rămas în continuare, în cea mai mare parte, încorporat
colegiului iezuit. Biserica consacrată Născătoarei de Dumnezeu a fost restaurată,
iar în apropierea ei, iezuiţii au construit un mic sanctuar consacrat Îndureratei
Mame. A crescut în importanţă devotio Mariana. De asemenea, prin sprijinul
aceluiaşi Leopold de Kollonics, a fost adusă de la Nicula, dintr-un mic sanctuar
68

67

§ IV, f.f. [65]"-(66]': 'Hic Missa quotidiana certa nota celebrat<ur>. Conciones habebantur omni
festo die, biennio etiam quadragesimales singulis sextis feriis, celebres I per annum sollemnitates,
nominatim Nativitas, Resurrectio Domini, Theophorica Processio (ubi et bellica tormenta plausum
dabant) perquarn splendide adornabantur'. Numărul misionarilor va creşte treptat, ajungându-se în
cele din urmă la patru (vezi paragraful 10).
68
§XI, ff. [70]"-(71]': 'Impressis annuis ad A. 1604. sic legitur: P. Michael Mardt S.J. sub exordium
huius anni in Fogaras missus „. Ibi mortuo Parocho, vices obivit per bimestre, profatus Pr. Michael
Mardt, Claudiopoli illuc missus'.
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consacrat Sfăntului Nicolae, icoana miraculoasă a Născătoarei de Dumnezeu, care
vreme de aproape patru săptămâni, la ceasurile dimineţii vărsa lacrimi în
abundenţă 69 •

2.4.2 La Alba Iulia, calvinizarea integrală a oraşului fusese împiedicată de
care continuau să propovăduiască acolo în alt veşmânt decât cel
tradiţional (de obicei, cel albastru al preoţilor catolici maghiari) şi care au continuat
şi după recăpătarea hainei lor să înveţe tineretul în cele patru clase ale şcolii de
gramatică. După ce biserica şi şcoala construite pentru misionarii iezuiţi de către
principele Cristofor Bâthory (acesta a şi fost înmormântat în respectiva biserică) au
fost dărâmate, biserica a fost reconstruită din grija comitelui Ştefan Apor,
comandantul armatei provinciale a Transilvaniei. În schimb, ruinele şcolii se mai
putea vedea încă la vremea aceea. Alba Iulia a devenit un centru important al
puterii austriece pentru că aici s-a mutat Caesarea Camera şi fruntaşii provinciei
şi-au stabilit aici domiciliile, oraşul devenind astfel predominant catolic70 • Chiar şi
biserica-catedrală Sf. Mihail, care în anul 1605 ajunsese în mâinile calvinilor, din
porunca principelui Sigismund Râkoczy a redevenit catolică.
2.4.3 La Odorhei, unde misonarii iezuiţi se stabiliseră pe cetăţuia oraşului,
biserica mare din centrul oraşului fusese transformată de calvini în tabără militară.
În ciuda obstacolelor, misionarii iezuiţi transvestiti întreţinuseră o biserică catolică
şi o şcoală cu patru clase, precum şi un seminar, numărul discipolilor fiind constant
mare. După recăpătarea veşmăntului negru, şcolile iezuiţilor au devenit şi mai
înfloritoare. După ce se iniţiau în învăţătură la Odorhei, tinerii îşi continuau, de
obicei, studiile la Academia iezuită din Cluj. Odorheiu) a devenit un centru
important catolic, mai ales după fundarea aici a congregaţiei Agoniei 71 • Este, de
asemenea, demn de amintit episodul plin de savoare a alungării tătarilor care
jefuiau Ţara Secuilor de către discipolii şcolii iezuite, care au ieşit cu stindardele
şcolăreşti, organizaţi pentru luptă; dar cea ce i-a determinat pe tătari ad sua
revotare a fost toba cea mare bătută cu putere de Adam Kâlnoki.
2.4.4 La Târgu Mureş, în cadrul planului de redresare a bisericilor,
gimnaziilor şi academiilor iezuite din Transilvania conceput de cardinalul Leopold
de Kollonics, urma să se instituie o nouă misiune iezuită, pentru a recâştiga
regiunea din mâinile calvinilor72 •
călugării iezuiţi

69

§ VI, ff. [67]'-[67]': 'Sed et devotio MARIANA alte excrevit; meruit enim etiam obtinere, per
favorem Eminentissimi Principis Leopoldi Cardinalis a Kollonicz venerabilem DElparae imaginem,
quae in Tempello Valachico ruricolis pervio honori Divi Nicolai dicato prope arcem Samos Ujvâr,
quotidie per quatuor fere hebdomadas certis antimeridianis horis lacrymas stillabat A<nn>o 1700'.
;o § VII, ff. [67]'-[68]': 'In hac Civitate (DEO laus) potentia Calviniana sensim succumbit, quod
Caesarea Camera, et Provinciae proceres sua isthic fixerint Domicilia; nam ad eorum I praesentiam
Catholica Caesaris authoritas perspicue eminet'.
71
§ VIII, f. [68]': 'Haud pridem erecta hic est Congregatio agoniae, cuius Albo primi inscripsere sese
Augustissimus Imperator Leopoldus cum sua Domo Austriaca, et Eminentissimus Cardinalis a
Kollonicz cum Aulae Caesareae Ministris'.
72
§ XIII, f. [73]': 'Nec inconsultum e<st> desiderium ut in oppido Marus Vâsârhelly, ubi inter meros
Calvinianos ante pauculos annos elegans oratorium, quod intra notissimam Domum Catholicam situm
erat, parataque pro quovis Missam celebrat<Ur>o Sacerdote, apparamenta habuerat - Missio S.J.
instituatur; id enim teri·itnrium sparsim Catholicis mixtum procul quaerendum habet Sacerdotem'.
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2.5 Dar mijloacele cele mai eficiente pentru schimbarea raportului numeric
între catolici şi protestanţi, l-au constituit, pe de o parte, unirea românilor
transilvăneni cu biserica Romei, proces pregătit şi sprijinit cu zel de către
misionarii iezuiţi, mai ales la Alba Iulia, în apropierea căreia se afla reşedinţa
episcopului Athanasie 73, cel care împeună cu clerul său şi cu enoriaşii lor au făcut
profesiune publică de credinţă, lepădându-se de ritul lor grecesc, dar şi la Braşov,
unde misionarii iezuiţi intenţionau să trimită un bun cunoscător al limbii române
care să contracareze obstinaţia românilor ortodocşi din interiorul oraşului (aceştia
au şi fqst alungaţi în afara zidurilor), dar totodată să-i şi atragă prin celebrarea
liturghiei ortodoxe în limba română de către misionarul iezuit în biserica catolică;
tot în acest context se înscrie şi aducerea armenilor uniţi în Transilvania, după
alungarea lor din Moldova74 ; pe de altă parte, numărul catolicilor a crescut prin
aducerea franciscanilor bulgari din Muntenia, unde se refugiaseră datorită
prigoanei turceşti, şi stabilirea lor la Vinţ75 , prin decretul dat de împăratul Leopold.
Apoi, un număr important de catolici l-au reprezentat călugării franciscani, atât cei
conventuali, cât şi cei de strictă observanţă, care au revenit în Transilvania, fie din
Polonia, fie de la Roma, trimişi de congregaţia De Propaganda Fide, pentru a-şi
redobândi mănăstirile şi posesiunile.
2.6 Raportul este încununat cu două paragrafe cu caracter programatic: în
penultimul se prezintă aşa zisul <status> votivus in praesentibus circumstantiis, în
care se întrevăd măsurile concepute de cardinalul de Kollonics pentru contracararea
doleanţelor calvinilor care voiau ca funcţiile importante în provincie să fie
asigurate de autohtoni, rară să se acorde o importanţă aparte catolicilor (asta
însemnând, de fapt, că majoritatea covărşitoare a nobililor transilvăneni fiind
protestantă, catolicii ar fi fost reduşi la tăcere). Cardinalul propunea, pe lângă
măsurile concrete de redare a bisericii mari din centrul Clujului catolicilor şi

O mare parte din paragraful şapte este consacrată unirii romănilor săvârşită de Athanasie (numit pe
alocuri şi Anastasius!). De asemenea, desăvârşirea procesului de unire în anii unnători este prezentată
şi în alte paragrafe (în special al zecelea).
74
Capitolul şaisprezece din cartea a cincea din Syllogimaea ... este consacrat în întregime venirii
armenilor în Transilvania: Caput decimum sextum. De Annenis e Moldavia in Transylvaniam
transmigrantibus. În Relatio de Ecclesia Transylvana, armenilor le este consacrată o bună parte din
paragraful cinci: Parochialis Transylvanae Ecclesiae Status, f. [66]': 'Clerum Catholicum quoque
adauxit continuo ab A.C. 1684 praesentia Oxendii Virziresky Aladiensis Episcopi Anneni, cuius
Dioecesanii e Moldavia transierant in Transylvaniam, et cum antecessore Episcopo Minas, eiuratis
haereticis erroribus, in gremium Catholicae Ecclesiae suscepti, stationes in Transylvania stabiles
obtinuerunt'.
75
Diploma împăratului Leopold I, prin care se acorda dreptul bulgarilor catolici de a se stabili la Vint
este transcrisă de Bzenszky chiar la sfârşitul cârtii a şaptea (ultima) din Syllogimaea. Povestea
bulgarilor veniti la Vint este reluată de Kăroly Veszely într-un studiu din Magyar Sion, 1/1863, pp.
432-449, iar diploma este publicată în anexa aceluiaşi studiu, pp. 537-543. Pasajele din Syllogimaea
lui Bzenzky referitoare la bulgari sunt preluate, de asemenea, şi amplificate de către episcopul
romano-catolic Andreas Illia în interesanta sa lucrare Ortus et progressus variarnm in Dacia gentium
ac religionum cum principibus eiusdem, primum in lucem datus Anno Millesimo septingentesimo
tricesimo, nune denuo recusus, Claudiopoli, Typis Academicis Societatis JESU, Anno M.DCC.LXIV,
Cap. XII, pp. 72-78: Origo Bulgarornm in Dacia, et /acta per eos Religioni Catholicae accessio.
73

https://biblioteca-digitala.ro

308

Vasile Rus

refacerea bisericilor, şcolilor şi academiilor iezuite din Transilvania şi eligibilitatea
în proporţii egale a catolicilor în cele mai înalte demnităţi.
Ultimul paragraf aduce principala propunere a lui Bzenszky, acel
remedium efficax care se referă la întărirea braţului laic prin crearea unei a patra
stări: status Germanicalis, care să ducă la o formulă cvadruplă, paralelă cu a celor
patru 'religii recepte' instituite de Ioan Sigismund, fiul lui Ioan Zapolja76 • Prin
aceasta, Bzenszky se face, de fapt, în egală măsură exponentul unei alte misiuni, de
data aceasta laică, dar care este menită să contribuie la întărirea acelei puteri care
era singura în măsură să asigure prosperitatea şi succesul adevăratei lor misiuni:
cea ecumenică. Se pare că deocamdată, la început de veac nou, acea forţă le-a
asigurat renaşterea. Dar tot ea va fi aceea care spre finele aceluiaşi secol le va
aduce şi pierirea: în anul 1773 ordinul iezuit va fi desfiinţat, din ordinul împăratului
de la Viena.
3. La sfârşit să mai spunem că acest mic text este important pentru
lămurirea unei probleme majore, aceea referitoare la timpul terminării redactării
operei majore a lui Bzenszky, Syllogimaea Transylvanae Ecclesiae şi chiar a
locului redactării a a mai multor variante ale operei. Despre manuscrisul de la Alba
Iulia care conţine opera pomenită mai sus, Szentivanyi spusese că provine de la
Colegiul iezuit din Cluj. Or, am stabilit cu claritate că acesta reprezintă o variantă
mai completă şi mai îngrijită decât manuscrisul KJ nr. 319: în acesta din urmă apar
sub formă de adaus la sfârşitul cărţii a doua informaţii despre icoanele făcătoare de
minuni ale Fecioarei Maria, care apoi sunt intercalate în varianta aflată actualmente
la Alba Iulia la locul indicat de către Bzenzky (a cărui scris se recunoaşte în
pasajele adăugate). Aceste informaţii apar în . . . § XI din Relatio de Ecclesia
Transylvana care a fost redactată la Cluj în 1701. Deci putem conchide că cel puţin
două variante intermediare din Syllogimaea au fost redactate la Cluj, fiind
finalizate pe parcursul aceluiaşi an 170 l. O dovadă şi mai clară în acest sens este
pasajul de pe fila [66r11 din Relatio, care este reluat cuvânt cu cuvânt la sfârşitul
capitolului paisprezece din cartea a şaptea din Syllogimaea (varianta Batthyaneum).
Iată deci că Relatio . . . este un text care prezintă importanţă din două
puncte de vedere: în sine, este important, pentru că oferă informaţii inedite,
necunoscute din altă parte (o spune Kemeny); apoi, este important pentru stabilirea
cronologiei redactării operei lui Bzenszky, care a ajuns sau nu a ajuns să fie
tipărită, cândva după moartea iezuitului. Acest lucru rămâne de stabilit.
Deocamdată suntem posesorii unei certitudini: avem în faţa un document
important: Relatio de Ecclesia Transylvana, care merită luat în considerare din
toate punctele de vedere. Non multa, sed multum, vorba anticului. Prin compararea

76

§ XIV, f. [74]': 'ut praeter tres veteres status Hungaricalem, Saxonicalem, et Siculicalem, quartus
numeretur Germanicalis, atque in duodecim viratus Transylvanicus e quatuor Statibus constet, nec
dicito Saxonicalem et Germanicalem esse eandem statum, quia magis dispares sunt, quam
Hungaricalis et Siculicalis, ab iisdem Hunno-Scythicis oriundae Nationes'.
77
§V, f. [66]': 'Persecutiones interea, quas et haereticis passi sunt, (maxime de clero etiam usque ad
internecionem) permultae numerabantur: nam alii incarcerati, alii compedibus, alii catenis constricti,
·•lii fundo exuti, alii exulare sunt coacti'.
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a raportului lui

[64]' RELATIO DE ECCLESIA TRANSYLV ANA7 8
§ I Vetus Transylvaniae Ecclesiae Status. Catholicam fidem
Transylvanicis quarto a nativitate Christi secu/o cognitamfuisse, testantur Annales
Ecclesiastici, dum Sanctos Episcopos S. Nicolaum et S. Nicetam fructuose Dacis
Evangelium predicasse asserunt. lndidem habemus Gothos (Pannoniae /neo/as)
secundum aliquam sui partem in Moesiam digressos, eodem quarto secu/o, sub
Valente lmperatore, ab Ulphila Natione Geta, a Catholicis ad Arianos desciscente,
eiusdemque Successoribus Arianis Episcopis, haeretica dogmata edoctos, a fide
Catholica ad haeresin Arianam defe_cisse; ideoque, opportebat (uti habetur in Actis
S. Stephani I Regis Hungariae) multos intra Transylvaniam Dacos, quod solum
Arcanum Baptisma successissent, rebaptisari. Quod autem plene ad Catholicam
fidem traducta fuerit (opera eiusdem S. Stephani Regis), Transylvania est
hodiedum; qui etiam Proavum, 7.oltan Successores (Illyrico nomine Vayvodae
nuncupati) Catholicam conservabant fidem in Transylvania, Clero ac Religiosis
floridissime succrescentibus, usque ad A. C. 1519.
§ II Corruptus Haeresi. Ab A.C. 1519 libelli Haeretici a Luthero in
Metropolim Transylvano-Saxonum Cibinium (Hermanstadt) per Mercatores
transm1ss1, hanc Civitatem, grassante veluti peste, foedum in modum
corrumpebant, nihil contra proficientibus Regiis inhibitionibus, Ecclesiasticis
excommunicationibus, Librorum Luthericorum in publico Cibiniensi /oro
incinerationibus etc - totamque sensim Transylvaniam Controversiis fidei adeo
replebant, ut A.C. 1526. dum Clerus ad Bellum Turcicum, Regis Hungariae
exercitum aucturus, cum Transylvano Vayvoda Ioanne de ?.apolya egredi coactus
/uit, in quo etiam Ludovicus Rex cum Ecclesiae Hungarae Capitibus interiit)
praedominari posse, Lutheranam Haeresim vix dubitaretur, quod et factum, nam et
Catholicos e Transylvanicis I [64]" Urbibus proscribere ausafuit. Nunquam tamen
Vayvodam Luthericum in Solio Transylvano vidit haec secta, sed viam solummodo
aliis Haeresibus complanavit, qua primum irrepsens Ariana Haeresis Ioannem II
Vayvodam Transylvanum (loannis I de 7.apolia, qui Turcico tributo Transylvaniam
primus subjecerat, Filium) sic erroneis dementavit Dogmatibus, ut et Apostata
moreretur, et ab Arianis sepelliretur. Eadem tempestate, qua Ariani (nune Unitarii
Titlul este schimbat de către Kemeny, în Collectio minor Manuscriptorum Historicorum. Tomus
XXII, pozitia a 9-a: De Statu I Transilvaniae I Relatio IP. Rudolphi Bzenszki lesuitae I concinnata I
Anno I 1701 (ab a<nn>o 1687 - usq<ue> 1701) (Ms KJ A 64). Acest titlu pare mai potrivit decât
Relatio de Ecclesia Transylvana, deoarece aproape în toate paragrafele se reia, explicit sau implicit,
termenul status: § II Corruptus haeresi <Status>; § III Revol~tio eiusdem <Status> etc. etc .. Totuşi,
Kemeny greşeşte, pentru că nu la starea generală a Transilvaniei în intervalul 1687-1701 se referă
Bzenszky, ci fie la starea catolică (adică organismul juridic laico-eccleziastic al catolicilor din
Transilvania), fie la starea bisericii catolice (adică a diecezei romano-catolice a Transilvaniei cu
sediul episcopal la Alba Iulia, vacant de mai bine de un secol).
78
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dicti) irrepserunt, subsequebantur. Calviniani, qui se Reformatos vocitabant, atque
adeo profunde implantabantur, ut per annos fere nonaginta Principibus
Calvinianis Transylvania regeretur. Sensim et Anabaptistae subingredebantur, sed
parvo numero, ideoque paucula per Domicilia dispensi, ac 79 publici honoris fere
expertes manserunt8°. Isabella, praefati loannis li Mater, anum <sic!> e primis,
idque peracerbum vulnus inflixit81 Ecclesiae Catholicae A.C. 1556. quando exulare
fecit Paulum Bornemissa Episcopum Transylvaniae, post cujus abscessum vacavit
Albae-luliae sedes Episcopalis uno fere et dimidio secu/o. Clerus quoque
imminebatur, evacuabanturque Monasteria, e quibus non pauci haeresibus
inficiebantur, ac passim sacrilegae vitae, matrimoniis semet alligando,
addicebantur. Finitimam tamen Transylvaniae Regionem Siculiam Seraphicus Diui
Francisci Ordo non deseruerat, anxie etiam Parochiales nonnullae Ecclesiae suis
curatis provisae perdurabant, ipsorumque spirituali auxilio, lncolae in fide
Catholica conservabantur, ea felicitate, ut etiam nune plures Catholicos numerat
soia Siculia, quam reliqua Transylvania. A Bathoriis quidem Principibus
Catholicis A. C. 1579. inducta fuit, fundataque Claudiopoli, et Albae luliae Soc ie tas
Jesu, quae plurimum refocillabat languentem statum Catholicum, erexitque ibidem
Gymnasia, et Claudiopoli quoque Academiam; sed post duo decennium exulare
coacta, licet autem rursus reducta, et rursus proscripta faerit, scholas tamen
Catholicas per suas transvestitas personas tamdiu excoluit, donec Augustissimi
Caesaris Leopoldi I victricibus armis eximeretur jugo Turcico Transylvania, atque
Germano milite communiretur: turn enim Societas aperte, in suo proprio vestitu
Scholas docere ausa fuit. Nihilorninus numerosa permanebant statibus
Transylvaniae incorporatae haereses: nam Ariani seu Unitarii adhuc A.C. 1700
degebant in 180 oppidis I [65]' et pagis, quorum rninistelli censebantur 130.
Numeros Calvinianorum 470. Lutheranorum 740. - Nobiles Transylvani 14000, e
quibus Catholicis bis miile.
§ III Revolutio ejusdem 82 • A.C. 83 1687. sub finem Octobris Carolus
Josephus Dux Lotharingiae, et Caesareorum exercituum Generalis84 ,
Claudiopolim, Cibinium, et plerasque Transylvaniae Civitates, ac Arces, Caesareo
praesidio muniri fecerat8 5 , atque reliquam Caesaris militiam late per Provinciam

79

Unnează cuvântul manserunt, care este tăiat literă cu literă cu linii oblice(\).

