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Oficial, Ioan Sigismund Zápolya a domnit timp de trei decenii sub numele de 
Ioan al II-lea, în partea de est a Regatului Ungar, purtând titlul de rege al Ungariei, 
dar de fapt a preluat puterea în mod real doar din septembrie 1559, după moartea 
mamei sale, Isabela Jagiellon. Chiar dacă inițial nu a avut nici o astfel de intenție, 
până la urmă, după multe războaie purtate, demersurile sale au condus la crearea 
Principatului Transilvănean ca succesor a Regatului Ungar de est. Este simbolic faptul 
că după ratificarea creării noului stat la nivel internațional prin Tratatul de la Speyer, 
Ioan Sigismund a mai trăit doar patru zile. Nu a reușit să unească Regatul Ungar me-
dieval sub sceptrul său și a trebuit să renunțe și la titlul de rege. Totuși, importanța 
sa este semnalată de faptul că a lăsat moștenire un stat care, în pofida dependenței de 
otomani (având statutul ambiguu de stat semi-autonom, vasal otomanilor) la moartea 
sa devenea deja depozitarul tradițiilor politice ungare și bastion al bisericilor protes-
tante, și astfel o permanentă situație penibilă pentru Habsburgi. Dat fiind faptul că el a 
fost cel care a pus fundațiile noului stat și noii curți, trebuie să studiem caracterul său 
și modul în care a influențat formarea curții sale și a anturajului său politic.

Imaginea oficială de domnitor pe care Ioan Sigismund și diplomația transilvănea-
nă doreau să o promoveze în Europa contemporană s-a desăvârșit la începutul anilor 
1560. Datorită faptului că era vorba despre imaginea unui rege nerecunoscut al unei 
țări care nu exista oficial, accentul se punea pe legitimare: Ioan Sigismund poate fi re-
gele ales al Ungariei pentru că domnia tatălui său și faptul că a fost ales îl îndreptățește 
la acest titlu, deoarece caracterul și aptitudinile sale îl fac demn de această poziție, 
pentru că el însuși se luptă pentru putere și pentru că aceasta este și voința lui Dumnezeu. 
Conform acestei imagini caracterul său demn de un rege și faptul că insistă să aibă 
drepturile cuvenite s-au arătat deja la doisprezece ani. Acest fapt era ilustrat prin sce-
na predării coroanei care este prezentată în mai multe versiuni în opinia publică con-
temporană.
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Versiunea cu semnificație alegorică pe care și curtea transilvăneană o sugera a 
fost păstrată cu cea mai mare precizie în dedicația către Ioan Sigismund a scriitoru-
lui și tipografului italian Dionigi Atanagi: copilul-rege nu vrea să îi predea coroana 
regală ungară lui Ferdinand I, „ci o strânge la piept declarând că mai bine moare, 
decât să renunțe la ea; trebuie să i se i-a din mâini cu forța, astfel că coroana se 
sparge și o parte din ea rămâne în mâinile lui Ioan Sigismund.”1 În continuare de-
dicația prezintă un domnitor tânăr, erudit, combativ, care știe să își impună voința 
și dintre ale cărui trăsături de caracter s-a insistat de data aceasta nu pe blândețe și 
pietate, ci pe curaj și înțelepciune. Este prezentată și dragostea sa față de pământul 
italian, respectiv tradiția familiei a cărui continuator demn și de plin drept este. Pe 
lângă trăsăturile de caracter pozitive și strădaniile sale sincere este și un om drag 
lui Dumnezeu, ajutat de acesta și în cele mai grele momente, chiar și cele mai mari 
năpaste întorcându-se în favoarea sa: astfel pierderea tatălui său la o vârstă fragedă 
îi aduce titlul de rege, cucerirea teritoriilor de către otomani îi aduce protecția sul-
tanului. În toate acestea putem vedea de fapt dragostea lui Dumnezeu față de Ioan 
Sigismund care l-a protejat pe acesta de atacurile externe și de atentatele și acțiunile 
izvorâte din inimi dușmănoase.

Acestea sunt, deci, elementele din care s-a constituit imaginea de domnitor a lui 
Ioan Sigismund. Întrebarea este însă în ce măsură corespundea acest portret cu firea 
reală a acestuia. În opinia publică maghiară, Ioan Sigismund trăiește ca un tânăr cu 
suflet blajin, evlavios și cult care – fiind crescut lângă fusta mamei – nu era destul de 
hotărât și s-a dovedit inapt pentru orice acțiuni demne de un bărbat. Din punct de 
vedere politic era foarte maleabil și singurele lucruri care îl interesau cu adevărat erau 
muzica, cărțile și disputele religioase. Datorită acestui topos întipărit adânc în conști-
ința publică nu s-a pus accent destul de mare pe trăsăturile caracterului său despre 
care scriu mai mult sau mai puțin toate sursele și care luate în considerare ar lăsa să se 
dezvăluie o imagine complet diferită despre acest domnitor.

În acest caz avem de a face cu o situație foarte norocoasă, pentru că în perioada 
1564-1571 avem patru „martori oculari”, care au petrecut câtva timp la curte, în an-
turajul personal al domnitorului. Toți cei patru autori au venit din străinătate și au 
prezentat portretul domnitorului din diferite motive. Georg Albani, secretar regal a 
petrecut câteva săptămâni la curtea de la Alba Iulia în primăvara anului 1564, ca sol 
al lui Ferdinand I.2 Una dintre sarcinile sale era și de a culege cât mai multe informații 
referitoare la persoana și curtea lui Ioan Sigismund conform criteriilor semnalate în in-
dicațiile sale de solie. Părerea sa poate fi considerată cea mai neutră. A doua sursă pro-

1 Dionigi Atanagi, De le rime di diversi nobili poeti toscani, …libro primo, în Venetia, appresso 
Lodovico Avanzo, 1565, Dedicatio.

2 Raportul lui Georg Albani, 24 aprilie 1564, ÖStAHHStA Ungarische Akten Allgemeine 
Akten Fasc, 88. f, pp. 83-98.
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vine din pana căpitanului gărzilor princiare, italianul Giovanandrea Gromo.3 Ofițerul 
venețian a stat la curtea de la Alba Iulia între 1564 și 1566. Şi-a rezumat experiențele 
în memoriile sale dedicate principelui din Florența, dar pentru că el își apăra stăpânul 
probabil că a prezentat un portret care să îl avantajeze pe Ioan Sigismund. Cel de-al 
treilea martor ocular este nobilul polonez Jan Gruszczyński care a servit la curtea lui 
Ioan Sigismund între 1562 și 1567 ca ofițer în cavaleria poloneză. Obligațiile societății 
de înaltă clasă este poemul său moralizant de peste o sută de pagini în care prezintă 
domnitorul, cercul politic strâns al acestuia și polonezii care staționau în Transilvania.4 
Ultima scriere este o operă istorică bine structurată al cărui autor este Ferenc Forgách. 
Acesta s-a mutat în Transilvania în 1569 și a devenit consilierul lui Ioan Sigismund. În 
pofida faptului că domnitorul i-a dat multe daruri, după moartea acestuia Forgách a 
creat un portret foarte nefavorabil despre el.5

