
 

509 

Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo, Nemăsurata ispită a puterii. 
Gheorghe Martinuzzi, adevăratul rege al Transilvaniei în secolul al XVI-lea, 
Ratio et Revelatio, Oradea, 2019, 496 p. 
 

Anul 2019 aduce, pentru iubitorii istoriei 
medievale a Transilvaniei, contribuţia privitoare la 
viaţa celui ce, pentru o vreme, a ţinut în mâna sa 
întreaga putere a Transilvaniei – cardinalul 
Gheorghe Martinuzzi Utyeszenics, semnată de prof. 
Adriano Pappo şi Gizella Nemeth Papo, ambii 
licenţiaţi în Istorie la Universitatea din Trieste. 

Despre cei doi autori se pot spune foarte 
multe, începând cu publicaţiile privind viaţa unor 
personalităţi marcante din istoria medievală 
europeană, precum Ludovico Gritti, până la forurile 
superioare ai căror membri sunt, şi mă refer aici la 
Academia Ungară de Ştiinţe, respectiv Societatea 
Ungară de Istorie. 

În privinţa cărţii de faţă, trebuie spus că ea 
reuneşte în formă revizuită două volume mai vechi 
ale autorilor privitoare la viaţa lui Gheorghe Martinuzzi. Traducerea în limba română 
este semnată de Raluca Lazarovici Vereş. 

Lucrarea este structurată în şase capitole, organizate în jurul carierei politico-
administrative a celui care a deţinut funcţia de guvernator al Transilvaniei, judecător 
suprem şi, trebuie menţionat de la început, că sursele din arhiva vieneză şi cea 
maghiară, îi conferă volumului caracterul ştiinţific, însă datorită capacităţii autorilor 
de a transpune informaţia, cartea poate fi citită şi de cei care nu sunt discipoli fideli ai 
muzei Clio. Este bine de ştiut că istoriografia europeană a înregistrat lucrări privitoare 
la viaţa lui Martinuzzi încă din secolul al XVIII-lea1, însă ele sunt accesibile doar 
cunoscătorilor de limbă franceză, germană, respectiv maghiară. Publicarea sintezei de 
faţă în limba română, având la bază bogatul fond documentar prelucrat, face 
disponibile aceste informaţii şi cititorilor din România2. 

În prefaţa semnată de prof. univ. dr. Sorin Şipoş ni se atrage atenţia asupra 
perioadei tulburi din istoria Transilvaniei, în care s-a afirmat şi figura centrală a cărţii 
şi a necesităţii unei astfel de analize: documentată şi neromanţată. 

În primul capitol al volumului îl descoperim pe tânărul Juraj (numele de botez 
al lui Martinuzzi), de origine croată, născut la 18 iunie 1482, în Kamičac, localitate 
situată pe malul stâng al râului Krka, din părinţii Gregor şi Ana. De asemenea, aflăm 
că Martinuzzi este forma latinizată a numelui de familie al mamei, Martinušević. Se 
insistă şi asupra numelui de familie al tatălui Utišenić – Utiešenović – Utješenović 

 
1 Prima lucrare, apărută în 1715, este semnată de Antoine Béchet (Béchet 1715), urmată de 
Horváth Mihály în anul 1872 (Horváth 1782) şi de Ognjeslav M. Utiešenović în 1882 
(Utiešenović 1882), toate trei utilizate de autori în documentarea cărţii. 
2 Despre cariera politica a lui Martinuzzi (însă doar începând cu anul 1541), vezi şi Cristina 
Feneşan în Constiturea principatului autonom al Transilvaniei (Feneşan 1997). 



Recenzii şi note de lectură 

510 

(folosit de istoriografia maghiară ca Utyeszenics). Despre familia în care a crescut 
viitorul guvernator al Transilvaniei, autorii ne informează că tânărul Juraj a avut trei 
fraţi, dintre care doi au fost soldaţi (Nikola şi Jakob), iar altul intelectual – Matej. De 
asemenea, a avut cel puţin o soră, pe nume Ana, căsătorită Drašković. 

