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Introducere 

 

Nicolaus Olahus și opera sa au reprezentat unul dintre subiectele 

speciale ale istoriografiei medievistice românești încă de la începutul secolului 

al XX-lea. Interesul față de acest subiect a trecut prin mai multe etape, fiind 

caracterizat prin atitudini de rezervă, la începutul secolului, atingând în 

perioada interbelică stadiul unui interes autentic, când istoricii de la Cluj au 

depășit ezitările generației anterioare și s-au angajat în ceea ce era înțeles drept 

un efort de recuperare a istoriei românilor care s-au remarcat în medii 

neromânești. Contribuțiile din perioada interbelică ale lui Ioan Lupaș și Ștefan 

Bezdechi au fost fundamentale pentru introducerea temei în istoriografia 

noastră, pentru ca din deceniul al șaptelea al secolului trecut numărul 

cercetărilor dedicate unor aspecte limitate ale acestei teme să sporească 

aproape permanent.  

Demersurile de valorificare a personalității și operei istorice a lui 

Olahus în istoriografia românească s-au concentrat asupra contribuțiilor 

documentare oferite de scrierile sale, ori au fost stimulate de discuțiile pe 

marginea originii umanistului. Scrierile sale au fost utilizate de istoricii români 

pentru lămurirea unor aspecte variate de istorie politică, socială sau culturală, 

dar rareori cercetările au abordat tema esențială, și dificilă, ale evaluării și 

contextualizării scrierilor sale cu caracter istoric. 

Istoria românilor în secolele XV-XVI, relațiile dintre ţările române și 

regatul Ungariei, sensibilitățile etnice, raporturile politice europene, relațiile 

dintre creștini și otomani, relațiile Habsburgilor cu Transilvania, istoria 

Reformei și Contra-Reformei sunt tot atâtea subiecte care se intersectează cu 

această temă. Cazul special al lui Olahus, cel al unui nemaghiar care a slujit cu 

credință ideea politică de regat al Ungariei, precum și scrierile sale cu caracter 

istoric și geografic, sau chiar corespondența sa, furnizează un amplu material 

documentar și tematic care explică numărul mare de lucrări care ating sau 

abordează aspecte limitate ale temei.   

Diversitatea posibilităților de valorificare ale subiectului explică 

absența unor lucrări de anvergură dedicate reconstituirii unitare a unora dintre 

dimensiunile acestui umanist. Dacă au existat preocupări pentru studierea lui 

Olahus ca diplomat și european, sau pentru o  abordare din perspectiva istoriei 

literaturii a scrierilor sale poetice, opera sa istorică nu a fost încă temeinic 

examinată și evaluată. Ea a fost cunoscută istoricilor români, dar de obicei ei s-

au limitat la extragerea și comentarea acelor pasaje referitoare la români sau la 

teritoriul Transilvaniei.   

 

Sursele și metoda de cercetare  

 



Obiectivul principal al acestei teze a constat din examinarea scrierii 

istorice Hungaria a cărei abordare frontală nu a mai fost întreprinsă în 

istoriografia noastră până acum. Un țel secundar al acestei lucrări a fost 

adunarea și completarea informaţiilor referitoare la biografia și cariera lui 

Olahus, pe baza izvoarelor accesibile, și care, de asemenea, nu fuseseră 

valorificate în mod satisfăcător. Cercetările anterioare au căutat să valorifice 

fațete privilegiate și selectate ale activității sau operei sale. Ne referim aici la 

atenția specială acordată de către cercetătorii anteriori asupra unor aspecte 

speciale din activitatea lui Olahus, cum ar fi relația sa cu Erasmus de 

Rotterdam. În mod cert, această legătură a fost importantă pentru validarea lui 

Olahus în epocă, dar insistența exclusivă asupra acesteia amputează în mod 

nedrept profilul plurivalent și cu mult mai vast al umanistului. Examinarea 

atentă a corespondenței lui Olahus, pe care am realizat-o în cursul acestei 

cercetări, a avut rostul de a pune în evidență aspecte mai puțin cunoscute ale 

preocupărilor umanistului de origine română. Obiectivul general al acestei 

lucrări a fost examinarea scrierilor istorice ale lui Olahus și înțelegerea 

contextului, a motivației, problematicii și metodei folosite de umanist în 

elaborarea lucrărilor sale. 

