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Transilvania în cărţile spaniole din Biblioteca 
Batthyaneum (secolele XVII-XVIII)

Ş t e f a n  T R I F  ( S TA N C I U )
Biblioteca Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Şcoală doctorală, domeniul Istorie
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În colecţia de carte spaniolă din cadrul Bibliotecii 
Batthyaneum am identificat zece lucrări care, în 
paginile lor, cuprind diverse informaţii (sumare) despre 
Transilvania şi locuitorii ei. Ca perioade cronologice 
aceste referiri se întind din perioada provinciei romane 
Dacia, din vremea lui Traian, până la sfârşitul secolului 
al XVII-lea. Informaţiile au un conţinut divers, 
întrepătrunzându-se ştiri din domeniile religiei cu cele 
istorice, geografice sau din categoría ştiinţelor auxiliare 
ale istoriei, ca medalistica. Urmărim în prezentarea 
noastră atât identificarea modului prin care aceste cărţi 
au ajuns în Biblioteca episcopului Ignác Batthyány, dar 
şi caracterul obiectiv sau subiectiv al informaţiilor de 
natură istorică pe care aceste cărţi le oferă.

O  primă exemplificare o constituie lucrarea de 
sinteză, în cincisprezece volume, cu titlul Historia 
General de la Iglesia desde su fundación, hasta el presente 
siglo, care îl are autor pe Abatele Choisy. Între aceste 
volume ne-a atras atenţia, în primul rând, volumul IV, 
în care se fac referiri la provincia Dacia şi informaţiile 

aferente secolului al IV-lea. Lucrarea a fost tradusă din 
limba franceză în limba spaniolă, de Estevan Gazan, 
şi publicată la tipografia lui Antonio Perez de Soto, 
din Madrid, în anul 1754. O ipostază interesantă 
este cea care redă situaţia politică dificilă a Imperiului 
Roman de Răsărit, în anul 379, când pe tron s-a urcat 
împăratul Theodosiu. Provinciile Tracia, Dacia şi Iliria 
sunt prezentate ca fiind expuse năvălirilor populaţiilor 
barbare, mai ales după moartea împăratului Valens şi 
retragerea armatei sale: La muerte de Valente, y entera 
derota de su Exercito, dexaron expuestas la Tracia, Dacia, 
è Illiria1. Avem narată o secvenţă istorică din perioada 
de triumf al Creştinismului în Imperiul Roman, atunci 
când cei doi fii ai împăratului Iovian (363-364) au 
împărţit Imperiul Roman, atribuind conducerea, în 
partea de Răsărit lui Valens, iar în partea de Apus lui 
Valentinian2. În Răsărit, lui Valens i-a urmat Teodosie 
I (379-395), care pe lângă dezideratele de factură 
religioasă3 s-a preocupat şi de apărarea frontierelor în 
faţa năvălitorilor barbari4, care ameninţau Imperiul 
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dinspre zonele învecinate. În volumul al XV-lea din 
aceeaşi lucrare, în capitolul treizeci şi şase se relatează, 
în contextul evenimentelor militare din anul 1683 
dintre cele două Imperii Otoman şi Habsburgic, 
numirea de către turcii ca principe al Transilvaniei şi 
rege al Ungariei pe contele Emeric Thököly, după ce 
Mihai Apafi murise: Deseaban aprovecharse los Turcos 
de la Rebelion de Ungrìa, declarando al Conde Thekeli, 
Rey, y Príncipe de Transilvania, después de muerto 
Miguèl Apafi. Habia atraído Thekeli à su Partido todos 
los Malcontentos de Ungría, casandose con la viuda 
del Principe Ragoski, hija del famoso Conde de Serin5. 
Este redată situaţia dificilă de menţinere a autonomiei 
Principatului Transilvaniei în faţa expansiunii în 
creştere a Habsburgilor şi măsura pe care a luat-o 
vizirul Kara Mustafa de susţinere a lui Thököly în 
fruntea Principatului, pe care vizirul o vedea drept o 
zonă tampon6. După ex-librisul de pe copertă, ambele 
volume sugerează locul de provenienţă al cărţii, şi 
anume colecţia cardinalului de la Viena Christophor 
Migazzi, pe care episcopul Ignác Batthyány a 
cumpărat-o7. 