Începând cu vârsta de opt ani, potrivit informaţiilor oferite de Antonius 
Verancius3, Gheorghe Martinuzzi a ajuns în serviciul lui Ioan Corvin, fiul regelui 
Matia, care l-a găzduit în castelul de la Hunedoara, unde până la 13 ani şi-a făcut 
ucenicia, sau a îndeplinit „sarcini mizere” cum le numesc autorii (încălzirea şi 
măturarea locuinţelor). După aceşti ani va trece în serviciul Hedvigăi Piast, mama 
viitorului rege Ioan Zápolya. Potrivit surselor citate de autori, Martinuzzi a beneficiat 
de o dragoste părintească din partea noii stăpâne, care, în amintirea faptului că tatăl 
lui a luptat alături de soţul ei, „l-a pus în rândul celor mai importanţi cavaleri ai săi”. 
După vârsta de 20 de ani, în slujba lui Ioan Zápolya, a obţinut comanda unui flanc de 
cavalerie, repurtând victorii împotriva turcilor. 

La vârsta de 22 ani, Martinuzzi devenea frate într-o mănăstire a eremiţilor 
paulini a Sfântului Lorenzo. De aici începând, fratele Gheorghe începe să înveţe să 
scrie şi să citească în limba cultă a vremii, ajungând abate la mănăstirea din 
Częstochowa (Polonia), unde va sta până în anul 1527. Reîntors în Ungaria, va fi 
abate al mănăstirii Lád, iar din 1528 îşi va relua cariera în serviciul regelui Ioan 
Zápolya. În timpul conflictului dintre acesta şi Ferdinand de Habsburg pentru 
coroana Ungariei, Martinuzzi este menţionat în momentul exilului regelui Ioan în 
Polonia din anul 1528, când a fost rugat de acesta să-i păstreze în mănăstirea pe care 
o conducea, câteva obiecte preţioase. Dar abatele a refuzat acest lucru, însoţindu-l pe 
rege în exil, chiar demarând o operaţiune de ajutor financiar pentru cauza lui Ioan 
Zápolya. Astfel începe fratele Gheorghe să facă rost de bani pentru rege, ceea ce îi va 
asigura un loc în aparatul administrativ, fiind numit de Horváth Mihály „un 
funcţionar influent şi un ministru cu puteri depline”. 

Ce-i leagă pe Ludovico Gritti şi Gheorghe Martinuzzi? Ei bine, este deja 
cunoscut faptul că primul a îndeplinit funcţia de guvernator al Ungariei şi conte al 
Maramureşului, chiar comandant suprem al armatei regelui Ioan Zápolya, iar în acest 
timp Martinuzzi este numit în funcţia de administrator regal (1532), o dregătorie 
rămasă vacantă după destituirea lui Simon Athinai. Practic, din acest moment începe 
cariera politico-administrativă a fratelui Gheorghe. După moartea lui Ludovico 
Gritti, survenită la 28 septembrie 1534, Martinuzzi va fi numit de rege episcop al 
Oradiei şi comite pe viaţă al Bihorului, precum şi tezaurar suprem. Dacă în funcţiile 
administrative, regele avea puterea deplină a numirii, pentru cele ecleziastice era 
necesară confirmarea Vaticanului. Astfel, vor trece cinci ani până ce în 1539 
Martinuzzi va fi confirmat prin document papal, ca episcop de Oradea. Treptat, 
începe să controleze comerţul cu grâu, lână, piei şi vin, în noua calitate de tezaurar. 

Pentru că se pricepea să facă bani, sporind veniturile visteriei, regele i-a 
acordat rolul de mediator principal în negocierile de pace cu Ferdinand de Habsburg. 
Aşa cum au observat autorii, treptat, Martinuzzi a reuşit să devină indispensabil 
pentru rege, drept urmare îl găsim tot timpul implicat în politică, ba chiar folosit ca 

 
3 Verancius 1857, p. 30-31. 
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mijlocitor în cadrul tratativelor dintre cei doi monarhi. Chiar dacă se încercase o 
negociere de pace între Ferdinand şi Ioan, prima dată (decembrie 1537) a fost 
încheiat un armistiţiu, pentru ca la 24 februarie 1538 să fie semnat Tratatul de Pace 
de la Oradea4. Este important acest act pentru Martinuzzi, pentru că, începând de 
atunci, i se promite pălăria de cardinal, prin ridicarea a patru episcopi la acest rang 
(Ezstergom, Kalocsa, Transilvania şi Oradea). Căsătoria regelui Ioan Zápolya cu 
Isabella Jagello a fost propusă tot de Martinuzzi, care va deveni după moartea 
monarhului, survenită la Sebeş în anul 1540, tutorele copilului născut din această 
căsătorie – Ioan Sigismund. 