°Cuvântul manserunt este inercalat de către Kemeny.
81
8

Anterior era scris infligit: litera 'x' a fost îngroşată peste 'g' de către Kemeny.
De aici începe varianta mai restrânsă copiată de către Kemeny din Collectio Hevenesiana, tomus
XXIX seu GGG, pp. 342 sqq .. Anul 1687 este considerat de conte drept tennen post quem.
83
În H: apareA<nn>o.
84
În ceea ce priveşte titulatura lui Carolus Josephus, fonnula Dux Lotharingiae <pentru Lorena!>
apare inversată în varianta Heveneşi (o vom numi de acum încolo H), iar et Caesareorum exercituum
Generalis lipseşte.
85
În H apare munivit în loc de muniri fecerat. De asemenea, lipseşte restul frazei: atque reliquam
Caesaris militiam late per Provinciam hybemis in Stativis situaverat.
82
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hybernis in Stativis situaverat. lngrediebantu~ pariter Missionarii et Capei/ani
Castrenses 81 , ut ibi Divina Militibus administrarent88 , ubi officialibus militiae
consentaneum videbatur; neque enim Catholica Templa ubivis inter Acatholicos
reperiebantu~ 9 inissima90 habebantur. Claudiopoli91 nullus 92 praeter transvestitos
S.J. 93 erat Sacerdos; dimidio vero abinde milliari Parochus Catholicus degebat in
Fenes; Albae Iuliae 94 , et Udvarhelyim'9 5 etiam de Societate transvestiti 96 sacerdotes
Ecclesias et Scholas accurabant91 • In septem Siculiae sedibus98 Generalis Vicarius
Transylvanici Episcopatus, cum Parochis, et Strictioris observantiae Franciscanis,
fidei Catholicae exercitium continuabant. Factum autem est, ut a Cibinio
(Hermanstad) 99 metropolitana Saxo-Transylvanorum Civitate primum ac notabile
fidei Catholicae exercitium per ingressos recens Castrenses Capellanos inchoatum
subsequeretur 1CX1. Hi enim obtinuerunt a Magistratu Civicum locum communi
oratoria, accomodabilem, atque Missas inibi 101 cum solemni musica celebrare,
atque ad Conciones dicere amaverunt. Eo zelo allecti Benefactores, nominatim
Eminentissimus Leopoldus Cardinalis a Kollonicz Episcopus Jauriensis, et
Excellentissimus Antonius Comes a Carafa Generalis annonae Caesareae
Commissarius unum e Missionariis cum Parochiali potestate, suppeditatis etiam
pecuniis, degere voluerunt. Ita sensim non solum Cibiniensis, verum et omnis
reliquus a multiplici haeresi corruptus Transylvanae Ecclesiae status coepit
recreari, et corroborari. 102 6

[65f § N Triplici misswne S.J. adauctus. Primus de Patribus
Castrensibus Cibiniensis Ecclesiae acceptatus ministrator erat Seraphici Ordinis
În H apare ingressi în loc de ingrediebantur, iar înainte apare o propoziţie care cuprinde o
foarte importanta şi care lipseşte aici: Tune primum Societas Jesu aperte in proprio suo
vestitu Scholas docere ausa est.
87
În H apare doar Missionarii Castrenses.
88
În H: ad divina Militibus administranda, faţă de ut ibi Divina Militibus administrarent.
89
Faţă de reperiebantur, care este verbul corect întrebuinţat, în H se găseşte experiebantur, fără sens
în context. Este, probabil, o greşeală de transcriere a lui Kemeny.
90
inissima <sic!>: varianta H oferă lectura corectă, adică imo paucissima.
91
În H, apare subliniat şi cu aliniat.
92
În H, înainte de nullus, apare adverbul antea.
93
În H: Societatis Jesu, întreg.
94
În H: subliniat şi cu aliniat.
95
În H: subliniat.
96
Corectat de către Kemeny din transvestitis.
97
Faţă de curabant, în H apare accurabant.
98
În H: ln septem Siculiae sedibus apare cu aliniat, iar secvenţa Siculie sedibus este subliniata.
99
Aliniat începând cu Factum autem est, în H: Cibinio este subliniat, iar (Hermanstad) lipseşte.
100
În H, este intercalat, după pasajul referitor la călugării franciscani din Ţara Secuilor, ·pasajul
statistic, care în Relatio ... este situat la sfârşitul paragrafului al doilea: 'Nihilominus numerosa
perrnanebant statibus Transylvaniae incorporatae haereses: nam Ariani seu Unitarii adhuc A.C. 1700
degebant in 180 oppidis I [65]' et pagis, quorum ministelli censebantur 130. Numeros Calvinianorum
470. Lutheranorum 740. - Nobiles Transylvani 14000, e quibus Catholicis bis miile'.
101
Urmează cum, tăiat de către Kemeny la sfârşit de rând. Cuvântul este, de fapt, reluat la începutul
rândului următor.
102
Pasajul cuprins între Hi enim obtinuerunt şi et co"oborari lipseşte din H.
86
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Provinciae Viennensis Pater Eliseus a S. Georgio, e Caesareo Regimine Styrum,
qui post dimidium Annum suae Parochialis administrationis, Cibinio Coronam
translatus fuit, ubi triennio fructuose rem sacram administravit, et ibidem pie in
Domino vitam Religiosam finit. - Translato Coronam Patre Elisaeo, Cibinii
Successor in Parochiali administratione deputatus est P. Lucas Kolich S.J. de
Caesareo Regimine serenisw3 Castrensis Missionarius. lste praeter praefatum
Eminentissimum Cardinalem a Kollonicz, et Excellentissimum Generalem Carafa,
aliosque Caesareos Benefactores adeo sibi Luthericam Civitatem devinxit, ut et
Regius Judex, et reliqui Cibiniensis Magistratus Lutherani, omne Civici opificii
subsidium facili pretio ei 'tlemandarint, ad accomodandum pro Catholico Exercitio
oratorium, et Scholam. Huic enim Patri passim fiebat proprium Sancti viri nomen.
Quantus abinde animarum fructus progerminarit, annuae Societatis JESU literae,
et vitae typis datum rlogium, genuinam ad Apostolica usque solatia suppeditabunt
veritatem 104•
Pari zelo nova missio S.J. inchoata fuit Coronae, Hungaris Brasso dicta
Civitate, quae ultima in acceptando Caesareo praesidio fuit refractaria, neque id
Praesidium admisit, nisi post tres quadrantes anni, et quidem armata militiae
Caesareae coacta manu. Hic primus operabat<ur> supranominatus e Seraphico
Strictioris Observantiae ordine P. Elisaeus a S. Georgio, qui prius in suburbana
domo, postea intra Urbem in adornato e Civica Sartoriae Tribus officina oratorio,
Rem Divina solemniter administrabat, eademque sacro labori (exacto laudabiliter
triennio, Coronae est immortuus. Haec administratio variebatur deinceps per
diversos Patres Franciscanos, qui in Germanico ldiomate, hic necessario
deficiebant, quod essent Hungari, et devoluta est A.C. 1694. mense Januario, ad
missionarium S.J. stabilem, cui Eminentissimo Generali Donato Heisler de
Heidesheim annuam a Caesare pensionem procuravit, ac missionem, vario, ac
etiam pecuniario aliquow5 subsidio, praeter lllustrissimum Stephanum Comitem
Apor, aliosque Benefactores coadjutavit. Hic Missa quotidiana certa nota
celebrat<ur>. Conciones habebantur omni festo die, biennio etiam
quadragesimales singulis sextis feriis, celebres I [66]' per annum sollemnitates,
nominatim Nativitas, Resurrectio Domini, Theophorica Processio (ubi et bellica
tormenta plausum dabant) perquam splendidae adornabantur. - Extra et intra
urbem liberrime sacramenta administrabantur, fiebant Catheheses, alebatur
Ludirector10d pro Catholica Schola, ne ad Ludum Luthericum 107 itaret108 nostra
pueritia, convertebantur heretici etc. adusque 109 -piam cum Cibiniensi missione
103
Corect Serenio, de la numele generalului Sereny (vezi § IX), comandantul regimentului imperial în
care părintele Kollics, din provincia Boemiei, îndeplinea funcţia de castrensis cappelanus. Se pare că
iezuitul a îndeplinit această misiune vreme de şaptesprezece ani, până să ajungă Ia Sibiu.
104
Pasajul cuprins între Primus de Patribus Castrensibus Cibiniensis şi suppeditabunt veritatem
lipseşte din H.
105
Cuvântul aliquo este intercalat de către Kemeny deasupra rândului.
106
Liniuţa de unire între Ludi şi rector este trasată de către Kemeny.
107
Corectat de către Kemeny din Sathelicum.
108
Secvenţa ita- este îngroşată de către Kemeny peste o alta care nu mai poate fi reconstituită.
t()<) Liniuţa de unire între ad şi usque este trasată de către Kemeny.
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(quae antiquior celebriorque fuerat) aemulationem. - Sed et novissime in terra
Fogaras inchoata est missio S.J. quo 110 bono loco, quam etiam Caesareus Veredus
(Postam dicimus) pertransit, situat<ur>; distatque Cibinium inter et Coronam, via
posita, utrinque sex milliaribus distans 111 • De 112 singulis hisce tribus missionibus
ulterior1 13 mentio fiet infra § 9. JO. et J]!1 114 •
§ V Parochialis Transylvanae Ecclesiae Status. Sede Episcopali per unum
et dimidium seculum vacante, administrabatur Ecclesia Transylvana inter
haererticos, per Generalem Vicarium, qui (nune) A. 1701. in Parochia Siculorum
Al Torja residet, et in quartum supra 115 vigesimum annum 116 laudabiliter hoc
munere fungitur, Bartholomaeus Szebetebi 111 ; in eo prioribus Vicariis felicior, quod
Andream lllyes 118 Episcopum (cum sesqui-seculo nullus hic visus fuerit) salutaverit
suam 119 Transylvaniae Ecclesiarum visitatorem: ingemiscere tamen cum toto
demum ovili debuit, quod huic Pastori nondum licuerit Sua Episcopali 120 Sede
(quae Albae-luliae est) residere, suasque inter oves habere incolatum; nempe
bellici motus Caesarem inter et Turcam foedus 121 quietem desiderabant.
Complectabantur 122 tamen multiplicatis Neocuratis, iisque aliquot 123 SS. Theologiae
Doctoribus, Parochiae; ac proinde sereniorem Ecclesia Transylvana 124 speciem prae
se ferre 125 coepit. - Clerum Catholicum quoque adauxit continuo ab A.C. 1684 126
praesentia Oxendii Virziresky 127 Aladiensis Episcopi Armeni 128 , cujus Dioecesanii 129
e Moldavia 130 transierant in Transylvaniam, et cum antecessore Episcopom
110

Corect ar fi quae.
Pasajul cuprins între Pari zelo nova missio S.J. şi utrinque sex milliaribus distans lipseşte din H.
De fapt, întreg paragraful patru constituie doar un preambul la dezvoltarea în paragrafele nouă, zece şi
unsprezece a misiunilor catolice la Sibiu, Braşov şi Făgăraş, adică puncte cheie în care înainte
controlul îl deţineau, în cea mai mare parte luteranii, aflaţi în conflict permanent cu calvinii, sau în
care se aflau mulţi români (situaţia Făgăraşuşui).
112
De este intercalat de către Kemeny.
113
Uit- este îngroşat de către Kemeny peste un alt început de cuvânt, care nu se mai distinge.
114
În H: lipseşte trimiterea De 114 singulis hisce tribus missionibus ulterior1 14 mentio fiet infra § 9. JO.
et 11.
115
-pra este îngroşat de către Kemeny peste un alt sfirşit de cuvânt care nu se mai distinge.
116
În H: 24 annum.
117
În H: numele vicarului general apare subliniat.
118
În H: numele şi prenumele episcopului apar subliniate.
119
În H: apare corect suarum.
120
Urmează cuvântul in, tăiat de către Kemeny.
121
-oe- este îngroşat de către Kemeny peste o secvenţă care nu se mai distinge.
122
În H: apare complebantur.
123
'-t' este îngroşat de către Kemeny, probabil peste 's' final.
124
În H: apare Transilvanica.
125
'-e' este întărit de către Kemeny pentru că fusese acoperit de hasta lui 'p' din proinde, scris în
rândul de deasupra.
126
În H: 1684 apare subliniat.
127
Primul '-r-' din Virziresky este întărit de către Kemeny peste o altă literă, care nu se mai distinge.
128
În H: secvenţa Oxendii Virziresky Aladiensis Episcopi este subliniată.
129
În H: apare dioecesani.
130
În H: cuvântul Moldavia apare subliniat.
111
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Minas 132 , ejuratis haereticis erroribus, in gremiurn Catholicae Ecclesiae suscepti,
stationes in Transylvania stabiles obtinuerunt. Sed 133 maxime auxit Catholicum
Staturo unio Episcopi Valachorum 134, qui cum suo nurnerosissirno Clero, publice 135
facta professione Fidei Schisma Graecorurn ejuravit, ac etiamnum satagit, omnem
Valacham 136 late per Transylvaniarn dispersam plebern unire Rornanae Ecclesiae I
[66f gaudens in titulo Archiepiscopi 137 ; in 138 bune finem curat nune Valachico
idiomate 139 Catechismum 140 typis mandari quem et Moldavi 141 expectant.
Nurnerantur Popae seu Sacerdotes Valachorurn sub unico suo Archi Episcopo
Athanasio 142 intra Transylvaniam 2640, oviculae vero hujus valachici Graeci Ritus
ovilis absque numero. Persecutiones interea, quas ab haereticis passi sunt, (maxime
de clero etiam usque ad intemecionem 143 ) pennultae nurnerabantur: naro alii
incarcerati, alii compedibus, alii catenis constricti, alii fundo exuti, alii exulare sunt
coacti.
Praeterea aucta est Transylvana ecclesia in territorio Vintz 144 , per
Parochiarn novam, quam catholici obtinuere, Bulgari mercatores 145 ; ante
decenniurn vi Turcica, ad Transylvaniae asylurn profugi exules, de quibus infra §
Xl/146 • - Etiam duobus milliaribus Corona 147 in pago Calviniano lliesfalva 148 , qui est
ostiurn Sicq~iae, obtinuit locurn Moyses Nagy 149 Praesbyter Ecclesiasticus,
veteranus Missionarius Apostolicus, in quo sacellum S. Antonii Paduani erexit,
ibidernque ludum litterarium 150 instituit, ac Parochi munus obivit. Nune vero locurn
R.R. Patribus 151 ordinis S. Pauli I. Eremitae 152 Religiosis, propriurn fecit. Sunt in
Transylvania Parochiae Catholicae universirn circiter 60. Filiales Ecclesiae 10.
praeter Oratoria in Curiis Nobiliurn Parochi Sacerdotes 41. licentiati 14. Ad haec

131

Urmează cuvântul ad, tăiat de către Kemeny.
'M-' şi '-a-' din Minas sunt îngroşate de către Kemeny peste alte litere, care nu mai pot fi distinse.
În H: secvenţa Episcopo Minas apare subliniată.
132
133

Acest pasaj este introdus cu aliniat în H.
În H: secvenţa unio Episcopi Valachorum este subliniată.
135
'-e' este îngroşat de către Kemeny peste 'o' final.
136
În H: cuvântul Valacham apare subliniat.
137
În H: lipseşte secvenţa gaudens in titulo Archiepiscopi.
138
În H: lipseşte conjuncţia copulativă et înaintea sintagmei in hunc finem.
139
'-i-' este îngroşat de către Kemeny peste 'o'.
140
În H: cuvântul Catechismum apare subliniat.
141
În H: cuvântul Moldavi apare subliniat.
142
În H: apare doar Episcopo Athanasio, secvenţă care este subliniată, faţă de Archi Episcopo
Athanasio!
143
În H: apare greşit intemetionem.
144
În H: cuvântul Vintz apare subliniat.
145
În H: secvenţa Bulgari mercatores este subliniată.
146
În H: lipseşte indicaţia de quibus infra § XII.
147
În H: secvenţa milliaribus Corona este subliniată.
148
În H: apare varianta lllefalva, subliniată.
149
În H: numele şi prenumele preotului sunt subliniate.
150
În H: apare Ludum Literarium, secvenţă subliniată.
151
În H: cuvântul Patribus este subliniat.
152
În H: secventa S. Pa11/i /. Eremitae este subliniată.
134
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ornnia Ecclesiae augmenta plurimum contulit cura Pastoralis, et patemus zelus
Eminentissimi Principis Leopoldi Cardinalis a Kollonicz 153 • § VI C/audiopolitanus, seu Colosvariensis. Occupante armis
Transylvaniam Leopoldo Caesare, Claudiopolis 154 Civitas (Arianorum et
Calvinianorum nidus) paucos Lutheranos, multos Catholicos numerabat,
Gyrnnasium Catholicum sex Classium continuo accurabant Patres, et Magistri
Societatis J. 155 iique nonnisi transvesti 156 , quia secus comparere non licebat post
publicatam olim Societatis JESU in haeresum proscriptionem, licet contra eam
Status Catholicus publicis in Comitiis, ubi Societas proscribebatur, fuerit
solemniter protestatus, A.C. 1607. Sub Sigismundo Rakotzii; quae protestatio prius
quidem solemniter facta est in publico ordinum omnium ac statuum consessu; turn
coram Principe I [67]' ipso Rakoczi, eiusdemque senatu universo. Haec protestatio
ad perpetuam rei memoriam scripta, inque innocentiae Societatis testificationem,
luriumque eiusdem conservationem singulorum manu et sigillo firmata,
Patribusque tradita, in hodiemum diem (typis quoque mandata) conservatur. Sed
et ipse Sigismundus Rakoczi, Calvinianus Princeps fassus est innocentiam S.J. in
iisdem Provinciae Comitiis Claudiopoli celebratis, quod testimonium ad publicam
perpetuamque laudem, Patribus S.J. scripto dedit, imo publico suo Decreto inseruit
his verbis: "Nos Sigismundus Rakotzi, DEJ Gratia Princeps Transylvaniae,
Praesentibus nostris testificamur, eosdem Patres Societatis JESU, ut bonos, et
morum integritate graves viros, ex suis Collegiis, Bonisque non ob ullum delictum,
aut notae alicuius vitium, verum ad Instantiam Romanae et Catholicae Fidei
contrariam opinionem sequentium, esse deturbatos, et exclusos, et in alia loca
demigrare coactos, prout testificamur harum nostrarum Litterarum vigore, et
testimonio mediante. Datum in Civitate nostra Coloswar - Die 26. Junii, 1607. 151"
Favore 158 au tern Caesareo Leopoldi I - atque gratiosa cooperatione Arc hi
153

În H: cuvântul Kolonics este subliniat.
În H: Claudiopolis apare subliniat.
155
În H: apare Patres, et Magistri S.J., secvenţa fiind subliniată.
156
Liniuta de unire între trans şi vesti este trasată de către Kemeny.
157
În H: pasajul licet contra eam Status Catholicus publicis in Comitiis, ubi Societas proscribebatur,
fuerit solemniter protestatus, A.C. 1607. Sub Sigismundo Rakotzii; quae protestatio prius quidem
solemniter /acta est in publico ordinum omnium ac statuum consessu; turn coram Principe I {67]'
ipso Rakoczi, ejusdemque senatu universo. Haec protestatio ad perpetuam rei memoriam scripta,
inque innocentiae Societatis testificationem, Juriumque ejusdem conservationem singulorum manu et
sigillo firmata, Patribusque tradita, in hodiemum diem (typis quoque mandata) conservatur. Sed et
ipse Sigismundus Rakoczi, Calvinianus Princeps fassus est innocentiam S.J. in iisdem Provinciae
Comitiis Claudiopoli celebratis, quod testimonium ad publicam perpetuamque laudem, Patribus S.J.
scripto dedit, imo publico suo Decreto inseruit his verbis: "Nos Sigismundus Rakotzi, DEJ Gratia
Princeps Transylvaniae, Praesentibus nostris testificamur, eosdem Patres Societatis JESU, ut bonos,
et morum integritate graves viros, ex suis Collegiis, Bonisque non ob ullum delictum, aut notae
alicujus vitium, verum ad Jnstantiam Romanae et Catholicae Fidei contrariam opinionem
sequentium, esse deturbatos, et exclusos, et in alia loca demigrare coactos, prout testificamur harum
nostrarum Litterarum vigore, et testimonio mediante. Datum in Civitate nostra Coloswar - Die 26.
Junii, 1607. lipseşte.
158
În H: apare corectfavente.
154
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Episcopali Antistitum Strigoniensium Georgii Szecseny, ac sui successoris
Leopoldi 159 Cardinalis a Kollonicz effectum est, ut Societas non amplius
transvestita, verum in proprio nigro vestitu, nec solum sex Gymnasii Scholas 160 , sed
etiam universam philosophiam, iterum publice profiteri auderet. Quo circa nune,
sub finem Anni 1701 161 • duodecim personas S.J. in proprio vestitu numerat
Domicilium Claudiopolitanum 162 • - Iuventus etiam in Convictu ac Serninario in
tantum excrevit, ut et pro Clericis Studentibus nova surgat Fundatio, inchoante eam
Reverendissimo Bartholomaeo Szebelebi 163 , Episcopatus Transylvanici Vicario
Generali. Hic Solernnitates annuae perquam splendido ac pretioso apparatu
celebrantur, et norninatim processio Theophorica per Urbis forum, quod nulla alia
Transylvaniae Civitas (ornnes enim sunt haereticae) hucusque 164 adrnisit. Sed et
devotio MARIANA 165 alte excrevit; meruit enim etiam obtinere, per favorem
Erninentissimi Principis Leopoldi Cardinalis a Kollonicz venerabilem DE/parae
imaginem 166 , quae in Tempello 167 Valachico 168 ruricolis pervio honori Divi Nicolai
dicato prope arcem Samos Ujvar 169 , quotidie I [67f per quatuor fere hebdornadas
certis antemeridianis horis lacrymas stillabat 110 A<nn>o 1700. Habebat
Claudiopolitanum S.J. Collegium suae fundationi insertam potiorem suburbani
Territorii dicti Monostor partem, cum Templo DE/parae bene restaurato 171 , in
cujus vicinia erexere 172 Patres S.J. novum et ellegans Sacellum Matri Dolorosae
dicatum; Divina vero providentia benedicit eorum oeconorniae, quae pro Patribus
et Magistris, luvenibusque in Convictu ac Serninario alendis, nune egregie
instauratur. § VII Albensis seu Albae luliae. Alba Iulia Principis Transylvaniae, et
Episcopalis Sedes, tota iam Calviniano superintendenti in spiritualibus paruisset,
nisi Parochialia continuo ibidem adrninistrantes transvestiti Missionarii S.J.
impedivissent, sub quorum aera quatuor173 Grammaticis Classium Scholae 174
etiarnnum docent<ur>, atque alii sacri labores in ornnem late viciniam 175