  Demersul nostru de cercetare a vizat examinarea și evaluarea 

dimensiunii de istoric a lui Olahus și și-a propus să analizeze în egală măsură 

lucrarea sa istorică fundamentală, Hungaria, precum și mediul în care a lucrat 

umanistul, contextul istoric, politic și intelectual al redactării lucrării. Ne-am 

propus o abordare pe cât posibil cuprinzătoare a surselor primare edite, în 

limba latină sau, acolo unde a fost posibil, în traducere. Această intenție a 

necesitat stabilirea unui plan de investigație adecvat. 

Pentru analizarea operei istorice am folosit ediţia bilingvă, cu titlul 

Ungaria. Atila, pe care am examinat-o din perspectiva structurii, a 

compoziţiei, formei, problematicii şi metodei, precum și din cea a raporturilor 

sale cu tradiția cronistică ungară. Deși incomparabilă ca formă, dimensiune și 

tematică, scrierea Compendiarium suae aetatis chronicon, publicată în prima 

jumătate a secolului al XVIII-lea, ne-a fost utilă îndeosebi la realizarea 

capitolului legat de viaţa şi cariera umanistului. 

 Pentru contextul scrierilor istorice am utilizat ca surse primare 

scrisorile lui Olahus, publicate încă din anul 1875, de către Arnold Ipolyi. 

Studierea acestui corpus de epistole, scrise între 1527-1538, permite 

înțelegerea la un nivel mai profund a condițiilor în care a activat acest 

intelectual, care a purtat o corespondență foarte bogată cu o gamă variată de 

personaje, mergând de la umaniști, aflați în funcții de cancelari sau secretari, 

până la principi și prelați, sau oameni politici. Dată fiind poziția de secretar al 

reginei Maria, soră a împăratului Carol al V-lea și al regelui Ferdinand I de 

Habsburg, Olahus a dobândit accesul la rețeaua de comunicații cu caracter 

politic și diplomatic alcătuită din umaniști și secretari ai principilor europeni. 



Importanța acestui gen de izvoare pentru înțelegerea epocii a fost corect 

sesizată de Corneliu Albu și Ion Firu, care au selectat și tradus în limba română 

o parte a acestei corespondențe. Cu ajutorul informațiilor păstrate de aceste 

izvoare am căutat să stabilim care a fost itinerarul lui Olahus între anii 1527-

1538, perioada în care a realizat scrierea Hungaria; am identificat cercul de 

umaniști și partenerii săi de corespondență, problemele sau temele majore ale 

comunicărilor lor epistolare și unele dintre preocupările intelectuale sau de 

natură politică ale lui Olahus. 

 Conținutul epistolelor redactate de Olahus este variat, însă în unele a 

mărturisit prietenilor problemele care îl preocupau. Aceste informații ne-au 

ajutat să identificăm scopul principal al strădaniilor sale politice: obținerea 

sprijinului militar pentru salvarea regatului Ungariei, aflat deja în proces de 

disoluție pe fondul unei mai vechi crize interne și al disputei dintre Habsburgi 

și voievodul Transilvaniei, Ioan Zápolya. Acest obiectiv, declarat de Olahus, a 

fost aspiraţia fundamentală care a determinat sensul unora dintre acțiunile sale 

diplomatice, dar care s-a reflectat și a dat substanță scrierii sale istorice. În 

această perioadă el a decis să scrie și să pună în circulație printre prieteni 

scrierea istorică intitulată Hungaria.  

 Această lucrare a fost cunoscută istoricilor români, care au extras și 

folosit informațiile oferite de umanist, mai ales în privința descrierilor 

geografice, autobiografice sau cele referitoare la Moldova, Țara Românească și 

Transilvania și populațiile lor. Întrucât lucrarea este una istorico-geografică, iar 

partea istorică s-a limitat numai la relatarea istoriei hunice, în scopul conturării 

unei imagini glorioase a eroului Atila, este întrucâtva justificată lipsa de 

apetență a istoricilor români pentru examinarea ansamblului acestei scrieri. 