Dacă este să ne bazăm pe aceste surse, ele sunt departe de a confirma imaginea de 
domnitor maleabil și fără voință care exista în conștiința publică. Lui Ioan Sigismund 
chiar îi plăcea să își petreacă timpul cu activități specific bărbătești pe care astăzi le-
am considera activități sportive. Una dintre distracțiile preferate ale sale erau orice 
jocuri care aveau legătură cu armele. Cel mai simplu este să îl cităm în acest sens pe 
căpitanul gărzilor de pază, Gromo: „În ceea ce privește antrenamentul fizic îi place 
foarte mult orice tip de vânătoare, fie el pentru vânat mare, cerbi sau cerbi-lopătari, în 
țara sa aceștia existând din belșug. Pe lângă acestea vânează iepuri și păsări; și îi place 
în deosebi să vâneze șoimi, ereți și coroi, îi face plăcere să călărească și face tot felul 
de figuri de călărit, fiind de neîntrecut în acest domeniu în tot regatul său. Este foarte 
bun la aruncarea suliței, îi face o plăcere imensă să folosească pușca cu portativă, astfel 
încât nimeni nu îi ajunge în urmă în tot regatul său, dar și la tirul cu arcul sunt puțini 
care ajung la performanța sa, dar și mai puțini care îl întrec. Fuge și sare mai bine, 
decât majoritatea celor din jurul său, îi plac luptele, chiar și atunci, când este înfrânt 
și îi place să exceleze în luptă... Este activ și în sfera militară, întotdeauna vrea să fie 
prezent în locurile cele mai periculoase, călărind pe cal ziua și noaptea... Îi plac toate 
formele vitejiei.”6

3 Giovanandrea Gromo, Compendium di tutto il regno posseduto dal re Giovanni Transilvano et di 
tutte le cose notabili d’essoregno, trad. Tima Renáta, în Fejedelmek forradalmak vasutak, Debrecen: 
2000, pp. 34-75. (Erdélytörténeti Könyvek 3. Ed. Takács Péter).

4 Jan Gruszczyński, Powinności dobre gotowarzystwa, Kraków, 1581. Varsó, Biblioteka Narodowa, 
sygn. 839. mf. 481. Cu această ocazie aș dori să îi mulțumesc lui Szymon Brzeziński aranjarea 
fotografierii volumului. Vezi și Helena Kapełuś, Dwór Jana Zygmunta Zapolyi w epigra-
matach Jan Gruszczyński, in Studia z dziejówpolsko-węgierskich stosunkówliterackich (zbiór.), 
Warso, 1969.

5 Forgách Ferenc, Emlékirat Magyarország állapotáról (Memorii cu privire la starea Ungariei), 
in Humanista történetírók, vál. Kulcsár Péter, Budapest, 1977, pp. 973-986.

6 Gromo G., Compendium, op.cit., p. 56.
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În raportul său, Albani îl prezintă în aceleași termeni: tânărul rege dispune de o 
mare forță fizică, este un vânător pasionat, îi place să călărească și este un călăreț ex-
celent. A mai adăugat și faptul că la curtea sa sunt multe persoane de sorginte militară 
cu care discută îndelung și cu plăcere și pe care îi și recompensează cu mare genero-
zitate.7 Chiar și Ferenc Forgách a scăpat fără voie unele observații involuntare care 
arată că domnitorul, pe care el îl prezintă ca un alcoolic care și-a băut mințile, totuși 
este capabil să participe la vânători de amploare, să comande trupe și să formuleze 
documente de stat.8 Într-o scrisoare a cancelarului Mihály Csáky găsim tot figura unui 
domnitor care participă activ la organizarea activităților militare și care este interesat 
de problemele militare.9 Este cunoscut și faptul că Ioan Sigismund a condus personal 
mai multe campanii militare, chiar dacă nu merită să acordăm o prea mare importanță 
acestui fapt. Motivul este pe de o parte că în conformitate cu legile transilvănene pre-
zența personală a domnitorului crea condiții mai avantajoase pentru stat în privința 
obligațiilor militare, pe de altă parte că nici nu a fost lăsat în apropierea locurilor unde 
se dădeau adevăratele lupte, de viața sa depinzând existența statului.

Din descrierile lui Gromo, și în special ale lui Jan Gruszczyński se conturează 
imaginea unei curți cu caracter militar, plin de bărbați tineri, mai ales soldați, o curte 
cu o atmosferă veselă, care nu are secțiune feminină, Ioan Sigismund neavând soție. 
Caracterul militar al curții se arată și în reprezentațiile de la curte. Din scurta descriere 
a lui István Szamosközy știm că de pe pereții palatului de la Alba Iulia atârnau tablouri 
care reprezentau secvențe din lupte, respectiv tablouri care înfățișau cetăți.10 Pe lângă 
acestea trebuie să amintim colecția de tapițerii a lui Ioan Sigismund, din care un număr 
mare de piese prezentau teme istorice și militare, ca de exemplu seria Alexandru cel 
Mare sau colecția de tapițerii care prelucra legenda lui Tarquinius Superbus.11 Acest 
fapt nu este ceva specific în sine, căci povestea lui Alexandru cel Mare prezentată pe o 
serie de tapițerii a devenit o operă de artă destul de răspândită și populară, deși este 
specifică mai ales secolului al 17-lea. Dar dacă luăm în considerare și faptul că colecția 
de tapițerii a lui Sigismund August, unchiul lui Ioan Sigismund cuprinde numai tapi-

7 ÖStAHHStA UA AA Fasc. 88. f. 88r.

8 Forgách F, Emlékirat, op.cit., pp. 780, 814-815.
9 Csáky Mihály Báthory Istvánnak (Către István Báthory), Alba Iulia, 13 ianuarie 1562, în 

Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezés, Kolozsvár: Ed. Veress Endre, 1944, I. 
pp. 6-7.

10 Szamosközy István történeti maradványai 1566–1603 (Fragmentele istorice ale lui István Szamosközy 
1566–1603), Budapest: Ed. Szilágyi Sándor, 1876, I, p. 111 (Monumenta Hungariae Historica, 
Scriptores, 28).

11 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Koronne Warszawskie, Brunszwickie, karton 
34/c/1. Microfilm nr. 32251. Lista moștenirii lui Ioan Sigismund: f. 778-789. și Jan Pirożyński, 
Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel aus dem Hause der Jagiellonen (1522–1575) 
und ihre Bibliothek. Ein Beitragzur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungenin der 
Renaissancezeit, Wiesbaden, 1992, p. 105.
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țerii pe teme biblice, respectiv peisaje și imagini ale unor animale, respectiv imagini cu 
ființe grotești, faptul că Ioan Sigismund are în colecția de tapițerii și unele cu motive 
istorice și militare apare într-o altă lumină. De altfel, Ioan Sigismund accentuează tră-
săturile militare și în propaganda sa: fapt dovedit și de descrierea mai sus amintită a 
lui Atanagi sau de portretul său în zale pictat de Niccolò Nelli.12 Interesul său pentru 
probleme militare s-a manifestat și prin modernizările în domeniul militar pe care le-a 
făcut în regat. Ajunge să amintim în acest sens de bastionul Prințului din cetatea de la 
Oradea și de atelierul de tunuri de la Alba Iulia.13

Putem observa, deci, că Ioan Sigismund își dorea ca activitățile sale să corespundă 
imaginii oficiale pe care și-a format-o. Acest fapt i-a reușit doar parțial. La evaluarea 
personalității sale trebuie să luăm în considerare și boala sa, care a început în 1563, 
reapărând din când în când și care pe la 1567 a devenit permanentă, impunându-i o 
stare fizică destul de precară. Nu știm exact de ce boală suferea, descrierile vorbesc de 
colici, probleme digestive serioase, dar și de epilepsie. Desigur toate aceste perioade 
de boală au avut un efect și asupra dispoziției domnitorului, clipele de bucurie fiind 
înlocuite de tot mai multe ori de melancolie și chiar de o atmosferă depresivă, după 
descrierile contemporanilor. Albani avea cunoștință la vremea lui doar de o boală care 
a apărut o dată și de care apoi s-a vindecat domnitorul, boală pe care consilierii săi 
o considerau datorată unei încercări de otrăvire: „Mai demult era sănătos tun, până 
când un doctor de campanie i-a dat să bea o amestecătură care conținea o doză mare 
de otravă.”14. Gromo deja vorbește deschis despre stările de boală care se succedau, 
iar Forgách prezintă o epavă de om cu o sănătate complet distrusă, descriere care pare 
să fie o exagerare comparativ cu alte surse, dar care totuși prezintă un proces trist de 
înrăutățire a stării de sănătate a domnitorului.