159

Cuvântul Leopoldi este scris deasupra rândului de către Kemeny, între successoris şi Cardinalis.
În H: secvenţa Gymnasii Scholas apare subliniată.
161
În H: 1701 apare subliniat.
162
În H: secvenţa Domicilium Claudiopolitanum apare subliniată.
163
În H: numele şi prenumele vicarului general apar subliniate.
164
Liniuţa de unire între cuvintele huc şi usque este trasată de către Kemeny.
165
În H: cuvântul MARIANA nu este scris cu majuscule, ca în Relatio ....
166
În H: secvenţa Kolonics venerabilem Deiparae imaginem apare subliniată.
167
În H: apare Templo.
168
În H: apare Vallachico.
169
În H: ordinea cuvintelor apare schimbată, honori Divi Nicolai dicato, ruricolis pervio prope Arcem
Zamos Ujvar, iar numele de odinioară al Gherlei este subliniat.
170
În H: apare greşit stal/abat.
171
În H: secvenţa Templo Deiparae bene restaurato este subliniată.
172
Kemeny l-a întărit pe '·x·' peste '·p-'.
173
În H: 4 în loc de quatuor.
174
În H: secvenţa 4 Gram<m>aticae Classium Scholae apare subliniată.
175
Ultimul •-i- • din viciniam este intercalat de către Kemeny.
160

https://biblioteca-digitala.ro

Rudolphi Bzensky - 'Relatio de Ecclesia Transylvana'

317

propagantur. - Hic extra muros urbicos 116 fixam habet sedem Graeci Ritus
Episcopus Valachorum 171 , qui opera Patrum S.J. Ecclesiae Catholicae
reconciliatus, negotio authoritatem et efficaciam addente Eminentissimo Principe
Leopoldo Cardinali a Kollonicz, numerosum sibi commissum Clerum 178 , Ecclesiae
Romanae univit, et spem fecit. Parochias Valachas rite coordinandi, ac Plebem,
quae potissimum ruri et pascuis addicta, nirnirum rudis est, per suos Popas
erudiendi, mysteria Fidei edocendi, Lyturgicas cum Concionibus celebrandi,
Sacram Ecclesiae Catholicae faciem indicendi, atque hac ratione Statum
Catholicum adaugendi. Plura vide § 15 et V179 • Haec unio ut effectum sortiretur, ac
in futura tempora stabiliretur, indefesso molirnine laboravit, laboratque ut verus
parens Erninentissimus Princeps Leopoldus Cardinalis a Kollonicz - maxime per
Patres S.J. qui ante hac nonnisi transvestiti, in Caerulea hungaricis Parochis
propria veste 180 Albae Iuliae operari potuerunt. Nune vero in propria nigro vestitu
operantur, ac Divina adrninistrant in reaedificato sumptibus Ilku>s<trissi>rni
Stephani Comitis Apor Provincialis Transylvanae militiae Generalis 181 Templo;
cujus So/a 182 hactenus rudera (nam olim in Templum Societati JESU cum Collegio
Christophorus Bathori Princeps ibidem sepultus erexerat) conspiciebant<ur>. - In
hac Civitate (DE0 183 laus) potentia Calviniana sensim succumbit, quod Caesarea
Camera 184 , et Provinciae proceres sua isthic fixerint Domicilia; nam ad eorum I
[68)' praesentiam Catholica Caesaris authoritas perspicue eminet. NB! Templum
Cathedrale S. Michaelis erat in potestate Catholicorum in annum 1605. quo anno
Principis Sigismundi Rakoczi auctoritate catholicis ademerunt Calvinistae, qui in
Civitate concionari, et Scholas aperire ceperunt1 85
§ VIII Udvarhelyensis. Udvarhely 186 oppidum Siculiae, in montoso
territorio sitam (ubi e monasterio seraphici ordinis, eiusque187 ruinato Templo
Praesidiarium Castrum ab Haereticis est efformatum) Parochialem habet
Ecclesiam in foro, quae 188 nune possidetur a Calvinianis. Collem huius oppidi
inhabitabat Societas Jesu, hactenus transvestita, quae templum Catholicum, et
176

În H: apare Urbis în loc de urbicos. Pasajul este introdus cu aliniat.
În H: secventa Episcopus Valachorum apare subliniată.
178
În H: lipseşte din frază Ecclesiae Catholicae reconciliatus, negotio authoritatem et efficaciam
addente Eminentissimo Principe Leopoldo Cardinali a Kollonicz. numerosum sibi commissum
Clerum.
179
În H: lipseşte indicaţia Plura vide§ I 5 et V(?!).
180
În H: secvenţa ceru/ea Hungaricis Parochis propria veste apare subliniată.
181
În H: secventa Comitis Stephani Apor, Provincialis Militiae Transilvani Generalis apare
177

subliniată.
182

În H: apare corect Scholae.
În H: DEO nu este scris cu majuscule.
184
În H: secventa Caesarea Camera este subliniată.
185
În H: lipseşte observaţia de la stlrşitul paragrafului: NB! Templum Cathedrale S. Michaelis erat in
potestate Catholicorum in annum 1605. quo anno Principis Sigismundi Rakoczi auctoritate catholicis
ademerunt Calvinistae, qui in Civitate concionari, et Scholas aperire ceperunt.
186
Iniţial fusese scris Udvarhelly, dar primul 'l' a fost tăiat de către Kemeny.
187
'-e' este întărit de către Kemeny peste o altă literă, care nu se mai distinge.
188
Corectat de către Kemeny din qui.
183
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Gymnasium quatuor Classium, cum copia Discipulorum in Convictu et Seminario
habet. De his veraci testimonio comprobatum est docuitque experientia, nullibi per
Transylvaniam diligentius in Studio incubuisse luventutem, quam in Udvarhely 189•
Hinc iuvenes annue egredientur Claudiopolim ad superiores Scholarum Classes,
agnoscunturque singulari probitatis exemplo, atque agendi dexteritate conspicui,
illustres. Haud pridem erecta hic est Congregatio agoniae, cuius Albo primi
inscripsere sese Augustissimus Imperator Leopoldus cum sua Domo Austriaca, et
Eminentissimus Cardinalis a Kollonicz cum Aulae Caesareae Ministris 190• Ad huius
Congregationis exercitium tantus fit hominum acursus, tanta poenitentiam et
Communicantium multitudo, tanta devotio, cui singularis accedit sacrorum
omamentorum apparatus, ut non solum Acatholici, sed et orthodoxi multam
habeant admirationem; mi/leni homines adsunt' 91 Domenica Passionis, qui
Titularis est hujus Congregationis; plures autem ob locorum opportunitatem ad
processionem Theophoricam, et alias quasdam solemnitates, advenientibus una
Siculiae Parochis, qui Sacro labore ibi insignitis defatigantur. Nune Societas in
proprio nigro vestitu hoc Domicilium incolit, quod ante hac minime licuerat;
nempe manifesto vitae periculo semet exposuisset quisquis lesuita hic apertus
morari attentavisset. 192 § IX Cibiniensis. Seu Hermanstadiensis. Missioni S.J. in Lutherana
Cibiniensi Civitate initium fecit venerabilis P. Lucas Kolich S.J. ex provincia
Bohemiae, qui in septimum supra decimum annum penes unicum Generalis Sereny
Regimen Missionarii munus in Castris I [68r obiverat. Eius vitae cursus ob
Apostolicam vivendi normam typis mandatus est. Biennio (Cui est immortuus) hic
sancte laboravit, bonum<que> numerum a se ad Catholicam fidem conversorum,
in singulos menses descriptum habuit, totius Civitatis affectum mire lucratus.
Sequentibus quindecim Mensibus alii Patres Castrenses S.J. succedaneam
Missionis gesserunt curam, donec mitteretur P. Antonius Templman S.J. cum
stabili pensione Caesarea Cibinii permansurus: missionarius Vir erat amabilis,
naturalis modestiae, et solidae virtutis, atque in cura animarum indefessus,
quarum etiam insignem numerum ab Haeresi ad gremium Ecclesiae deducebat
annue, peractoque quinquennio, uitam Cibinii pie finiit, sacramentis ante mortem
rite communitus. Quia vero multitudini laborum impar erat Missionarius unus,
necesse fu.it duos, deinde tres hic permanere; imo pio Generali T':"ansylvaniae
Commendante 193, eiusque militari aula (General Staab) quartum adiungi opportuit,
praeter aliquos Patres Franciscanos, qui sponte collaborant, ellemosynariam
experti gratitudunem. Huc ad convictum Patrum S.J. placuit Nobilitari circa tres
iam Classes Grammaticae hic A. 1701. docebantur, et cum hac luventute
Iniţial fusese scris Udvarhelly, dar primul 'I' a fost tăiat de către Kemeny.
Cuvânt corectat de către Kemeny din altul, care nu mai poate fi citit.
191
Liniuţa de unire între cuvintele ad şi sunt a fost trasată de către Kemeny.
192
În H: lipseşte întreg paragraful opt, referitor la Osorheiul Secuiesc. Singurele informaţii despre
Osorhei la începutul textului (pag. 3): Albae luliae et Udvahelyni etiam de societate transvestiti
Sacerdotes Ecclesias, et Scholas curabant.
193
Maiuscula este întărită de către Kemeny.
189

190
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actiones194 dramaticae ad publicum plausum, Acatholicorumque stuporem, cum
aedificatione producebantur. Oratorii Solemnitates, apparatus, musica 195
multiplicatae, Conciones fiebant valde celebres. 196 § X Coronensis seu Brassoviensis Transylvanae Ecclesiae Status.
Corona seu Brassovia 197 Saxo Transylvanorum Lutherana Civitas, orientalium
Regionum communis officina, olim valde opulenta, nec ita moenibus, et qua
defenditur Arce, ad arcendos hostes (ob montium viciniam) I [69Y munita quam
argento ab hostibus redirnibilis; est limes haereditariarum Domus Austriacac
Partium, finibus Moldaviae et Valachiae adiacens, a reliqua Transylvania montosis
silvis segregata, tribus amplis suburbiis 198 circumvallata, ac territorio Bistriziae 199
dorninans, quae Lutherica Burtzia 200 pagis, oppidis, Templisque abundat. Habet
haec Civitas Corona intra se quatuor2°1 Templa, quorum unum opportune nune
adrninistrationi Catholicae foret2° 2 adaptabile, pro203 Dorninicanis olim aedificatum,
dein 204 ad franciscanos 205 devolutum; obit hisce206 annis2°7 vices magazini, Templum
quidem urbici, Monasterium vero Caesarei. - Hoc2 08 idem Templum suo cum
Monasterio, solum immune permansit a conflagratione totius Coronensis Civitatis
A.C. 1689. 21 April<is> 209 defensumque fuit a Caesarea rnilitia iussu Generalis de
Pace, istic Commendantis. Proinde non erit incongruum, si ad Civicam magnam
Domum, intra quam Catholicum perangustum Oratorium nune habetur, transferatur
praefatum magazinum; atque Hungarica Concio Lutherana 210 , intra istius Templi
frustum, asseribus divisum haberi solita (ad qtiam et Calvinistae conveniunt)
transferatur ad Hospitalis Tempellum, pariter intra Civitatem situm, cedatque illud
Templum, pariter intra Civitatem situm, cum Monasterio (ruina iam non nihil
obnoxio) sacrae Catholicorum administrationi. - Eum autem Monasterium211 locum
În cuvântul actiones, litera '-t-' este intercalată de către Kemeny.
După cuvântul musica apărea o virgulă, tăiată de către Kemeny.
196
În H: lipseşte întreg paragraful nouă, referitor la Sibiu. Singurele informaţii despre înflorirea unei
misiuni iezuite la Sibiu (în fostul centru al luteranilor!) se întâlnesc la începutul textului (pag. 3) şi
apar şi în Relatio (§ III): Factum autem est, ut a Cibinio Metropolitana Sa:w Transilvanorum
Civitate, primum ac notabile fidei Christianae exercitium per ingressos recens Castrenses Capellanos
inchoatum subsequeretur.
197
În H: Corona şi Brassovia sunt subliniate.
198
În H: lipseşte secvenţa ... montosis silvis segregata, tribus amplis suburbiis ....
199
În H: apare corect Burcziae.
·
200
În H: apare varianta Barczia.
201
în H: apare 4 în Ioc de quatuor.
202
În H: lipseşte/oret.
203
În H: înainte de pro apare/uit.
204
În H: apare est înainte de ad.
205
În H: Franciscanos este scris cu majusculă şi subliniat.
206
În cuvântul hisce, secvenţa finală-sce este adăugată de către Kemeny.
207
În H: iam obit, în loc de obit hisce annis.
208
În H: Hod. greşit, în loc de hoc.
209
În H: secvenţa 1689. 21 Aprilis este subliniată.
210
În H: concio hungarica Lutheranorum.
11
-'
Corect ar fi Monasterii.
194
195
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(pro aliquot annorum spatia, donec alius aedificetur) facilius et fructuosius
(praesertim pro erudienda luventute) adaptabil Societas JESU; quam alius quilibet
sacer ordo; - quandoquidem alibi per Transylvaniam peropportuna habent
adaptabilia, nune adhuc deserta, varii Religiosi Monasteria. Coronae certe consultissimum Societali 1212 foret aedificare suum
Domicilium cum Gymnasio et Seminario 213 , non quidem intuitu Iuventutis
Transylvanae (huic enim in aliis Civitatibus abunde provideri potest) sed pro
V alacha, Rasciana, Bulgara, Graeca, Armena, aliaque orientali, maxime cum ex iis
Nationibus prolium Parentes mercaturae exercendae causa copiosi ultro ultroque
commeent2 14 atque hic velut in emporio mercimonia deposita habeant. Profecto
aliquott2 15 eorum Parentum non solum pro ediscenda I [69r Latina et Germanica
Lingua suas proles Coronam se submissuros, sed et sumptus pro aedificio
Gymnasii vei Seminarii addituros edixerunt, quando a missionario S.J21 6 • Scholam
Catholicam institui conspexerunt. Imo etiam suas jam proles dare ceperunt e quibus
Armenus unus, Trapezuntinus alter (divitum mercatorum Filii) nec alphabetum
alterius, quam217 Patriae Linguae scientes soia ferme per signa et gestus
loquebantur 18 , profecerunt autem per duos annos cum dimidio ita, ut non solum
Germanicam linguam perdidicerint2 19 , sed et Latinitatem220 , usque ad Classem
Rhetoricae comprehenderint, a memoria et ingenio prorsus221 felices. Sed et
Valachus, Principis Cantacuzeni sororis filius per dimidium annum sic
Germanicum et Latinum idioma est assecutus, nihil ante intelligens, ut Patris
Missionarii Germanice et Latine loquentis apud lllustrissimam Matrem in
praesentia Principis, agerei lnterpretem. Haec sane Corona Civitas ad unionem
cum Romana Ecclesia in oriente procurandam, veramque fidei Catholicae notitiam
ibidem ampliandam, est appositissima: conduceret vero, si licentia daretur
Graecum et Armenum Ritum in Templo nostro exercendi per Catholicos eorum
Nationum praesbyteros, quos ipsae Nationes libenter advocabunt et alent. 222 Duravit quidem ferme per octennium unus hic Missionarius S.J., sub
Castrensi Titu/o, ex pensione Caesarea, quam subministrabat Commissariatus
(nempe ex menstruis 12 Fl<o>r<e>nis Rhen<anis> cum cubu/o et quadrante
tritici) sed tenuissime; nam ex hac pensione (modicis Benefactoribus adiutus)
victum sibi procurabat et amictum; locum Scholae solvebat annue; puerum, et Ludi
magistrum, qui simul Sacrista erat, alebat; oratoria de ceteris, musica, et apparatu
Cuvintele subliniate au fost adăugate deasupra rândului, după consultissimum, de către Kemeny.
În H: lipseşte et Seminario.
214
'-t' din cuvântul commeent este îngroşat de către Kemeny peste '-s'. în H: apare commeant.
215
În H: doar aliquott.
216
În H: nu apare S.J. după Missionario.
217
În H: apare suae înainte de patriae linguae.
218
În H: apare loquentes.
219
În H: în loc de ut non solum Gennanicam linguam perdidicerint apare, mai simplu, ut gnnanicae
linguae usum obtinuerint.
220
În H: în loc de sed et Latinitatem apare Latinitatem vero.
221
În H: lipseşte prorsus.
222
În H: lipseşte pasajul referitor la fiul surorii principelui Cantacuzino.
212
213
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providebat; solemnitates annuas, quibus magnificus splendor non deerat, expensis
adiuvabat. Hic ne plures Catholicafides pateretur adversarios, effecit missionarius
S.J. ut acceptati a Coronensi Civitate Magistri Calviniani, qui nobilem
Hungaricam luventutem Titu/o discendae cum latina, Germanicae Linguae huc
alliciebant, eliminarentur; nec ulii posthac (utpote Civitati Luthericae ob
Calvinismum, quem instillabant praeiudiciosi) I [70]' admiterentur. Praeterea
effecit dum unio Nationis Valachae cum Romana Ecclesia fervebat, ut
Scismaticorum Graecorum exercitium a Calogeris administratum, atque dimidio
iam anno subdole223 intra Civitatem continuatum, per Statum ram Ecclesiasticum,
quam politicum inhiberetur, atque in suburbia tantum Valachico (iure veteri)
continuaretur. Sed neque in eo suburbia scismaticum iam vigeret exercitium (Licet Graecus Ritus, propter vetera Templi iura, ibi continuo sit permittendus) nisi
Graeci Scismatici Romanos gravissime perosi, et adhuc per pecuniam potentes,
Valachorum unionem cum Romana Ecclesia hic loci impedirent, et suam esse
veterem, orthodoxam, nostram vero Papisticam, novatamque Fidem coram plebem
nuncuparent. Hunc autem errorem plebi evellere fas erit, si Missionarius
valachicae Linguae ganarus, vei doctior ex unitis Valachis Praesbyter, Coronam
incoluerit. - Quoniam autem non soli Civitati, verum et omni viciniae opera
spiritualis est impendenda, qualis est Burzia, (Luthericum territorium appertinens
Coronam) sita in planitie amoenissima, ab oppidis, pagis, fertilique rure celebris,
tredecim Parochialibus Templis conspicua (quae horreum Cereris olim dicebatur)
necessario cooperarii S.J. debebunt, qui ex proventibus teloniarum (plura enim ad
ostia vicinae Valachiae et Moldaviae Caesar numeral) constanter ali possent; sicut
et ex Hetfalu (Septem pagis) potest ex fandatione praefati Templi et Monasterii,
nune Magazini vicem supplentis; nisi interea temporis, fandator aliquis, aut
specialis Benefactor obveniat. Certe Coronenses et Burtzenses, Lutherani, Papistas
antea exosi, nune dubiis Fidei pleni sunt, et passim Catholicam fidem esse
salvificam (quod illis renuunt edicere ministelli) cognuscunt, ut plurimum a bonis
militibus Catholicis illuminati, omnia enim fidei dubia in modum ioci cum
Caesareis militibus (quos per suas haereticas domos in Stativis, seu aestivis, seu
hybernis continuos habent hospites) conferre et examinare amant. - Imo plebs
rustica ministellorum suorum mendaciis delusam se animadvertens, Jesuitas
antehac2 24 vei a nomine odiosissimos, nune honorat, auscultat, eorumque
conversationem aestimat, I [70r ne dicam administrationem Divinafn
Catholicorum suae Lutheranorum ita praefert, ut optet per Caesareum edictum in
Sua Templa inferri Ritum Catholicum, atque per Curatos Catholice Caelibes, non
Lutherice uxoratos, prolibusque225 educandis ac ditandis intentos, administrari. Haec de Burtzia. Quantum autem Majestatis Caesareae intersit lucrari - (turn spirituali, turn
Politico conatu) orientales animos, ipsa currentium 25. annorum foederati cum
Turcis armistitii velocitas nos praemonet; decementibus enim 25. annis, nul/a ad
223
224
225

Liniuţa de unire între cuvintele sub şi dote este trasată de către Kemeny.
Liniuţa de unire între cuvintele ante şi hac este trasată de către Kemeny.
Liniuţa de unire între proli şi busque este trasată de către Kemeny.
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victorias Caesareas maior efficacia patebit, quam per lucratos interea temporis
orientalium Populorum animos. Quocirca opportebit eos in tempore ad fidei
catholicae agnitionem, atque amorem allicere, et ad obtinendam benevolentiae,
Clementiaeque226 Caesareae experientiam, huc in Provinciam Caesarea Regiam
pertrahere, ut ita conciliati, non solum ad Caesarem tuto confugere, protectionique
Caesareae fidenter se se committere, sed vei maxime resumpto Bello Turcica,
Caesareis partibus tum /avere, tum adhaerere non reformident. Unum ex
e.fficacibus id obtinendi prout supra insinuatum fuerat, erit remedium fundatio
Domicilii S.J. cum Gymnasio et Seminario in vicina et nota orientalibus Civitate
Corona, seu Brassovia, pro orientali luventute colligenda, atque informanda; quae
informata ad orientem remeare, ibidemque2 27 pro Romana Ecclesia et lmperio bene
operari valeat. 228 § XI Fogorasiensi. Prope Alpes, quae Transylvaniam a Transalpina
Valachia 229 dividunt, stat în planitie Arx Fogaras 2'30, inter Transylvanas facile
Princeps, cuius possessores se Dominos Terrae Fogaras2 31 scribunt, quia
peramoenum huc pertinens territorium veluti quidam Ducatus est. Habebatur istic
olim Deiparae232 Imago miraculosa, quae Patrona233 vulgo vocabatur, sicut Albae
Iuliae 234 Alba: Hunyadini 23 S, Virgo puerpera 236 , Colosvarini237 Virgo Virginum 238 : in
Szeben239 Domina nostra 240 , quae Imagines a miraculis celebres furore haeresum
periere.
NB! lmpressis annuis ad A. 1604. sic legitur: P. Michael Mardt S.J. sub
exordium huius anni in Fogaras missus, est vero I [71]' Fogaras arx cum oppido,
qua hoc tempore Transylvaniae Provincia forte nec meliorem habet, neque