Această investigație a trebuit să depășească limitele auto-impuse de cercetarea 

anterioară și să abordeze lucrarea Hungaria în întregime, atât sub raportul 

scopului, cât și al metodei de realizare și al alcătuirii. Analiza structurii lucrării 

și informațiile cuprinse în aceasta au ridicat problema relației dintre scrierea lui 

Olahus și tradiția istorică anterioară, la care autorul a făcut referire cu 

denumirea generică, și vagă, de Chronicon hungaricum. Sub acest nume se 

putea ascunde una din cele câteva cronici redactate sau copiate și transmise în 

regatul Ungariei între secolul al XIII-lea și până în primele decenii ale 

secolului al XVI-lea. Pentru identificarea sursei interne pe baza căreia Olahus 

și-a organizat construcția istorică din cadrul Hungariei a trebuit să recurgem la 

desfășurarea unui demers de examinare comparată a structurii și informațiilor 

oferite de cronicile lui Simon de Kéza (Gesta Hungarorum), Cronica pictată 

de la Viena și Ioannes de Turocz (Chronica Hungarorum). Este cunoscut 

astăzi că așa numita gestă hunică a fost creația lui Simon de Kéza, care a 

realizat în scopuri propagandistice o ficțiune istorică ingenioasă, destinată 

promovării unei imagini pozitive a regelui Ladislau al IV-lea Cumanul în zona 

Italiei. Această gestă hunică, de fapt prologul și prima parte a Gestei 



Hungarorum, a construit cu ingeniozitate un trecut venerabil maghiarilor, care 

nu au mai fost prezentați ca un popor înrudit cu hunii, ci identic cu aceștia. 

Faptul că lucrările din secolul al XIV-lea, Cronica pictată, Cronicon Budense 

și mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XV-lea Cronica Hungarorum a 

lui Ioan de Thurocz au preluat pasaje sau structura narațiunii lui Kéza a făcut 

mai dificilă sarcina identificării sursei directe utilizate de Olahus. La capătul 

acestui demers avem motive să arătăm că am indentificat elemente care indică 

în mod plauzibil cronica lui Thuroczi drept sursa nemijlocită folosită de 

Olahus pentru relatarea istoriei hunice.  Această identificare era cu atât mai 

necesară cu cât prin intermediul acestei constatări se poate cântări atât gradul 

de dependență al operei sale față de tradiția cronistică anterioară, cât și 

elementele de contribuție originală. Sursele pomenite de Olahus în lucrare au 

fost multiple, dar Chronicon hungaricum a ocupat un loc special în referințele 

sale. Am avut de asemenea în vedere și sursele externe, lucrările de istorie 

folosite de el pentru a evalua critic afirmațiile cronicii ungare.     

Pentru analizarea activității de istoric a lui Olahus am dorit să 

contextualizăm scrierile sale prin lărgirea ariei de investigația către mediul 

politic, cultural și religios din epoca sa. Acest demers a fost realizat cu ajutorul 

literaturii secundare de specialitate. Pe baza acestei literaturi am încercat să 

prezentăm principalele coordonate ale relațiilor internaționale ale Europei în 

secolele XV-XVI; primele manifestări și consecințele începutului Reformei în 

Imperiul German; evoluția umaniștilor în opoziție cu scolasticii; atitudinile 

umaniste cu privire la amenințarea otomană și planurile de cruciadă. Acest 

cadru general politic și cultural a furnizat fundalul în care se proiectează și 

poate fi înțeleasă activitatea lui Olahus între 1527-1540. Ne-am concentrat 

preponderent asupra activității sale din acest interval deoarece a fost perioada  

elaborării operei sale istorice. Am decis să nu mai abordăm cariera sa la 

întoarcerea în Ungaria habsburgică în 1540. Aceste aspecte sunt deja 

cunoscute din lucrările istoricilor anteriori, care au evidențiat realizările și 

meritele sale în domeniul consolidării Bisericii romano-catolice sau al 

stimulării dezvoltării învățământului, dar care nu ne puteau servi demersului 

nostru.       Lucrarea este alcătuită din cinci capitole, o anexă și lista 

bibliografică finală.  

