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Dacă într-un studiu precedent am urmărit ponderea informaţiilor 
despre spanioli în presa ardeleană1, în prezenta investigare ne-am propus să 
exemplificăm interesul spaniolilor faţă de ardeleni, manifestat în periodicul 
lor de Curte, Gaceta de Madrid. Ambele studii prezintă argumente care susţin 
existenţa aşa-numitelor „coridoare culturale” între cele două regiuni aflate la 
extremităţile Europei, rezultate din cercetarea, în paralel, a istoricului presei 
tipărite transilvănene şi spaniole. 

În vederea identificării informaţiilor despre Transilvania, din 
panoramica presei spaniole pentru perioada avută în atenţia studiului nostru, 
ne-am oprit asupra unui ziar cunoscut sub numele Gaceta de Madrid2. În 
paginile sale se pot regăsi informaţii care fac referiri la unele aspecte din 
sferele de interes ale politicii, economiei sau diplomaţiei, atât interne, cât şi 
externe. Domeniile predilecte de interes, din cadrul cărora am selectat 
informaţiile referitoare la Transilvania, le-am grupat pe următoarele teme: 
interesul strategic al spaniolilor pentru spaţiul românesc (fiind incluse ştirile referitoare 
la revoluţii, războaie şi politică, comerţ şi economie), fapte diverse şi calamităţi, 
biserică şi şcoală, monarhie şi răscoala lui Horea.  

Articolele cu privire la interesul strategic al spaniolilor pentru spaţiul românesc 
debutează cu intenţia unei informări corecte şi contextuale a publicului 
spaniol asupra unor războaie din zona balcanică, ce făceau referiri şi la 
Transilvania, în contextul conflictelor austro-turce şi ruso-turce. Primele 

                                                 
∗ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: e_trif@hotmail.com. 
1 Stanciu 2015, p. 493-506. 
2 Acest ziar apare menţionat din anul 1661, cu denumirea Relación o gaceta de algunos casos 
particulares, asi políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del mundo, hasta fin de diciembre 1660 
(Núñez de Prado 2002, p. 149) având patru pagini. În anul de debut au fost publicate 
douăsprezece numere, iar după 1667 ziarul apărea săptămânal cu titlul Gaceta ordinaria de 
Madrid, ulterior, fiind intitulat Gaceta de Madrid (ibidem, p. 150). După anul 1737 se specifică 
faptul că periodicul avea propria tipografie, iar din anul 1767 regele Carol al III-lea (1716-
1788) a hotărât ca Gaceta să fie trecută în proprietatea Coroanei (ibidem, p. 151). Sub aspectul 
frecvenţei, după 1778, ziarul era bisăptămânal, cu apariţii marţea şi vinerea. În anul 1808, 
pentru o scurtă perioadă de timp a devenit cotidian, după care va reveni la formula sa 
bisăptămânală (ibidem, p. 153). 
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informaţii de interes strategic, pe care le-am identificat în Gaceta de Madrid, 
surprind creşterea interesului turcilor faţă de Transilvania3. Informaţia trebuie 
pusă în legătură cu un moment de conjunctură, în care turcii organizau o 
campanie de recuceriri teritoriale în Ungaria. Sub comanda sultanului Mustafa 
al II-lea (1695-1703), otomanii au dus lupte pe ambele maluri ale Tisei 
împotriva trupelor austriece, în anul 1697, suferind o gravă înfrângere4.  

Interesul pentru războaiele ruso-turce se simte în articolele cu caracter 
informativ ale gazetei spaniole, în care se oferă informaţii destul de detaliate 
despre confruntările dintre ruşi şi turci, desfăşurate între 1787 şi 17925. 
Motivul şi miza conflictelor au fost pretenţiile pe care le aveau atât ruşii, cât 
şi turcii asupra teritoriului Crimeii. Conflictul se încheie cu pierderea 
războiului de către turci şi anexarea Crimeii şi a Georgiei de către Rusia ţaristă, 
în urma păcii de la Iaşi (9 ianuarie 1792), prin care se reconfirma creşterea 
influenţei ruse în zona Mării Negre6. Vor continua să apară articole în Gaceta 
de Madrid cu subiecte despre războiul dintre ruşi şi turci, între anii 1806 şi 
1812, în care sunt relatate luptele de la Vidin7, aspecte legate de conducătorii 
trupelor militare, mişcări strategice din teatrul operaţiunilor de luptă, dar şi 
pierderile suferite de ambele părţi8. Liniştea din Balcani s-a întrerupt, odată 
cu victoriile lui Napoleon contra prusacilor din toamna anului 1806. În atare 
conjunctură politică, în care francezii au încheiat o alianţă cu turcii, aceştia din 
urmă renunţă la acordul care permitea libera circulaţie a ruşilor prin Strâmtori. 
Ruşii au reacţionat şi au pătruns în Moldova, Ţara Românească şi Bulgaria, 
obţinând importante victorii în confruntările cu turcii, după cum prezintă 
articolul publicat în Gaceta9 din data de 14 decembrie 181010.  