O lucrare în care se prezintă viaţa şi activitatea mai 
multor sfinţi care au călătorit în Europa, Asia şi Africa şi 
al cărei semnatar era Fray Luys de Urreta (1588-1635), 
apărea la Valencia, în anul 1611, cu titlul Historia de la 
Sagrada Orden de Predicatores, En los remotos Reynos 
de la Etiopia. În primul capitol se vorbeşte despre Bula 
primului Papă al ordinul dominican8, Inocenţiu al V-lea 
(ianuarie-iunie 1276), el fiind cel care a dat dreptul 
dominicanilor să predice în toate regatele şi naţiunile 
care se aflau sub ascultarea Papei. Între acestea erau 
menţionate şi regatele valahilor şi nestorienilor; Esta 
Bulla de Innocentio se corobora por un Breue autentico 
del Sumo Pontifice Nicolao Quarto, despachado el año 
1288. cuyo principio es. Cum sit hora diei undécima. 
Donde dice el Pontifice que los religiosos Dominicos 
yuan predicando por todos los reynos y naciones que 
nombra Innocentio, y añade el reyno de los Valakos, y 
de los Nestorianos9. Prevederile Papei Inocenţiu au fost 
preluate de către Papa Nicolae al IV-lea (1288-1292), 
în anul 1288. Relevanţa acestei informaţii este cu atât 
mai mare cu cât perioada menţionată în carte descrie 
o Transilvanie aflată în relaţii cu Scaunul Pontifical. Și 
asta cu atât mai mult cu cât ştim că între anii 1210-
1223, cistercienii erau deja prezenţi în Transilvania, la 
Cârţa, iar după 1234 misionarii dominicani  au ajuns 
în Transilvania şi chiar în afara limitelor teritoriale ale 
acesteia10.

O altă informaţie despre regiunea Transilvania ne 
parvine dintr-o lucrare biografică a Papei Pius al V-lea 
(1566-1572) semnată de Antonio de Fuenmayor, 
apărută în Madrid, în anul 1639. În capitolul al VII-
lea se menţionează atenţia şi rolul pe care acest Papă 
le-a acordat rugăciunii în biserică, dar şi enumerarea 
unor sfaturi sau descrierea unor fapte desfăşurate, 

atât în Italia, Germania, Spania, dar şi în regiuni 
mai îndepărtate precum Ungaria, Polonia, Prusia, 
Transilvania, Moscova, Orient, Cipru sau Indiile 
Occidentale11. Perioada de pontificat a Papei Pius al 
V-lea coincidea în Transilvania cu o perioadă extrem 
de zbuciumată pentru confesiunea catolică, ca urmare 
a extinderii Reformei religioase12 în majoritatea 
regiunilor ardelene, ceea ce a dus în scurt timp la 
căderea Episcopiei catolice de Alba Iulia, a celei de 
Oradea şi Cenad13. O revigorare părea să apară odată 
cu venirea în fruntea principatului a lui Ștefan Báthory 
(1571-1575), ulterior rege al Poloniei (1575-1586). 
Puţin după moartea Papei Pius al V-lea, ceea ce apare 
contradictoriu între relatarea mai sus prezentată în 
lucrarea lui Fuenmayor şi realităţile ardelene este 
faptul că Stefan Báthory, în eforturile sale de a-i aduce 
pe iezuiţi în Transilvania14 în anul 1579, a fost sprijinit 
mai mult de către cercurile catolice ale Societăţii lui 
Isus din Polonia decât din partea Papalităţii15. 

