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Abstract. Nicolae Ilieşiu was born at Ţebea (Hunedoara County) on 26 
September 1890. He studied in Brad and Braşov, and then he attented the 
Theological School in Arad. Then he went to Cluj were he graduated from the 
Law School and took his degree in Law. For a short while he worked as a 
priest, but then he taught History and Geography at ‘C.D. Loga’ Secondary 
School in Timişoara. As a member of the National Peasant Party he was elected 
deputy (1928-1931) and senator (1932-1933). He was contributor to several 
publications such as ‘Banatul’ (1919-1921), ‘The Will Of The Banat’, the 
political periodical ‘Banat’, ‘The Enlightener’ (1939-1941) and ‘Dacia’. 
Between April 1935 and 1938 he was chief-editor of the political periodical 
‘Banat’. From 1931 to 1941 he was the chief-editor of ‘Dacia’, the periodical 
being under the aegis of the Society Astra of Banat. He edited the calendar 
‘The Life Of Banat’ (1932-1940), ‘Calendar of The Good Romanian’ (1932) 
and ‘Calendar for everyone’ (1932-1940). To draw up a general history of 
Banat has released a historical questionnaire in all the villages and towns of 
Banat (action initiated in 1934). In 1943 he published his main work: Timişoara. 
Historical monograph. His manuscripts (regar-ding mostly the World War I 
and the Great Union) – surveys and answers to the questionnnaires released 
in the Banat – are kept at the ‘Banatul’ Museum, the Direction of Timiş county 
of the National Archives of Romania and the Museum of Banat in Reșița. The 
Nicolae Ilieșiu contri-butions represent an important step forward in the 
deciphering of the medieval past, these contri-butions it recommends him as 
a serious historian, pleasant, alert, able to convey to the public the message of 
the past. He died on 5 May 1963 in Timișoara.
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Prezentare biobibliografică ale lui Nicolae Ilieșiu. Acesta s-a născut la Ţebea 
(jud. Hunedoara), în 26 septembrie 1890, anul acesta împlinindu-se 130 de ani 
de la venirea sa pe lume. A urmat școala primară în localitatea natală, clasele 
gimnaziale şi liceul la Brad şi Braşov, iar apoi și-a continuat învăţătura făcând 
studii teologice la Arad. După încheierea acestora s-a înscris la Facultatea de 
Drept din cadrul Universității din Cluj, unde şi-a luat și doctoratul. A activat ca 
preot şi - o lungă perioadă - ca pro-fesor secundar definitiv de istorie şi geografie 
la Liceul ,,Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara. În 1948-1949, ca 
profesor pensionar, a fost angajat la Biblioteca din Timişoara, aici efectuând 
muncă de triere, catalogare şi înregistrare de cărţi. Fiind membru marcant al 
Partidului Naţional Ţărănesc, el a fost ales deputat în prima guvernare P.N.Ţ. 
(între 1928-1931) şi senator (între 1932-1933). În anii 1928-1929, a fost membru 
al Comisiei de conducere a Societăţii de Istorie şi Arheologie din Timişoara. 
Ilieșiu a avut și o bogată activitate jurnalistică și redacțională, și anume: între 
1919-1921, redactor la ziarul „Banatul” din Timişoara; în 1934, redactor la ziarul 
„Voinţa Banatului” din Timişoara (proprietar Sever Bocu); din aprilie 1935 până 
în 1938, director al săptămânalului politic „Banatul” din Timişoara; între 1934-
1935, redactor responsabil al „Drapelului Banatului” (Timişoara), editat de 
P.N.Ţ.; între 1939-1941, direc-tor al cotidianului „Dacia”, apărut sub egida 
Regionalei „Astrei Bănăţene”. De asemenea,  a editat „Calendarul Bunului 
Român” din 1932, Calendarul „Viaţa Banatului”, în perioada 1932-1940 şi 
„Calendarul pentru toată lumea”, între anii 1932-1940. Ca istoric, a avut două 