226
227
228

Liniuţa de unire între Clementi şi aeque este pusă de către Kemeny.
Liniuţa de unire între ibişi demque este trasată de către Kemeny.
În H: lipseşte cea mai mare parte a paragrafului referitor la misiunea iezuită în Braşov: parte în

care se disting cinci episoade, cel al misionarului iezuit care a activat preţ de opt ani la Braşov, cu
titlul de castrensis; cel referitor la necesitatea trimiterii unui misionar care să cunoască bine limba
românilor schismatici; cel referitor la veniturile părinţilor iezuiţi provenite din vămile cezaro-crăieşti,
precum şi recunoaşterea, datorită acestora, de către luterani, a credinţei catolice; recunoaşterea de
către 'plebe' (populaţia de la sate) a dreptei credinţe universale şi propovăduirea acesteia de către
preoţi celibatari; în fine, lucrul cel mai important, întemeierea unui gimnaziu şi a unui seminar iezuit
la Braşov în care să fie primiţi tinerii valahi 'schismatici', care odată îndoctrinaţi şi instruiţi, la
întoarcerea acasă să lucreze în folosul bisericii romane şi a maiestăţii cezaro-crăieşti.
229
În H: lipseşte cuvântul Valachia.
230
În H: cuvântul Fogaras este subliniat.
231
În H: cuvântul Fogaras nu este subliniat.
232
Liniuţa de unire între Dei şi parae este trasată de către Kemeny.
233
În H: cuvântul Patrona nu este subliniat.
234
În H: secvenţa Albae luliae' este subliniată.
235
În H: cuvântul Hunyadini este subliniat.
236
În H: secvenţa Virgo puerpera nue ste subliniată.
237
În H: cuvântul Colosvarini este subliniat.
238
În H: secvenţa Virgo Virginum nu este subliniată.
239
În H: cuvântul S::.eben este suhliniat.
240
În H: secvenţa Dn111i11n Nostra nu este subliniată.
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munitiorem. Fuerat ibi aliquot annis ante Catholica Religio postliminio restituta,
Balthasaris Bathorei nepotis Regis Stephani opera, atque a Serenissima Maria
Christiema conservata eo tempore, quo ipsa Sigismundo Principi Bdthori
desponsata, illum locum possedit, eiusque241 Templum sacra superlectili, aliisque
pretiosis ornamentis instruxit. /bi mortuo Parocho, vices obivit per bimestre,
profatus Pr. Michael Mardt, Claudiopoli illuc missus. 242 Oppidum Fogaras 243 (arci annexum) fuerat antea Catholicum, et a SaxoTransylvana natione244 incolebatur visuntur45 • /bi rudera monasterii
Franciscanorum prostant246 • - Hoc oppidum, corrupta per haeresim Lutheranam
Natione, factum est Luthericum241 ; innolescente248 vero Calvinismo, a Principibus
Calvinianis (ferme per 90. annos Transylvaniae dominantibus) propagato,
supplantabantur Lutherani, et qui de oppido excedere noluerunt249 , Calvinianis
accensebantur. Adeo autem in Catholicos lncolae250 desaeviebant2 51 , ut ante non
multos annos nemo presbyterorum vei pedem in arcem inferre ausus fuerit, in 252
verberibus excipi vellet, aut propudiose253 eiici. Sacerdotium 254 schismatici255 eorum
Ritus Graeci Valachorum 256 in eum contemptum ibidem devenerat257 , ut non
veneratus Transylvanus Provincialis Militiae Generalis Laicus Clavinista, Valachos
Laicos 258 , qui aptiores videbantur, creare Sacerdotes. Idcirco neo-unitus 259 Romanae
Ecclesiae Episcopus Valachorum, Athanasius260 necesse habuit A.C. 1699. intra
eandem Arcem Fogaras (Cooperante ad id efficiendum - Caesareo arcis
Commendante Scheninger261 ) huius modi sacrilegos sacerdotes conquisitos
redarguere, ac vero sacerdotio nos aliosve initiare. Habetur enim insignis Ecclesia
Valachorum ritus Graeci in hoc oppido, sed hi Valacchi in unione RomanoCatholica262 nimium vacillant. - A<nn>o 1700 Regius ludex, Saxonum Comes,

241 Secvenţa -ius- este întărită de către Kemeny peste alte litere, care nu mai pot fi percepute.
242 În H: lipseşte observaţia referitoare la Michal!l Mardt S.J„
243 În H: cuvântul Fogaras este subliniat.
În H: secvenţa Saxo Transylvana Natione apare subliniată.
lipseşte visuntur, care nu-şi are rostul.
246
În H: lipseşte secvenţa /bi rudera monasterii Franciscanorum prostant.
247 În H: apare Lutharanum, în loc de Lutharicum.
248 În H: apare lnvalescente, în loc de innolescente.
249 În H: apare noluerant, în loc de noluerunt.
250
În H: lipseşte lncolae.
251 În H: apare desaeviebatur.
252 În H: apare, corect, ne.
m În H. apare, corect, propediore.
254 În H. apare greşit Sacerdotum.
255
În H: apare Schismaticorum, subliniat.
256 În H: cuvântul Valachorum este subliniat.
257 '-r-' este întărit de către Kemeny peste o altă literă care nu se mai vede.
258 În H: secvenţa Valachos laicos este subliniată.
259 Liniuţa de unire între neo şi unitus este trasată de către Kemeny.
260
În H: apare Anastasius şi nue ste subliniat.
261 În H: apare varianta Schweninger.
262
Liniuţa de unire între Romano şi Catholica este trasată de către Kemeny.
244

245 În H:
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-Lutheranus263 Claudiopolim264 , A/ham Iuliam 243 , et in oppidum Fogaras2 43
Luthericam sectam adeo zelose reduxit, ut de Ministellis, oratoriis, campanis,
aliisque necessitatibus 265 illico provisum fuerit; sed et graves simultates inter
Lutheranos et Calvinianos µna sunt exortae; nam subito in Fogaras,
Lutheranorum266 numeros ad trecentissimum267 ascendit, Crux neo tempelli
Lutherici tecto (superstitiosum Clavinianis scandalum) praefixa fuit; ministellus
etiam Luthericus in Baptismo frontem Infantium (ad fremitum 268 Calvinistarum)
Catholico more Cruce signare non destitit etc. 269 • Inter has rixas I [71t Catholica
quoque Ecclesia adaugebatur, quia Caesareus arcis Commendans Schweininger270
(cuius zelum Catholicum favore fructuoso provehebat Erninentissimus Leopoldus
Cardinalis a Kollonici 11 ) Praesidiariae Militiae, ac penes eam quibusvis Catholicis
de Divinorum adrninistratione feliei zelo providebat; unde aliquott272 e nobilitate
Boerorum fidem Catholicam sunt amplexi; et nunc273 plures Calviniani, tum
Lutherani274 convertuntur. Nune hic est desiderium ut Presidiariis extradetur275
Capella Arcis - quam Calviniani nec dum deseruerunt, praesertim cum nune ad
finem Anni 1701. rnissio Societatis JESU2 16 hic sit inchoata et de mediis vivendi sic
provisa, ut etiam duo vivere possint Missionarii S.J. - quorum alter pro erudiendis
incolis 277 et accolis, numerosissirnis Valachis 278 , operose postulatur. -

§ XII Monasticus. Varii ordines Religosi olim floruere in Transylvania.
Remansit autem inter haeresum disturhia solus ordo seraphicus, tum
Conventualium, tum strictioris ohservantiae S<anc>ti Francisci, qui cum
reformarentur, remansere in Siculia, uhi Custodia ut vocant Provinciae Salvatoris
est, duo hahent monasteria, unum in Somllyo Virginis Beatissimae visitantis,
alterum in Mikhaza, et duas Residentias in Gyirgyo, et Estelnek. Conantur nune
ipsi recuperare vetusta quaedam Monasteria, videlicet in Dees, Hanyad <sic!>, et
Medgyes, cui conatui omnino est patrocinandum, neque metuenda mendicantium
multiplicatio, quasi onerosa Transylvaniae, Dees enim ah Hunyad facile viginti et
quinque milliarihus distat, Medgyes vero Civitas a nundinis, vino, frugihus,
263
Liniuţa de dinaintea cuvântului Lutheranus este trasată de către Kemeny, în intenţia de a-l lega pe
acesta de ludex, deşi între ele se află mai multe cuvinte.
264
În H: cuvintele Claudiopolim, Albam luliam, Fogaras sunt subliniate.
265
Liniuţa de unire între necessi şi tatibus este trasată de către Kemeny.
266
În H: apare Lutheranum.
267
În H: apare 300, în loc de trecentissimwn >sic!>.
268
În H: apare greşit remitum.
269
În H: lipseşte etc ..
270
Era scris iniţial Schweinger, dar Kemeny a adăugat secvenţa '-in-' deasupra cuvântului.
271
În H: cuvântul Kolonics apare subliniat.
272
În H: apare aliquot, nu aliquott.
273
În H: apare iam, în loc de nune.
274
În H: tam Lutherani, quam Calviniani.
m Sufixul de conjunctiv '-e-' este întărit de către Kemeny peste '-a-' de la indicativ.
276
În H: Jesu nue ste scris cu majuscule.
277
În H: numerosissimis apare înainte de incolis, nu înainte de accolis.
278
În H: cuvântul Valachis este subliniat.
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rebusque ad victum deservientibus celebris, in meditullio Transylvaniae sita est. Praefati in Siculia Franciscani publica commendatione a regulari Monastici sui
ordinis observantia gaudent, habentque Novitiatum haud sterilem, ac studium tum
philosophicum, tum Theologicum. Docent etiam luventutem per seculares
Magistros, atque e Sua Monasterii Typographia de libris Scholasticis provident.
Haec luventus A.C. 1694. memorabili I [72]' generositate restiterat incurrentibus
in Siculiam, eamque vastantibus Tartaris, prodierant enim e Monasterio dispositi
ordines Scholasticae luventutis cum vexillis2 79 Scholaribus, adhibitoque tympano. (Cuius feriendi bene gnarus erat Adamus Kalnoki de Korospatak, Supremi ludicis
in Haromszek, nune Viennae in Aula Caesarea Transylvanici Vice Cancellarii
lll<u>s<trissi>mus Filius) ac Tartarorum Cuneos adeo perterrere fecerunt, ut
cum Germanam militiam prodire existimarent Tartari, celerem fugam arripere,
atque ad sua e Transylvania revotare non dubitarent. - Sed et Patribus
Conventualibus non pridem procurata est Statio intra Transylvaniam in
Hdromszek, Siculiae pago Esztelnek, per missionarium Apostolicum, ex Clero
Ecclesiastico Moysem Nagy, e quo pago ipsi se, ante quadriennium ad oppidum
Keszdi Vdsarhely transtulerunt, ac Templum cum Gymnasio erexerunt, multum
saluti280 animarum profuerant. lntentio prima erat, ut haec Religiosa
Conventualium Statio Missionibus Moldavicis, quas ah aliquot annis ex Italia a
Sacra Congregatione de propaganda fide missi Patres Conventuales inter
dispersos paucos Catholicos administrant, deserviret; sed hucusque inquietudo
bellica, nimiaque pauperies, tum his, tum in Moldavia missionariis, futurorum
progressum exiguam spem admisit. Cum autem Patres S.J. ab hinc biennio in
Moldaviam e Polonia ad suas veteres Stationes reducti sint, qui ante annos 18 a
Turcis Camenecum281 obsessuris, tributariam portae Moldaviam deserere coacti
fuerant, persuadent circumstantiae, - et ipsimet R.R41- Patres Conventuales non
inconsultum esse arbitratur, ut iam in ltaliam revertantur, unde sumptuose
emittebant282 • Plures causas cognovit Missionum istarum prudens, probusque
superior P. Felix Antonius Favoli Conventualis lassis, quae Civitas Residentia est
Moldaviae Principis, suam habens Stationem. Sunt et alii Franciscani ordinis
Minor<um> 283 in Valachia Transalpina, quae alioquin tota est Schismatica,
proprium habentes Provincialem in Monasterio Civitatis Valachiae Targovist, quo
plures eorum Stationes appertinent. - Hi monasteriis quatuor gudebant <sic!> in
Bulgaria, quorum unum incolebat Sophiensis Archiepiscopus284 Franciscanus; sed
omnes metu Turcarum projugi, quia credebantur esse Ottomanicae portae
perduelles, ac Caesarei conspiratores, quando Belgradum a Leopoldo Caesare est

Kemeny a pus deasupra literei '-1-' din vexilis - cum era scris iniţial - o bară orizontală, indicând
astfel grafia cu -li- a cuvântului.
28
Cuvântul întreg este îngroşat de către Kemeny peste un altul, care nu se mai distinge.
281
'-a-' şi '-e-' (primul) din cuvântul Camenecum sunt îngroşate de către Kemeny peste alte litere.
care nu se mai disting.
282
'e-' este adăugat de către Kemeny.
283
Srarşitul este corectat de către Kemeny.
4
lK În text, apare scris Archi Episcopus.
279

°
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ereptum, velut exules2 85 provolarunt cumfamiliis (quae omnes Mercatoriae2 86 sunt
et Catho}icae) ad Castra Caesarea in I [72t Transalpina Valachia hybematura,
deductique sunt a Caesareis Generalibus in Transilvaniam A. C. 1690.
remanentibus tamen permultis in Valachia. Quoniam autem A.C. 1700
LEOPOWUS Caesar iisdem familiis Bulgaris, in Transylvano territorio Wintz2 87
per Diploma locum designavit, quem sibi in modum oppidi ordinarent,
obtinueruntque Parochum suae Gentis Christophorum Pichiech Ecclesiasticum,
praetendebant Franciscani Bulgari Parochialem coadministrationem, ortumque288
est dubium, an Thaumaturga DElparae Imago (quae in Bulgaria publicae
venerationi exposita erat, intra Templum Franciscanorum) hunc deberet penes
Parochum et familias Bulgaras intra Transylvaniam in Wintz, an vero intra
Valachiam in Monasterio Franciscanorum asservari? Generalis Vicarius
Episcopatus Transsilvanici omnes lites dijferi iussit ad ordinarii adventum, ac
istum unum legitime installatum Parochum exercere administrationem, admisitque,
si interea Parocho libuerit, ut aliquis e Franciscanis, Bulgaris ageret Parochi
Capellanum. Cum enim S. 289 Seraphicus ordo nondum in Transylvaniam admittat
nisi incorporatos Suae Provinciae Salvatoris, vei suae Custodiae visitantis
DE/parae, congruum videbatur, ut se Franciscani Bulgari potius penes P.
Provincialem intra Valachiam continerent. Revertuntur in Transylvaniam nune
etiam Religiosi ex ordine S. Pauli I Eremitae Hungari, ac veteres requirunt
stationes, foventurque interim a proceribus Transylvanis, et se in oppido Torda, et
pago /liesfalva stabilire incipiunt. lsti praestare intendebant ea, quae Patres S.J.
etiam quod eruditionem Iuventutis praestant. Dubitabant dein, quod Societas
(utpote2 90 inter haereticos Status prae aliis Religiosis odiosa) esset in
Transylvaniae mansionibus stabilienda? Quia vero pot1ss1mum Societati
adscribitur Catholici Status in fide conservatio, et Ecclesia incrementum in
Transylvania, imo et fidelitatis populi erga Caesarem, maximopere satagendum
est, ne patrocinio Caesareo Regioque destituatur Societas, firmumque pedem figat
Claudiopoli, Albae-luliae, Cibinii, Coronae, Udvarhellyni, Fogarasini, et in Marus
Vasdrhelly. Ex Monachis universim hodie in Transylvania numerantur Franciscani
strictioris observantiae Reformati I [73]' 56. Conventuales 2. Ordinis S. Pauli /.
Eremitae adhuc dispersi, 5. Nondum alii. 291 § XIII Votivus in praesentibus circumstantiis. Tria in votis habuit
Georgius Szecseny Archiepiscopus Strigoniensis,, de quibus effectui tradendis
Epistolam scripsit A.C. 292 1692. 12 Maii 293 ad Catholicum Statum
Iniţial fusese scris epules: Kemeny a îngroşat liera '-x-' peste '-p-'.
Cuvântul Mercatoriae este adăugat deasupra rândului de către Kemeny.
287
Cuvântul a fost subliniat de către Kemeny.
288
'Or-• din ortumque este îngroşat de către Kemeny peste alte litere, care nu se mai disting.
289
Siglă adăugată de către Kemeny.
290
Liniuţa de unire între cuvintele ut şipote este trasată de către Kemeny.
291
În H: lipseşte paragraful XII, referitor la starea mănăstirilor transilvănene, tangenţial făcându-se
trimiteri şi la Moldova şi Ţara Românească.
292
In H: apare A<nn>o, nu A.C„
285
286

A
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Transylvaniensem. 1. Ut Episcopus Transylvaniensis infelicitate temporum
hactenus exulans ad Catholici294 gregis oves suas moderandas ingrediatur95 et ad
minus unius adhuc Ecclesiasticae personae, in maiori dignitate constitutae (qualis
esse potest Praepositus Cibiniensis) adiutrice opera uti valeat. 2. Ut Templum
maius Claudiopolitanum in Foro Urbis situm, ac per Arianos inique usurpatum iarn
olim per contractum ipsius Civitatis, Religiosis Patribus S.J. 296 collatum, in usum
Catholicorum conversatur, prout et in aliis Civitatibus, oppidis, ac locis
quibuscumque, ubi plura Templa conspiciuntur, ad minus unum ex illis Catholico
cultui rursus ~edificatur2 • 3. Ut Templa, Gymnasia, et Academiae Catholicae
antiquae resuscitent<ur>; novae vero ubi occasio et media .assulserint298 studiose
erigantur; pro quibus peritiores ac in 299 instruenda adolescentia300 expertiores,
Religiosis S.J. utpote per universum Orbem Christianum salutari hoc munere
laudabiliter fungentibus haud reperturi sint. Sic ille 301 • Unde nec Albae luliae immerito zelatu~2 • ut Collegium Societatis Jesu a Bathori Principe aedificatum
restituatur Societati303 a Calvinianis, quatenus reaedificari cum Gymnasio possit.
Nec inconsultum e<st> desiderium ut in oppido Marus Vâsârhelly304, ubi inter
meros Calvinianos ante pauculos annos elegans oratorium, quod intra notissimarn
Domum Catholicam situm erat, parataque pro quovis Missam celebrat<ur>o305
Sacerdote, apparamenta habuerat - Missio S.J. 306 instituatur; id enim territorium
sparsim Catholicis mixtum307 procul quaerendum habet Sacerdotem. Quia vero
Eminentissimus Princeps Leopoldus Tituli S. Hieronymi Illyricorum Presbyter308
Cardinalis a Kollonicz mittitur orientales curari animas. (sicut factum est cum
Valachi~ in Transylvania, ad unionem Romanae Ecclesiae deductis, et cum
Bulgaris exulibus in territorio Vintz locatis, ac propriae Nationis Parocho provisis)
non est dubium, quin ex efficacissimis remediis futurum sit, si Gyinnasium S.J. pro
Orientali Iuventuti fundetur Coronae, Brasso Hungaris nominata Civitate310 , per
quod haeretici Orientalici 311 errores sensim corrigantur. Ut schismatica gens ad
91

293

În H: secvenţa 1692. 12 Maii apare subliniată.
În H: apare corect Catholicae.
295
'-a-' pentru conjunctiv este îngroşat de către Kemeny peste '-e-' de viitor indicativ.
296
În H: apare sintagma întreagă Societatis Jesu, care este subliniată.
297
În H: apare corect adiiciatur.
298
În H: apare affulserint.
299
Cuvântul in este adăugat de către Kemeny.
300
'-a' este corectat de către Kemeny peste altă literă, care nu se mai distinge.
301
În H: secvenţa Sic ille nu este subliniată.
302
În H ordinea cuvintelor diferă: Unde non im<m>erito zelatur Albae luliae. Ultimele două cuvinte
sunt subliniate.
303
Iniţial fusese scris Societatis, dar '-s' a fost tăiat de către Kemeny.
304
În H: numele oraşului apare subliniat, iar Văsărhely este scris cu un singur '-1-'.
305
'-ur-' este adăugat de către Kemeny deasupra rândului.
306
În H: secvenţa Missio S.J. apare subliniată.
307
Cuvântul mixtum este scris de către Kemeny deasupra lui instantibus, cuvânt tăiat de către acelaşi.
308
Primul '-e-' din Presbyter este îngroşat de către Kemeny peste altă literă, care nu se mai distinge.
309 În H: cuvântul Valachis apare subliniat.
·
310
În H: lipseşte secvenţa Brasso Hungaris nominata Civitate.
311
Secvenţa finală '-ci' este îngroşată de cam: Kcmeny peste alte litere, care nu se mai disting.
294
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Unionem Romanae Ecclesiae pertrahatur3 12 • I [73f Huc enim, utpote 313 ad
limitaneum Vetus Emporium omnigeni ab oriente schismatici mercatores pro
latina, Germanicaque ediscenda lingua, uti et vicina Valacha Nobilitas proles suas
mittent longe libentius, quam Cibinium, aliove in profundiorem Transylvaniam;
nempe ut consurgentibus quibuslibet seditionum motibus (quales facile
contingebant inter Dacicos Principes) securius evadere, atque ad sua in orientem
citius possent revolare. Fundassent haud dubie Principes Bathorici Catholicam
Coronae Academiam S.J. si potestas eorum se buc protendere voluissent3 14 • Sed
haereses ultra Claudiopolim, et Albam Iuliam adeo saeviebant per Transylvaniam,
ut neque extra suam Albae Iuliae Residentiam, nisi ibidem Templum a fundamentis
novum aedificasset, Princeps Christophorus Bathori315 Missam et Concionem
habere ausus fuerit; nam in tota Transylvania, vix aliquot ea tempestate usui 316
Catholicorum Templum supererat, quod haeretici non occuparant. Est autem
Corona montosis periculosisque disiuncta a reliqua Transylvania, et quaedam quasi
specula orientis, ex qua missionarii S.J. feliciter orientalium animarum saluti
prospicere possint. Locum intra Civitatem solito levioribus nune sumptibus emi
potest; habetur enim ab incineratione Civitatis, quae A.C 317 • 1689. 21 Aprilis318
contigit spatium peraccomodatum (inter portam Valachicam, et Moenia sylvosi
montis radicem tangentia) quod humiles aliquot pauperum opificum erectae
domunculae cum hortulis nune occupant. 319 § XN Remedium efficax pro incremento Status Catholici in
Transylvania. Quoniam Augustissimus Imperator LEOPOLDUS Decreta Suo
A.C. 1699. ex Castro Ebersdorff3 20 emanato, atque Comitiis321 Transylvanicis
perfecto, utque publicum fieret, atque executioni mandaretur iterato demandato, ex
quinque punctis hac inseruit tertium: Ut în Civitatibus et oppidis tam ad senatoria
munera, guam ad maiorum officiorum Civicorum administrationem, sicuti etiam în
tributis. aeguali numero Catholici admittantur. Omni connisu est executioni
mandatum: nulii enim dubium oboriri potest, eo modo Catholicum staturo et
augendum, et firmandum esse, imo fare potentisimum. Cum autem contra simite
Carholicorum augmentum praetendant haeretici non mediocriter sibi favorabile
Diploma Caesareum A.C. 1696. pro Transylvania I [74]' editum, în quo articulus
quintus sic· incipit: In omnibus sive ad politiam, sive iustitiam. vel oeconomiam
administrandam necessariis officiis, utemur indigenis Transylvanis, nullo habito
Catholicae Religionis prae aliis Religionibus respectu et eum omnimode
312