Tot din sfera lucrărilor religioase, dar atente şi 
la evenimentele istorice, ne-am oprit aupra unor 
informaţii despre Iancu de Hunedoara şi Vlad Dracul 
oferite de Cristóbal Lozano, în partea a III-a, a lucrării 
sale intitulată David perseguido, y alivio de lastimados. 
Historia Sagrada vestida, y adornada de varias 
historias, y memorables Exemplos, apărută în Alcala, 
în anul 1665. Subiectul principal al cărţii este centrat 
pe identificarea unor exemple şi pilde din Biblie şi 
asocierea acestora cu fapte similare petrecute în viaţa 
unor personalităţi istorice sau anumite  momente 
memoriabile din istoria Europei. Astfel, în partea a 
III-a a lucrării, capitolul XXI este intitulat sugestiv 
Pedeapsa pe care a dat-o Dumnezeu lui Saul pentru că 
nu a respectat jurământul făcut gabaoniţilor. Autorul 
exemplifica pedepsirea unor principi europeni pentru 
încălcarea jurămintelor, chiar dacă au fost făcute faţă 
de necreştini. În acest sens, sunt prezentate victoriile 
obţinute de regele Ungariei, Vladislau şi Iancu de 
Hunedoara, împotriva turcilor. Aceştia din urmă, fiind 
prinşi cu o altă campanie în Asia semnează pacea cu 
creştinii16. Cu toate acestea, cu asentimentul papei 
Eugenio, al cardinalului Cesarino, al Împăratului 
bizantin şi cu ajutoarele mai multor principi europeni, 
între care este semnalat şi Vlad Dracul (etichetat ca 
un soldat curajos şi prudent pe timp de pace, dar şi de 
război), creştinii reiau ostilităţile, deşi principele valah 
a susţinut să se aştepte depăşirea iernii care se apropia: 
„[…] y assi Dracula Principe de Valachia, soldado 
valeroso, y muy prudente en paz, y en guerra, le aconsejo 
el Rey, que no se passase adelante en la jornada, menos de 
rehazerse de mas gentes, y dejar que pasaseen los frios del 
invierno”17. În aceste condiţii, turcii se reorganizează şi 
se retrag din Asia, cu o numeroasă armată opunându-
se forţelor creştine. Într-o primă etapă, Iancu a 
obţinut o victorie împotriva turcilor, ceea ce a făcut ca 
sentimentul de invidie să îi copleşească pe unii aliaţii 
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şi să reia ostilităţile, fără a se ţine cont de afirmaţiile 
turcilor care îi reclamau pe creştini că au încălcat 
acordul de pace18. Următoarea confruntare a avut loc 
la Varna, în 10 noiembrie 1444. Cum se ştie, ea s-a 
soldat cu un dezastru pentru armatele creştine, bilanţul 
arătând că însuşi regele Ungariei Vladislav şi cardinalul 
Cezarini şi-au pierdut viaţa19. La finalul naraţiunii, 
autorul spaniol subliniază că faptele relatate au fost 
un exemplu pentru ca toţi principii să nu încalce 
jurămintele făcute, chiar şi faţă de musulmani, pentru 
că Dumnezeu se supără şi pedepseşte „ Encarmiente, 
pues, todo Principes, y tome exemplo en Vladislao para 
no quebrantar los juramentos aunq se ayan hecho à un 
Turco; q es Dios à quien mas se ofende, y sabe vengar 
su enoja”20. Istoricul Camil Mureşan, în lucrarea sa 
dedicată lui Iancu de Hunedoara, a menţionat că regele 
Vladislav era marcat de mustrări de conştiinţă în urma 
încălcării tratatului cu turcii21,  în schimb cardinalul 
Cezarini ar fi afirmat că un jurământ făcut necreştinilor 
nu are valoare. Printre ultimele menţiuni, autorul 
spaniol din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 
realizează şi o descriere a momentului morţii lui Iancu, 
iar spre finalul naraţiunii sunt făcuţi cunoscuţi cei doi 
fii ai acestuia, respectiv Ladislau şi Mathias.

Despre  o altă campanie a lui Iancu de Hunedoara 
împotriva turcilor avem informaţii datorită lui 
Eusebio Gonzales, în lucrarea sa intitulată Chronica 
Seraphica dedicada al excelentissimo señor Don Juan 
de Dios, Sylva, y Mendoza, Duque de Pastrana, y de el 
Infantado, apărută la Madrid, în anul 1719. Gonzales 
menţionează că Iancu a participat la campania 
antiotomană de la Belgrad, cu zece mii de călăreţi, iar 
regele Ungariei cu douăzeci de mii „[…] porque de tal 
fuerte alentò los desmayados animos de los Hungaros, y 
de todos los Principes del Congresso, que negociò con el 
Excelentissimo Señor Capitan General Juan Corvino de 
Huniades se ofreciesse à poner en Campaña à expensas 
proprias diez mil Cavallos, y à cuenta del Rey de 
Hungria Ladislao , veinte mil”22. În cartea a II-a, din 
acelaşi volum, Iancu este prezentat elogios, între alte 
evenimente descrise de-a lungul a cincizeci de pagini, 
care relatează confruntările creştinilor cu turcii. 
Remarcabil rămâne şi capitolul al XVIII-lea, prin 
prezentarea durerii pe care şi-o manifestă călugărul 
franciscan Ioan de Capistrano la trecerea în nefiinţă a 
lui Iancu de Hunedoara: La muerte de Huniades llorò 
Capistrano aun con mas tiernas expresiones, que David 
la de Jonatàs; porque tenia altamente comprehendida la 
falta, que en tal conyutura hazia à las Armas Catholicas 
este grande Campeon de la Fè23.