 

Capitolul I. Nicolaus Olahus. Repere istoriografice 

 

 Acest capitol conține prezentarea evoluției preocupărilor 

istoriografice față de acest în istoriografia românească. Dacă în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea istoricii maghiari se ocupaseră de Olahus în 

câteva lucrări, istoricii români au ezitat să trateze acest subiect, așa cum 

sugerează unele afirmații ale lui Nicolae Iorga. Pentru acest istoric biografia și 

opera lui Olahus reprezentau un subiect de importanță secundară. În anii 1930 



istoricul Ioan Lupaș și clasicistul Ștefan Bezdechi au publicat câteva lucrări 

despre biografia sau aspecte ale scrierilor umanistului, în cadrul unui adevărat 

plan de recuperare a istoriei românilor care au fost activi în alte cadre decât 

cele naționale. Cele câteva articole și chiar o monografie au conturat 

principalele subiecte asupra cărora aveau să se aplece discuțiile și cercetările 

istoriografice ulterioare, cum ar fi problema originii lui Olahus, înrudirea cu 

Dăneștii sau cu Drăculeștii din dinastia Basarabilor, descrierea Transilvaniei, 

informațiile despre români sau  valoarea poetică și literară a scrierilor sale. 

Subiectul a fost aproape abandonat până în anii 1960, când Corneliu Albu a 

reluat firul cercetărilor ocupându-se de prezența lui Olahus în Țările de Jos. 

Anul 1968, al comemorării a 400 de ani de la dispariția umanistului, a prilejuit 

apariția unui număr de articole și studii aparținând Mariei Holban, Alexandru 

Tonk, Andrei Kovács, Corneliu Albu, Aurelian Sacerdoțeanu. În același an a 

apărut și volumul Nicolaus Olahus (Nicolae Românul) (1493-1568). Texte 

alese, pregătit  de I. S. Firu și Corneliu Albu. Șase ani mai târziu Corneliu 

Albu valorifica izvoarele epistolare păstrate de la umanist în volumul intitulat: 

Nicolaus Olahus. Corespondență cu umaniști batavi și flamanzi. După 1974 

contribuțiile din istoriografia românească s-au concentrat asupra unor aspecte 

bine delimitate ale operei și activității lui Olahus. După anul 1990 se remarcă 

reluarea subiectului de către Alexandru Tonk, Iacob Mârza și mai ales 

Pompiliu Teodor, care a sugerat examinarea lui Olahus ca istoric în studiul 

intilulat „Nicolaus Olahus – Istoric umanist”. Maria Capoianu, traducătoarea 

textelor lui Olahus, publicate de Corneliu Albu în 1974, a publicat la sfârșitul 

anilor 1990 două lucrări, Nicolaus Olahus Europeanul și o altă lucrare de 

traducere a operelor sale. Concomitent, la Iași a apărut traducerea lucrării 

Hungaria aparținând Gyöngyvérei Antal. O preocupare din perspectiva literară 

aparține Cristinei Neagu, autoare a unui număr de articole și o monografie 

despre Olahus și scrierile sale poetice sau în proză. Trebuie spus că Olahus a 

beneficiat și de atenția istoricilor maghiari sau slovaci. Pentru istoriografia 

maghiară este de remarcat publicarea edițiilor din scrierile lui Olahus în anii 

1934 și 1938 de către László Juhász, Jozsef Fógel și Kálmán Epperiessy și a 

traducerilor în maghiară, în anul 1977, de către Péter Kulcsár și Margit 

Kulcsár. În anul 1990, István Fodor a publicat o cercetare despre un manuscris 

necunoscut al lucrării Hungaria. În istoriografia slovacă se remarcă lucrarea 

monografică apărută în anul 1940, aparținând lui Vojtech Bucko, intitulată 

Mikuláš Oláh a jeho doba (Nicolaus Olahus și vremea sa). 

 

Capitolul II. Contextul politic, confesional și intelectual al Europei la 

sfârșitul secolului al XV-lea și prima jumătate a secolului al XVI-lea 

 

Al doilea capitol a fost dedicat prezentării principalelor coordonate 

ale relațiilor politice internaționale în Europa secolelor XV-XVI, rivalitatea 



Franței față de Habsburgi, efectele acestei rivalități în Italia și pe plan general 

european în relațiile lumii creștine cu Imperiul otoman. În același capitol am 

prezentat și cele mai semnificative manifestări ale începutului Reformei în 

spațiul german și consecințele lor pentru echilibrul european. Apariția, 

dezvoltarea și raporturile umanismului și relațiile umaniștilor cu scolasticii 

sunt prezentate în același capitol în conjuncție cu discutarea planurilor de 

cruciadă anti-otomană promovate de unii dintre umaniști. Toate aceste aspecte 

au avut influență și au alcătuit conextul politic, intelectual și confesional în 

care a activat Olahus și care se regăsesc în scrierile sale.  