Următoarea etapă de care a fost interesată Gaceta madrilenă, prin 
publicarea periodică a unor articole care proveneau din spaţiul transilvănean, 
respectiv din oraşul Hermannstadt (Sibiu), era cea legată de evenimentele 
anului 1828, când a avut loc declanşarea unei noi faze din seria războaielor 
ruso-turce, din anii 1828-182911. Acest conflict a avut câteva cauze, printre 
care se numără nerespectarea Tratatului de la Akkerman (7 octombrie 1826)12, 
                                                 
3 Gaceta de Madrid, nr. 5/1697, p. 17; ibidem, nr. 25/1697, p. 97; ibidem, nr. 45/1724, p. 177. 
4 Stiles 1995, p. 110. 
5 Gaceta de Madrid, nr. 55/1791, p. 478; ibidem, nr. 59/1791, p. 511; ibidem, nr. 63/1791, p. 560; 
ibidem, nr. 80/1791, p. 731-732; ibidem, nr. 88/1791, p. 806-807; ibidem, nr. 12/1792, p. 90-91. 
6 Mantran 2001, p. 361. 
7 Gaceta de Madrid, nr. 363/1810, p. 1609. 
8 Ibidem, nr. 57/1810, p. 238; ibidem, nr. 252/1810, p. 1119; ibidem, nr. 268/1810, p. 1185; 
ibidem, nr. 284/1810, p. 1261; ibidem, nr. 239/1810, p. 1067; ibidem, nr. 261/1810, p. 1157; 
ibidem, nr. 279/1810, p. 1241; ibidem, nr. 287/1810, p. 1273. 
9 Ibidem, nr. 348/1810, p. 1549; Mantran 2001, p. 367. 
10 Cernovodeanu 2002, p. 29. 
11 Gaceta de Madrid, nr. 97/1828, p. 385; ibidem, nr. 100/1828, p. 397. 
12 Tratatul prevedea abolirea protectoratului otoman asupra Moldovei, Ţării Româneşti şi 
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dar şi pierderea unei părţi din flota maritimă de către otomani în portul 
Navarino, în urma unei confruntări cu cea franco-engleză13. Surprinzător 
rămânea faptul că, la rubrica ştirilor provenite din Transilvania, nu era nimic 
relatat din spaţiul transilvan, informaţiile rezumând în totalitate noutăţile de 
pe frontul ruso-turc purtat în alte teritorii, mişcări şi comasări de trupe sau 
victoriile uneia dintre părţi. Genul acesta de articole, care nu spuneau nimic 
despre Transilvania, erau numeroase, ca urmare am considerat că merită să le 
exemplificăm pentru că importanţa lor nu trebuie trecută cu vederea, cel puţin 
din două puncte de vedere. Mai întâi era foarte important faptul că rubrica la 
care apare menţionată Transilvania se situa, în numeroase cazuri, pe prima 
pagină a ziarului, iar uneori era menţionat şi oraşul de unde erau preluate 
ştirile14. În al doilea rând, frecventa repetare a cuvântului Transilvania favoriza 
implementarea în conştiinţa cititorilor spanioli existenţa acestei zone, undeva 
în estul Europei, aflată în zona de contact a celor trei mari imperii.  