Pe lângă boală, anturajul principelui amintește și de un alt aspect negativ. Albani 
nu a petrecut destul de mult timp la curtea lui Ioan Sigismund pentru a avea răgazul 
să cunoască exact problema, astfel și-a formulat doar impresiile vagi: în pofida com-
portamentului direct și politicos, tânărul domnitor avea și o trăsătură deranjantă, greu 

12 Despre Nelli, Fabio Piloni, Niccolò Nelli, Contributi per un catalogo, Graficad’arte no. 31 
(1997), pp. 7-14.

13 Kovács András, „Farkas az én nevem...” A gyulafehérvári fejedelmi fegyvertár és ágyúön-
tés kezdeteinek történetéhez. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 
(„Numele meu este Farkas...” Adaosuri la istoria începuturilor colecției princiare de arme 
și a turnătoriei de tunuri de la Alba Iulia. Studii din Colecția de monezi și antichități ale 
Muzeului Transilvaniei), 2007, pp. 157-172. În literatura de specialitate, singurul studiu 
unde am observat că autorul a acordat atenție interesului manifestat în domeniul militar 
al lui Ioan Sigismund este un studiu al lui Péter Szabó vorbind despre tradiția instituită de 
Ioan Sigismund care se regăsește și la Bocskai a analizat și moștenirea princeps pacis și prin-
ceps belli. Szabó Péter, Bocskai István és János Zsigmond (Ştefan Bocskai și Ioan Sigismund), 
in Studia Caroliensia, 2006, 1, p. 126.

14 ÖStAHHStA UA AA Fasc. 88. f. 88v.
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de exprimat, o privire aspră de neîncredere pe care Albani nu și-a putut-o explica. Iar 
Forgách vorbește despre faptul că Ioan Sigismund nu se simțea în largul său când era 
înconjurat de oameni străini, nu putea fi abordat și comunica cu străinii doar în pro-
poziții de câteva silabe. Putea să fie el însuși și să se relaxeze doar printre cunoscuți. 
Mai multe surse amintesc că nu ținea discursuri în public, iar la audiențele care se 
desfășurau cu public larg stătea fără să spună o vorbă aproape. Era prezent, asculta 
discursurile, dar discursul de răspuns îl spunea în locul lui, de obicei, cancelarul său, 
sau ocazional, Kristóf Báthory sau Gáspár Bekes.

La audiențe în general era uzual ca discursul de salut al solului să primească un 
răspuns de la o altă persoană, decât domnitorul, dar în continuare domnitorul lua 
cuvântul sau făcea un gest de prietenie. Ştim că la ocazii similare bunicul lui Ioan 
Sigismund, regele polonez Sigismund I, respectiv unchiul său, Sigismund August sau 
mai târziu Ştefan Báthory erau foarte activi și își acceptau rolul de personaj principal 
la eveniment prin comportament și vorbe. Însă Ioan Sigismund și-a lăsat cancelarul să 
răspundă chiar și în situații simple cum a fost cea a primirii trimișilor universității să-
sești la Brașov, gest pe care nici sașii nu l-au prea înțeles și nu știau ce semnificație să îi 
acorde.15 Chiar și la evenimentele care erau foarte importante pentru el, ca de exemplu 
dezbaterile religioase a intervenit doar cu una sau două ocazii foarte rare, opinia sa 
oficială fiind reprezentată de Gáspár Bekes.16

Acest comportament plin de reținere este cu atât mai surprinzător, nu numai da-
torită faptului că titlul de domnitor impune rolul de personaj public, dar și pentru că 
știm că în copilărie Ioan Sigismund nu avea probleme în a-și îndeplini rolurile publi-
ce. Băiatul trebuia să se comporte asemenea unui rege ungar și în anturajul polonez, 
de aceea purta întotdeauna haine ungurești. De multe ori scopul era pur și simplu 
prezența, ca de exemplu la serviciile religioase ținute în fața unui public mai larg, la 
călăria de amuzament sau în alaiul festiv care o escorta pe Ecaterina de Habsburg la 
Cracovia, unde tânărul Ioan Sigismund care avea pe atunci treisprezece ani a mers tot 
drumul în compania arhiducelui Maximilian.17 Participa regulat și la primirea solilor 
care soseau la curtea Isabelei unde rostea mici discursuri pre-învățate despre faptul 
că el se consideră în continuare rege al Ungariei și intenționează să revină în țara sa. 
La aceste evenimente se comporta cu mama sa în două moduri, în funcție de situație: 

15 Acta Capituli Barcensis nec non litterae currentes de canorum eiusdem capituli, Autore 
Christiano Massa, pastore ecclesiae Rosenaviensis (1556–1577). In Quellen zur Geschichte der 
Stadt Kronstadt. Achter Band, Heft 2. Annales ecclesiastici 1556 (1531) – 1706 (1763), Bearb. Julius 
Gross, Gernot Nussbächer, Elisabeta Marin, Kronstadt (Brașov), 2002, pp. 11-12.

16 Balázs Mihály, Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei. (Teologie și 
literatură. Începuturile antitrinistarismului în afara Transilvaniei), Budapest, 1998, pp. 1-23, 
(Humanizmus és reformáció, 25).

17 Szádeczky Lajos, Izabella és János Zsigmond Lengyelországban 1552–1556 (Isabela şi Ioan 
Sigismund în Polonia 1552-1556), Budapest, 1888, p. 16.
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dacă Isabela punea accentul pe rolul ei de femeie persecutată și fără putere, fiul său 
lua poziția de bărbat care consolează și apără, iar dacă în discuție intra și Transilvania, 
continua pe un ton plin de reproș sau chiar agresiv.18 Aceste moduri de manifestare, 
exprimate în latină, italiană, polonă sau maghiară în funcție de componența audienței 
și-au atins scopul la maxim. Ioan Sigismund și pretențiile sale continuau să fie în cen-
tru atenției opiniei publice și pe lângă aceasta, au reușit să creeze despre el o imagine 
foarte pozitivă. Toate rapoartele solilor care au trecut pe la curtea Isabelei menționează 
că fiul regelui este un adolescent cu comportament solid, simpatic și inteligent, cu ma-
nifestări foarte potrivite unui bărbat, fapt care ar fi bine să fie luat în considerare și în 
continuare.19

Reținerea și neîncrederea lui Ioan Sigismund pot fi derivate din mai multe fapte. 
Toată viața sa a trebuit să se teamă că va fi otrăvit sau că va fi victima unul alt fel 
de atentat. Legitimitatea regatului ungar din est a fost asigurată de Suleiman când în 
1541, la cucerirea cetății Buda l-a adoptat pe Ioan Sigismund drept fiul său și i-a dăruit 
domnia asupra părții de est a fostului Regat Ungar. Dar acest fapt nu putea fi consi-
derat un tratat între două state, astfel era reală teama transilvănenilor că persoana lui 
Ioan Sigismund odată eliminată, acest fapt va însemna și pierderea autonomiei părții 
de est. Atentate eșuate împotriva sa se pretind a fi avut loc și în timpul emigrației în 
Polonia.20 Mai târziu, în 1558, uciderea lui Ferenc Bebek și a fraților Kendy s-a motivat 
prin faptul că au atentat la viața domnului lor și au vrut să îl otrăvească.21 În 1561, 
Gábor Majláth a fost învinuit că ar fi angajat un muzician să îl omoare pe domnitor, iar 
cu o altă ocazie, bănuiala a căzut asupra unui sas.22 În 1562 și apoi în primăvara anului 

18 Erdélyi Országgyűlési Emlékek (Memorii de la dietele Transilvaniei). (Monumenta comitialia reg-
ni Transsylvaniae. 1540–1699), Pest: Ed. Szilágyi Sándor, 1875, I. p. 460; Huber, Alfons, Die 
Verhandlungen Ferdinands I. mit Isabella von Siebenbürgen 1551–1555. AÖG 78, (1892) S. 
pp. 1-40., Veress Endre, Erdély fejedelmi interregnuma (Izabella diplomáciai működése) 1551–56. 
(Interregnul princiar din Transilvania. (Activitatea diplomatică a Isabelei) 1551-1555, Budapest, 
1899, pp. 70-74, 97.