realizări importante, el întocmind o monografie istorică a Timişoarei şi, totodată, 
concepând un plan pentru realizarea unei ample opere istoriografice dedicată 
Banatului, o enciclopedie care să cuprin-dă monografiile tuturor comunelor din 
Banat. În acest scop a difuzat, în anul 1934, un chestionar istoric standard în 
localităţile Banatului, acesta fiind axat în principal pe aspecte legate de Primul 
Război Mondial şi de Marea Unire. Răspunsurile primite din numeroase localităţi 
la acest chestionar au constituit un fond documentar extrem de bogat, în bună 
parte prelucrat de Nicolae Ilieşiu, care a desfăşurat o neobosită muncă de ordonare 
a datelor primite şi de core-lare a acestora cu o bogată bibliografie de profil, el 
întocmind un fel de fişe, scurte monografii ale localităţilor bănăţene ce au 
contribuit mai târziu la păstrarea şi cunoaşterea istoriei locale. Din fericire, după 
moartea lui Ilieșiu, mare parte din „caietele” lui, cu fructificarea rezultatelor 
chestionarului în cauză, au ajuns în fondurile documentare ale Muzeului 
Banatului, ale Arhivelor Statului din Timişoara şi la Muzeul Banatului Montan 
din Reşiţa. L-au folosit cu mult folos (uneori nefiind citat) toţi cercetătorii care 
au scris despre Banat şi Marea Unire. Nimeni, însă, n-a avut iniţiativa unei 
rânduiri a valorosului material, pentru a fi publicat. Totuși, în 2011, prima parte 
a acestor manuscrise, cele dedicate judeţului Caraş, a fost publicată de către 
regretatul istoric bănăţean Du-mitru Ţeicu (1954-2018). Nicolae Ilieșiu a decedat 
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la Timişoara, în 5 mai 1963. Opera: Timişoara. Monografie istorică, I, Timişoara, 
1943. Referinţe: N[icolae] Ţ[irioi], Istoria Timişorii, în „Ves-tul” (Timişoara) 
din 27 septembrie 1943; Fără autor, Monografia istorică a Timişoarei, în „Univer-
sul”, din 8 noiembrie 1943; Fără autor, Dr. Nicolae Ilieşiu: Monografia istorică 
a Timişoarei, în „Ţara”, Sibiu, 14 noiembrie 1943; Cornelia Albu, Bănăţenii la 
lucru, în „Timpul” (Bucureşti) nr. 2303, noiembrie 1943; Gr. B. [Grigore 
Bugarin], Dr. Nicolae Ilieşiu: Timişoara. Monografie isto-rică, vol. I, în 
„Îndreptarea”, nr. 1 din 25 decembrie 1943; Fără autor, Monografia Timişoarei, 
în „Curentul”, 2 februarie 1944; Const. Jaleş, Monografia istorică a Timişoarei. 
O realizare de largi proporţii a dlui prof. dr. N. Ilieşiu. Un material documentar 
care înfăţişează nu numai cifre sterpe, ci înseşi concepţiile largi, civilizate ale 
poporului român, în „Ecoul” (Bucureşti), nr. 60 din 2 februarie 1944; Gh. Iv., 
Timişoara. Monografie istorică de prof. N. Ilieşiu, în „Dacia”, (Timişoara), din 
15 octombrie 1943; dr. Victor Neumann, Prefaţă la Timişoara. Monografie 
istorică, ediţia a II-a revăzută. Cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Petru Ilieşu, 
Addenda şi Notă asupra ediţiei de Florin Medeleţ, Editura Planetarium, Timişoara, 
2003; Tiberiu Ciobanu, Timişoara. Monografie istorică de dr. Nicolae Ilieşiu, 
în Monografism bănăţean. Istoria medievală a Banatului reflectată în monografii 
alcătuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului 
al XX-lea, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008, p. 77-92; Idem, Nicolae Ilieșiu, 
în Cărturari români cu preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. 
Cuprinderi biobibliografice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, p. 105-108, 
175; Idem, Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate 
a secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. II, Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2010, p.125-135, 255-257.