Liniuta de unire între pertraha şi tur este trasată de către Kemeny.
Liniuta de unire între ut şi pate este trasată de către Kemeny.
314
În H: apare valuissent.
315
În H: numele şi prenumele principelui sunt subliniate.
316
În cuvântul usui, 'u-' şi '-ui' au fost îngroşate de către Kemeny peste alte litere, care nu se mai
disting.
317
În H: apare doar A<nn>o.
318
În H: secventa 1689. 21 Aprilis este subliniată.
319
Aici se termină, de fapt, partea comună de text între Relatio de Ecclesia Transylvana şi De Statu
Transylvaniae Relatio.
320
În cuvântul Ebersdorff, '-d-' este corectat de către Kemeny din -t-'.
321
În cuvântul Comitiis, '-t-' este îngroşat de către Kemeny peste '-c-'.
313
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impendiant, ne Germani (per quos Status Catholicus maximopere multiplicari,
stabilirique
potest)
officiis
Provinciae
et
Magistratum
adlegantur.
Consultissimum322 videtur, ut Tribus Transylvaniae323 Statibus: Hungaricali,
Saxonicali, et Siculicali super addatur Status Germanicalis; si enim acceptata est
firmataque Divisio, (nunquam antehac audita) Religionum Transylvanicarum
quadrifariam facta, circa A.C. 1570. a Joanne II de Zapolya Transylvano Vayvoda,
ut nimirum inter receptos Status non solum numeretur sicut324 antiquitus 325 Religia
Romano Catholica, sed et Ariana seu Unitaria, et Lutherana seu Evangelica, et
Calviniana seu Reformata; cur nequeat longe maiori autoritate Leopoldus Caesar,
et Josephus Rex statum politicum adaugere in Transylvania, et quadrifariam
distinguere? ut praeter tres veteres status Hungaricalem, Saxonicalem, et
Siculicalem, quartus numeretur Germanicalis, atque ita duodecim viratus
Transylvanicus e quatuor Statibus constet, nec dicito Saxonicalem et
Germanicalem esse eandem staturo, quia magis dispares sunt, quam Hungaricalis et
Siculicalis, ab iisdem Hunno-Scythicis326 oriundae Nationes. Certe si Princeps
Transylvaniae fieret aliquis e Statu Germanicali, non dicerent Saxo Transylvani,
eum esse de sua Natione Saxonicali, proinde sensibilem haberet Status
Germanicalis a Saxonicali distinctionem, amotis extemis Ferd. 1. 1536. art. 43: Ludov. 2. 1526. art. 4. tam in Ecclesiastica quam Secularia Marca327 2. 1741. art.
15. Licet vero Hungaricalis Status suos in Transylvania habeat Comitatus, sicut
Saxonicales Urbes, et Siculicales sedes, non deerunt tamen Statui Germanicali
Terrae et Dominia, quae ad Cameram, arendam, et Fiscum Caesareum copiase
diveniunt, ut se tanquam immatriculatus328 seu incorporatus Status locet, sedemque
figat, praesertim si et de statu Germanicali Princeps Transylvaniae inthronizetur.
Hoc pacto quidquid Catholicae Religioni seu Diplomatis, seu in Decretis, seu
articulis adversatur, viribus destituetur, atque una, sancta, Catholica et Apostolica
Ecclesia triumphabit3 29 •

P. Rudolphi Bzensky's Relatio de Ecclesia Transylvana.
Introductory Study and Reconstructed Text.
(Summary)
Pater Rudolphus Bzensky from Societas Jesu has nota known and famous
name such as his contemporany confrater Gabriel Hevenesy. This situation is dew
to the fact that his works, mainly his major composition conceming the History of
the Transylvanian (Catholic) Church , were not impressed (although there 1s a
După Consultissimum apărea scris id, tăiat de către Kemeny.
Secvenţa '-ae' este îngroşată de către Kemeny peste alte litere, care nu mai sînt perceptibile.
324
Cuvânt adăugat de către Kemeny la sfărşitul rândului.
325
Cuvânt adăugat de către Kemeny la începutul rândului unnător, în spaţiul rămas gol, pentru a
322
323

alcătui
326
327
328
329

sintagma sicut antiquitus.

Liniuţa de unire este trasată de către Kemeny.
'-r-' şi '-a' din Marca sunt îngroşate de către Kemeny peste alte litere, care nu se mai disting.
Liniuţa de unire între immatriculi şi latus este trasată de către Kemeny.
Prin acest Remedium efficax pro incrementa Status Catholici in Transylvania textul relatării îşi

capătă

rotunjimea deplină şi pune foarte bine în
Catholicus şi Ecclesia Transylvana.

evidenţă adevărata semnificaţie
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piece of information that his Bipartita historia Transylvaniae et Societatis Jesu in ea
militantis quam Syllogismaeam vocati Transylvaniae Ecclesiae had been impressed
at Claudiopolis - the year is not mentioned - at the Typography of the <Jesuit>
Academy. /t's a matter offact Stoeger, who givesfor thefirst time this information
in Scriptores Provinciae Austriacae S.J. refers at the tittle only in the second part of
his statement, after quam! But the tittle was mistakenly perceived by other
biographers, especially by Sommervogel, and became'public').
On the other hand, there was a wrong title created by the Librarian of the
Batthyaneum Library, Cserenyes, by his name, in 1824 and perpetuated by Carol
Veszely and Antal Beke; even in the last year this invented title is quoted by some
historians.
ln the third place, the real title, shortenly: Syllogimaea Transylvanae
Ecclesiae Libri Septem may be perceived in a wrong manner in case a thorough
examination of the composition would not be taken into consideration: in fact,
Bzensky wrote a antihaeretical history of the Transylvanian Church, i.e. of the
Catholic Diocese of Transylvania, paralleled by the 'local' and politica/ history of
the country.
Relatio de Ecclesia Transylvaniae must be interpretet, as far as the title is
concerned, in the same manner as Syllogimaea Ecclesiae Transylvanae. This title
is written at the beginning of the contemporany copy that belongs to Count Joseph
Kemeny's Collectio Maior Manuscriptorum, tomus XXIII. lt is a/so very interesting
that Kemeny himself copied another variant (it seams to be earlier, because it is
shorter than the other) from Collectio Hevenesiana in Budapest and gives it
another title: De Statu Transylvaniae Relatio (based on the fact that the concept of
status <Catholicus, parochialis, votivus, monasticus, Ecclesiae Transylvaniae>
appears al/ over the text. And the situation becomes even more interesting when we
find that Count Kemeny emends the longer text using the text he had copied from
the XXIX'h or GGG volume of Collectio Hevenesiana, to whom the title given in the
impressed catalogue of the Universitas Regie Scientiarum Budapestinensis is stil/
Relatio de Ecclesia Transylvaniae! Any way, by comparingthe two texts, we could
reconstruct a even more reliable text, which seems to be important both from the
historical side, because it gives very important details, figures and considerations
concerning the Catholic revival in Transylvania (domicilia - both ancient and new
ones -, stationes, schools, capellani castrensis of Societas Jesu, the revival of the
Catholic feasts, liturgica/ ceremonies, reconstruction of churches, the revival of the
Franciscan order etc.) and from the philological point of view (became from the
internai critic of the text results that it was written at the end of the 1701 year,
probably in Claudiopolis; parts of the text are attached by Bzensky himself in the
Syllogimaea variant that belong to Count Kemeny's Collectio Maior
Manuscriptorum Historicarum Tomus XV and to the variant existing in the
Batthyaneum Library. We are able, in this way, to conclude that the Syllogimae
wasfinished in 1701 (in spite ofthefact that the Proloquium is dated on the 31 51 of
December 1699) in Claudiopolis (because Robert Szentivciny, in his famous
Catalogus concinnus says that the manuscript belonged to the Collegium
Claudiopolitanum S.J.).
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Ioan-Aurel Pop,

Naţiunea română medievală. Solidarităţi

etnice

româneşti

în

secolele XIII - XVI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, (Colecţia "Biblioteca
enciclopedică de istorie a României"), 180 p. (Bibliografie selectivă, Resume, Abstract,
Indice de persoane şi locuri).
Istoricul ne propune sub titlul de mai sus cea mai incitantă carte a sa, care va
stârni fhră îndoială multe ecouri. Deşi oarecum previzibilă, având în vedere studiile
numeroase ale autorului despre „solidarităţile medievale româneşti" şi recentul volum
despre Geneza medievală a naţiunilor moderne, cartea surprinde încă din titlu chiar şi pe
cei familiarizaţi cu opera medievistului clujean.
Autorul propune cu mult curaj şi argumentează conceptul de naţiune medievală
iar momentul Mihai Viteazul ( 1593 - 1601) îl prezintă ca moment culminant de afirmare a
acesteia şi totodată moment iniţial în procesul formării naţiunii modeme; implicit, ca
debut al epocii (pre-)modeme în istoria României. Să urmărim succint demonstraţia tezei.
Primul capitol analizează câteva „Manifestări şi conflicte cu substrat etnic în
jurul anului 1600", mai exact legate de faptele voievodului unificator: un conflict tragic
dintre ostaşii săi din garnizoană şi târgoveţii ungµri din Huedin, mişcarea ţărănimii
române la vestea intrării lui Mihai în Transilvania, lucrarea pregătitoare a preoţilor şi
călugărilor şi alăturarea unor exponenţi ai nobilimii româneşti ardelene, măsurile
cunoscute ale lui Mihai de impunere a unor români în administraţie, de utilizare a românei
şi slavonei în cancelarie, scutirea preoţilor români de sarcini iobăgeşti ş.a. Cu alte cuvinte,
este vorba de caracterul excepţional al efemerei domnii a lui Mihai în Transilvania, care a
lăsat urme adânci în mentalul colectiv, atât al românilor, cât şi al naţiunilor „recepte", şi a
avut urmări palpabile în perioada următoare.
Capitolul al doilea, cel mai amplu (p. 37-128), se ocupă de antecedentele
evenimentelor de la 1600, de solidarizările româneşti din perioada medievală, şi cuprinde
nu mai puţin de 29 de cazuri din intervalul secolelor XIII-XVI, prezentate şi analizate
succint, de manifestare a solidarităţilor româneşti în sine şi în raport cu alt grup etnic sau
cu diferite autorităţi, atât în Transilvania, cât şi peste Carpaţi. Sunt manifestări ale naţiunii
medievale, care anticipă şi pregătesc pas cu pas marea solidarizare de la 1600, care este
pusă astfel într-o altă lumină, până acum abia schiţată de istoriografia română. „Din
însumarea şi interacţiunea acestor solidarităţi din secolele XIII-XVI se obţine imaginea
naţiunii române medievale"(p. 145) susţine istoricul. Exemplele prezentate sunt aproape
exclusiv mărturii documentare ale unor momente tensionate, de conflict şi confruntare ale
comunităţilor româneşti cu feudalitatea maghiară, cu prozelitismul catolic, cu grupuri
alogene privilegiate de puterea centrală sau cu puterile cuceritoare din jur. Este reacţia
centripetă, cvasi-inconştientă, încă fhrâmiţată de particularismul medieval, a unei
comunităţi, mai exact a unor comunităţi ameninţate în însăşi fiinţa lor. În mod firesc,
majoritatea exemplelor sunt din ţările româneşti intracarpatice supuse coroanei ungare,
unde românii şi-au pierdut libertatea şi purtau o luptă acerbă pentru supravieţuire.
Al treilea capitol şi ultimul analizează Semnificaţia stăpânirii româneşti în
Transilvania (1599-1600 ), subliniind elementele de continuitate şi discontinuităţile
momentului. „Mihai nu a inventat probleme noi în Transilvania, ci a adus doar un mod
neobişnuit de soluţionare a lor, cum nu se mai văzuse" subliniază pe bună dreptate autorul
şi înşiruie nu mai puţin de 14 asemenea probleme, cărora stăpânirea românească a lui
Mihai le-a dat o rezolvare sau o anticipare care marcau o ruptură cu trecutul.
Ceea ce conturează însă adevărata semnificaţie a momentului Mihai Viteazul este
reacţia celor două entităţi constitutive şi antagonice din Transilvania: românii şi stările
privilegiate. Reacţiile lor la aceste evenimente sunt deja de factură naţională modernă.

·ifedicevalia Transilvanica, tom II, 1998, nr. 2.
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„Nobilimea şi stările în general au înţeles că, sub Mihai Viteazul Transilvania, ţară
majoritar românească din punct de vedere etnic, fusese pe punctul să devină românească şi
din punct de vedere politic" afinnă autorul, în acord cu Prodan şi cu majoritatea istoricilor
români şi „marea spaimă" de la 1600 va marca toate reacţiile şi soluţiile oficiale la
problema românească pentru secolele unnătoare.
În ce-i priveşte pe români, Mihai anticipă prin faptele sale principalele puncte ale
programului naţional conturat cu claritate în veacul luminilor: recunoaşterea românilor ca
naţiune politică, admiterea lor în funcţii publice, recunoaşterea bisericii româneşti,
scoaterea preoţilor din iobăgie, iar ca un corolar sau ca o premisă realizarea unităţii
politice. Mihai Viteazul „a prefigurat - în mare măsură inconştient sau numai în parte
conştient - toate aceste idealuri şi revendicări şi le-a orientat instinctiv dinspre l)gaşul lor
îngust medieval spre realizarea lor completă în evul modem" (p.146). Departe de a fi un
simplu accident al istoriei, susţine autorul, cu trimitere precisă la detractori mai vechi şi
mai noi ai primului voievod unificator, „actul de la 1600 a deschis trecerea de la
solidaritatea instinctivă la solidaritatea efectivă şi de la naţiunea medievală la naţiunea
modernă" (p.142).
Sunt judecăţi clare, fuă echivoc, pe care istoricii noştri le-au evitat în anumite
perioade sau le-au exprimat numai cu jumătate de gură. Cele afinnate în epoca
romantismului au fost îndeobşte lipsite de temelia faptică şi instrumentarul metodologic
adecvat, iar în perioada exceselor naţionaliste au fost viciate de grila ideologică
defonnatoare, hiperbolizantă. S-a născut astfel „mitul" istoriografic Mihai Viteazul, pe
care unii încearcă acum să-l anuleze printr-o demolare fuă socoteală, anulând dintr-un
condei chiar şi câştigurile viabile ale istoriografiei noastre despre acest moment unic ale
istoriei româneşti medievale.
Ioan-Aurel Pop evită concluziile prefabricate şi tentaţiile modei demitizatoare cu
orice preţ şi abordează momentul Mihai Viteazul înannat cu un instrumentar documentar,
metodologic şi conceptual înnoit. Istoricul foloseşte câştigurile de până acum ale
istoriografiei române şi îndeosebi sugestiile lui David Prodan din excepţionalul său
Supplex Libellus Valachorum. Utilizează chiar procedura metodologică verificată acolo de
examinare a momentului cercetat, în speţă 1599-1600, din trei perspective sau sisteme de
referinţă: în contextul contemporan, dinspre antecedente şi dinspre consecinţe.
Momentul Mihai Viteazul apărea până acum surprinzător şi unic, fiind interpretat
aşa de contradictoriu, mai ales fiindcă exegeţii lui n-au acordat suficientă atenţie
antecedentelor pomenite şi au fost lipsiţi de baza conceptuală adecvată. Lungul şir de
solidarităţi etnice din secolele care l-au precedat şi liantul lor conceptual: naţiunea
medievală, pe care le pune în ecuaţie istoricul clujean, fac dintr-o dată din momentul
primei uniri româneşti un fapt istoric firesc în excepţionalul său, ancorat în trecut ca şi în
viitor. Acesta este, în opinia noastră, meritul esenţial al acestei cărţi.
Un altul constă în faptul că aduce interpretarea istoriei noastre medievale, în mod
hotărât şi convingător, în acord cu istoriografia europeană, prin acreditarea conceptului de
naţiune medievală şi prin construcţia unei argumentaţii solide în favoarea fixării
momentului de început al epocii moderne la 1600.
Cartea d-lui Pop va genera cu siguranţă, cum spuneam, opinii pro şi contra. I se
pot contesta, adăuga şi sugera, fuă îndoială, multe elemente, însă, după opinia noastră de
nuanţă, de tonalitate şi nu de esenţă. Ca orice întreprindere îndrăzneaţă, chiar temerară, ea
rămâne evident perfectibilă şi credem că autorul va dezvolta în continuare această pistă de
cercetare extrem de promiţătoare. Din această perspectivă exprimăm câteva observaţii şi
sugestii, care ar putea fi luate în considerare în cazul unei reveniri asupra subiectului.
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Mai întâi, credem că referirile autorului din explicaţia preliminară şi cuvântul de
încheiere la contenciosul istoric româno-maghiar şi la disputele interne ale istoriografiei
române în legătură cu „mitul" Mihai Viteazul nu vin să întărească tezele· expuse, nefiind
în fapt argumente. Îndemnurile şi sugestiile cu iz educativ sau formulările literare ale
câtorva subcapitole pot să deruteze pe exponenţii lumii academice şi să indice că lucrarea
s-ar adresa predilect altor cercuri ale publicului intelectual, ceea ce nu este cazul. La miza
şi valoarea de netăgăduit a tezelor expuse am fi preferat parcă stilul arid al demonstraţiei
reci şi detaşate.
Apoi, introducerea unui concept de mare deschidere, ca"cel de naţiune medievală,
ar fi necesitat poate un capitol introductiv teoretic şi istoriografic, care să definească cu
claritate noţiunea şi să dea mai multă pregnanţă şi greutate contribuţiei autorului.
În fine, fiind vorba de naţiunea română medievală în întregul ei, exemplele de
solidaritate etnică ar trebui puţin ehilibrate numeric între Transilvania şi celelalte ţări
româneşti. În această privinţă ar fi concurat poate şi integrarea în definirea concretă a
naţiunii medievale a celorlalţi factori de unitate, cu sau fMă conotaţie etnică explicită,
reliefaţi corespunzător în literatura de specialitate: limba şi cultura, viaţa economică ş.a.
La fel ar putea fi multiplicate exemplele din Transilvania, din care să nu lipsească refuzul
nobilimii româneşti din districtele Lugoj, Caransebeş şi Haţeg de a se alătura stărilor
răsculate contra voievodului român în septembrie 1600 (cf. Costin Feneşan, Documente
medievale bănăţene, nr. 48).
Oricâte întâmpinări şi sugestii s-ar mai putea aduce cărţii în discuţie, ele nu vor
putea însă clătina serios convingerea pe care ne-a edificat-o fMă echivoc: e o carte
deschizătoare de drum pentru medievistica românească.
Ioan

Drăgan

1

Pal Engel, A nemesi tarsadalom a kozepkori Ung megyeben , (Tarsadalom- es
miivelodestorteneti tanulmânyok 25), MTA Tortenettudomânyi Intezete, Budapest, 1998,
179 p.
Cartea recent apărută este unica monografie detaliată de până acum a societăţii
nobiliare a unui comitat din Ungaria medievală. Sursa primară, a cărei existenţă a permis
realizarea unei analize atât de detaliate, este conscripţia nobililor deţinători de posesiuni ai
comitatului Ung şi a iobagilor acestora, realizată în 1398, şi care cuprinde chiar şi pe aceia
care deţineau doar un singur lot. Tocmai de acesta, ea este unică din acest punct de vedere
între diferitele conscripţii păstrate din moştenirea documentară maghiară anterioră anului
I 526. Conscripţia cuprinde, pe sate, numele deţinătorilor de pamânt şi numărul iobagilor.
Aceşti nobili (deţinătorii de posesiuni) trebuiau în primul rând identificaţi (trebuia realizată
identificarea familiilor cărora le aparţineau) pentru a se putea face o analiză a familiilor din
comital. Gruparea indivizilor (proprietarilor trecuti în conscripţie) s-a putut realiza doar
după investigări detaliate datorită caracterului lacunar al informaţiilor păstrate în izvoarele
documentare contemporane. Ideea care a stat la baza acestor investigaţii era aceea că
indivizii care alcătuiau o comunitate de posesiuni în această perioada se aflau şi în legături
de sânge. Explicaţia acestei comunităţi de sânge între indivizii care deţineau posesiuni în
aceleaşi sate sau în sate învecinate este dată de existenţa unui strămo~ comun, ai cărui
urmaşi pe linie bărbăteasca şi-au separat după un anumit timp partea lor din posesiunik
1