19 Szádeczky L., Izabella és János Zsigmond, op.cit., pp. 26, 34-35.
20 Ibidem, pp. 57-62.
21 Forgách F., Emlékirat, op.cit., p. 719. În fața Dietei s-a și arătat otrava procurată din Istambul. 

La Farkas Bethlen găsim și alte detalii privind otrava: „Şi imediat a prezentat trei casete 
trimise din Constantinopol cu acest scop, dar confiscate de către oamenii credincioși ai dom-
nitorului, în care se spune că în prima ar fi fost o otravă care omoară încet omul secându-l de 
viață, în al doilea, una care omoară pe loc, iar în a treia una cu care dacă se imprimă haina, 
și astfel infectează trupul și seacă omul de viață.” Bethlen Farkas, Erdély története (Istoria 
Transilvaniei), trad. de Bodor András, notat de Kruppa Tamás, Budapest–Kolozsvár, 2002, II, 
p. 212.

22 „Un muzician italian care cânta pe țiteră, pe nume Ieronim, adus din Viena pentru a-l omorî 
pe domnitor de către Gábor Majláth, acest tânăr fără scrupule, a intrat în grațiile domnitoru-
lui cu cântecul său pe țiteră și foarte dibace, a ascuns o pușcă în instrumentul la care cânta.” 
(6 iunie 1561), apud Forgách F., Emlékirat, op.cit., p. 761.
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1564, Miklós Forró de Háporton a plănuit un atentat împotriva vieții și domniei lui 
Ioan Sigismund.23

Temându-se să nu se atenteze la viața lui, anturajul domnitorului a format un cerc 
protector în jurul său. În Transilvania era păzit de către gărzi de pază maghiare, polo-
ne și italiene, și pe lângă aceasta dispunea și de o rețea de protecție care elimina stră-
inii care păreau suspecți.24 Desigur, aceste măsuri de protecție nu erau un secret nici 
în fața domnitorului, și probabil el însuși a fost învățat anumite lucruri prin care să se 
ferească, de exemplu să nu se uite pe geam prea mult și să fie reținut cu străinii. Chiar 
dacă toate aceste precauții nu l-ar fi determinat să se teamă pentru viața sa, un fel de 
neîncredere și nesiguranță tot îi confereau, așa cum au observat și cei care i-au descris 
persoana.

Nesiguranța lui Ioan Sigismund se putea datora și faptului că deși în teorie avea 
chiar și trei tați – tatăl biologic, Ioan Zápolya, Suleiman și Ferdinand I, care amândoi 
l-au adoptat chiar de mai multe ori ca fiul lor – în viața sa nu a existat un model de 
tată adevărat. Cu unchiul său, regele polonez Sigismund August se întâlnea rar, dar 
oricum acesta avea o viață personală plină de scandaluri, departe de a fi demnă de mo-
delat. Cotidianul lui Ioan Sigismund era dominat de bunica și mama sa, două văduve. 
Cu toate încercările sale, mama lui nu a reușit să îi asigure un mediu stabil și echilibrat 
și nici în anturajul său mai larg nu se găseau modele de căsătorii funcționale. Cele trei 
figuri dominante ale curții la care a trăit în timpul adolescenței, Mihály Csáky, Giorgio 
Biandrata și Wojciech Nowopolski erau burlaci și nici nu au rămas date despre vreo 
relație a acestora cu femei. Acești bărbați și femei cu caractere și voințe puternice, care 
însă trăiau singuri, aproape numai pentru a-și atinge scopurile nu au putut să îi ofere 
adolescentului Ioan Sigismund un model de personalitate calmă, armonioasă și sănă-
toasă, demn de urmat. În personalitatea tânărului domnitor se întrezărește predilecția 
excesivă către siguranță: era foarte atașat de persoanele care au făcut parte din viața sa 
din copilărie.

Un alt factor determinant a fost educația sa în cursul căreia modelul de urmat era 
figura ideală a regelui polonez contemporan. Figura regală poloneză nu exemplifica 
modelul uzual care statua țara ca o familie și regele ca tatăl familiei, ci modelul de 
stat propus de Cicero, unde legile erau mai presus de rege, iar statul era o comunitate 
unită prin legile sale. Regele polonez nu stă în toate privințele deasupra supușilor săi. 
Puterea sa este influențată de două elemente: legile și religia, pe care are obligația să 

23 EOE II. 147. Szentmártoni Kálmán, János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza (O descri-
ere a vieţii şi a caracterului principelui transilvănean Ioan Sigismund), Székely-keresztúr, 1934, 
pp. 131-134.

24 Un bun exemplu pentru funcționarea acestei rețele este arestarea și reținerea unui anga-
jat al Camerei Maghiare, Bessenyei József, Pesti Bornemisza Ferenc kalandjai Erdélyben 1564-
ben. (Aventurile lui Ferenc Bornemissza de la Pesta în Transilvania în 1564), in Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis, Ed. Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter, Miskolc, 2004. 
(Studia Miskolciensia 5), pp. 269-275.
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le apere. Regele ideal nu se naște rege, ci este ales rege de către nobilime. În cadrul 
depunerii jurământului de încoronare, domnitorul ia la cunoștință faptele care îi limi-
tează puterea, apără legile și religia, respectă drepturile nobiliare și desigur, apără țara 
și dreptatea. Pentru ca un rege să își poată îndeplini atribuțiile la un nivel înalt, are 
nevoie de senatori și consilieri aleși cu grijă. Ei sunt numiți de rege, dar în continuare 
vor determina calea deciziilor regale prin sfaturile lor, iar regele are obligația de a ține 
seama de îndrumările lor. Domnitorul are un rol de mediator, trebuie să își conducă 
supușii spre armonie și unitate. Dacă își încalcă jurământul și nu respectă regulile, 
Dumnezeu va pedepsi domnitorul și întreaga comunitate aflată sub conducerea sa. 
Operele poloneze care descriau conduita regelui ideal exemplificau această din urmă 
premisă cu casa maghiară a Jagiellonilor.25

Nu are rost să discutăm acum aplicarea în practică a acestor principii teoretice. Din 
punctul nostru de vedere important este doar faptul că Ioan Sigismund – considerat 
încă pe atunci un potențial pretendent la tronul Poloniei – a fost educat în spiritul 
acestor principii. Astfel în educația sa nu a dominat tradiția Regelui Matia Corvinul, 
în pofida tuturor demersurilor lui Mihály Csáky în acest sens, ci imaginea ideală, dar 
cu puteri limitate ale regelui considerată justă de Jagielloni. Aceste principii apar bine 
conturate în perioada domniei sale autonome. Colaborarea strânsă cu consilierii, sau 
cel puțin cu o parte din aceștia, domnia aproape cu caracter colectiv a fost o caracteris-
tică constantă în tot timpul domniei sale. 