Contribuția lui Nicolae Ilieșiu la cunoașterea istoriei medievale a Banatului. 
Deși Nicolae Ilieșiu s-a afirmat în perioada interbelică prin publicarea mai 
multor și interesante studii cultural-istorice 1, aportul său major în domeniul 
cercetării și popularizării trecutului provinciei bănățene constă, însă, în lucrarea 
Timişoara. Monografie istorică, apărută în 1943. În succintul Cuvânt către 
cititori, dr. Nicolae Ilieşiu arată că „monografia de faţă face parte din cadrul 
lucrării Istoria Banatului, lucrare aproape terminată (...). Dacă volumul I al 
lucrării are unele lipsuri, lacune, rog cititorul să nu mi se atribuie numai mie 
ci şi vremurilor. Aceste lipsuri şi lacune le voi îndrepta în volumul II, care se 

1  În septembrie-decembrie 1939, Nicolae Ilieșiu a avut un serial în ziarul „Dacia”, în care a prezentat 
date istorice des-pre Banat, din prima jumătate a secolului XIX, dintr-o lucrare a lui Elek Fényes (eco-
nomist, geograf, scriitor, statisti-cian și academician maghiar care a trăit între anii 1807-1876 [hu.wiki-
pedia.org/wiki/Fényes_Elek]). Se cunoşte intere-sul lui Nicolae Ilieşiu pentru istorie, atât din activitatea 
sa publicistică, de mai înainte, de la ziarele enumerate la nota anterioară, cât și din faptul că a difuzat 
chestionarul istoric amintit mai sus în vederea întocmirii unei istorii generale a provinciei bănățene 
(Tiberiu Ciobanu, Timişoara. Monografie istorică de dr. Nicolae Ilieşiu, în Monografism bănă-ţean. 
Istoria medievală a Banatului reflectată în monografii alcătuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
şi pri-ma jumătate a secolului al XX-lea, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008, p. 77).



55Contribuția lui Nicolae Ilieșiu la cunoașterea istoriei medievale a Banatului

va ocupa în primul rând de viaţa economică, financiară, viaţa socială, comercială, 
etnografie, statistică, comunicaţii (…). Timpuri bune – pe care le văd foarte 
apropiate pentru Neamul nostru (vane speranţe! – n.n. T.C.) – vor face posibilă 
publicarea acestei istorii, în care fiecare comună din întreg Banatul îşi are 
monografia sa”. Nu au mai apărut nici Istoria Banatului, nici volumul II al 
acestei lucrări. Aceste neîmpliniri le punem şi noi pe seama vremu-rilor care 
au urmat după Al Doilea Război Mondial.

În 2003, la împlinirea a 60 de ani de la apariţia ediţiei princeps a monografiei 
istorice a Timişoarei, scrisă de dr. Nicolae Ilieşiu, a fost publicată ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită. S-ar putea înţelege că a fost „revăzută şi adăugită” de autor, 
ceea ce nu este adevărat. S-a găsit un exemplar al monografiei, care a aparţinut 
lui Ilieşiu, acesta având adnotări făcute de autor în anul 1961. Într-o Addenda 
au fost relevate aceste adnotări, la care se fac trimiteri, în textul lucrării.

Partea de istorie medie a lucrării este structurată astfel: I. Timişoara până la 
anul 1552 (1. Timi-şoara din cele mai vechi timpuri până în secolul XIV; 2. Epoca 
de înflorire. Timişoara capitala Ungariei; 3. Timişoara centru de operaţiune contra 
turcilor; 4. Timişoara asediată de către Gheorghe Doja; 5. Turcii sub zidurile 
Timişoarei); II. Cetatea Timişoarei (1. Vechea cetate; 2. Cetatea sub Anjouvini; 3. 
În timpul Huniadeştilor; 4. În timpul turcilor; 5. Sub Carol VI); III. Timişoara sub 
ocupaţie turcească (1. Organizarea Paşalâcului; 2. Încercări de recucerire; 3. 
Condiţiile capitulării; 4. Şirul Paşalelor din Timişoara).