Începe acum ceea ce autorii menţionează în titlu: ispita puterii. Aşa cum au 
precizat şi alţi istorici, Martinuzzi îşi dorea puterea pentru sine. Fără discuţii că toată 
activitatea lui trebuie judecată în contextul istoric al vremii. Turcii otomani, conduşi 
de Süleyman I, ajunseseră la porţile Vienei, cucerind Buda şi având Transilvania sub 
protectorat împotriva expansiunii habsburgice. În această perioadă, armata imperială, 
condusă de generalul Roggendorff, a ajuns la Buda pe care a şi asediat-o (11 iunie-25 
august 1541). Evident că sultanul nu a rămas indiferent la aceste acţiuni, astfel că se 
îndreaptă cu trupe spre Ungaria, respingând şi decimând forţele imperialilor. I s-a 
imputat lui Martinuzzi că ar fi facilitat cucerirea Budei de către otomani, acuză 
folosită în timpul procesului derulat după uciderea sa. Pentru că nu agrea ocuparea 
otomană a Budei şi evident deranjat de atitudinea sultanului5, spun autorii, 
Martinuzzi a căutat să ia legătura cu Ferdinand de Habsburg şi, deşi Petru Petrovics 
guverna Banatul de la Lipova la Timişoara, iar regina Transilvania, întreaga putere era 
în mâna episcopului de Oradea. Astfel că, trimiterea unei delegaţii la Miskolc pentru a 
declara Dietei Ungariei supunerea faţă de habsburgi a constituit un prim pas între 
reconcilierea dintre Martinuzzi şi Ferdinand, care i-a confirmat primului calitatea de 
tezaurar al Ungariei şi dreptul asupra posesiunilor de la Vác şi Baia Mare. În aceste 
condiţii a fost semnat Acordul de la Gilău din 1541, prin care Ferdinand era 
recunoscut de Martinuzzi ca suveran al Ungariei. Cum negocierile pentru cedarea 
Transilvaniei se duceau acum tot cu ajutorul lui Martinuzzi, sultanul, aflând despre 
acest plan l-a ameninţat pe tezaurar cu decapitarea, cerând printr-o proclamaţie 
transilvănenilor să împiedice intrarea trupelor imperiale în Ardeal. 

După împăcarea cu Martinuzzi, Ferdinand a întreprins o campanie militară 
împotriva turcilor, prin care viza recuperarea Ungariei, în litera condiţiilor Tratatului 
de la Oradea. Cu tot sprijinul şi cu sfaturile episcopului de Oradea, turcii vor respinge 
ofensiva imperialilor asupra Pestei, iar apoi la Esztergom decimându-i efectiv, astfel 
încât doar un sfert dintre germani s-au întors la Viena. Dar confirmarea puterii lui 

 
4 Chiar dacă prin acest tratat cei doi regi îşi recunoşteau statu-quo-ul, unii istorici consideră 
că niciunul dintre cei doi nu se gândea să respecte condiţiile asupra cărora conveniseră (cel 
mai elocvent exemplu este încercarea lui Ioan Zápolya de a lăsa moştenire coroana fiului 
său recent născut şi nu lui Ferdinand de Habsburg, aşa cum au hotărât la Oradea), fiind 
astfel mai mult un armistiţiu decât o pace. A se vedea Felezeu 2016, p. 17. 
5 Având în vedere arestarea de către sultanul Süleyman I, pentru o perioadă de şapte zile, a 
lui Martinuzzi, precum şi a altor demnitari cu putere de decizie în stat ce-l însoţeau pe 
minorul Sigismund Zápolya, a fost un motiv în plus ca episcopul de Oradea să înceapă 
tratativele cu Ferdinand. A se vedea în acest sens şi Feneşan 1997, p. 34. 
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Martinuzzi asupra Transilvaniei are loc în momentul în care Dieta, prin hotărârile de 
la Târgu Mureş şi, doi ani mai târziu, de la Turda, îi recunoaşte calitatea de tesaurarum, 
locumtenes şi iudex generalis regni Hungariae et Transilvaniae, toate acestea însă în slujba 
reginei şi a fiului ei minor. 