Între 1541 și 1561 funcționa un model de curte și de domnie, unde pe lângă domni-
tor stătea un conducător puternic care a preluat toată responsabilitatea cârmuirii și a 
protecției țării chiar și în locul domnitorului. Dar Ioan Sigismund a respins acest mo-
del încă de la începutul domniei sale autonome. După 1561, când Menyhárt Balassa, 
comisarul țării și prim-consilierul a trecut de partea Habsburgilor, Ioan Sigismund a 
început să evite în toate domeniile vieții politice soluțiile care implicau predarea pu-
terii în mâinile unui singur om. Căuta să găsească pentru toate sarcinile mai multe 
persoane cu abilități apropiat de bune care să poată fi desemnați oricând pentru înde-
plinirea sarcinilor și datorită acestui fapt, într-un final s-a creat o conducere colectivă 
foarte bine echilibrată. Însă la alegerea oamenilor unul dintre criteriile eliminatoare 
era dovada în mai multe rânduri, de-a lungul anilor, a loialității față de domnitor. Deci 
primea în anturajul său mai strâns, respectiv desemna în poziții importante oameni 
care i-au fost loiali și tatălui său. Cercul de persoane aflate la conducere în Transilvania 
a devenit mult mai unitar și mai plin de caracter. Trecerea de partea dușmanului a 
vreunui politician sau ieșirea sa din cerc din orice motiv nu crea pagube aproape ire-

25 Vojciech Goleman, The Jagiellos and the Model of the King in Polish Political Thought 
during the Reign of Sigismund August (1548–1572). (Jagiellonii și modelul regelui în gândi-
rea politică poloneză în timpul domniei lui Sigismund August (1548–1572), in Die Jagiellonen. 
Kunst und Kulturein ereuropäischen Dynastie an der Wendezur Neuzeit. Hrsg. Dietmar Popp, 
Robert Suckale, Nürnberg, 2002, pp. 27-34.



94

mediabile cum se întâmpla în perioada trecerii de partea Habsburgilor a mai multor 
persoane. Toate acestea aveau însă drept consecință faptul că elita era aleasă după 
loialitate în detrimentul calității și că era compusă mai mult din oameni în vârstă. Şi 
Albani a observat că la curtea lui Ioan Sigismund sunt foarte mulți politicieni în vârstă, 
dar el explica acest fapt prin „prețuirea vârstei înaintate”. În orice caz, datorită criteri-
ilor de selecție speciale, la sfârșitul domniei lui Ioan Sigismund, din cei cincisprezece 
politicieni de vază de la curte, unsprezece aveau vârsta cuprinsă între șaizeci și opt-
zeci de ani.26 Totodată observăm și o polarizare în funcție de vârstă: pe lângă bătrânii 
loiali apare grupul influent al curtezanilor tineri polonezi și tinerii transilvăneni aflați 
la începutul sau la mijlocul celui de-al treilea deceniu de viață, care erau urmașii unor 
familii nobiliare vechi. 

O consecință importantă a noii concepții a lui Ioan Sigismund a fost formarea obi-
ceiului de prezență continuă la curtea domnitorului. Așa cum am amintit, principele 
era foarte atașat de oamenii care au jucat un rol important în viața sa din copilărie. Dar 
cercul de încredere al domnitorului nu a fost închis de tot. Şi mai târziu s-au alăturat la 
el unele persoane, chiar dacă într-un număr mai mic. De exemplu cei trei frați Báthory 
în 1556, apoi, în 1562, Kristóf Hagymássy și Gáspár Bekes. Ioan Sigismund avea pre-
tenția de a petrece mult timp împreună cu persoanele care îi erau loiale și care îi con-
fereau un sentiment de liniște și siguranță. Cei aleși trebuiau să fie la curte timp înde-
lungat, participând la distracțiile sale, luând masa împreună cu el și chiar dormind în 
aceeași încăpere cu el. Acest fenomen nu este neobișnuit pentru curțile europene, ceea 
ce este demn de observat este mai degrabă măsura și importanța timpului petrecut 
împreună. Starea actuală a ierarhiei putea fi urmărită la zi – fenomen observat atât de 
Gromo, cât și de Albani – în funcție de cui i se permitea să fie întotdeauna în preajma 
domnitorului și să doarmă în aceeași încăpere cu el. Dat fiind faptul că Ioan Sigismund 
își exprima atașamentul și prin semnificative donații, era și de interesul nobililor săi să 
fie prezenți în continuu la curte ca atașamentul domnitorului să nu cumva să slăbească 
și eventualii lor rivali să nu aibă posibilitatea de a-i îndepărta din cercul strâns al elitei.

Prezența continuă a nobililor la curte nu are consecințe nefaste dacă aceasta are loc, 
de exemplu, datorită specializării stratului superior al elitei care are rolurile de regle-
mentare și astfel acești politicieni sunt legați de o instituție continuu funcțională, cu 
sediu și orar stabilit. Dar prezența continuă a nobilimii la curtea lui Ioan Sigismund nu 
se datora unor astfel de motive, ci pentru că politicienii puteau să își reprezinte și să își 
impună propriile interese mai eficient, dacă erau în continuu la curte, în anturajul cel 
mai apropiat al domnitorului, decât dacă îndeplineau netulburați o sarcină benefică 
pentru interesul public într-un anumit domeniu militar sau administrativ ca ofițeri sau 
comiți. Acest fenomen este modelat foarte bine de cariera lui Kristóf Hagymássy care 
avea sarcina de a proteja zona Maramureșului și astfel era legat de Hust în continuu, 

26 Prezentarea consilierilor cu semnalarea vârstei acestora vezi la Gromo, Compendium, op.cit., 
pp. 57-60.
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dar totuși a rămas omul de încredere al reginei Isabela, însă din 1559, a fost tot mai 
mult ignorat. Ioan Sigismund l-a descoperit ca un potențial curtezan numai atunci, 
când după trădarea lui Menyhárt Balassa a trebuit să se concentreze asupra acestei 
zone și a stat mai mult timp acolo. Din acel moment steaua lui Hagymássy a răsărit 
din nou. Dar pentru ca steaua să rămână sus pe cer a trebuit să delege treptat toate 
îndatoririle sale legate de apărarea graniței și el să se apropie tot mai mult de spațiul 
unde își trăia zilele Ioan Sigismund și până la urmă să se mute definitiv la Alba Iulia 
și să își petreacă mare parte din timp la curtea domnitorului, în anturajul apropiat al 
acestuia.27

Adaptată la cerințele speciale ale lui Ioan Sigismund, curtea domnitorului nu s-a 
organizat conform obișnuitei ierarhii de domni și vasali – în afară de ierarhia celor care 
aveau responsabilitatea funcționării administrative a curții –, ci mai degrabă pe ideea 
unor cercuri concentrice. În cercul cel mai intim îi găsim pe Mihály Csáky, Gergely 
Apafi, Giorgio Biandrata, frații Báthory, Kristóf Hagymássy și Gáspár Bekes, respectiv 
mai marele curtezanilor poloni, Stanisław Nieżowski.

Cel mai mare ca vârstă și ca rang era Gergely Apafi, marele postelnic care i-a fost 
loial deja și lui Ioan Zápolya, apoi a fost postelnic al lui Gheorghe Martinuzzi. Datorită 
acestui fapt Isabela l-a ignorat după 1556, dar acest nobil inteligent și cu multă autori-
tate nu a putut fi pus pe planul al doilea definitiv. În 1563 când loialitatea și credibilita-
tea au devenit principalele norme, l-au descoperit din nou și după moartea lui András 
Báthory de Somlyó, l-au pus în fruntea curții unde autoritatea și puterea sa l-au ajutat 
să stăpânească și să comande ceata multinațională a tinerilor curtezani. El cârmuia și 
problemele financiare ale curții, ceea ce a fost o decizie inspirată, pentru că Apafi s-a 
dovedit o „gazdă” bună care se îngrijea bine de finanțele curții. Tot acest talent al său 
îl folosea și pentru a-și spori avuțiile în mod eficient, deposedându-i de avuțiile lor pe 
rudele sale risipitoare și delăsătoare. Iar când i se făceau reproșuri argumenta că este 
mai bine ca posesiunile să fie în posesia lui, decât a unui străin. Cei care se găseau în-
tr-o poziție de confruntare cu el se gândeau în loc de o victorie la modalitățile în care 
ar fi putut să facă un compromis care să îi fie și lui benefic. Pe lângă excelentul simț 
diplomatic și capacitatea de a face compromisuri avea și un dezvoltat simț al umoru-
lui, calități pentru care bătrânul nobil de aproape optzeci de ani era apreciat și stimat.28

O altă personalitate dominantă a curții era cancelarul Mihály Csáky care era și el 
trecut de șaptezeci de ani. Până în 1543 a fost membru al bisericii catolice, apoi a înce-
put să urmeze învățăturile lui Luther. S-a folosit de cultura și cunoștințele sale uma-
niste dobândite la universitatea din Cracovia ca secretar și apoi ca și cancelar al reginei 
Isabela. A însoțit-o și în emigrația din Polonia și a participat și la educarea tânărului 

27 Horn Ildikó, Hit és Hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története. (Credinţă şi 
putere. Istoria nobilimii transilvănene de religie unitariană din secolul al 16-lea), Budapest, 2009, 
pp. 161-170.