 

Capitolul III. Nicolaus Olahus. Biografie, carieră (1493-1568) 

 

Capitolul al III-lea este structurat pe trei secțiuni care tratează 

aspectele referitoare la originea și genealogia lui Olahus pe baza informațiilor 

oferite de el, formația sa intelectuală și activitatea sa în slujba casei de 

Habsburg. Nicolaus Olahus, fiul unui emigrant din familia domnitoare a Țării 

Românești, pe nume Stoian (Ștefan) căsătorit cu Barbara Huszár, s-a născut la 

Sibiu în 1593, în 1505 a ajuns la școala episcopală de la Oradea, și a intrat ca 

paj la curtea regală de la Buda din anul 1510. A ales o carieră ecleziastică și a 

fost canonic la Esztergom (1518) și arhidiacon de Komarom. În 16 martie 

1526 a fost numit secretar și consilier al regelui Ludovic al II-lea, iar după 

dezastrul armatei regale de la Mohács a însoțit-o ca secretar și duhovnic pe 

regina văduvă Maria în exil. Din 1531 până în 1539 a locuit în principal la 

Bruxelles, locul unde a și scris Hungaria. Din 1539 a venit la curtea lui 

Ferdinand I de Habsburg, iar în 1542 a fost numit cancelar regal și episcop de 

Zagreb. În 1548 a devenit episcop de Eger, în 1553 era episcop de Esztergom 

iar din 1562 a primit funcția de regent.  

 

Capitolul IV. Scrierile lui Nicolaus Olahus 

 

Capitolul al IV-lea, dedicat prezentării scrierilor lui Olahus debutează 

cu o prezentare succintă a scrierii Hungaria și a celorlalte scrieri ale 

umanistului. Întrucât poemele și scrierile cu caracter ecleziastic nu fac obiectul 

acestei cercetări, dar permit completarea tabloului activității umanistului și 

după anul 1538, nu am efectuat o analiză a acestora. Întrucât una dintre 

direcțiile fundamentale ale acestei cercetări a fost aceea a explorării și 

interpretării corespondenței lui Olahus, prezentarea și analizarea acesteia 

ocupă un spațiu important în cadrul capitolului al IV-lea. Această secțiune am 

prezentat pe larg cercul de prieteni și partenerii schimbului epistolar, precum și 

subiectele majore care l-au preocupat în perioada șederii sale în Țările de Jos. 

Temele de discuție au variat de la chestiuni diplomatice și politice la cele 

literare sau legate de activitatea și scrierile unor umaniști. În legătură directă cu 



scrierea Hungaria se află afirmațiile sale din diverse scrisori legate de relațiile 

dintre principii creștini, amenințarea otomană și nu în ultimul rând, destinul 

regatului Ungariei. Aceste aspecte care revin în scrierile epistolare coincid cu 

afirmațiile din principala sa lucrare cu caracter istoric. Olahus, ca secretar al 

reginei Maria, avea contacte diplomatice care mergeau până în cancelariile 

curților princiare ale epocii. Din aceste surse el a aflat în permanență informații 

despre proiectele sau acțiunile politice europene. Posibilitatea sa de a influența 

decizii politice majore între anii 1531-1538 a fost minoră, dar interesul și 

dorința ca pe cale diplomatică să contribuie la lansarea unei cruciade anti-

otomane este evidentă în corespondența sa. Am inclus în acest capitol și trei 

studii de caz realizate de noi pe parcursul pregătirii doctorale despre relațiile 

sale cu unii diplomați precum Scepperus sau Gilinus sau cu umanistul 

Erasmus.  