Societatea nobiliară din comitatul mediem! G"ng.
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cândva în indiviziune de strămoşul lor comun. Faptul ca în aceasta perioadă nu se
foloseau nume de familie iar nobilii erau desemnaţi cu numele de botez, eventual cu numele
tatălui şi numele uneia dintre posesiunile lor, unde individul locuia şi avea casă (legat de
numele mic cu prepozitia de) a facut ca până şi identificarea personajelor să necesite un
efort substanţial. Dacă acelaşi individ avea locuinţe pe mai multe posesiuni proprii, el putea
fi desemnat cu oricare dintre numele acestor posesiuni. Pe lângă faptul că satele
(posesiunile) îşi mai schimbau numele, iar sate diferite cu nume identice se găseau chiar în
interiorul aceluiaşi comitat, existau şi situaţii în care în acelaşi sat aveau posesiuni mai
multe familii neînrudite între ele. Cel mai important în acest demers a fost deci combinarea
informaţiilor genealogice cu informaţiile privitoare la istoria posesiunilor. Pentru o analiză
de istorie socială trebuia deci realizat un tablou exact al familiilor posesoare de pamânt din
acest comitat, prin completarea informaţiilor conscripţiei deja amintite cu totalitatea
informaţiilor documentare foarte dispersate care ne-au rămas. Practic, a fost nevoie de
parcurgerea totalităţii fondurilor arhivistice în care s-ar fi putut păstra informaţii referitoare
la familiile nobiliare din comitatul Ung. Realizarea tabloului exact al stratificării nobilimii
din punct de vedere material (nivel de avuţie exprimata prin mărimea teritoriului şi numărul
iobagilor deţinuţi) a fost urmată de prospectarea altor caracteristici care pot oferi informaţii
despre stratificarea socială, si anume modelele de comportare socială a diferitelor familii.
Aceste modele de comportare se pot defini prin caracterul şi importanţa slujbelor deţinute
(în preajma regelui sau ca familiares), aria relaţiilor matrimoniale, folosire numelor
onorifice etc. Doar corelarea acestor două indicii a permis realizarea unei analize de
stratificare sociala, nivelul avuţiei fiind, în sine, insuficient pentru o astfel de analiză.
Cartea este completată de mai multe liste: una care reconstituie familiile
· indivizilor trecuţi în conscripţie (împreună cu numărul iobagilor deţinuţi de diferitele
ramuri în parte, respectiv de întreaga familie); alta a comiţilor şi vicecomiţilor comitatului
între 1318 şi 1437; o alta a juzilor comitatului Ung între 1313-1437; alta cuprinzând pe
juraţii a două procese importante; o alta cu oficialii familiei Drugeth între 1360-1437; alta
cu tabelele de descendenţă a familiilor mai importante, respectiv câteva hărţi cu evoluţia
structurii domeniilor din comitat. Analiza realizată este de fapt o pledoarie pentru
cercetările de caz, fără de care rezultate temeinice nu se pot atinge în cercetările privind
orice societate. Pe lângă meritele metodologice extraordinare - a caror fructificare
constituie datoria viitoarelor cecetări de istorie socială - pasajele care tratează sistemul de
moştenire şi în general întregul sistem social al familiei nobiliare medievale face din carte o
monografie utilă tuturor cercetătorilor care se ocupă cu investigarea trecutului nobilimii
maghiare.
W. Kovacs Andras

Lucian Periş, Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento, Editura
Fundaţiei pentru Studii Europene, 1998, 223 p. (Istoria azi, nr. 2).
I. I 'Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento' a apărut în
anul 1998 la Editura Fundaţiei pentru Studii Europene (EFES), a cărui director este
Ovidiu Pecican, în cadrul colecţiei 'Istoria azi' (nr. 2), îngrijită de reputatul istoric şi
profesor universitar clujan Pompiliu Teodor. Cartea, scrisă într-o frumoasă limbă literară
italiană, care aminteşte de studiile romane de teologie ale autorului la Universita
Gregoriana (aceasta după ce a absolvit cu succes facultatea de istorie a Universităţii din
Cluj), se prezintă ochiului într-o haină adecvată spiritului ei: coperta este în negru 'iezuit',
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tocmai culoarea veşmintelor călugărilor din ordinul lui lfiigo de Loyola, care au fost
interzise cu înverşunare de adversarii protestanţi ai catolicismului apostolic aproape pe
întreg parcursul veacului al XVII-iea. De altfel, imaginea unui dascăl iezuit îmbrăcat în
costumul tradiţional de culoare neagră apare pe copertă, în efigie, avînd dedesupt
inscripţia 'Sacerdos lesuita in publicis functionibus Scholasticis'. În ceea ce priveşte
scopul şi motivaţia acestui studiu, ele apar foarte bine lămurite atât din 'Prezentarea'
profesorului Pompiliu Teodor: 'Oggi, ii nostro collega presenta una parte dei suoi risultati
sul terreno delie missioni gesuite in Transilvania e Moldavia, risultati attraverso <sic!> i
quali lui aveva restituito qualche <sic!> aspetti <sic!> di vita del ordine gesuito <sic!> net
mantenimento del cattolicesimo in un secolo di pressioni che intendevano di anichilarlo.
Immergendosi nello studio delie missioni gesuite nel periodo post tridentino, in un tempo
di supremazfa <sic!> del calvinismo net principalo di Transilvania, l'autore del lavoro ha
riconstituito la storia dell'ordine presentando le residenze e <sic!> i collegi che, malgrado
le diverse vicissitudine <sic!>, le espulsione <sic!> e le violenze, hanno assicurato la
continuita del cattolicesimo' (Presentazione, p. 10) - deducem de fapt că lucrarea este o
adaptare în abrege a tezei de doctorat a lui Lucian Periş 'sulla problematica delia storia
del cattolicesimo net XVII secolo' (Presentatione, p. 9) - cât şi din profesiunea de credinţă
:rncută de autorul însuşi în 'Introducere': 'Lariforma cattolica, per usare un termine motto
caro a Hubert Jedin e quella protestante, furono gli elementi decissivi nello stabilimento
del nuovo ordine politico, religioso e sociale lungo ii Seicento in Transilvania, con degli
influssi da considerare per la Valacchia e Moldavia. Si puo pariare di una riforma
cattolica, o di una controriforma capeggiata dagli austriaci, dai missionari francescani e
gesuiti, e dai nobili cattolici transilvani, cosi come si puo, in misura uguale pariare di una
di tipo protestante indirizzata non soltanto contro ii cattolicesimo latino, ma anche contro
l'ortodossia bizantina, romena e rutena, contro gli uniti con la Chiesa di Roma e, non in
ultimo momento, contro i gruppi di sabatariani e unitariani (sociniani)' (lntroduzione, p.
21 ). În tabloul general al istoriografiei cu privire la tradiţia eccleziastică a ţărilor române,
lucrarea ocupă un loc meritoriu care-i conferă totodată şi o mare responsabilitate - de fapt,
onorată în mod strălucit -, acela de reînnodare a unei tradiţii erudite deschisă, încă din
epocă de istorici precum J6zsef Benko şi Peter Bod, continuată apoi de Gheorghe Şincai,
Petru Maior, Timotei Cipariu, în generaţiile următoare de Augustin Bunea, Zenovie
Pâclişanu şi, în fine, de o nouă generaţie reprezentată de Francisc Pall, Virginia Vasiliu,
Endre Veress, Lăszl6 Szilăs, Petru Tocănel, Bonaventura Morariu şi alţii. Pe de altă parte,
tânărul autor se înscrie într-un curent ştiinţific şi cultural care, conform afirmaţiei lui
Pompiliu Teodor, 'annuncia l'affermazione di una nuova generazione di studiosi nella
storia delia chiesa e delia vita religiosa al interno delia chiesa greco-cattolica unita con
Roma' (Presentazione, p. 13), care încearcă acum, în condiţii prielnice, să recupereze
terenul pierdut în ultimele cinci decenii de oprimare şi exil.
1.2 Motivându-şi tema de cercetare aleasă prin lipsa unei istorii a iezuiţilor pentru
secolul al XVII-iea transilvănean şi moldav, autorul explică absenţa unei astfel de sinteze:
'Dovendo tener conto delia scarsita dei documenti pubblicati fino negii anni Novanta di
questo secolo, e spiegabile I'assenza di una sintesi sulla storia ecclesiastica di
Transilvania, Moldavia e Valacchia' (Premessa, p. 16.l. De aceea, în încercarea de a pune
bazele unei astfel de lucrări, care să umple un gol evident, Lucian Periş consideră necesară
reevaluarea surselor documentare şi narative avute la dispoziţie: 'Essendo chiara la
mancanza di una storia dei gesuiti per ii Seicento transilvano e moldavo, abbiamo
intrapreso un lavoro per raccogliere e ridimensionare la quantita di documenti e di fonti di
varia provenienza, per capire e riempiere ii vuotn storiografico su questa epoca'
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(Premessa, p. 19). De fapt, în 'varia provenienza' trebuie să includem în primul rând
mare de documente inedite pe care talentatul şi harnicul istoric Ie-a strâns cu sârg
fie din Arhivele Scaunului Apostolic (ASV), fie din arhiva romană a Societăţii lui Isus
(ARSI), fie din arhiva Congregaţiei 'De Propaganda Fide' (ASCPF), fie din colecţia
personală a lui George Vinulescu (documente inedite, introduse pentru prima oară în
circuitul ştiinţific de către Lucian Periş). Principala sursă documentară utilizată provine
totuşi din Archivum Romanum Societatis lesu: Austria 20, 'Missio Hungarica et
Transylvanica' (mai mult de jumătate din cantitatea materialului documentar interpretat).
Dintre sursele tipărite utilizate, remarcabile prin varietatea autorilor şi epocilor (Opere
stampare, indice alfabetic, pp. 208-223) se disting, la loc de frunte: opera eclesiologului şi
filologului italian Cesare Alzati de la Universita di Pisa: 'Terra romena tra Oriente e
Occidente. Chiese ed etnie ne! tardo '500'', Milano, 1982; Mihaly Balazs, Adam Fricsy,
Lukacs, Istvan Monok: 'Erdelyi es h6doltsagi jezsuita missiok', 1/1, 1/2, Szeged, 1990
(diplomatarium), care acoperă arcul de timp 1609-1625; Mihăly Balăsz, Tamas Kruppa,
Istvan David Lazar, Laszlo Lukacs: 'Jeszuita Okmanytar. Erdelyt es Magyarorszagot
erinto iratok 1601-1606', Szeged 1995; Lăszl6 Lukăcs S.I., Lăszl6 Polgăr S.I.:
'Documenta romana historiae Societatis Jesu in regnis olim corona hungarica unitis', I
(1550-1570), II (1571-1580), III (1581-1586), Romae, 1959-1967; Laszl6 Lukacs S.I.:
'Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S.I.', II (1601-1640), Romae,
1982; Lukacs Lasz16 S.I.: 'Monumenta Antiquae Hungariae, 1550-1600', voi. I-IV,
Romae, 1969-1987; Endre Veress: 'Epistolae et acta iesuitarum Transylvaniae temporis
principum Bathory (1571-1613)', voi. II din 'Fontes Rerum Transylvanicarum', Budapest
(Atheneum), 1911-1913 etc. etc., pentru a indica doar câteva din principalele surse
documentare din care s-a alimentat analiza istoricului şi pe baza cărora s-au făcut
observaţiile teologului. Dintre sursei~ narative avute în vedere, multe se apropie ca dată de
epoca cercetată (în primul rând J6zsef Benko: 'Transylvania sive Magnus Transsilvaniae
Principatus olim Dacia Mediterranea dictus ... ', Vindobonae, MDCCLXXVIII) sau sunt
chiar de epocă (precum Betlen Janos: 'Rerum Transylvaniae libri quatuor continentes Res
gestas Principum ejusdem, ab an no 1629 usque ad 1663', Amstelodami, MDCLIV;
Inchoffer Melchior S.I.: 'Annales Ecclesiasticae Regni Hungariae', Romae, 1644).
numărul

1.3 Având în

faţă

un material atît de vast, dificil chiar prin prisma

adevăratului

turn al lui Babei sub care se prezenta din punct de vedere lingvistic (multă latină, dar şi
maghiară, gennană, italiană etc.), Lucian Periş analizează cu esprit de finesse mai ales
documentele esenţiale, inedite, reconstituie pe baza lor, evenimentele capitale, le inserează
într-un cadru istoric, politic şi social veridic, redând, nu de puţine ori, aspecte pline de
dramatism, dacă nu tragice ale eroismului şi dârzeniei cu care misionarii apostolici iezuiţi
(mari cultivatori ai umilinţei eristice) s-au opus opreliştilor şi presiunilor venite din toate
părţile, ameninţând cu aneantizarea călugărilor (nu puţin'e au fost decretele de expulzare a
lor venite din partea principilor protestanţi de-a lungul secolului al XVII-iea) precum şi
opoziţia drastică a ierarhilor ortodocşi şi a populaţiei ortodoxe împotriva celor de credinţă
'ungurească' în Moldova. Fresca monumentală presărată cu persecuţii, expulzări, reveniri
sporadice, interdicţia hainelor tradiţionale ale iezuiţilor, boli, crime, tendinţe ostile la tot
pasul, dar şi cu izbânzi mai mult decât semnificative în aceste vitrege împrejurări, este
reconstituită de autor de-a lungul celor nouă capitole ale lucrării; pornind de la 'II
ripristino delia riforma cattolica in Transilvania ( 1601-1610)' (în care sunt descrise
colegiile de la Cluj şi Alba Iulia, viaţa misionarilor în aceste colegii, activitatea şcolară,
resursele economice, la fel ca şi pentru reşedinţa iezuită de la Oradea) intrând apoi în
miezul polemicilor (controversiae) în care părinţii iezuiţi, prin pregătirea lor teologică
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dar şi prin profunda lor cultură umanistă excelau, temperând şi
zelul furios şi destructiv al calvinilor, luteranilor şi unitarienilor. Este
remarcabilă evocarea, în acest context a personalităţii lui Giovanni Argenti S.I.. Sunt
reconstituite apoi aspectele dramatice ale persecuţiilor abătute asupra iezuiţilor în vremea
principelui Gabriel Bathori, care decretase completa expulzare a călugărilor în 161 O.
Suntem duşi apoi pe urmele bravului părinte Buitul (iezuit de origine română, absolvent al
Colegiului german din Roma, dascăl de geniu), care a adus consolare şi mîngâiere
'turmei' credincioşilor catolici din Caransebeş, locul său de obârşie, redând pentru un
timp încrederea şi speranţa acestor enoriaşi (mulţi români) care se ştiau catolici din
vremuri îndepărtate. Partea cea mai întunecată a tabloului o constituie perioada
absolutismului calvin în Transilvania, presărată cu scurte intervenţii ale împăratului
catolic de la Viena, dar şi cu primejdii datorate consecinţelor revoluţiei burgheze din
Anglia (1642), care a propulsat până în îndepărtata 'Dacia Mediterranea' morbul
puritanismului (prin Apaczai Csere Janos). Panorama este completată apoi cu două micromonografii, care se referă la refacerea şcolilor catolice între 1616-1650 (în principal, cele
de la Cluj-Mănăştur şi Alba Iulia, mai ales datorită unor personalităţi puternice, precum
aceea a părintelui Istvan Szini S.I. şi aceea a părintelui Istvan M6ry S.I.). Dificilă apare
apoi situaţia episcopilor catolici aleşi ai Transilvaniei, care în ciuda suflului nou adus de
reformele tridentine, ce au avut darul de a contribui la întărirea poziţiei şi autorităţii
episcopilor catolici, legându-i, implicit, de reşedinţele lor în care trebuiau să presteze
'cura animarum', ba au fost expulzaţi, după ce au fost de-a dreptul asediaţi în reşedinţele
lor (cazul episcopului Naprăgyi, asediat la Vinţ, apoi alungat din Transilvania în anul
1601 ), ba n-au fost recunoscuţi de stările protestante, fiind admis doar un vicar general al
episcopului pentru o perioadă îndelungată de timp (capitolul şapte). Penultimul capitol
este rezervat activităţii misionarilor iezuiţi în Moldova (în special a lui Păi Beke S.I. la
Iaşi), prilej cu care este scoasă în evidenţă atitudinea filocatolică a unui principe prin care
curgea sânge albanez (Vasile Lupu) precum şi atragerea iezuiţilor polonezi în Moldova, la
care se adaugă lupta împotriva vieţii depravate a călugărilor franciscani, care trăiau în
total dezacord cu prevederile reformistice ale ultimelor sesiuni ale conciliului tridentin
(1564) cu referire la asanarea morală a ordinelor călugăreşti. Poate că cea mai interesantă
parte a studiului o reprezintă ultimul capitol, al nouălea, care prin cele două părţi ale sale
pune în lumină două aspecte esenţiale, de ordin cultural, care aduc schimbări majore, de
profunzime, în istoria bisericii din cele două principate române. În prima parte vedem
cum, în vremea principelui Vasile Lupu 'ii greco veniva riconosciuto e insegnato a tutti
gli allievi quale lingua-madre dell'ortodossia' (aici un rol esenţial l-a avut influenţa lui
Petru Movilă, arhiepiscopul de Kiev, care a dus la înlocuirea monahilor ruteni cu dascăli
greci). Apoi, greaca a pătruns şi în biserică şi în administraţie, fiind predominantă în
Moldova pînă în 1821. Apoi, Lucian Periş reuşeşte cu mult discernământ să recunoască
influxul catolic care stă Ia baza întemeierii şcolii greceşti şi latineşti de la Târgovişte, în
care limba de predare a fost greaca, în ciuda afirmaţiei lui Xenopol cum că ar fi fost slava
(în ton cu mişcarea culturală filoslavă, în spirit ortodox, condusă de Udrişte Năsturel).
Modelul pentru această şcoală, susţine Lucian Periş, pe bună dreptate, l-au oferit colegiile
iezuite, în care latina şi greaca erau limbi de căpătâi.
Concluzia generală a lucrării o proiectează în perspectiva generală a istoriei
ordinului iezuit, oferind o punte spre studii fundamentale consacrate secolului al XVIIIlea: 'Problematiche come sono: l'evoluzione dei vari ceti sociali in Transilvania,
I 'evoluzione delia riforma tridentina verso I' est europeo, la controffensiva protestante e
ortodossa alia predicazione cattolica, sono ormai dei caposaldi delia storia ecclesiastica da
integrare nella durata lunga delia storia dell' ordine gesuita' (Conclusione, p. 206).
descumpănind
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II. I Oarecwn neclară apare motivarea alegerii perioadei cercetate: secolul al
XVII (il Seicento) nu corespunde în totalitate cu epoca de decădere şi de maxime
dificultăţi ale misiunilor iezuite din Transilvania şi Moldova. Dimpotrivă, până la 1603, la
Cluj, bunăoară, dar şi la Alba Iulia asistăm în continuare la sprijinul nu numai moral, dar
şi material, concret, din partea principelui Sigismund Bathory. De asemenea, înainte de
instaurarea aşa-zisului absolutism calvin, odată cu venirea principelui Râkoczy I am putut
fi martorii unei perioade de relativă înflorire a activităţii iezuiţilor, în timpul domniei 'de
aur' a lui Gabriel Bethlen, cel care se deplasa special, înainte de a fi numit principe prin
athname-ul primit de la turci, pentru a asculta predica profundă şi deschizătoare de inimi a
părintelui iezuit Szini: 'Allorquando a Belgrado egli ascoltava l'omelia del padre Szini
con ii suo accento transilvana, qualcosa era successo nell'anima titubante di Bethlen.
Dopo averla sentita, una grande amicizia si lego tra Gabriele e Stefano Szfni e ii futuro
principe promise <sic!> la sua conversione' (Capitalo terza, p. 74). De asemenea, după
1687, odată cu venirea austriecilor în Transilvania, ordinul iezuit renaşte din toate
punctele de vedere: după acea dată numărul misiunilor, a şcolilor şi inclusiv al
misionarilor va creşte considerabil de la an la an, dovadă că sacrificiile şi martiriul unora
dintre ei n-a fost în zadar.
premisă,

coboară

sub limita lui 'Seicento', atunci când promite
în Transilvania: 'Prima di affrontare pero la
movimentata storia religiosa de! Seicento transilvana, bisogna analizzare le sue premesse
del XVI secolo. I vari contributi gia ricordati, insieme alla bibliografia consultata nella
nostra analisi delle missioni gesuite presentano la mancanza di una visione unitaria,
organica e analitica sul contributo dell'ordine gesuita alla riforma cattolica in Transilvania
e Moldavia' (Premessa, p. 19). Dar, din păcate, autorul îşi respectă doar parţial
promisiunea de a reconstitui originile misiunilor iezuite în Transilvania, intrând direct in
medias res şi începând istoria colegiului iezuit de la Cluj doar din anul 1601. Ne spune
doar currente calamo că acesta a fost întemeiat de Ştefan Bâthory în anul 1579, greşind,
de fapt cronologia: 'IL RE STEFANO Bathory, mentre era ancora principe in
Transilvania, fondo nel 1579 ii collegio di Cluj (Claudiopoli), che ricevette ampie
donazioni da questo cattolicissimo principe di Transilvania, diventato poi re di Polonia,
dai 1575 al 1586' (Capitalo primo, p. 28). În realitate, în 1579 au fost deschise şcoli
publice la Mănăştur, unde primii iezuiţi fuseseră găzduiţi într-o fostă abaţie benedictină de
maici, după care li s-a construit, intra muros, un lăcaş nou, în care s-au mutat colegiul şi
călugării iezuiţi de abia în anul 1581. Pe atunci principe al Transilvaniei era Cristofor
Bathory, fratele mai mare al regelui Poloniei. La deschiderea solemnă a şcolilor, la
sfirşitul anului 1579 (dar cursurile propriu-zise au început abia în 1580) au participat
pricipele cu familia sa, precwn şi nobilii de frunte ai Clujului, indiferent de confesiune.
Cu acest prilej s-au împărţit 'Theses sollemni scholarum S.l. institutione defensae
legesque scholasticae' (Colosmonostrae, 20 decembris 1579), precwn şi 'Catalogus
lectionum quae in scholis S.I. ineunte anno 1580 praelegentur' (Colosmonostrae, 20
decembris 1579). Documentele sunt publicate de Lukacs în MAH, I, doc. 368 şi 369, pp.
998-1003. De asemenea, lucru nemaiîntâlnit, s-a fhcut şi o reprezentaţie teatrală cu o
dramă iezuită, procedeu de care călugării se vor folosi şi în polemicile cu protestanţii, aşa
cum aflăm din surse narative de epocă. Dorinţa de a-i introduce pe iezuiţi în Transilvania
se născuse în Ştefan Bâthory încă din momentul primirii unei scrisori de la Istvan Szănt6
(Arator) S.I. în care îl felicita pentru numirea sa ca principe al Transilvaniei. În tinereţe,
Bathory fusese educat la colegiul iezuit de la Padova şi fusese sprijinit de iezuiţi la Viena,
11.2. l Ca

autorul

să regăsească rădăcinile activităţii iezuiţilor
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zăcea

în închisoare, din ordinul

împăratului.