28 Caracterul lui Apafi și sporirea avuției sale în paguba membrilor propriei familii poate fi 
cunoscută din descrierea lui János Gerendi, MNL F 3, Centuriae I. nr. 18.
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Ioan Sigismund. Era o figură autoritară care nu se lăsa pus pe planul al doilea, ca și 
Apafi, dar fără a avea calitățile simpatice ale acestuia. Gromo subliniază mai ales fap-
tul că era viclean și știa să se prefacă. Trăia într-un mod puritan, fără să cheltuie foarte 
mult, și în timp a strâns o avere însemnată. Nu era foarte popular datorită avariției și 
îndârjirii sale, dar tânărul domnitor era atât de atașat de el, încât aproape nimeni nu 
îndrăznea să pună sub semnul întrebării deciziile sau acțiunile sale.29

La fel de apropiat de domnitor era și Giorgio Biandrata aflat la patruzeci de ani. El 
era o pată de culoare specială a curții, persoana sa fiind legată de multe povești pline 
de aventuri. Avea capacitatea de a se face plăcut din prima în ochii celor care se întâl-
neau cu el, așa cum l-a fascinat și pe Albani, solul Habsburgilor. Dar cei care au avut 
ocazia de a-l cunoaște mai bine au învățat să se teamă de el. Un exemplu elocvent în 
acest sens este Gromo, căpitanul gărzilor, în a cărui opinie nu numai el, dar toți de la 
curte se temeau de influența doctorului. În opinia lui Antal Pirnát, cercetătorul mișcă-
rilor spirituale antitrinitariene, lui Biandrata îi convenea de minune această imagine 
formată despre el pe care uneori chiar o accentua prin înfățișarea sa fizică, în momen-
tele când își făcea din părul bogat un fel de freză care aducea a leu.30 Ioan Sigismund 
conta pe Biandrata și ca medic, dar se folosea și de extinsele relații ale acestuia în cre-
area conexiunilor diplomatice de care avea nevoie. O influență și mai importantă a 
lui Biandrata a fost cea exercitată asupra progresului religios al domnitorului, el fiind 
cel care a inițiat și a încurajat procesul care s-a sfârșit prin faptul că domnitorul inițial 
catolic a devenit un tăgăduitor al Sfintei Treimi.

Şansa polonezului Stanisław Nieżowski de a avea o carieră atât de strălucită a fost 
creată de însăși mama acestuia. Nu îi cunoaștem numele, dar știm că a fost dădaca de 
alăptare a lui Ioan Sigismund și astfel copii ei – Dorotea și Ecaterina, în afară de fiul ei 
– au avut șansa de a crește în anturajul Isabelei. Stanisław făcea parte din curtea regală 
și în Transilvania, dar și în timpul emigrației poloneze, ocupând poziția de stolnic, 
dar era și unul dintre însoțitorii și camarazii permanenți ai lui Ioan Sigismund.31 De la 
sfârșitul anilor 1550, pe lângă îndatoririle sale de la curte, Nieżowski primea tot mai 
multe sarcini diplomatice: în 1557 a fost trimis ca sol în Moldova32, apoi purta discuții 
ba la Viena, ba la Cracovia, devenind una dintre figurile-cheie ale tratatelor discutate 
cu Habsburgii.33 În jurul anului 1563 ocupă deja poziția de consilier al domnitorului și 

29 Gromo: Compendium, op.cit., pp. 46, 57; Horn I., Hit és Hatalom, op.cit., pp. 161-171.
30 Pirnát Antal, Il martire e l’uomo politico (Ferenc Dávid e Biandrata), in Antitrinitarism in the 

Second Half of the 16th Century, ed. Róbert Dán, Antal Pirnát, Budapest–Leiden, 1982, pp. 157-
190. (Studia Humanitas 5).

31 Veress Endre, Izabella királyné 1519–1559. (Regina Isabela 1519-1559), Budapest, 1901, pp. 421, 
481.

32 Urkunden-Regestenausdem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen, Hrsg. Albert Berger, 
Köln–Wien, Böhlau 1986, II k. nr. 2369.

33 Marek Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Kraków, 1998, p. 172.; Bethlen F., 
Erdély története, op.cit., II. k. pp. 246-259.; EOE II. k. pp. 244-246.
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contemporanii îl consideră unul dintre oamenii cei mai de încredere și cu cea mai mare 
autoritate ai tânărului rege.34

Gáspár Bekes și-a început cariera ca paj al lui Péter Petrovics și a devenit unul din-
tre oamenii de încredere ai acestuia. Conform uneia dintre variatele povești despre 
viața lui Bekes, nobilul pe care îl slujea a murit fără copii, i-a încredințat Isabelei și lui 
Ioan Sigismund, pe lângă marile sale posesiuni și comori, ca cea mai de preț posesiune 
și pe Gáspár Bekes, adăugând instrucțiunea ca acesta să fie ascultat atât în consilii, 
cât și în probleme militare. Într-adevăr, Bekes s-a mutat la curtea domnească, dar în 
timpul Isabelei nu a avut un rol însemnat. Acesta se străduia să aibă relații bune cu 
oamenii de încredere ai domnitorului și avea ochi buni pentru a aprecia puterea și 
importanța diferitelor grupări politice din curte. Se străduia să obțină o influență și 
susținere cât mai largă în grupurile care contau, iar după trădarea lui Balassa a sosit, 
în sfârșit, și ziua lui.35

Cei mai tineri membrii ai anturajului restrâns erau frații Báthory, Kristóf și István, 
ambii fiind trecuți doar de treizeci de ani. Între 1556 și 1558, părea că din întoarcerea 
reginei Isabela și a lui Ioan Sigismund, familia Báthory de la Somlyó o să beneficieze 
cel mai mult. În septembrie 1556, István Báthory, care pe atunci avea doar douăzeci 
și trei de ani, a avut onoarea de a ura bun venit în numele nobilimii familiei regale 
întoarse în țară.36 Fratele său mai mare, András Báthory este numit în același timp 
membru în consiliul domnitorului, apoi Isabela l-a numit și postelnic.37 Iar fratele mij-
lociu, Kristóf se distinge în domeniul diplomației: la sfârșitul anului 1557 și începutul 
anului 1558 a avut la Paris discuții purtate cu succes referitor la căsătoria lui Ioan 
Sigismund cu una dintre fiicele lui Henrik al II-lea și la un plan de alianță între cele 
două state.38 În acest timp, István Báthory a condus lucrările de întărire la cetatea de 
la Satu Mare și în jurul orașului, iar Endre Veress afirmă că Isabela l-a numit deja în 
1559, căpitan al cetății Oradea recucerită de la Habsburgi.39 Putem afirma, deci, că fra-
ții Báthory au jucat roluri de seamă în trei domenii importante ale vieții politice: cur-
tea, diplomația și armata. Însă în ianuarie 1563, moare pe neașteptate András Báthory 
și astfel influența la curte a celorlalți doi frați ai săi scade întrucâtva. Pe deasupra, și 

34 În 1562 încă nu purta titlul de consilier. MNL F 15 6. k. f. 17.
35 Horn I., Hit és hatalom, op.cit., p. 183.
36 Un compendiu al orației in Báthory István levelezése (Corespondența lui István Báthory), 

op.cit., I, pp. 1-4.
37 Trócsányi Zsolt, Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Guvernarea centrală a Transilvaniei 

1540-1690), Budapest, 1980, p. 23.
38 Charrière, Ernest, Négociations de la France dans le Levant ou, Correspondances, mémoires et actes 

diplomatiques des ambassadeurs de France à Constantinople, II. Paris, 1860, pp. 437-449, 488; 
ÖStAHHStA Türkei I. Karton 13. Konv. 3. 1558. I-VI. f. 47-48, 163-166., EOE II. 33.