Gaceta de Madrid a redat şi unele informaţiile despre economia 
Transilvaniei şi a prezentat, uneori, măsurile comerciale menite să o 
revigoreze, aşa cum apărea în numărul 96 din anul 1783, în care se vorbea 
despre închiderea vămii Rodna cu Bucovina, cu scopul eliminării plăţilor 
vamale de ambele părţi15. Tot din domeniul economiei, un articol al ziarului 
spaniol aducea la cunoştinţa cititorilor săi date despre testarea în Transilvania 
a creşterii viermilor de mătase16. După un an, discuţia va fi reluată, 
informându-se cititorii despre rezultatele promiţătoare ale acestui experiment, 
care ar putea impulsiona productivitatea fabricilor de stofe17. Un nou aport 
în cunoaşterea vieţii economice a transilvănenilor se referea la reformele 
economice pe care Iosif al II-lea le-a întreprins în Transilvania. Într-un articol 
publicat în Madrid, în 1785, se aducea la cunoştinţa spaniolilor faptul că în 
Transilvania a fost implementat sistemul economic din Ungaria, prin 
introducerea treptată a unor administratori regali, mai întâi în trei regiuni şi 
anume în Sibiu, Făgăraş şi Cluj18. Desigur, prin politica sa de reforme 
administrative, împăratul Iosif al II-lea urmărea între altele şi consolidarea 
apărării Principatului, care nu putea fi realizată în condiţiile crizei economice 
existente, iar soluţia părea să se ivească odată cu înfiinţarea regimentelor de 
graniţă19. În sprijinul celor afirmate se confirmă ipoteza de consolidare 

                                                 
Serbiei, cedarea Caucazului de către turci în favoarea ruşilor şi libera circulaţie a navelor 
ruseşti în apele controlate de turci. 
13 Mantran 2001, p. 378-379. 
14 Gaceta de Madrid, nr. 135/1828, p. 537. 
15 Ibidem, nr. 96/1783, p. 1010. 
16 Ibidem, nr. 62/1784, p. 875. 
17 Ibidem, nr. 102/1785, p. 833-834. 
18 Ibidem, nr. 27/1786, p. 221-222. 
19 Andea 2002, p. 547.  
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defensivă a Principatului20 şi sublinierea acestui aspect într-un articol publicat 
de Gaceta, prin care se aducea la cunoştinţa cititorilor spanioli că împăratul 
austriac planifica construirea unei fabrici de arme de foc în Transilvania21. 

Interesul Gacetei de Madrid pentru evenimentele politice din afara 
Spaniei, în cazul nostru pentru teritoriul transilvan, se remarcă printr-o atenţie 
considerabilă acordată Dietelor ardelene. Se poate observa chiar o atenţie 
constantă asupra datei de întrunire a acestora. Potrivit surselor de informare, 
din Klausenburg (Cluj), în anul 1836, Gaceta publica ştirea că mulţi cetăţeni 
din generaţiile tinere aşteaptă cu nerăbdare întrunirea Dietei, în vederea 
adoptării unor măsuri reformatoare, pe care însă cei cu state vechi în politică 
le privesc cu reticenţă, ca pe o ruinare a privilegiilor de care se bucurau22. 
Peste un an, un nou articol reamintea despre necesitatea deschiderii Dietei, 
dar sublinia şi poziţia conservatoare manifestată de categoriile privilegiate23. 
Însuşi împăratul Franz Josef I (1848-1916), sublinia Gaceta, s-ar fi adresat 
oficialităţilor ardelene pe tema organizării viitoarei Diete24. Un alt articol al 
ziarului de la Madrid aducea informaţia că arhiducele d’Este ar fi primit un 
ordin de la împărat, în anul 1838, de dizolvare a Dietei transilvănene, pe când 
alte zvonuri pretindeau că se urmărea doar suspendarea acesteia25. În anul 
1842 gazeta scria că, în timp ce Dieta din Ungaria nu se întrunea, în 
Transilvania ea îşi continua lucrările în sesiuni, în ciuda unor proteste ale 
saşilor în contextul împotrivirii acestora la introducerea limbii maghiare, ca 
limbă oficială26. Ca o necesitate stringentă, erau prezentate câteva măsuri 
fundamentale, care trebuiau luate în vederea organizării politice a 
Principatului, cum ar fi cele referitoare la redarea vechilor drepturi ale saşilor 
sau propunerea ca oraşul Cluj să devină reşedinţa guvernului27. În anul 1863 
şedinţele Dietei sunt prezentate ca fiind deschise28, cu un discurs ţinut în trei 
limbi de către comisarul regal; dar este menţionat faptul că deputaţii maghiari 
nu au luat parte la sesiune. Informările despre Dieta Transilvaniei s-au 
concentrat şi pe prezentarea preşedintelui Dietei, în persoana baronului 
Kemény29. 