 

 

 

Capitolul V. Problematica operei istorice a lui Nicolaus Olahus 

 

Capitolul al V-lea este dedicat analizei propriu-zise a compoziției, 

structurii, problematicii și motivației scrierii Hungaria. În evaluarea acestei 

scrieri am utilizat toate informațiile și datele disponibile despre contextul 

general și scopul realizării ei pe baza comparației cu unele exemple ale 

scrisului istoric umanist. Analiza lucrării însăși sub raportul structurii, al 

compoziției, formei și metodei a furnizat elementele fundamentale pentru 

caracterizarea sa. În finalul tezei am atașat în anexă textul unei alte scrieri cu 

caracter istoric a lui Olahus, o lucrare mai puțin cunoscută și utilizată: 

Compendiarium suae aetatis Chronicon.  

Lucrarea Hungaria terminată în anul 1536, este alcătuită din două 

cărți intitulate: Nicolai Olahi Hungariae Liber I. Origines Scytharum et 

Chorographica descriptio Regni Hungariae și Hungariae liber II. Atila sive de 

initiis Atilani per Panonias Imperii et rebus bello ab eodem gestis. Prima carte 

constă din 19 capitole dintre care primele trei sunt dedicate prezentării 

originilor scitice ale hunilor. Analiza acestei secțiuni a lucrării ne-a permis 

identificarea sursei nemijlocite folosite de Olahus în elaborarea narațiunii sale 

și anume cronica lui Ioannes de Thurocz, Chronica Hungarorum. Olahus a fost 

fidel acestei ficțiuni istorice formulată în forma aceasta de la sfârșitul secolului 

al XIII-lea de magistrul Simon de Kéza și preluată și integrată în scrierile din 

secolul al XIV-lea ale cronicarilor din Ungaria. Olahus a rămas fidel firului 

narativ al principalelor etape ale originii și migrației hunilor. El a întrerupt 

brusc narațiunea istorică în momentul în care hunii vin să se așeze în Pannonia. 

În această etapă, la de Thurocz, apărea o scurtă descriere a îmbelșugatei 

Pannonii. Acesta a fost probabil un fel de reper pentru Olahus, care înainte de 



a descrie faptele glorioase ale lui Atila, în a doua parte a lucrării, în locul 

paragrafului succint al lui de Thurocz, a elaborat o descriere originală și 

elegantă a geografiei Ungariei în 16 capitole, folosind cursurile de apă majore 

drept reperele de împărțire geografică. Olahus a descris partea centrală, cu 

Buda, Alba Regală, câmpul de la Rákos și Vișegrad, atât ca locuri foarte 

frumoase și reprezentative cât și pentru rolul lor în simbolistica politică în 

organizarea Ungariei (reședință regală, loc de încoronare, loc de alegere a 

regelui și palatinului, locul de păstrare al coroanei regale). El a descris apoi 

fiecare regiune cu orașele, așezările mai importante acordând o atenție specială 

descrierii fortificațiilor existente. Partea răsăriteană a regatului, numită 

Ungaria de dincolo de Tisa, cuprinde un teritoriu imens care se întinde până la 

Nistru în răsărit. Țara Românească și Moldova au fost prezentate primele, 

având în atenție potențialul lor militar, la fel ca și în cazul Transilvaniei, care 

de asemenea a fost prezentată sub acest raport. Descrierea geografică a fost 

încheiată cu două capitole de sinteză în care Olahus a concentrat toate datele 

despre potențialul economic al Ungariei, prezentând fertilitatea solului, bogăția 

de animale, pășuni, potențialul piscicol, rezervele minerale de aur, argint, fier, 

cupru și sare. A doua carte a continuat narațiunea tradiției cronistice cu faptele 

lui Atila, însă aici Olahus a folosit modelul istoricilor antici, atribuind 

personajelor sale (Atila, Aetius, călugărul ascet, papei Leon) discursuri fictive. 

Aceleași episoade în succesiune aproape identică sunt prezente la Simon de 

Kéza și la de Thurocz: intrarea în Pannonia; bătălia de la valea Tarnok; bătălia 

de la Tolna; alegerea lui Atila ca rege; prima expediție în Occident; bătălia de 

la Câmpiile Catalaunice; marșul prin Toulouse; distrugerea orașului Reims și 

pătimirea sfântului Nicasius; martirizarea sfintei Ursula și a celor 11.000 de 

fecioare la Köln; întoarcera în Pannonia, uciderea lui Buda, fratele lui Atila; 

asedierea Aquileei; convorbirea cu papa Leon și evitarea prădării Romei; 