39 Bagossy Bertalan, Szatmár története (Istoria orașului Satu Mare), in Magyarország vármegyéi 
és városai: Szatmár vármegye és Szatmár-Németi, Ed. Borovszky Samu, Budapest, 1908, I, p. 
XVI.
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rivalitatea dintre István Báthory și Gáspár Bekes a început să se întețească tocmai în 
această perioadă.

Membrii anturajului restrâns au foarte puține trăsături comune. Există doar trei 
persoane care reprezintă aristocrația veche: singurul care poate fi considerat ca fiind 
originar dintr-o familie transilvăneană este Apafi, familia Báthory având domenii în 
Partium, chiar dacă încercau să dobândească domenii și în Transilvania. Mihály Csáky 
era descendentul unei familii de mică nobilime din comitatul Sopron, iar Kristóf 
Hagymássy uneia din comitatul Zala, iar tatăl lui Bekes a venit în Transilvania din 
zona Caransebeșului. Nieżowski era originar dintr-o familie de mică nobilime polone-
ză, iar Giorgio Biandrata era descendentul unei familii patriciene distinse din Saluzzo. 
Putem spune astfel că, de fapt, doar Apafi și frații Báthory erau membrii ai elitei tran-
silvănene în sensul larg al cuvântului. Astfel și avuțiile și situația financiară a membri-
lor anturajului erau foarte diferite, fapt ce îi determina pe cei care erau într-o situație 
mai dezavantajoasă să încerce să se alinieze.

Dacă stăm să le analizăm obiectivele politice, nici acolo nu găsim prea multe punc-
te comune. Pe lângă scopul său personal de a-și păstra influența și de a-și crește ave-
rea, Mihály Csáky îl servea în mod evident pe Ioan Sigismund și îi apăra interesele în 
toate problemele care se iveau. Doyen-ul anturajului, Gergely Apafi, avea drept scop 
păstrarea situației existente și încheierea tratatului de pace care să asigure continua-
rea acestei situații. Familia sa a profitat mult de pe urma independenței Transilvaniei, 
deși mai degrabă pe planul puterii, decât pe cel financiar, și Apafi dorea să își ridice 
familia să fie cea mai bogată și mai influentă familie nobiliară din Transilvania. Frații 
Báthory, Bekes și Hagymássy lucrau la formarea unei situații de compromis din care 
poate profita Transilvania, întreaga națiune maghiară și desigur și ei și familiile lor. Ei 
erau cei care se gândeau pe termen lung: miza era soarta și conducerea Transilvaniei 
după o eventuală moarte prematură a lui Ioan Sigismund. Printre planurile lor se afla 
într-o ultimă instanță și semnarea unui tratat cu Habsburgii și unificarea țării, dar 
esențialmente se pregăteau ca unul dintre ei să preia puterea. Străinii aveau un alt 
punct de vedere: este de înțeles că Nieżowski, a cărui privilegii depindeau în totali-
tate de Ioan Sigismund, accepta doar varianta continuării domniei acestuia. Giorgio 
Biandrata era într-o situație specială: datorită convingerilor sale religioase era persecu-
tat în toate țările catolice și protestante ale Europei și nu avea unde să meargă în afară 
de Transilvania și Polonia. Deci, pentru el domnia lui Ioan Sigismund era nu numai o 
problemă existențială, ci una de existență personală și o posibilitate de a-și manifesta 
liber convingerile. 

Al doilea cerc concentric al puterii îl constituiau politicienii de al doilea rang. 
În acest cerc îi găsim în special pe Pál Bánffy, Mihály Gyulay, Jakab Pókay, Ferenc 
Mikola, Farkas Bornemisza, György Bethlen și Farkas Farkas de Herina. Acest cerc era 
complet diferit de primul, numai și prin faptul că membrii cercului se legau prin relații 
de prietenie și de rudenie. Majoritatea lor proveneau din vechi familii nobiliare transil-
vănene, numai Bornemissza și Gyulai puteau fi considerați imigranți, dar în cele două 
decenii de la venirea lor au reușit să se asimileze în rândurile nobilimii transilvănene. 
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Pregătirea și trecutul membrilor acestui cerc făcea ca acest grup să poată fi folosit în 
multe feluri. Mihály Gyulai, care a studiat împreună cu Ferenc Mikola la universitatea 
de la Viena s-a ridicat la rangul de prim sol în activitatea diplomatică legată de Poartă. 
În perioada conducerii sale s-a format solia permanentă a Transilvaniei la Poartă. 
Mikola și Pókay aveau competența în domeniul financiar și economic, iar Bornemissza 
și Harinai aveau o însemnată experiență militară.40 

Politicienii celui de-al doilea cerc ședeau doar perioade scurte la curte. Majoritatea 
lor trăiau pe domeniile lor și se ocupau de acestea, încercând să influențeze direcția 
vieții politice de acolo, cu excepția lui Mihály Gyulai care era pe drumuri între Alba 
Iulia și Poartă. Aceștia veneau la curte numai pentru discuțiile preliminare la pregă-
tirea vreunei Diete, la Dietă sau când se primeau soliile, respectiv dacă domnitorul îi 
chema la curte. Însă nefiind permanent la curte, din când în când mai erau scăpați cu 
vederea de Ioan Sigismund, ceea ce însemna că datorită tehnicilor de comunicare ale 
vremii rolul lor, au devenit periferici și nu aveau nici posibilitatea de a-și spori avuția. 
Pe termen lung această situație a însemnat că puterea politică reală a început să se 
îndepărteze de forma instituționalizată a puterii: deci degeaba era cineva membru în 
consiliul domnesc, participa la decizii și la elaborarea strategiilor punctual și nu per-
manent. Deciziile efective și importante erau luate de membrii primului cerc, care apoi 
le legitimau prin membrii celui de-al doilea cerc și îi puneau pe membrii celui de-al 
treilea cerc, conducătorii zonali, să le execute.

Un alt cerc al curții lui Ioan Sigismund îl constituiau polonezii. Gromo consideră 
rolul jucat de ei atât de important, încât i-a inclus și în rândul națiunilor care constitu-
iau țara Transilvaniei: „Cea de-a patra națiune este cea poloneză. Ei nu au domeniile 
proprii și nici populație, dar sunt prezenți în oficiile și garda domnitorului, printre 
curteni și ofițeri. Niciodată nu se găsesc la curte mai puțini de cinci sute de polonezi, 
iar pe timp de pace numărul lor poate crește și la două mii. Poartă haine ungurești și 
arme ungurești, toți fac parte din cavalerie, au poftă de mâncare bună și știu să bea, 
sunt gentili și amabili la conversație. Au un suflet bun, corp frumos, dar sunt de religie 
luterană, mai degrabă din ignoranță și lipsă de reflexie, decât din răutate.”41

Polonezii pot fi grupați pe mai multe nivele în funcție de legătura lor cu Transilvania, 
respectiv Regatul Ungar. Primul nivel îl constituie grupul celor în a căror familie tra-
diția maghiaro-polonă era prezentă de mai multe generații. Jan Gruszczyński a notat 
chiar și despre doi dintre camarazii săi că predecesorii lor au slujit la curtea regelui 
Matia. Mulți dintre ei au început să slujească la curtea lui Ioan Zápolya sau erau tineri 

40 Bíró Vencel, Erdély követei a Portán (Solia transilvăneană la Poartă), Kolozsvár, 1921. Dávid 
Géza–Fodor Pál, „Ez az ügy fölöttébb fontos”. A szultáni tanács Magyarországra vonat-
kozó rendeletei. (1559–1560, 1564–65). („Aceasta este o problemă de o importanță majo-
ră”. Prevederile consiliului sultanului referitoare la Regatul Ungar, (1559–1560, 1564–65), 
Budapest, 2009. (Biblioteca História. Colecţiile de documente 6), pp. 113-114.; 24, 51, 59, 68-
69, 116, 120, apud. Horn I., Hit és hatalom, op.cit., pp. 197-214.