                                                 
20 Gaceta de Madrid, nr. 38/1785, p. 298-299; ibidem, nr. 586/1836, p. 2. 
21 Ibidem, nr. 27/1786, p. 222. 
22 Ibidem, nr. 586/1836, p. 2. 
23 Ibidem, nr. 815/1837, p. 2; ibidem, nr. 904/1837, p. 3; ibidem, nr. 231/1861, p. 3; ibidem, nr. 
261/1861, p. 4; ibidem, nr. 288/1862, p. 4; ibidem, nr. 339/1862, p. 4. 
24 Ibidem, nr. 3/1861, p. 4. 
25 Ibidem, nr. 1199/1838, p. 2. 
26 Ibidem, nr. 2791/1842, p. 2. 
27 Ibidem, nr. 94/1861, p. 4. 
28 Ibidem, nr. 205/1865, p. 4. 
29 Ibidem, nr. 260/1865, p. 4; ibidem, nr. 7/1866, p. 4. 
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Din categoria fapte diverse şi calamităţi am identificat ştirile de senzaţie 
publicate în Gaceta de Madrid în cadrul unor articole care prezentau boli şi 
calamităţi care au bântuit Transilvania. În anul 1715, gazeta spaniolă relata că, 
în oraşul Kronstadt (Braşov) ar fi fost prins de către autorităţi un spion 
deghizat, în timp ce culegea informaţii despre fortificaţiile oraşului30. Avem şi 
o ştire din domeniul statisticii, prin care cititorii spanioli erau informaţi că 
populaţia maghiară din Transilvania, în anul 1850, număra 800000 de 
locuitori31. Bolile care au decimat locuitorii Transilvaniei, în secolul al XVIII-
lea au fost, de asemenea, prezentate madrilenilor, împreună cu efectele lor. În 
unele situaţii se specifica faptul că au trebuit să se închidă liniile de comunicaţii 
între oraşele Braşov şi Sibiu, ca măsură împotriva extinderii ciumei în 
teritoriile de la graniţa de vest a Transilvaniei, dar şi la graniţa cu Ţara 
Românească32.  

Subiectele despre Biserica şi şcoala din Transilvania nu sunt numeroase. 
Din zona confesiunii catolice, ziarul se concentrează asupra unor informaţii 
referitoare la numirea unor cardinali, aşa cum s-a întâmplat în cazul 
arhiepiscopului de Cambray sau a lui Alexandru de Albani. Există menţiuni 
referitoare la înfiinţarea canonică a noului episcopat de Făgăraş, sub 
conducerea episcopului Patachi, înnobilat cu titlul de baron, cu această 
ocazie33. Despre confesiunea ortodoxă din Transilvania, într-un alt număr al 
ziarului spaniol34, s-a publicat ştirea referitoare la arestarea a treizeci de preoţi 
ortodocşi, acuzaţi de incitarea populaţiei la revoltă anticatolică, ei fiind, 
ulterior, închişi într-o fortăreaţă din Boemia. 

O ştire din 1784 despre şcolile din Principatul Transilvaniei, 
menţionează că împăratul Iosif al II-lea a dispus construirea unor şcoli 
normale în care să fie primiţi atât elevii, cât şi profesorii, fără deosebire de 
etnie. Mai era specificat că salariul profesorilor era stabilit în funcţie de 
pregătirea profesională a fiecăruia în parte35. 

Temele despre monarhie par să aibă o frecvenţă mai ridicată în gazeta 
madrilenă. Această instituţie din vârful piramidei societăţii este ilustrată la un 
loc de cinste în cadrul ediţiilor sale, poate şi ca urmare a unei tradiţii 
monarhice neîntrerupte a acesteia în guvernarea Spaniei. În cazul 