De asemenea, nu se pomeneşte nimic despre înfiintarea seminarului iezuit de la
Cluj, din 1583, în spiritul decretului tridentin, de către Antonio Possevino S.I., unul din
cei mai vestiţi misionari iezuiţi ai epocii şi autorul operei 'Transilvania' (1584), publicată
de Veress în 'Fontes rerum Transylvanicarum', voi. II, Budapest, 1913. Mai târziu, în
capitolul al doilea, după părerea lui Lucian Periş, atât colegiul cât şi seminarul iezuit din
Cluj au fost înfiintate în 1579 (Aspetti dottrinari del primo libello di Giovanni Argenti S.J.
- dieta di Mediaş, 14 settembre 1605 -, p. 65).
11.2.2 Pe de altă parte, limita anului 1700 pare depăşită atunci când Lucian Periş
trece în revistă activitatea organismului juridic catolic al bisericii transilvane (status
catholicus): 'Dai 1665, Io <<status cattolico <sic!>>> transilvano costituiva un organo
giuridico proprio delia Chiesa transilvana, conformato dai principi, dalie diete e dagli
ordini acattoloci. Le decisioni riguardanti gli affari ecclesiastici venivano prese durante i
raduni dei nobili cattolici, piu numerosi dopo l'arrivo nel 1685 <?> dell'esercito imperiale
austriaco, quando Io Status assunse ii ruolo di principale istanza cattolica nella lotta per la
riconquista delie posizioni perse ne! passato. Alcuni dei suoi congressi piu importanti,
furono quelli de! 3 marzo 1695 di Cluj, de! 4 luglio 1697 di Şumuleu-Ciuc, presieduto dai
vescovo Andrea Illyes di Alba Iulia, del 21 settembre 1710, e infine, quello del 1711, di
Mediaş, quando fu creato un Comitato permanente' (Capitolo settimo, pp. 160-161 ).
In concluzie, criteriul cronologic ales de autor pare prea arbitrar, el neluând în
considerare un anume eveniment major din istoria ordinului iezuit care să constituie un
început de eră nouă. De altfel, mult mai interesantă, din acest punct de vedere pare
periodizarea istoriei iezuiţilor în Ungaria şi Transilvania, realizată de către Lăszl6 Velics
S.I: 'Vazlatok a magyar jezsuitak multjabol' [Summarium historiae S.I. in Hungaria, nu
Effigies jesuitarum hungarorum in historia ... ,cum indică Lucian Periş la pag. 123, nota
37], fasciculi I-III, Budapest (Szent Istvan), 1912-1914: Periodus prima (1560-1610),
Primae fundationes et opposltwnes; Periodus secunda (1610-1690), Tempus
propagationis; Periodus tertia (1690-1773), Aetas aurea et suppressionis. Această lucrare
este citată şi de către Laszl6 Polgar în 'Bibliographia de historia Societatis Jesu in regnis
olim Corona Hungariae unitis (1560-1773)', Romae, Institutum Historicum S.I„ 1957,
instrument menţionat în indicele bibliografic de la sfărşitul cărţii lui Periş, şi chiar folosit
în compunerea lucrării. Tot la Polgar sunt citate încă câteva lucrări pentru istoria
colegiului iezuit de la Cluj, în afara lucrării clasice a lui Gyl>rgy Dar6czi S.I.: 'Ortus et
progressus collegii academici Societatis Jesu Claudiopolitani ab anno 1579', Claudiopoli,
1736, pe care a folosit-o Lucian Periş, şi în afara studiului lui Klăra Jak6: 'Az elsi>
kolozsvări egyetemi konyvtar tortenete es allomanyanak rekonstrukci6ja 1579-1604', pe
care acelaşi autor l-a folosit pentru descrierea distrugerii colegiului de către 'arienii'
clujeni în anul 1603 şi mai ales a preţioaselor cărţi latineşti şi greceşti aflate în biblioteca
colegiului. Un studiu esenţial pentru istoria colegiului iezuit este cel al lui Endre Veress:
·A kolozsvari Bathory-egyetem torte nete lerombolasaig 1603-ig. Okleveltarral ',
Kolozsvar (Stief J.), 1906. Studiul a fost publicat tot în 1906, dar fără cele 27 de
documente din anexă, în 'Erdelyi Mlizeum' XXIIl/1906, pp. 169-193, 249-263, 319-320.
De asemenea, o lucrare esenţială pentru cunoaşterea acestui colegiu ar fi cea rămasă în
manuscris a lui Karoly Hodor: 'Az erdelyi Bathori-egyetem tortenete' (30 de pagini). În
fine, distrugerea colegiului este descrisă de Istvan Szamoskl>zi în 'Szamoskozi Istvan
tortenete maradvanyai 1566-1603', Budapest, 1879 (pp. 96-109), editate de Sandor
Szilagyi, acelaşi cu editorul celebrelor 'Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae'.
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II. 3 Considerăm că n-ar fi trebuit să lipsească din lucrare două probleme
legate de zbuciumata istorie a Companiei lui Isus în ţările de la fruntariile lumii
orientale. Prima se referă la frământările legate de crearea unei provincii separate a
Ungariei, care să cuprindă şi Transilvania (ca o consecinţă directă a împărţirii Ungariei în
trei părţi după lupta de la Mohăcs şi cuceririle turceşti; de altfel, politica vădit
obstrucţionistă a provincialului Austriei, padre Maggio, care era fidel împăratului Austriei
în rivalitatea sa cu deţinătorul ilegitim al coroanei Ungariei, a împiedicat multă vreme
venirea primilor iezuiţi în Transilvania dinspre Austria: aşa se explică de ce primul iezuit
a pus piciorul în Transilvania de abia în 1579, venind de la Eger, dar fără ştirea lui
Maggio. Este vorba de Janos Leleszi S.I). Pentru această luptă de înfiinţare a unei
Provincii independente a Ungariei, se poate consulta studiul lui Laszlo Lukacs S.I.: 'A
fuggetlen magyar jeszuita rendtartomăny kerdese es az osztrăk abszolutismus ( 16491773)', Szeged, 1989, studiu însoţit, în obişnuitul stil iezuit, de un bogat corpus
documentar.
O a doua problemă este legată de începutul epocii de aur a iezuiţilor veniţi în
Transilvania: numărul acestora a crescut considerabil, mai ales după consimţământul dat
de împărat ca garnizoanele cezaro-crăieşti să fie însoţite de preoţi militari (castrenses
capellani) care îi acompaniau pe oşteni ad sacras administrandas. Or, se ştie că acest
monopol l-au deţinut iezuiţii încă din 1643, datorită împăratului Ferdinand al III-iea (vezi
Emerich Bielik: 'Geschichte der K.u. K. Militărseelsorge und des Apostolischen FeldVicariates', Wien, Selbstverlag, apud Polgar, op. cit., p. 21). Unii din aceşti capelani au
jucat un rol cultural esenţial în cunoaşterea istoriei ordinului şi a misiunilor sale, precum
şi în tranşarea în favoarea catolicilor a polemicilor teologice care puseseră pe jar tot
secolul al XVII-iea. Mărturiile unuia dintre aceştia, părintele Rudolph Bzenszky S.I., venit
în Transilvania în 1687, sunt edificatoare pentru a se vedea că renaşterea ordinului în
Transilvania n-a trebuit să aştepte anul I 699, anul păcii de la Karlowitz şi pragul unui nou
secol. Iată ce spune Bzenszky: 'A.C. 1687 sub finem Octobris Carolus Josephus Dux
Lotharingiae et Caesareorum exercituum Generalis, Claudiopolim, Cibinium, et plerasque
Transylvaniae Civitates, ac arces, Caesareo praesidio muniri fecerat, atque reliquam
Caesaris militiam late per Provinciam hybernis in Stativis situaverat. Ingrediebantur
pariler Missionarii et Capellani Castrenses, ut ibi Divina Militibus administrarent, ubi
officialibus militiae consentaneum videbatur ... ' (P. Rudolphi Bzenszky e S. J. Relatio de
ecclesia Transilvana, în Collectio maior manuscriptorum historicorum Josephi Comitis
Kemeny, tomus XXIII, ff. 63-78, § III, Revolutio ejusdem, f. [65]'). Misiuni noi şi
înfloritoare s-au deschis la Sibiu, Braşov şi Făgăraş, întărindu-se cele vechi precum şi
şcolile de la Cluj, Alba Iulia şi Odorhei. Se preconiza chiar deschiderea unui colegiu iezuit
la Braşov la care să fie atraşi spre învăţătură şi convertire tinerii fii ai boierilor şi
negustorilor ortodocşi din Ţara Românească. De asemenea, lucru esenţial datorită
sprijinului prelatului Szecseny, iezuiţii şi-au recăpătat dreptul de a purta veşmintele lor
tradiţionale de culoare neagră.
Apelând în mod preferenţial la cataloagele lui Lukăcs, Lucian Periş a scăpat din
vedere anumiţi misionari iezuiţi pomeniţi de Velics (unii doar cu numele şi cu anii naşterii
şi ai morţii), printre care, alături de Szini, o mică monografie îi este dedicată unui
controversist de rasă, care a activat în Transilvania: Mâtthyăs Sâmbăr, I 6 I 8- I 685 (care
este pomenit şi de Lajos Bir6 în Vencel Bir6: 'Erdelyi katolikus nagyok', Kolozsvăr,
1941, pp. 65-68).
În fine, o eroare care ar putea fi catalogată drept o gafă monumentală, dar care în
realitate nu este decât o neglijenţă minoră de exprimare, apare la pagina 32 a lucrării, unde
esenţiale
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am putea crede că alături de Baba Novac a fost ars pe rug şi voievodul Valahiei, Mihai: 'II
4 febbraio 1601 scoppiarono dei tumulti a Cluj in occasione delia condanna al rogo de!
capitano Baba Novac e de! principe Michele di Valacchia, eseguita dai riformati
ungheresi', după care, puţin mai jos, ni se spune: 'Ma poco dopo, ii 9 agosto 1601, veniva
ucciso Michele ii Bravo per ordine del generale albanese, Giorgio Basta, sotto accusa di
aver trattato con i turchi e di aver voluto tenere per se la Transilvania' (Capitalo primo, p.
32).
11.4 În ceea ce priveşte sursele documentare şi narative folosite, este de remarcat
insuficienta decantare critică a surselor, în special a tradiţiei iezuite: deşi Lucian Periş
apelează în mare măsură la colecţiile de documente culese în principal de iezuitul Lukâcs
(secolul XX), acesta nu coboară pe firul timpului, pentru a ajunge la izvoarele tradiţiei
iezuite, adică a acelor călugări erudiţi care au instituit valorificarea documentelor în
cronici şi în anale (vezi Inchoffer, Bzenszky ş.a.). Îl citează pe Fejer: 'Giorgio Fejer con ii
suo Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis ... , in 43 volumi stampati a
Buda tra 1829-1844, e le pubblicazioni di Theiner dei documenti riguardanti la storia
dell'Ungheria, aprirono le strade della conoscenza sull'argomento' (Premessa, p. 16). Dar
harnicul bibliotecar al Universităţii Regale de Ştiinţe din Budapesta transcria cu zel
documente găsite în colecţiile unor iezuiţi faimoşi, dintre care la loc de frunte se situau
Collectio Hevenesiana, Collectio Kaprinayana şi Collectio Prayana. Or, Hevenesi, care a
fost şi rector al Academiei iezuite de la Tymavia, a fost alimentat cu cronici, relationes şi
documente de nimeni altul decît de sfătosul şi cultul castrensis capellanus de la Bistriţa,
apoi de la Braşov şi în fine, după 1701, şi de la Cluj (unde a şi murit în 1715, în acelaşi an
în care se stingea şi Hevenesi), adică de Rudolph Bzenszky S.I.. Este evident că, cu mult
înainte de apariţia operei lui Benko sau a lui Farkas Bethlen, acesta compunea o operă Ia
care a lucrat cu acribie de la venirea sa în Transilvania (1688, Bistriţa) şi până în 1699,
când a făcut cadou (pro strena novi anni) tovarăşilor săi veniţi în Transilvania
(commilitonibus in Transylvaniam advenis) istoria antieretică a Transilvaniei, o operă cu
adevărat scrisă în spirit tridentin, care sintetizează într-un plan organic, bine gândit de
iezuit ('Bene qui distinguit, bene docuit', îi plăcea acestuia să spună) toate scrierile
istoriografilor latini şi germani pe care le-a găsit în Transilvania, adăugând documente
găsite de el şi informaţii datorate experienţei directe. Răzbat din paginile inspirate ale
acestei opere ecourile controverselor şi polemicilor purtate în spirit tridentin (legate în
principal de 'Cena Domini', dacă este nevoie ca transubstanţierea să se facă sub cele două
specii, adică trebuie să se acorde 'ii calice ai laici', de caracterul sacrificial al celei de-a
doua părţi a liturghiei, de cultul şi comuniunea sfinţilor şi lupta eroică a misionarilor
iezuiţi din Transilvania, precum şi persecuţiile la care au fost supuşi. În paralel, se
desfăşoară sub ochii noştri seculara istorie a Transilvaniei, atât cea laică cât şi cea
eccleziastică. ln somma, o sursă demnă de luat în seamă.
De asemenea, o problemă esenţială care apare la Bzenszky şi care ar fi trebuit
neapărat să apară şi în paginile studiului lui Lucian Periş este aceea legată de Index
librorum prohibitorum, care, de fapt, n-a mai putut fi soluţionată în sesiunile conciliului
ecumenic tridentin, fiind relegată Papei Pius al IV-iea pentru soluţionare, în sensul unor
nuanţări, pentru că în forma în care era redactată această listă era greu de acceptat chiar şi
de cei mai zeloşi catolici: ea condamna la ardere pe rug toate cărţile tipărite de protestanţi.
Bzenszky ne prezintă câteva decrete emise de primaţii catolici ai Ungariei şi de rege
privind arderea pe rug a cărţilor luterane, mai ales la Sibiu, în piaţa publică, cărţi care n-au
mai fost arse datorită evenimentelor de la Mohâcs din 1526. Dar acest război cultural
interconfesional a continuat şi pe parcursul secolului al XVII-iea, incluzând şi lupta pentru
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calendarul gregorian, care a şi fost introdus parţial în Transilvania. Privită în acest context
istoric îndelungat, arderea cărţilor iezuiţilor în timpul revoltei unitariene din 1603 de la
Cluj capătă dimensiuni şi valenţe noi. La care trebuie să adăugăm şi cruzimea ieşită din
comum a generalului Basta, care a crucificat pe făptaşi de-a lungul uliţei principale a
Clujului (Uliţa Lupului), faptă reprobată la acea vreme şi de părinţii iezuiţi, care au
preferat să plece capetele decât să privească spectacolul insolit care li se oferea şi care
venea parcă din negura timpurilor antice, amintind de cruzimea generalilor romani, care se
considerau stăpânii lumii, renăscuţi parcă acum în răzbunătorul braţ secular cezarocrăiesc.

În fine, o privire mai atentă asupra indicelui din primul volum al operei lui
Nilles: 'Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis in terris Coronae S.
Stephani', Oeniponte, 1885, p. LVII, ar fi stabilit filiaţia justă între lucrări în aparenţă de
sine stătătoare care tratează istoria Companiei lui Isus: 'Nicolaus Orlandini conscripsit
praestantissimam: Historiam Societatis Jesu (1615), quam Franc. Sacchini continuaverit et
post eum Josephus Jouvency usque ad an. 1616 deduxit. Exinde Jouvency continuavit Jul.
Caesar Cordara historiam sui ordinis usque an. 1625, Romae 1750'.
III. I La nivelul formei, în ciuda unei exprimări elegante şi cursive, în italiană (nu
autorului de a folosi această limbă, promotoarea unei mari culturi,
care face cinste cui o foloseşte) se strecoară unele greşeli, mai mult sau mai puţin bizare:
comentăm opţiunea

III. 1.1 În 'Presentazione', la pagina 9, apare adjectivul indiscutabile, în loc de
indiscutibile; la pagina 1O apar, alături de sintagma greşită riguardante alia Transilvania,
cu alia de prisos, câteva cuvinte accentuate în mod impropriu: attraverso, qu<ilche,
supremaz{a. Tot la pagina 10, dezacordurile se ţin lanţ: qu<ilche aspetti, în loc de qualche
aspetto, malgrado le diverse necessitudine, le espulsione, în loc de malgrado le diverse
necessitudini, le espulsioni. La pagina I I se foloseşte incorect conjuncţia condiţională si
în loc de se: 'si prendiamo in considerazione la politica de <sic!> fronte ai romeni
ortodossi'. De asemenea, apare din nou un cuvînt accentuat bizar: mantenere. La pagina
12, G. Buitul este un gesuito rumeno, nu un gesuita rumeno, iar ambiente este accentuat
greşit, la fel ca şi intesa şi prest{gio. De asemenea, este prezent dezacordul: 'per i futuri
tentativi meno parochiale', în loc de 'per i futuri tentativi meno parochiali'. În fine, la
pagina 13, terreno şi congiunttira poartă accente inutile.
La pagina 132 (Capi tolo se sto) apare incredibila sintagmă 'si dovevano occupare
anche con delia cura spirituale' (era suficient colia cura spirituale), iar la pagina 138
(acelaşi capitol): 'E tutto questo succede net mentre i predicatori tuonavano dai pulpiti
contro I' idolatria papista', cu un nel care dă dureri de cap.
IIl.1.2 Unele greşeli, la nivelul formei, se datorează, evident, scăpărilor tehnoredactorului. La pagina 7: 'per la storie religiosa', în loc de 'per la storia religiosa'; notele
de la 14 la 19, ar trebui renumerotate de la 15 la 20 (pagina 20); la pagina 41: gemerale, în
loc de generale; la pagina 45: 'del vecovo' în loc de 'de! vescovo'; la pagina 54: 'maetro
di retorica' în loc de 'maestro di retorica'; la pagina 56, nota 41: quibus quibus repetat
inutil; la pagina 99 se repetă non poche; pagina 102: se repetă inutil alrticolul hotărât
masculin singular il; la pagina 114: rome-na, în loc de romena; pagina 137: apposta, în
loc de apposto; la pagina 144: furono furono, repetare inutilă; la pagina 159: 'dagi
arcidiaconi', în loc de 'dagli arcidiaconi'; la pagina 160: 'fre le quali', în loc de 'fra le
quali'; la pagina 163: 'appena per appena un anno', primul appena este inutil; la pagina
164: nochi, în loc de nonche.
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IIl.2 Inconsecvent şi ezitant se arată, pe alocuri, autorul în alegerea formei unor
nume proprii: complet greşit apare numele părintelui Pietro Maggiori, care la Lukacs este
latinizat sub forma Maiorius, nu Maiorus! Giacomo Elek nu este corect, pentru că nu Elek
este numele de familie al autorului celebrului 'Kolozsvari Okleveltar', ci ... Jakab, Elek
fiind un prenume specific maghiar. La fel, prenumele lui Vencel Bir6 este Vencel (adică
Vincenzo) şi nu Bir6: de aceea, numele lui trebuie trecut corect la litera B, în indicele
alfabetic, nu la V! Pe fratele ex-premierului italian Romano Prodi îl cheamă Paolo Prodi,
nu Pietro Prodi. El este autorul unei cărţi de referinţă: 'li sovrano pontefice', Bologna, II
Mulino, I 982. Pe Fra Gasparo de Noto l-am numi, probabil, mai bine Gaspare de Noto,
ţinând cont de faptul că forma latină a prenumelui este Gaspar (declinarea a III-a). De
asemenea, este inutil să lăsăm terminaţia latinească -us la anumite nume proprii, care
trădează apartenenţa etnică a posesorului lor: Baltasare Gerochi, nu Gerochius; Johann
Ruchard, nu Ruchardus; Michael Kager, nu Kagerus etc. etc ..