Tot în contextul războaielor cu turcii, la sfârşitul 
secolului al XVI-lea şi începutul celui următor, 
Transilvania apare în strânsă legătură cu figura 
istorică al pricipelui Sigismund Báthory. Acesta era 
descris sumar de către iezuitul şi istoricului spaniol 
Iuoan de Mariana, în tomul al doilea, din lucrarea 

Historia general de España. Autorul redă cronologic 
evenimentele istorice din partea de Răsărit a Europei, 
iar în contextul evenimentelor anului 1597 prezintă 
figura principelui Sigismund ca un oponent al turcilor, 
care a cerut sprijin financiar Împăratului de la Viena, 
Papei şi regelui spaniol Filip al III-lea (1578-1621). 
Însă, ca urmare a faptului că s-a îmbolnăvit, Principele 
s-a retras la Praga, unde după câţiva ani moare de 
apoplexie24. Putem cu uşurinţă constata o caracteristică 
comună a informaţiilor care provin din lucrările 
spaniole despre Iancu de Hunedoara şi Sigismund 
Báthory, aceasta fiind reprezentată de imaginea lor 
de luptători contra Imperiului otoman, un stat aflat 
în plină forţă de expansiune, căruia statele europene 
printre care şi cel spaniol, îi urmăreau cu îngrijorare 
evoluţia. De asemenea, credem că un alt argument 
al interesului autorilor spanioli pentru Transilvania 
l-a reprezentat elementul catolic şi Biserica catolică 
prezentă într-o regiune aflată, în ochii spaniolilor, la 
periferia Creştinătăţii.

O ultimă lucrare spaniolă în care se fac referiri 
la provincia Dacia aparţine domeniului ştiinţelor 
auxiliare ale istoriei, respectiv numismatica, mai precis 
medalistica. Este vorba despre lucrarea lui Sebastian de 
la Quadra, intitulată Dialogos de medallas, inscriciones, 
y otras antiquedades, tipărită la Madrid, în anul 1744. 
După ex-librisul de pe pagina de titlu, constatăm 

Sursă foto: http://mla-s2-p.mlstatic.com/dialogo-de-medallas-
inscripciones-y-otras-antiguedades-19221-MLA20168909774_092014-F.

jpg
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că lucrarea provine din aceeaşi colecţie bibliofilă a 
cardinalului Vienei, Christophor Migazzi. Autorul, 
prin contribuţia sa, arată un interes sporit pentru 
unele mărturii antice din vremea civilizaţiei romane, 
prin prezentarea unor medalii din diverse perioade, 
inscripţii şi alte vestigii. În descrierea medaliilor 
provenite din provincia Dacia, autorul precizează că 
acestea sunt reprezentate de o femeie bine îmbrăcată 
şi care ţine în mână un par sau băţ, care la extremitatea 
superioară avea un cap de asin sau măgar25. În alte 
ipostaze, preciza spaniolul, ca în Columna lui Traian 
sau în medalii din vremea sa, existau unele imagini 
care reprezentau capul de lup cu piele de leu, drept 
stindardul de luptă al dacilor. Aceste medalii Sebastian 
de la Quadra le descria şi le identifica atribuindu-le 
atât teritoriului fostei provincii Dacia, cât şi fostei 
provincii romane Panonia. Ceea ce nu am reuşit în 
verificarea descrierilor acestor medalii de provenienţă 
dacică a fost identificarea lor în planşele de la sfârşitul 
lucrării, unde ele erau ilustrate.

În afara acestor opere prezentate, care sunt în 
concordanţă cu alte izvoare ale istoriei transilvănenilor, 
am identificat şi două lucrări în care apar erori majore 
cu referire la acest teritoriu şi anume confuzii între 
unele denumiri geografice. În acest caz, ne referim 
la confuziile create între numele de Dacia şi cel de 
Dania, respectiv regatul Danemarcei. Un exemplu îl 
constituie contribuţia spaniolului Damian Cornejo, 
care în partea a IV-a lucrării Chronica Seraphica del 
glorioso patriarca S. Francisco de Assis, apărută la 
Madrid, în anul 1698 prezintă imaginea unui prinţ 
pe nume Enrique, moştenitor al regatelor Daciei, 
Suediei şi Norvegiei “[…] nacio Enrique Primogenito 
de los Reyes de Dacia, de Suecia, y Noreeergia […]”26. 
Asocierea numelui de Dacia alături de celelalte două ţări 
nordice pentru secolul al XIV-lea nu are nicio logică. 
Dimpotrivă, mama acestui Enrique era Marguerita 
de Waldemar (1387-1412), regina Danemarcei şi 
a Norvegiei, iar tatăl lui era regele Haakon al VI-lea 
(Haquino în spaniolă) al Norvegiei (1340-1380). 
Mai trebuie menţionat faptul că denumirea de Dacia 
apare numai la început de capitol, în două situaţii; 
însă în următoarele descrieri autorul va substitui 
termenul de Dacia cu cel de Dania. A doua lucrare care 
menţionează eronat numele de Dacia îl are ca autor 
pe abatele Antonio de Heredia din Madrid. Acesta, în 
studiul său intitulat Vidas de Santos bienaventurados 
y personas venerables de la sagrada religion de nuestro 
padre San Benito, s-a concentrat asupra prezentării 
sfinţilor şi al unor persoane religioase sărbătorite în 
lunile calendaristice din an. În tomul al III-lea, în 
descrierea evenimentelor din anul 716, spaniolul îl 
prezintă pe Sfântul Sebaldo ca fiind de origine nobilă, 
descendent al regilor din Dacia; […] Naciò pues San 
Sebaldo de padres Gentiles, Reyes de Dacia, que por 
aquel tiempo aun no auia llegado la luz del Evangelio 