41 Gromo G., Compendium, op.cit., p. 40, 42.



100

a căror tați au venit la Buda să învețe „meșteșugul călăriei”. Alții cunoșteau țara de 
mai înainte datorită relațiilor lor de rudenie cu familia Łaski.42 Cel de-al doilea nivel 
era compus din cei care au intrat în slujba Isabelei și a fiului ei în timpul emigrației 
lor în Polonia, între 1552 și 1556, și care au sosit în Transilvania ca parte a suitei lor în 
toamna anului 1556. Este ușor de înțeles că grupul apropiat al lui Ioan Sigismund era 
format din membrii acestor două nivele.

Cel de-al treilea nivel nu a avut nici o experiență transilvăneană anterioară. Ei sunt 
nobilii foarte tineri, în jur de optsprezece-douăzeci de ani, care după 1559, soseau în 
continuu la „școala de cavaleri” și petreceau câțiva ani la Alba Iulia. Descendența lor 
este mixtă: cei de origine cea mai nobilă au sosit din familiile de senatori, ceea ce sim-
plificat corespunde familiilor de magnați din Transilvania.43 Cei mai cunoscuți dintre 
aceștia au fost Stanisław Kamieniecki și Mikołaj Zborowski. Pe lângă aceștia găsim 
în număr mare reprezentanți ai micii nobilimi care încearcă să accede în rang și care 
probabil reușeau să intre la curtea de la Alba Iulia mai lesne, decât la curtea regală 
poloneză din Cracovia. Iar pe cei care soseau aici după 1560, îi mâna probabil și spe-
ranța că vor putea să își creeze avantaje inegalabile de cei rămași în Polonia la curtea 
următorului rege al Poloniei. Datorită faptului că aici era vorba despre serviciu militar 
în sensul propriu al cuvântului, drumul era deschis spre ascensiune și vitejilor care nu 
erau de origine nobiliară. În operele lui Gruszczyński găsim și asemenea exemple.44 

Şi în privința studiilor celor care vin la curtea lui Ioan Sigismund imaginea este 
complexă. Au fost unii care după ce și-au încheiat studiile în Italia și-au început 
cariera politică aici și au existat și unii despre a căror pregătire nu știm nimic, dar 
Gruszczyński a subliniat că au vaste cunoștințe științifice, știu multe limbi și au talent 
oratoric. Dar majoritatea erau de nivelul lui Gruszczyński, adică au ajuns la un anumit 
nivel în studiile lor medii, cunoșteau, înțelegeau și foloseau referințele mitice și siste-
mul de toposuri ai vremii, dar erudiția lor avea multe lipsuri.45 O parte dintre polonezi 
se străduia să se asimileze, fapt observat și de Gruszczyński, care descria în legătură 
cu multe persoane că vorbesc foarte bine limba maghiară, se comportă de parcă ar fi 
maghiari și respectă întocmai normele transilvănene privind îmbrăcămintea și obice-
iurile.46

42 Familiile Rożen şi Komorowski erau prezenţi deja la curtea regelui Matia. La curtea lui Ioan 
Zápolya au slujit Stachera şi cei trei fraţi Gnoinski, Jan, Krzysztof, Lenart, ultimul pierzându-
şi viaţa în slujba stăpânului său. Iar ruda lui Łaski era Mikołaj Rusocki. Kapełuś, H., Zápolya 
Zsigmond udvara. (Curtea lui Sigismund Zápolya), op.cit., p. 154.

43 Şi Albani atrage atenţia asupra acestui fapt. În această perioadă, la fel ca în Transilvania, nici 
în Polonia nu era format sistemul baronatelor, familiile de senatori erau familiile de cel mai 
înalt rang şi intrarea, respectiv rămânerea în acest cerc depindea de voinţa regelui. Leszek 
Kieniewicz, Senatza Stefana Batorego (Senatul sub domnia lui István Báthory), Warszawa, 2000, 
pp. 5-11.

44  H. Kapełuś, Dwór Jana Zygmunta Zapolyi, p. 155.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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Majoritatea polonezilor care ocupau poziții de rang înalt la curtea lui Ioan 
Sigismund încercau să își stabilizeze poziția prin căsătorii cu membrii familiilor no-
biliare transilvănene. Walenty Grodziński a luat-o de soție pe Anna Kemény, Marcin 
Ostrzyński pe Borbála Gyulai, Mikołaj Małachowski i-a dat-o de soție pe fiica sa lui 
János Gyerőffy, iar László Szalánczy a ales-o de soție pe Dorothea Nieżowska, sora 
mai mică a lui Stanisław. Nieżowski însăși s-a căsătorit de două ori în timpul petre-
cut în Transilvania. Despre prima sa soție nu știm nimic, a doua sa soție a fost Zafira, 
fiica voievodului Moise al Țării Românești, care de fapt poate fi considerată o nobilă 
doamnă transilvăneană, trăind mai înainte mulți ani cu István Keserű căruia i-a născut 
trei copii.47 Putem spune, deci, că stratul superior al polonezilor de la curtea lui Ioan 
Sigismund s-au asimilat fără probleme în rândul familiilor nobiliare transilvănene și 
au dobândit imporante poziții economice și militare, dar erau activi și în diplomația 
transilvăneană, constituind astfel pentru Ioan Sigismund un sprijin separat și indepen-
dent de nobilimea maghiară.

Putem afirma, deci, că cercurile concentrice ale curții princiare transilvănene erau 
foarte diferite una de cealaltă, dar în mare parte, obiectivele lor aveau legătură cu 
susținerea domniei lui Ioan Sigismund. Acest obiectiv comun i-a format temporar în-
tr-o comunitate. Membrii cercurilor nu se plăceau și în unele cazuri nici măcar nu se 
respectau48, dar erau nevoiți să ia în considerare și să accepte pozițiile celorlalți și in-
fluența lor asupra domnitorului. Şi-au dat repede seama că dacă cineva nu comite vreo 
gafă ireparabilă, nu vor reuși să se elimine reciproc din cercul de încredere al puterii 
și cel care ar încerca așa ceva și-ar slăbi propria poziție, în spatele fiecăruia dintre ei 
stând atașamentul ocrotitor la domnitorului. În vederea urmăririi obiectivelor perso-
nale și comune au învățat să colaboreze, ceea ce le-a deschis mai multe oportunități și a 
făcut un spațiu mai mare de afirmare din spațiul politic transilvănean.

47 Politika és házasság. Menyegzőre hívogató levelek a 16. századi Erdélyből (Politică şi căsătorie. 
Invitaţii de nuntă din Transilvania secolului al 16-lea), pregătit pentru tipar de Horn Ildikó, 
Kreutzer Andrea, Szabó András Péter. TDI Könyvek 2. Bp., 2005, nr. 10, 14, 15, 23, și MNL R 
319 26. cs. Arhiva familiei Gyerőffy (Mf. 47518 d.)

48 Părerea bagatelizantă a lui István Báthory despre ceilalți membrii ai consiliului domnesc, in 
Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése (Corespondenţa principelui transilvănean 
şi regelui polonez István Báthory). Kolozsvár: Kiad. Veress Endre, 1944, I. k., pp. 106-108.