Al doilea capitol al lucrării începe cu negocierile pentru cedarea Transilvaniei 
către casa de Habsburg, unde Ferdinand de Habsburg va încerca să folosească în 
interes propriu tensiunile apărute între Martinuzzi şi regina Isabela. Cum se ajunge la 
un conflict între regină şi Martinuzzi? Ei bine, pentru că, deşi sultanul inclusese 
Transilvania în sangeacatul acordat lui Ioan Sigismund, Martinuzzi dorea ca regina să 
o cedeze imperialilor, lucru petrecut de altfel în 1551. În mod clar acest transfer de 
putere nu s-a făcut de bunăvoie, dovadă în acest sens fiind acuzele aduse de regină lui 
Martinuzzi şi plângerile adresate sultanului în 1547. 

După ce i-a predat sceptrul şi coroana generalului Castaldo, la 21 iulie 1551, la 
Felvinc (azi Unirea, jud. Alba), regina Isabella s-a îndreptat spre Cluj, iar de acolo 
spre Košice, de unde a plecat în Polonia, lăsând Transilvania în grija armatei conduse 
de Castaldo şi de Martinuzzi, cel din urmă primind de la regele Ferdinand 
promisiunea de susţinere în dobândirea titlului de cardinal. Cum papa aflase de la 
regină de înţelegerea dintre Martinuzzi şi sultan, numirea a întârziat să apară, cu 
menţiunea că a devenit, în schimb, arhiepiscop de Esztergom, funcţie ce-i aducea o 
rentă de 50000 de florini. Câteva luni mai târziu, în 12 octombrie, Martinuzzi a fost 
confirmat cardinal prin bulă papală. Toate acestea, împreună cu o laborioasă 
prezentare a campaniilor militare otomane, fac obiectul capitolului al III-lea al cărţii. 

Am putea spune că obiectul acestui capitol este istoria Transilvaniei, între 
transferul de putere de la regina Isabella la Ferdinand de Habsburg şi asasinarea 
cardinalului din anul 1551. Tot aici sunt prezentate date despre comoara lui 
Martinuzzi, aspect asupra căruia voi insista mai mult. S-a afirmat atât în epocă, cât şi 
ulterior că una dintre cauzele asasinării lui Gheorghe Martinuzzi a fost bogăţia pe 
care acesta o deţinea, o parte provenită din tezaurul confiscat de la pescarii sau 
păstorii valahi. Date asupra comorii pot fi aflate din studiul Barbarei Deppert-
Lippitz6, care a făcut o analiză a surselor contemporane descoperirii, dar şi la Iudita 
Winkler7 şi la Daniel Spânu. Sigur că subiectul a fost interesant pentru fiecare istoric 
care făcea referire la descoperirea comorilor în Transilvania, cuantumul modificându-
se în funcţie de sursele folosite în documentare. Dacă au fost 4000 sau 30000-40000 
de monede Lysimach nu vom şti niciodată, dar că un tezaur cu astfel de monede a 
fost confiscat e clar. Potrivit unei alte opinii este posibil să fi existat chiar mai multe 
tezaure8. Un calcul simplu ne arată că şi în situaţia în care era vorba de 4000 de 
monede de tip Lysimach, respectivul tezaur ar fi cântărit în jur de 34 kg. Greutatea 
acestuia putea ajunge la 340 de kg aur, dacă cele spuse de Lazius sunt adevărate. Fapt 
este că în documente sunt amintite 1000 de astfel de monede descoperite în cetatea 
Gherlei, plus alte 4000 găsite în castelul de la Vinţu de Jos. Acestora li se adăugau 
lingouri din aur şi argint şi eine goldene Schlange, potrivit unei scrisori a lui Castaldo către 
regele Ferdinand din 30 ianuarie 1552. 