a estas Provincias27. Informaţiile existente despre acest 
Sebaldo, beatificat de către Biserica catolică sunt destul 
de lacunare; unele surse provin din mitologie, unde este 
descris ca fiind un nobil francez, în altele apare ca fiind 
fiul unui rege din Danemarca sau un student din Paris, 
care în noaptea nunţii şi-a părăsit mireasa, a călătorit la 
Roma, unde Papa i-ar fi dat misiunea de a evangheliza 
regiunea Nürenberg. Ceea ce astăzi se ştie, este că pe 
data de 19 august acest sfânt este sărbătorit ca patron 
al oraşului german Nürenberg, unde de altfel o biserică 
îi poartă numele. Legat de originea acestui personaj 
religios credem că dintr-o greşeală i s-a atribuit originea 
în Dacia, ca urmare a unei confuzii cu numele Dania. 
Deşi aceste două lucrări nu aduc nimic nou legat de 
Transilvania, credem că ele sunt importante, prin 
faptul că indică cunoştinţele autorilor lor (e adevărat, 
lacunare!) despre existenţa provinciei Dacia.

În încercarea de a concluziona, se cuvin 
menţionate următoarele: aceste lucrări spaniole 
provin din colecţia de carte a doi prelaţi catolici. 
Unele au aparţinut cardinalului Vienei, Christophor 
Migazzi, de unde episcopul Ignác Batthyány din Alba 
Iulia le-a achiziţionat şi le-a adus în Transilvania. 
Fără dar şi poate, în cazul de faţă, în încercarea de a 
surprinde prezenţa transilvănenilor în scrisul istoric 
spaniol, trebuie menţionată existenţa unei singure 
viziuni istorice, şi anume a celei catolice, explicabile ca 
urmare a faptului că ne raportăm la un spaţiu, istoric 
şi geografic, în care producţiile editoriale erau supuse 
unei severe cenzuri. Majoritatea acestor lucrări în 
care se regăsesc descrieri despre Transilvania aparţin 
domeniului religiei şi în special din sfera confesiunii 
catolice. Dacă analizăm ponderea colecţiei de carte 
spaniolă din fondurile Bibliotecii Bathyaneum putem 
observa că informaţiile legate de Transilvania sunt 
foarte puţine ca număr şi diversitate. Ele nu aduc ceva 
nou comparativ cu celelalte tipuri de izvoare, poate o 
nouă confirmare a celor cunoscute, aşa cum este cazul 
imaginii apreciative lăsată posterităţii de calităţile de 
bun strateg ale lui Iancu de Hunedoara, ca apărător al 
Creştinismului. 

Cu toate acestea, credem că noutatea pe care o 
aduc aceste lucrări constă în faptul că, în conştiinţa 
autorilor iberici numele acestei provincii a existat în 
spaţiu şi timp, de la provincia Dacia şi reprezentările 
dacice de pe Columna lui Traian, până la descrierile 
Transilvaniei, de la sfârşit de secol XVII. Un alt aspect 
specific viziunii catolice poate fi pus pe seama mişcării 
Contrareformatoare, din timpul domniei lui Ștefan 
Báthori, care prin actele sale de aşezare a iezuiţilor, 
în Transilvania, s-a dovedit a fi un susţinător al 
catolicismului. Ca o ultimă observaţie, putem afirma 
că aportul scrisul istoric spaniol pentru istoriografia 
românească, vine în completarea susţinerii existenţei 
unor coridoare culturale între cele două regiuni, chiar 
dacă ele s-au aflat la periferia marilor centre culturale 
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europene ale vremii.  
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