În continuare, menţionăm o parte dintre cele mai importante lucrări cuprinse 
în bibliografia acestei monografii, spre a circumscrie, pe cât se poate, cadrul 
documentar al lui Ilieşiu: Francisco Griselini, Istoria Banatului Timişan 
(traducere de Nicolae Bolocan, Timişoara, 1926); L. Bölm, Geschichte des 
Temeser Banats, Leipzig, 1861; Czimer Károly, Temesvár megvétele, Budapest, 
1893; dr. S. Márki, Dózsa György és forradalma, Budapest, 1883; Pesty 
Frigyes, Krassómegye története, Budapest, 1884; Barat Ármin, Die Königliche 
Freistadt Temesvár, Temesvár, 1902; Johann, Preyer, Monographie der 
königlichen Freistadt Temesvár, Temesvár, 1853; Ortvay Tiva-dar, Oklevelek 
Temesvár város történetéhez, Pozsony, 1896; dr. George Popoviciu, Istoria 
românilor bănăţeni, Lugoj, 1904; B. Millek, Délmagyarország régiségleletei, 
Temesvár, 1897; Patriciu Drăgălina, Din istoria Banatului Severin, vol. I-II-
III, Caransebeş, 1899, 1900, 1902; Emil Gră-dinaru şi Ion Stoia-Udrea, Ghidul 
Banatului, Timişoara, 1936. La toate aceste lucrări se adaugă documente din 
Arhivele Primăriei Timişoara, arhivele parohiilor din Timişoara, articole din 
revis-tele şi ziarele apărute în Timişoara.

La rândul său și Nicolae Ilieşiu consideră că „pe locul unde e azi Timişoara, 
sau în nemijlocita ei apropiere, a fost, în epoca romană, castrul 2 militar 

2  Castrul (în latină, la singular, „castrum”, la plural „castra”) reprezintă un complex de clădiri 
și/sau teren împrejmuit utilizat(e) ca o poziție militară defensivă. La origine, el era o fortificație celtică de 
formă rotundă, construită pe vârful unui deal. În epoca romană, termenul a fost folosit pentru a 
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Zambara, Zurobara. Pe tabula Peutingeriană 3, localitatea e ceva mai spre nord 
de Timişoara de azi, cam pe unde e comuna Iarmota 4” 5. La cele menţionate 
mai sus, într-o altă împrejurare, despre localizarea castrului roman Zambara 
sau Zurobara la Timişoara, autorul adaugă faptul că unii istorici nu leagă 
toponimul respectiv de pe Tabula Peutingeriana de Timişoara 6. În adnotarea 
lui Nicolae Ilieşiu din Addenda, se preci-zează că „T. Ortvay susţine că 
Zambara, indicată în Tabula Peutingeriana, nu e Timişoara şi că pe locul unde 
e azi Timişoara ar fi existat un alt Tibiscum 7, iar Zambara e Zenta (...). Că aici 
(pe locul Timişoarei – n.n. T.C.) a fost un castru roman, se poate constata din 
indica taberele militare fortificate care aveau de obicei formă rectangulară. Diminutivul 
latin „castellum” era utilizat pentru forturi de mici dimensiuni, care erau de obicei, dar nu întot-
deauna, ocupate de unități auxiliare și utilizate ca baze logistice pentru legiunile romane. În epoca 
medie-vală, termenul a fost refolosit pentru a desemna castele cu ziduri concentrice, în special cele 
construite de crucia-ți în Orientul Mijlociu. În limba latină se folosea ca termen generic pentru castre 
cuvîntul „praesidium”, însemnând „post de gardă” sau „garnizoană”. Termenul „castru” se regăsește 
în vechile limbi italice oscană și umbriană, precum și în limba latină, și probabil că provine din limba 
proto-indo-europeană. În limba română în loc de castru sunt folosiți de obicei termenii „fort roman”, 
„fortăreață romană” și „cetate romană”, ultimii doi termeni fiind utilizați cu precădere pentru castrele 
complexe, de mari dimensiuni (ro.wikipedia.org/wiki/Castru).