sfârșitul lui Atila. Olahus a păstrat firul narativ tradițional al povestirii, dar a 

realizat o narațiune mai vie prin tehnica discursurilor și a dialogului interior, 

prin accentuarea aspectelor dramatice folosind procedee retorice. Important 

este faptul că în discursurile fictive atribuite personajelor sale el a transmis 

mesaje contemporane. Am analizat din acest punct de vedere discursul atribuit 

ascetului care i-a prezis lui Atila înfrângerea. La Thuroczi acest discurs este 

scurt și are rolul de a explica atribuirea epitetutului flagellum Dei. Olahus a 

dezvoltat acest discurs pentru a explica rostul lui Atila de instrument divin de 

pedepsire a păcatelor oamenilor. În discursul ascetului creștin Olahus a pus o 

parte din propriile sale critici la adresa contemporanilor creștini și a lumii 

curților europene.  

Nicolaus Olahus, un intelectual apreciat în epocă pentru iscusința sa 

literară și pentru stilul elegant al scrierilor sale, un patriot angajat sincer în 

salvarea țării sale, a utilizat nu numai mijloacele diplomatice aflate la 

dispoziția sa pentru a determina includerea Ungariei într-un program de 



eliberare al lumii creștine, ci a și scris o lucrare manifest, o lucrare cu caracter 

istoric și geografic, dedicată, așa cum era pe gustul epocii, unui subiect de 

istorie antică. În această lucrare, folosind sursele aflate la dispoziția sa, și 

anume tradiția cronistică a Ungariei, miturile istoriografiei medievale maghiare 

(originea scitico-hună), și datele unor autori antici precum Pompeius Trogus, 

Jordanes, Ptolemeu, sau istorici umaniști precum Aeneas Silvio Piccolomini, 

Marcus Coccius Sabellicus, Callimachus, și scrierile hagiografice dedicate 

vieților sfinților, el a căutat să creeze pentru unguri și pentru Ungaria o origine 

antică venerabilă, cu nimic mai prejos decât cea a popoarelor antice autentice, 

în special cel roman. A încercat să promoveze ideea valorii militare 

excepționale a ungurilor și nu în ultimul rând să sublinieze importanța 

resurselor economice și demografice ale regatului Ungariei. El a optat pentru 

această formă cu scopul de a servi mobilizării creștinătății occidentale în 

vederea declanșării unor acțiuni anti-otomane de amploare, care să aibă ca 

finalitate, printre altele, şi refacerea graniţelor regatului Ungariei de dinainte 

de bătălia de la Mohács, din anul 1526.  

Opera cu caracter istoric și geografic trebuie inclusă în activitatea sa 

militantă, care a vizat salvgardarea creștinătății și în mod special al regatului 

Ungariei din perspectiva intereselor principilor germani. El a servit și a 

susținut demersurile politice și militare ale împăratului Carol al V-lea și ale 

regelui Ferdinand I de Habsburg în calitatea sa de sfetnic și secretar personal al 

reginei Maria, ca ambasador sau negociator al intereselor acestora sau ca tutore 

al copiilor regelui Ferdinand sau chiar naș al celei mai mici dintre fiicele 

aceluiaşi rege. Atașamentul lui Olahus față de principii dinastiei habsburgice și 

a partidei ungare filohabsburgice este chiar justificat în lucrarea sa prin 

mărturisirea că exista o tradiție a colaborării dintre germani și maghiari chiar 

din vremea lui Atila. Olahus a crezut în împăratul Carol al V-lea și l-a 

considerat eroul capabil să realizeze dezideratele creștinătății, în care era inclus 

și cel al salvării regatului ungar.  

 Opera sa a fost realizată în maniera umanistă, în conformitate cu 

așteptările mediului intelectual al epocii sale, prin utilizarea unui limbaj elevat, 

apelând la modelele clasice ale descrierilor elegante ale unor personaje 

excepționale, exemplare, prin atribuirea unor discursuri fictive, de inspirație 

ciceroniană. El a inserat în narațiunea sa și materialul mitic al istoriografiei 

medievale ungare într-o formă nouă, adaptată sensibilităților și gusturilor 

epocii. Perioada spre care s-a îndreptat efortul descriptiv și evocativ al lui 

Olahus a fost cea a Antichității (târzii), în acest fel proiectând istoria ungurilor 

în epoca favorită a umaniștilor, din care se extrăgeau modelele literaturii și ale 

culturii scrise. Posedarea unui trecut antic venerabil era o problemă care îi 

preocupase și pe umaniștii germani, care de asemenea doreau ștergerea 

ierarhiilor culturale prestabilite, dacă nu elevarea strămoșilor lor la un statut 

egal cu cel al Romei. Noblețea popoarelor în secolul al XVI-lea se afla încă 



sub semnul criteriului antic al vechimii. De aceea etalarea originii și faptelor 

unor strămoși antici era de natură să ridice valoarea poporului respectiv. 