 
6 Deppert-Lippitz 2010, p. 9-27. 
7 Winkler 1972, p. 188-191. 
8 Spânu 2010, p. 83. 
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Uciderea cardinalului este prezentată într-o lumină sumbră, „într-o noapte 
furtunoasă, cu vânturi îngrozitoare” etc., rămas fără garda personală, pe când se afla 
în camera sa, Martinuzzi a primit vizita secretarului lui Castaldo, Marco Antonio 
Ferrari, însoţit de căpitanul Lopez, marchizul Pallavicini şi încă opt bărbaţi sub 
pretextul semnării unor documente. După ce au pătruns în dormitor, Ferrari l-a 
înjunghiat în gât, dar lovitura mortală i-a fost aplicată de marchizul Pallavacini, care i-
a despicat capul cu o lovitură de spadă. Sunt prezentate în continuare destinele celor 
care au comis această crimă, în litera scrierii lui Ascanio Centorio. Dar detaliul ce mi 
s-a părut cel mai interesant este legat de tratamentul aplicat cadavrului. După ce i-au 
tăiat o ureche pe care au trimis-o la Viena, corpul neînsufleţit a fost abandonat timp 
de 70 de zile în anticamera dormitorului cardinalului. Sunt prezentate mai multe 
variante9 ale modului în care a fost ucis, precum şi condiţiile meteorologice post-
eveniment (furtuna neobişnuită). Despre înhumare ni se spune doar că a fost depus 
în primele zile ale lunii martie într-un sicriu modest şi îngropat în catedrala din Alba 
Iulia. 

„Procesului Martinuzzi” autorii îi consacră capitolul IV, analizând atitudinea 
regelui Ferdinand referitoare la asasinat, depoziţiile martorilor, acuzele aduse şi 
justificarea crimei. Vom observa astfel că lucrurile se nuanţează, întrucât, dată fiind 
calitatea sa de prelat, trebuia prezentată o scuză credibilă Vaticanului. O altă mare 
temere a regelui însă viza modul în care vor folosi protestanţii vestea asasinatului: iată 
„catolicii îşi omoară proprii prelaţi”. La toate acestea se adăuga posibilitatea 
excomunicării, ceea ce ar fi adus şi consecinţe politice. De aceea, printr-o scrisoare 
adresată consilierilor săi, la jumătatea lunii ianuarie 1552, Ferdinand acuza 
complicitatea lui Martinuzzi cu sultanul, pentru cedarea Transilvaniei, în schimbul 
funcţiei de guvernator. După ce vestea morţii prelatului a ajuns la Vatican, a urmat o 
anchetă a unei comisii formate din 11 cardinali, în cursul căreia s-a menţionat 
necesitatea excomunicării, însă pe motiv că „uitându-şi demnitatea de episcop şi de 
cardinal, tratase în secret cu turcii” sentinţa a fost achitarea. Însă, acest aspect îl viza 
numai pe Ferdinand, nu şi pe ceilalţi complici. Regele a cerut achitarea şi pentru 
aceştia, motivând că ei nu au procedat din iniţiativă proprie. Lucru petrecut, de altfel, 
în anul 1553. 

Atitudinea cardinalului faţă de Reformă este prezentată în penultimul capitol 
al cărţii. Aici anticipăm cumva poziţia adoptată de Martinuzzi, întrucât din funcţia 
ecleziastică deţinută avea responsabilităţi clare în acest sens. Unul dintre episoadele 
notate de autori vizează o personalitate transilvăneană marcantă în lumea istoricilor – 