                                                 
30 Ibidem, nr. 49/1715, p. 193. 
31 Ibidem, nr. 5939/1850, p. 2. 
32 Ibidem, nr. 5/1738, p. 17; ibidem, nr. 7/1738, p. 26; ibidem, nr. 33/1738, p. 139; ibidem, nr. 
39/1770, p. 328; ibidem, nr. 50, p. 433. Un studiu, care prezintă pe larg epidemiile din 
Transilvania, din perioada secolelor XVII-XIX, este cel semnat de Florin Ioan Chiş, care 
surprinde efectele ciumei prezentate în Gaceta şi oferă o serie de date statistice, precum şi 
măsurile de intervenţie sanitară ale statului austriac (Chiş 2012, passim).  
33 Gaceta de Madrid, nr. 35/1721, p. 137. 
34 Ibidem, nr. 44/1771, p. 375. 
35 Ibidem, nr. 85/1784, p. 875. 
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Transilvaniei, ziarul spaniol publică ştiri detaliate despre călătoria împăratului 
Iosif al II-lea (1741-1790) în Transilvania, în anul 177336. Erau redate 
episodic, pe zone şi localităţi, informaţii referitoare la comportamentul 
monarhului, simplitatea şi lipsa de fast a acestuia în timpul călătoriei. Existau 
relatări despre dorinţa lui de a surprinde şi înţelege viaţa cotidiană din mediul 
rural, condiţia ţăranului transilvănean şi se menţiona faptul că împăratul era 
preocupat sincer de stoparea abuzurilor la care ţăranul era supus37. Informări 
în care mai apar cuvintele împărat sau curte sunt legate uneori de anumite 
măsuri administrative, care erau puse pe seama integrării administraţiei 
Transilvaniei în sistemul de percepere a impozitelor şi taxelor habsburgice38. 
Ele erau coroborate cu măsurile pe care autorităţile transilvănene le luau 
pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor împărăteşti, cum a fost cazul în 
timpul răscoalei lui Horea, de la 1784, potrivit publicaţiei Ost-Deutsche-Post, de 
unde preia informaţia Gaceta de Madrid39. 

Răscoala lui Horea. Descrierea de către ziarul spaniol a etapelor răscoalei 
ţărăneşti condusă de Horea, denotă sensibilitatea spaniolilor (sau 
predispoziţia lor la revoltă împotriva guvernanţilor) faţă de mişcările de 
reacţie ale cetăţenilor la încălcarea drepturilor fundamentale. Încă din primele 
rânduri, articolul din Gaceta surprindea şi explica cititorilor spanioli cauzele 
principale pentru care ţăranii ardeleni s-au răsculat. Este prezentat, ca un 
argument al nemulţumirii răsculaţilor, împiedicarea acestora de a se înrola în 
serviciul militar, în urma căruia urmau să beneficieze de scutiri de dări şi de 
garantarea proprietăţii asupra caselor. Potrivit gazetei din Madrid, cauza 
răscoalei rezida în nepunerea în practică a dispoziţiilor imperiale, din anul 
1784, referitoare la înrolare, de către guvernatorul Transilvaniei, Samuel von 
Brukenthal40, împreună cu celelalte autorităţi guberniale41. Sursele de 
informare ale Gacetei asupra răscoalei par să fie corespondenţele primite din 
Sibiu, în care se preciza amploarea mişcărilor ţărăneşti, precum şi recompensa 
pe care o oferea împăratul (30 de florini) pentru prinderea capilor 
răsculaţilor42. În numerele de la începutul anului 1785, ziarul spaniol remarca 
ciudata implicare a contelui Salis în Răscoala lui Horea. Era reprodusă vestea, 

                                                 
36 Despre importanţa şi semnificaţia vizitei împăratului Iosif al II-lea, vezi Bozac, Pavel 2006, 
passim. 
37 Gaceta de Madrid, nr. 28/1773, p. 246-247; ibidem, nr. 30/1773, p. 264; ibidem, nr. 35/1773, 
p. 307. 
38 Ibidem, nr. 95/1861, p. 4. 
39 Ibidem, nr. 105/1784, p. 1062. 
40 Ibidem, nr. 104/1784, p. 1053-1054. 
41 Costea 2008, p. 236. 
42 Gaceta de Madrid, nr. 105/1784, p. 1062; ibidem, nr. 1/1785, p. 1-2; ibidem, nr. 2/1785, p. 10-
11. 
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conform căreia una dintre căpeteniile răsculaţilor, pe nume Salis, ar fi scăpat43, 
iar, două săptămâni mai târziu, ziarul publica o nouă ştire în care se vorbea 
despre prinderea lui Horea şi a lui Crişan, continuând cu prezentarea unui 
bilanţ al victimelor44. Un alt articol, la o distanţă de un an de la evenimente, 
atribuie cauza revoltelor ţăranilor din Transilvania penuriei de alimente, 
precum şi a preţului lor excesiv de ridicat45.  