IIl.4.1 În ceea ce priveşte indexul alfabetic al operelor tipărite pe care le-a folosit
autorul în alcătuirea studiului său, acesta suferă de numeroase stângăcii, mai ales prin
prisma redactării titlurilor operelor latineşti şi a filiaţiei autorilor. Ar exista o structură
orientativă în formula 'Bod, Petri: Historia Hungarorum ecclesiastica, tom. I, lib. II,
Lugduni-Batavorum, I 888'. Deci: numele de familie al autorului, în forma modernă,
nelatinizată (Bod), urmat de virgulă, apoi se pune prenumele autorului latinizat la genitiv
singular (Petri), după care se pun două puncte <:>; urmează titlul lucrării în limba latină,
cu caractere italice (Historia Hungarorum ecclesiastica), după care, precedate de virgulă,
se indică volumele (torni) şi cărţile (libri), despărţite între ele de virgulă; la urmă, după
virgulă se precizează locul apariţiei, la locativ (singular), sau ablativ (plural) şi anul
apariţiei (de obicei cu cifre romane), despărţite între ele prin virgulă (Lugduni-Batavorum,
I 888). Se poate întâmpla ca şi numele de familie să fie latinizat (Toppeltinus): în această
situaţie, se pune la genitiv singular şi numele de familei (Toppeltini). Prin urmare, corect
ar fi să găsim 'Balasfi Thomae (nu Thoma): Christiana responsio ad libellum

calvinisticum Alberti Molnar Hungari, Paedagogi Oppenhemiensis: In quo et Secularis
Concio Abrahami Sculteti Calvinistae Praedicantis (nu Praedicanti, cum apare în Index)
ex Germanico Idiomate in Hungaricum versa est, Et Sacrosancta (nu Sacrosanta!) B.
Virginis Aedes Lauretana. Idoli Lauretani convicio blasphemata, Viennae Austriae, Anno
MDCXXI'. Dacă sunt indicate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, se reia în mod corect
numele acestuia prin pronumele idem, dar nu la nominativ ci la genitiv singular: eiusdem.
Or, găsim: 'Idem: Castigatio Libelli Calvinistici cui Titulus est: Machiavellizatio, quem

calvinista quidem praedicans, responsi nomine ad Secretissimam lnstructionem GalloBritanno-Batavam, Friderici V. Comiti Palatino Electori datam, Viennam Austriae misit,
et vulgavit. Castigatus a Thoma (nu Thomas!) electo Episcopo (nu Episcopalo!) Boznensi
(nu Boznense!), Praeposito Posoniensi (nu Posoniense!), Augustae (nu Augustam!)
Vindelicorum, MDCXX'. La fel ar fi trebuit să se procedeze şi pentru Bellarmino
Roberto, Belleczi Petrus S.I. etc., unde s-ar fi cuvenit să apară Bellarmino, Roberti;
Belleczi, Petri S.I. etc .. Dacă punerea la N. a prenumelui n-ar constitui o greşeală prea
gravă, ci mai degrabă o adaptare a posteriori la stilul modern, în schimb citarea operelor
cu numele autorilor în ablativ este de neconceput. Or, găsim numeroase astfel de exemple
în indicele bibliografic. E.g.: 'Bethlenio, Joanne <sic!>: Rerum Transylvaniae libri
quatuor continens <sic!> Res gestae <sic!> Principum ejusdem, ab anno 1629 usque ad
1663, Amsterdami <sic!>, MDCLIV', cînd de fapt, corect ar fi fost: 'Bethlenii, Joannis:

Rerum Transylvaniae libri quatuor continentes Res gestas Principum ejusdem, ab anno
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1629 usque ad 1663, Amstelodami, MDCLIV'. Şi mai greşit este citat Inchoffer, a cărui
nume de familie, corupt, este pus la cazul ablativ, prenumele la nominativ <?!>, iar titlul
operei apare în cazul ablativ: 'Inchoffensi, Melchior: Annalibus Ecclesiasticis Regni
Hungariae, Romae, 1641 <sic!>', în loc de 'lnchoffer, Melchioris S.I.: Annales
Ecclesiatici Regni Hungariae, Romae, 1644'. Tot la ablativ apare şi numele lui Laurentius
Toppeltinus din Mediaş: 'Toppeltino de Medgyes, Laurentio: Origines et occasus
Transylvanorum se <sic!> erutae Nationes Transsylvaniae, eorumque ultimi temporis
Revolutiones, Historica Narratione breviter comprehensae, Lugduni, MDCLXVII', în loc
de 'Toppeltini de Medgyes, Laurencii: Origines et occasus Transsylvanorum et erutae
Nationes Transylvaniae, eorumque ultimi temporis Revolutiones, Historica Narratione
breviter comprehensae, Lugduni, MDCLXVII'.
111.4.2 Suferinţa cea mai mare a lucrării apare la redarea pasajelor din
documentele latineşti, mai puţin când acestea sunt reluate din ediţii tipărite, mai mult cînd
avem de-a face cu documente transcrise după original (mai ales cele din Austria 20,
ARSI).
III.4.2. I La pagina 33 este citat un pasaj dintr-un document din 15 aprilie 1602,
prin care se acorda iezuiţilor din Alba Iulia stăpânirea moşiilor Sânbenedic, Tăuţ, Ampoiţa
şi Gaida de Jos, din comitatul Alba, şi Vorumloc, în ţinuturile săseşti, lângă Mediaş:
documentul publicat în 'Jezsuita okmanytâr', 1/1, pp. 109-110, cuprinde participiile
congerentes et accumulandas, şi nu congruentes et accumulendes: primul ar fi absurd,
prin înţelesul său, iar al doilea este greşit ca formă. La pagina 57, nota 55, este citat un
pasaj din alt document (Alba Iulia, 16 aprilie 1602), tot din 'Jezsuita okmanytar', 1/1, p.
111, în care, în loc de 'bonorum episcopalium Transylvaniensium'. cum ar fi corect, apare
'bonorum episcopalium Transylvaniensis', ceea ce constituie un dezacord evident în
număr; iar în loc de Medgyes apare greşit Midgyes; în fine, per ansamblu, citatul este
impropriu decupat, terminându-se inutil cu Sigismundus, care nu-şi avea rostul în frază.
Greşeli de limbă apar şi în redarea unor pasaje din opera lui Tamăs Balăsfi:
'Castigatio Libelli Calvinistici cui Titulus est: Machavellizatio ... ', la pag. 90, nota 58:
censes, în loc de censos; Caesaris Romanis, în loc de Caesaris Romani; pasajul nu este
corect decupat, terminându-se brusc, fără finalizare. La pagina 90, nota 59: litterio, în loc
de litteris; ex multos, în loc de ex multis. Şi lista ar putea continua, în acest caz
impunându-se redactarea unei liste de errata, în urma colaţionării cu pasajele din operele
tipărite citate.
IIl.4.2.2 Mai grave sunt lucrurile atunci când Lucian Periş se învredniceşte să
transcrie pasaje direct din sursa de bază, în principal din ARSI, Austria 20. Bunăoară, la
pagina I 00, el citează din Austria 20, f. 2 l 5r, transcrifnd (cu întregirea prescurtărilor!):
'Propter humanus respectus et quia orationibus nos non capit', în loc de 'Propter
humanu<m> respectu<m> et quia orationibus nos non capit'.
Într-un loc (pag. 106, nota 43), el chiar recunoaşte că: 'La difficolta delia
scrittura nel testo dell' Austria 20 (f. 223r-v) fa impossibile determinare se si tratta di un
apostolato di Buitul a Haţeg, oppure a Nădrag'. La pagina 147, nota 13, în pasajul din
ARSI, Austria 20, f, 360 r-v, apare transcris 'plebeior (fără întregirea prescurtării) ani mos
(probabil greşeală de tipar!) subintraret', în loc de 'plebeior<um> animos subintraret'. De
asemenea, semne de întrebare se ridică în privinţa transcrierii corecte din pasajul citat din
ARSI, Austria 20, 360r: ' ... Sed habentur cum Rustici, nisi se aliqua solutione redimant a
laboribus consuetis Rusticani. Ex hac natione constat potiori ex parte Civitas Karansebes
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af fines TransylvaniaeTurciam et Transalpinam valachiam <?!>sita ... '. La pagina 147,
nota 22, în pasajul din ARSI, Austria 20, f. 362v., corect ar fi Litanias nu Litaniae! la
pagina 148, nota 52, în formula de adresare a Papei Clemens al X-lea către episcopul de
Corona (ASV, Secret. Brevi; 1505, f. 79) apare greşit 'Episcopo Coronenses', în loc de
'Episcopo Coronensi'. În fine, alte pasaje, care ar trebui să fie supuse unei operaţii de
colaţionare severe şi apoi introduse în errata, ar mai fi şi la pagina 169: ARSI, Austria 20,
f. 336r; ARSI, Austria 20, f. 338r; pagina 170, ARSI, Austria 20, f. 339r (nota 35:
probabil cel mai plin de erori de transcriere) etc. etc ..
AI mai fi de spus, ca o observaţie generală, valabilă pentru toate textele
transcrise, că s-ar fi impus în prealabil adoptarea unui set de norme de transcriere care să
permită uniformizarea grafică şi claritatea mesajului textelor transcrise.
IV Considerând aspectele enumerate mai sus doar simple scăderi (ele oricum nu
o pondere mare în economia lucrării), reţinem ca bună imaginea de ansamblu a
lucrării, remarcabilă, de altfel, prin ţinuta ştiinţifică şi prin eleganţa prezentării. Sub
aspectul ţelului propus şi al utilităţii, studiul lui Lucian Periş şi-a atins fără doar şi poate
cu prisosinţă ţinta: 'Per capire di piu l'importanza del movimento ecclesiale in
Transilvania e Moldavia de! Seicento, bisognierebbe fermarsi sulla questione di quello che
e poi diventato l"'illuminismo confessionale" nato in Transilvania, in seguito all'unione
operata tra 1697-1700 dai romeni ortodossi con Roma. II XVII secolo va analizzato
storicamente con le categorie preesistenti nell' epoca seicentesca e dunque, ii nostro
studio potrebbe presentare un interesse per coloro che vorebbero capire meglio l'ulteriore
sviluppo confessionale delia Transilvania' (Conclus_ione, p. 206).
Desigur, această lucrare este departe de a constitui o sinteză finală într-o
disciplină particulară a istoriei, care se află încă la început de drum, dar este cu atât mai
valoroasă cu cât era aşteptată cu însetare să umple un gol istoric şi a deschide porţi de
multă vreme închise. Acest studiu se constituie totodată într-o operă deschisă, pasibilă de
perfecţionare şi aptă de a fi continuată. O spune chiar autorul: 'Lo studio, con tutto ii
gama di documentazione offertagli dai contributi antichi e moderni, încontra i rischi de!
pionierato in un argomento appena sfiorato nella storiografia ed e tuttavia passibile di
subire eventuali cambiamenti. Questo avvera soprattuto net campo delia critica testuale,
tenendo conto delia djspersione delie fonti e delia loro scarsita per certi periodi del
Seicento' (Premessa, p. 17). Parafrazând, deci, pe sfătosul padre Bzenszky, vom spune şi
noi: 'Laetabere eum, Catholice Lector et vale!'.
ocupă

Vasile Rus

Thomas Năgler, Românii şi saşii până la 1848 (Relaţii economice, sociale şi
politice), Editura Thausib, Sibiu, 1997, 391 pag. + Provenienţa şi lista ilustraţiilor +
Indice de nume proprii + 16 planşe.
În contextul peisajului istoriografic transilvănean actual, orice demers cu valenţe
referitor la epoca medievală, se constituie într-o întreprindere temerară,
riscantă chiar. Pe aceste coordonate, iniţiativa lui Th. Năgler, merită subliniată şi, în bună
măsură, apreciată. Din această perspectivă, intenţia noastră este de a încerca o serie de
consideraţii cu privire la segmentul acestui volum care acoperă perioada de până la epoca
Principatului autonom, inclusiv.

de

sinteză,

https://biblioteca-digitala.ro

346

Recenzii

Lucrarea debutează cu un Cuvânt înainte în care autorul prezintă pe scurt
tematica supusă cercetării în cadrul volumului, specificând faptul că aceasta reprezintă
una selectivă, din perspectiva globalităţii raporturilor româno-săseşti. Astfel, după cum
rezultă şi din subtitlul volumului, Th. Năgler îşi propune (în ceea ce priveşte segmentul
cronologic care ne interesează) prezentarea relaţiilor româno-săseşti, din punct de vedere
al raporturilor social-politice şi economice, într-o abordare cronologică tripartită - a)
perioada secolelor XII-XIV; b) perioada secolelor XV-XVI (până la momentul
1541/1542) şic) perioada Principatului autonom al Transilvaniei (1542 - 1689).
Primul capitol, cu caracter introductiv, intitulat Românii şi saşii în primele secole
de convieţuire, este divizat la rândul său în trei subcapitole. Cel dintâi se referă la
populaţia românească a Transilvaniei din perioada premergătoare venirii saşilor. În fapt,
autorul realizează o succintă istorie a Transilvaniei, din epoca post-romană până în
momentul primelor colonizări germane. Din nefericire şi el cade în capcana discuţiilor
legate de prioritate-autohtonie/continuitate în aceste zone, accentuând un tip de discurs
istoric care favorizează perpetuarea unor istorii paralele pentru spaţiul Transilvaniei. În
încercarea de a argumenta aceste teze, autorul recurge la formulări şi raţionamente, în
unele cazuri, exagerate: " ... stadiul deosebit de înaintat în care se afla societatea locală în
perioada primelor contacte cu slavii"; "Tendinţa de uniformizare a civilizaţiei materiale
(ceea ce înseamnă implicit şi a celei spirituale)" - o asociere extrem de riscantă(!), " ... pe
întreg spaţiul locuit de români, reprezentat apoi în mare parte de cultura de tip Dridu (sec.
IX-XI) ... "; " ... la Ocna Sibiului predomină formele osteologice de tipul Europei
Răsăritene, pe când la Guşteriţa, ar domina tipul mediteranoid, adică românesc
[completarea autorului]". În finalul subcapitolului sunt prezentate pe scurt primele
colonizări germane în Transilvania. În ansamblul său, acest subcapitol are o relevanţă
minoră în economia lucrării, practic neexistând legături între acesta şi subiectul declarat al
cărţii!

Cel de-al doilea subcapitol îşi propune· studierea realităţilor politice şi a
administrative la români şi saşi, în contextul interacţiunii acestora, pe
parcursul primelor două secole de convieţuire. În prima parte este discutată problema
colonizării germanilor în Transilvania, făcându-se în pemanenţă raportări, în mod firesc,
apreciem noi, la celelalte populaţii ale Transilvaniei, în principal la rolul maghiarilor sau
cel .il secuilor.
Autorul identifică drept prima menţiune a unor raporturi politice şi administrative
între saşi şi români, o mărturie de la 1250, cu referire la un episod derulat în anul 121 O
(1213, după alte surse), când, oastea maghiară, condusă de comitele Ioachim de Sibiu,
având în componenţă saşi, români, secui şi pecenegi, îl ajută lângă Vidin, într-un conflict
armat, pe ţarul bulgar Borilă Asan. Acest moment se constituie însă, în opinia noastră,
într-o simplă participare la un conflict armat, în cadrul oştirii Regatului Ungar, a
reprezentanţilor populaţiilor "principale" existente în acel moment în partea central-sudestică a Transilvaniei. Însăşi formularea - "raporturi politice şi administrative între români
şi saşi", este una discutabilă, întrucât din acest punct de vedere, relaţiile saşi-români,
teoretic nu sunt posibile; raporturi de acest gen se stabilesc între puterea centrală
(regalitatea maghiară) şi noii colonişti, românii, prin statutul lor, neconstituind parte activă
în acest tip de relaţii.
Subcapitolul referitor la relaţiile economico-sociale dintre români şi saşi în
secolele XII-XIV, sugerează o analiză pertinentă a două sisteme care intră în contact, cel
german, din zona de origine a primilor colonişti, bine cunoscut de către autor, respectiv
cel autohton. În ceea ce priveşte urbanizarea Transilvaniei, Th. Năgler afirmă că aceasta
" .. .în parte începuse anterior ... ", iar " .. .în parte s-a desfăşurat şi fără germani...", aceştia
organizării
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contribuind doar la accelerarea procesului. Este destul de greu de acceptat o astfel de
supoziţie, cu atât mai mult cu cât ne raportăm la perioada secolelor XII-XIV; în virtutea
datelor arheologice şi documentare existente până în prezent, se poate afirma că cel mult
în momentul sosirii germanilor, în Transilvania existau în mod cert şi aşezări mai
evoluate, a căror structură (uneori şi conjunctură economico-geografică) a permis noilor
colonişti iniţierea procesului de urbanizare propriu-zisă. Pentru perioada secolelor XII,
respectiv mijlocul secolului al XIV-iea, nu sunt identificate mărturii directe ale contactelor
de natură socio-economică între români şi saşi, însă, cum şi autorul o afirmă, acestea
trebuie să fi existat, chiar dacă doar într-un stadiu incipient.
Cel de-al doilea capitol, intitulat Românii şi saşii în secolele XV-XVI, discută
situaţia social- economică, respectiv relaţiile politice între români şi saşi, practic, de la
sfârşitul secolului al XIV-iea, până în deceniul V al secolului al XVI-iea.
Autorul, probabil în intenţia de a da un caracter sintetic acestor pagini, ajunge, în
unele cazuri, la un grad prea mare de generalizare a discursului: " ... din Transilvania se
exportau dincolo de Carpaţi produse ale meseriaşilor, în timp ce din Moldova şi Ţara
Românească se aduc în Transilvania mai ales mărfuri rezultate din agricultură şi din
creşterea vitelor." Această perspectivă, proprie marii majorităţi a istoriografiei româneşti
cu privire la Evul Mediu, alături de teoria "rolului complementar" al economiilor celor
două ţări româneşti, raportate la cea a Transilvaniei, este necesar, în noul context
istoriografic, a fi rediscutată, în funcţie de zone şi etape cronologice clar delimitate! Pe de
altă parte, plecând de la un caz particular - doi negustori, Ravel Hanăş şi Cârstea din
Râşnov, "un negustor român şi un sas din aceeaşi localitate", solicită şi obţin privilegii
comerciale de la domnul Ţării Româneşti, Radu Praznaglava - autorul concluzionează că
"existau interese economice similare ale întregii comunităţi din Ţara Bârsei"!
Din perspectivă socială, raporturile româno-săseşti surprinse, sunt cele din
interiorul Transilvaniei, fiind discutate în principal acţiunile saşilor în cadrul răscoalei de
Ia Bobâlna. Existenţa acestor relaţii este o realitate unanim recunoscută, însă, intenţia
autorului se pliază pe accentuarea în permanenţă a faptului că raporturile româno-săseşti
au fost convergente, iar interesele, în majoritatea cazurilor, comune, cu rare sincope cu
caracter accidental. Şi în acest caz concluzia autorului este mult prea tranşantă, dacă avem
în vedere în principal raporturile economice (dar şi cele politice sau sociale) între saşi şi
români, pe segmente cronologice clar conturate.
În cadrul paginilor dedicate relaţiilor politice româno-săseşti, autorul realizează
în fapt istoria politică a Transilvaniei începând cu sfârşitul secolului al XIV-iea, relatând
raporturile politice între Regatul Ungariei şi Ţara Românească în contextul ofensivei
otomane. O perspectivă interesantă în cadrul acestui subcapitol este evidenţiată de către
autor prin sublinierea rolului politic al Braşovului (potenţat în mod evident de interesele
sale economice şi comerciale la sud de Carpati), în contextul relaţiilor deja menţionate,
între Regatul Ungariei şi Ţara Românească.
În fine, cel de-al treilea capitol, intitulat Relaţiile româno-săseşti în epoca
Principa.tului Transilvaniei (1542-1689 ), prezintă relaţiile economice, situaţia socială şi
raporturile politice româno-săseşti, în contextul dominaţiei otomane asupra Transilvaniei.
În plan economic colaborarea cunoaşte o intensificare, crescând şi procentul cazurilor de
coabitare a comunităţilor săseşti şi româneşti în cadrul aceloraşi sate, cu repartizarea
echitabilă a privilegiilor şi obligaţiilor. Din punct de vedere social autorul surprinde
modificările de structură din Transilvania secolului al XVII-iea, schimbări care afectează
în egală masură toate etniile ardelene. Analiza raporturilor româno-săseşti, din această
perspectivă, capătă consistenţă doar printr-o permanentă raportare, în principal, Ia relaţiile
maghiaro-săseşti, respectiv Ia cele româno-maghiare, evidenţiind încă odată necesitatea
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unei perspective plurietnice şi multiculturale în cercetarea istorică cu referire la
Transilvania. Referitor la relaţiile politice, pentru această perioadă, autorul admite că
această analiză se pretează în principal la raporturile saşilor cu statele româneşti
extracarpatice (cu quasi-excepţia notabilă reprezentată de momentul Mihai Viteazul),
românii ardeleni fiind lipsiţi de orice rol politic în Transilvania. Aceste raporturi
reprezintă în fapt analiza poziţiei comunităţilor săseşti (în principal a oraşelor) - în
ansamblul lor ori individual, în contextul permanentelor confruntări dintre habsburgi şi
otomani pentru dominaţia Transilvaniei. Pe aceste coordonate sunt surprinse raportările şi
relaţiile efective ale saşilor cu cele două ţări româneşti extracarpatice şi, în mai mică
măsură, cele cu românii ardeleni.
Lucrarea lui Th. Năgler, respectiv segmentul referitor la epoca medievală,
evidenţiază momentul actual al scrisului istoric românesc, respectiv unul de "tranziţie
istoriografică". Volumul, căruia îi lipseşte o prezentare a izvoarelor şi a bibliografiei
generale utilizate, nu propune o analiză coerentă, întemeiată pe o metodologie elaborată.
Discursul istoric este mai degrabă unul descriptiv-evenimenţial, interpretarea fiind în
unele cazuri doar punctuală, ori dimpotrivă, asociată unui grad prea mare de generalizare.
În funcţie de aspectele studiate - politic, social sau economic, autorul se referă,
preferenţial, fie la relaţiile saşilor cu românii ardeleni, fie la cele ale oraşelor săseşti cu
teritoriile extracarpatice (cu predilecţie la cele cu Ţara Românească). Lipsa unor delimitări
clare (de altfel fundamentale în acest context) între raporturile saşi/români ardeleni,
respectiv saşi/ţările române, vine, probabil, în întâmpinarea uneia dintre tezele principale
ale cărţii - unitatea acestor raporturi, complementaritatea lor, permanenta colaborare între
români şi saşi (îndeosebi în plan economic).
Nivelul abordării, sugerat de titlul volumului, respectiv unul restrâns la
raporturile româno-săseşti, este depăşit prin permanenta raportare la celelalte etnii ale
Transilvaniei - maghiari şi secui, în principal, fapt ce relevă (dacă mai era nevoie), că,
pentru o încercare de sinteză a istoriei Transilvaniei (indiferent de tema abordată), este
necesară, aşa cum am amintit deja, o perspectivă plurietnică şi multiculturală.
În ansamblul său, segmentul referitor la epoca medievală din lucrarea lui Th.
Năgler reprezintă un câştig, demersul autorului, unul dintre cei mai reputaţi specialişti ai
istoriei saşilor din Ardeal, fiind unul meritoriu, având în vedere lacunele mari existente în
istoriografia cu referire la Transilvania.
Din păcate însă, volumul reflectă, aşa cum am remarcat anterior, realitatea
istoriografiei româneşti actuale, ca fenomen global (cu puţine excepţii notabile), respectiv
nevoia stringentă a acesteia de se autodefini, prin renunţarea Ia tarele moştenite de la
scrisul istoric marxist-leninist (printr-o selecţie atentă, realist şi profesional gândită şi
aplicată!) şi, prin conturarea unor abordări modeme, dar în acelaşi timp eficiente (!),
conforme specificului acestor spaţii.
Cosmin C. Rusu
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