 
9 Din cele 21 de surse menţionate de autori, 12 descriu modul în care a fost ucis Martinuzzi. 
Între acestea există câteva elemente care converg: înjunghierea în gât, lovitura în cap şi 
împuşcarea. Există totuşi diferenţe referitoare la autorii acestor fapte (de exemplu, în 
varianta descrisă de Miklós Istvánffy, Ferrari l-ar fi şi împuşcat pe cardinal). În majoritatea 
descrierilor, autorii principali ai asasinatului sunt Marco Antonio Ferrari şi Sforza 
Pallavacini. Acestora li se adaugă alţi doi soldaţi (cel care l-au împuşcat cu archebuzele) sau 
căpitanul Monino, în altă variantă. Cea mai apropiată de eveniment şi completă descriere 
este cea cuprinsă în raportul lui Ferrari pentru Castaldo. Potrivit acestei variante, Martinuzzi 
a fost înjunghiat de două ori în gât şi o dată în inimă, lovit cu pumnalul în cap de 
Pallavacini şi împuşcat cu archebuza de către Monino. 
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Johannes Honterus, cronicar sas din Braşov care a îmbrăţişat Reforma. Chiar dacă nu 
s-au întâlnit niciodată, datorită Formulae-lor publicate de braşovean, Martinuzzi a 
convocat, împreună cu regina, o Dietă în 3-7 iunie 1543, prin care se dorea 
rezolvarea problemelor religioase. În fapt a fost o dispută între Capitlul Bisericii 
Transilvaniei şi protestanţi, în care ultimii au avut câştig de cauză. Autorii spun că 
datorită atitudinii indulgente a lui Martinuzzi faţă de luterani, a fost acuzat că ar fi 
pactizat cu ei, ceea ce nu este deloc adevărat. 

Modul în care a fost perceput Martinuzzi de către contemporanii săi face 
obiectul ultimului capitol, unul necesar tocmai pentru a putea avea o imagine a 
personajului în discuţie. Cât de obiective sunt aceste surse depinde de perspectiva 
privitorului pentru că, deşi Tacitus îndemna la scrierea istoriei sine ira et studio, suntem 
convinşi că aşa, cum se spune, o istorie obiectivă, poate fi scrisă numai de către Dumnezeu. 
Astfel, cele mai multe opinii nu-i sunt favorabile cardinalului. Este firească observaţia 
că istoricii s-au raliat acestor opinii, deoarece lucrează cu documente, interpretându-le 
atât cât o poate face. Şi cum ai putea interpreta faptele unui om al bisericii, căruia îi 
era mai familiar jocul politic decât Scriptura? Evident că aceste aspecte trebuie 
despărţite şi activitatea ecleziastică privită diferit de cea politică. 

Ceea ce aduce nou această contribuţie este unghiul din care este privit 
Gheorghe Martinuzzi. Dacă până acum cercetătorii considerau politica dusă de 
cardinal, ca una duplicitară, în concluziile volumului de faţă el ne apare ca un om abil, 
ambiţios, ingenios şi diplomat, care poate fi considerat primul principe efectiv al 
Transilvaniei, chiar dacă juridic nu a avut niciodată această titulatură. 

La finalul acestei prezentări recomand recomand acest volum atât publicului 
larg, dar mai ales istoricilor, întrucât îl consider o edificatoare sinteză asupra vieţii 
unui personaj despre care paginile cărţilor de istorie menţionează atât de puţin. 
Consider că trebuie să ne cunoaştem trecutul pentru a putea aprecia patrimoniul lăsat 
moştenire şi a-l putea ocroti, ca astfel să fie transmis generaţiilor viitoare. Nu 
întâmplător închei cu această afirmaţie, deoarece în vecinătatea Sebeşului, la Vinţu de 
Jos, unde i-a fost curmată viaţa guvernatorului Martinuzzi, castelul se află azi în 
pământ10. Chiar dacă cercetările arheologice11 derulate acolo au înregistrat rezultate 
interesante, însă aceste descoperiri zac în depozitele muzeelor. Mă gândesc ce 
obiectiv turistic ar putea deveni, dacă ar fi pus în valoare şi completat de informaţiile 
privind personajul central al volumului prezentat. Însă, probabil că vor mai trece 
mulţi ani până să vedem un astfel de proiect dus la îndeplinire şi asta nu pentru că 
acele ziduri se află sub nu ştiu ce blestem, ci pentru că pur şi simplu nepăsarea este 
mai puternică. 

 
Claudiu PURDEA∗ 

 
10 Chiar dacă la suprafaţă putem vedea azi ruine, ele aparţin castelului a cărui construcţie a 
fost începută de principele Gabriel Bethlen şi terminată în secolul al XVIII-lea. 
11 Un catalog al artefactelor recuperate în urma cercetărilor arheologice, între care inclusiv 
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