Informaţiile pe care le-a publicat Gaceta de Madrid asupra tulburărilor 
ţărăneşti din anul 1784, au fost prezentate de către unii istorici români în 
studiile lor. Printre ele se remarcă şi contribuţia lui Nicolae Edroiu, din anul 
197546, Răsunetul european al răscoalei lui Horea (1784-1785), unde au fost 
consemnate ecourile acesteia din presa europeană contemporană, fiind 
menţionate şi câteva numere ale Gacetei. Eugen Denize, în lucrarea sa Relaţiile 
româno-spaniole până la începutul secolului al XIX-lea47, face şi o analiză a câtorva 
articole din ziarul spaniol, prin preluarea informaţiei din studiul lui Constantin 
Şerban48, în care sunt expuse date statistice ale răscoalei de la 1784 şi 
informaţii despre evenimentele desfăşurate. Dacă ziarul Diario de Barcelona a 
fost în epocă cel mai documentat periodic în probleme româneşti de la sud şi 
est de Carpaţi49, noi ne-am concentrat, în demersul întreprins, asupra imaginii 
Transilvaniei pe care a promovat-o Gaceta de Madrid, cel mai vechi ziar spaniol, 
a cărei redacţie a fost interesată constant de această zonă. 

Acest ziar spaniol, important pentru epoca sa, a contribuit la 
popularizarea imaginii Transilvaniei şi a locuitorilor ei în Peninsula Iberică. În 
principal, spaniolii au fost atraşi de temele cu caracter belicos, precum şi de 
cele politico-administrative. De asemenea, putem observa şi un anumit 
subiectivism, în articolele care subliniau rolul regalităţii. Mă refer la predilecţia 
pentru subiectele care prezentau la loc de cinste, cu o anumită simpatie, starea 
ţăranului ardelean răsculat, sătul să-i fie încălcate drepturile fundamentale de 
către clasa nobiliară, dar nu şi de către monarh. Ba dimpotrivă, imaginea 
monarhului este redată ca a unui om care înţelege situaţia grea a acestuia (cazul 
călătoriei lui Iosif al II-lea în Transilvania), de care vinovat se făcea exclusiv 
nobilul. 

Ne-am propus să prezentăm gradul de interes manifestat de periodicul 
spaniol Gaceta de Madrid pentru Transilvania. Ca atare, se cuvin menţionate 
câteva date statistice ale ponderii prezenţei cuvântului Transilvania în paginile 
                                                 
43 Ibidem, nr. 10/1785, p. 74. Este vorba despre contele Salis, fost comandant al unui batalion 
de secui, trecut în rezervă datorită unor acuzaţii de fraudă (vezi Auner 1937, p. 23). 
44 Gaceta de Madrid, nr. 15/1785, p. 114; ibidem, nr. 24/1785, p. 186. 
45 Ibidem, nr. 74/1785, p. 605-606. 
46 Edroiu 1976, p. 104-106; Edroiu 1975, p. 126. 
47 Denize 2006, p. 104-105. 
48 Ibidem, p. 105. Apud Şerban 1974, passim.  
49 Andronache 2013, passim. 
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gazetei, întrucât aceasta reflectă, între altele, interesul spaniolilor pentru acest 
teritoriu. Dacă prima menţiune despre Transilvania am identificat-o în anul 
1697, ultima referire din secolul al XIX-lea apărea în anul 1866. În acest 
interval, de 169 de ani, am identificat un număr de 458 de articole în care este 
amintită Transilvania. Selecţia informaţiilor prezentate mai sus s-a realizat 
ţinând seama de conţinutul rezumatelor articolelor citite de pe site-ul El 
Boletín Oficial del Estado50. Putem afirma că pentru acest lung interval de timp, 
numărul de articole referitoare la Transilvania şi populaţia ei, publicate de 
Gaceta, este destul de scăzut, comparativ cu numărul celor care fac referiri la 
alte provincii sau regiuni. Considerăm că principalul argument pentru care 
transilvănenii nu se aflau în centrul atenţiei spaniolilor ar putea fi distanţa, 
considerabilă pentru acele vremuri, dintre cele două regiuni, dar ştirile totuşi 
apăreau din cauza faptului că Transilvania se afla în zona de influenţă a trei 
mari imperii, pentru care, Spania manifesta o atenţie constantă, în special în 
ceea ce priveşte politica expansionistă a acestora. 
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