 Conținutul lucrării Hungaria și mai ales problematica și motivația 

scrierii sale sunt convergente cu celelalte indicii privind activitatea și 

preocupările umanistului, obținute prin examinarea corespondenței sale dintre 

anii 1527-1538. Activitatea de secretar al reginei Maria, i-a permis să pătrundă 

și să înțeleagă mecansimele intime ale relațiilor politice internaționale ale 

vremii sale. Corespondența sa, constând dintr-un număr de aproximativ 600 de 

scrisori, cu toate că nu se păstrează în totalitate, relevă implicarea umanistului 

în problemele Imperiului la momentul creșterii tot mai îngrijorătoare a puterii 

otomane, pe cale de a înghiți complet fostul regat al Ungariei. Opțiunea sa 

politică a fost aceea a salvării regatului prin intermediul integrării în cadrul 

stăpânirilor Casei de Habsburg. Această opțiune era în opoziție cu cea adoptată 

de o mare parte din amicii și corespondenții săi transilvăneni, care s-au aflat în 

tabăra lui Ioan Zápolya.  

 Examinarea atentă a corespondenței publicate a ridicat și o altă 

problemă, pe care cercetările viitoare vor putea probabil să o rezolve. Din 

informațiile aflate în diferite scrisori se poate deduce că ceea ce s-a păstrat în 

colecția publicată de Arnold Ipolyi în 1875 reprezintă numai o parte a 

scrisorilor conservate de Olahus. O mare parte a scrisorilor sale se pare că nu 

au mai fost copiate sau poate au fost pierdute. Cele trimise de el unor prieteni 

diferiți ar putea să se păstreze în arhive sau biblioteci din străinătate. 

Identificarea și urmărirea acestora precum și a scrierilor lor, poate și cu 

ajutorul cataloagelor electronice, care sunt din ce în ce mai mai mult folosite în 

stocarea și descrierea fondurilor arhivistice, să dea la iveală informații 

suplimentare, care să îmbogățească setul de cunoștințe privind biografia și 

activitățile lui Olahus. 

 În această lucrare am încercat să răspundem unor întrebări legate de 

raportarea lucrării lui Olahus la modelele istoriografice ale epocii, la 

structurarea, conținutul, metoda, problematica și motivația acestei scrieri. În 

privința surselor folosite de către Olahus acestea au fost identificate pe baza 

indicațiilor oferite de el însuși. În privința tradiției cronistice ungare, invocate 

de el sub termenul de Cronica maghiară, a utilizat o lucrare care conținea o 

bună parte a informațiilor și a ductului narativ al istoriei hunice de la Simon de 

Kéza, pe care noi am identificat-o ca fiind cel mai probabil Chronica 

Hungarorum a lui Joannes Thuroczi.  

La capătul acestui demers concentrat asupra lui Nicolaus Olahus ca 

istoric, trebuie să menționăm și direcțiile în care poate continua cercetarea 

scrisului său istoric. În timpul investigațiilor noastre am sondat o serie de 

aspecte referitoare la filiația ideilor și argumentației istorice folosite de Olahus 

prin care am reușit să identificăm o parte din sursele folosite de umanist. Am 

realizat însă că această investigație, care depășea planul de cercetare al acestei 



teze, seamănă de fapt cu modelul de investigație al unei ediții critice, similară 

cu cele realizate pentru cronicile medievale. Un astfel de demers, de durată și 

costisitor, este foarte necesar în vederea lămuririi unor aspecte mai complexe 

ale metodei și surselor lui Olahus, ca și pentru definirea mai precisă a locului 

său în cadrul tradiției istoriografice pe care și-a construit opera istorică. 
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