3  «Tabula Peutingeriana» sau «Peutingeriana Tabula Itineraria» (denumirea sa completă în limba 
latină), cunoscută și ca „Harta etapelor lui Castorius”, este o copie din secolul XIII a unei vechi 
hărți romane (datând din jurul anului 400 d.Hr.) în care figura o mare parte din rețeaua rutieră a 
Imperiului Roman (sub forma unui itinerariu ilustrat), mai exact drumurile (dar și orașele principale) 
ale acestuia, ce constituiau «cursus publicus» („calea publică”), adică servi-ciul de curierat și de 
transport al Imperiului Roman, care a fost ulterior moștenit de Imperiul Bizantin, el fiind creat de 
primul împărat roman, Octavianus Augustus (ce a trăit între 63 î.Hr.-14 d.Hr. și a guvernat Roma 
și vastul imperiu al acesteia din anul 27 î.Hr. până la moartea sa), pentru a transporta mesaje, oficiali 
și venituri fiscale între provincii și Italia. În «Tabula Peutingeriana» este prezentată, practic, dimen-
siunea și structura acestei rețele, care acoperea (la data la care a fost întocmită harta romană ce a 
stat la baza copiei sale medievale), Europa (fără Peninsula Iberică și In-sulele Britanice), Africa de 
Nord și părți din Asia, inclusiv Orientul Mijlociu, Persia și India (ro.wikipedia.org/
wiki/-Tabula_Peutingeriana). 

4  Actuala comună Giarmata din județul Timiș, situată la cca. 12 km nord-est de municipiul 
Timișoara. Prima atestare documentară a localității datează din 1332, ea apărând în actele de evidență 
papală, unde este notată cu numele Gar-mad și Carmad. Aici a fost o fortăreață care în 1551 a fost 
ocupată de turci (ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Giar-mata_Timiș).

5  Dr. Nicolae Ilieşiu, Timişoara. Monografie istorică, Ediţia a II-a (Cuvânt înainte şi îngrijirea 
ediţiei de Petru Ilieşu; Prefaţă de Victor Neumann; Addenda şi Notă asupra ediţiei de Florin Medeleţ), 
Editura Planetarium, Timişoara, 2003, p. 25.

6  Florin Medeleţ, Notă asupra ediţiei, în Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 402.
7  Așezare dacică, apoi oraș în Dacia romană, cunoscut ca municipiu (municipium Tibiscensium) 

de pe vremea împă-ratului Gallienus (253-268), rang la care fusese ridicat, probabil, sub împăratul 
Septimius Severus (193-211). Orașul se găsea la ieșirea râului Timiș din munți și la vărsarea râu-
lui Bistra, lângă Caransebeș, azi localitatea Jupa, județul Caraș-Severin. Aici sunt vizibile ruinele 
unor construcții importante și ale unor ateliere din castrul roman și din așeza-rea civilă 
romană Tibiscum. Așezările romane de aici au fost și rămân cele mai importante vestigii ale 
Antichității cla-sice din Banat. Castrul militar roman Tibiscum era de tip „castru auxiliar” (adică 
avea o garnizoană alcătuită din trupe auxiliare) și a funcționat între anul 101 și secolele VI-VII 
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diferite inscripţii (...). Că aici a fost o staţiune romană se mai poate dovedi şi 
din diferitele monede, obiecte aflate cu ocazia diferitelor săpături. În 1901-
1902, când au fost dărâmaţi o parte din murii 8 cetăţii, au ieşit la iveală diferite 
obiecte, monede, arme, bucăţi de vase, din epoca romană” 9. Asupra acestor 
argumente ale lui Nicolae Ilieşiu nu se pronunţă autorul Addendei și Notei 
asupra ediţiei, regretatul istoric, arheo-log și muzeograf Florin Medeleţ 
(1943-2005).

În anul 1203 este atestat documentar comitatul Timiş, fiind amintit comitele 
Poth. Întrucât comitatul Timiş a avut centrul la Timişoara, Ilieşiu deduce că 
anul 1203 este valabil şi pentru atestarea documentară a Timişoarei. „Castrul” 
Timişoara este pomenit în diploma regelui Ungariei Andrei al II-lea (1205-
1235) 10, din anul 1212. În timpul năvălirii tătarilor a fost distrusă şi cetatea de 
atunci a Timişoarei. Aceasta a fost refăcută de regele maghiar Béla al IV-lea 
(1235-1270) 11. În anul 1278, a fost la Timişoara regele Ungariei Ladislau al 
IV-lea Cumanul (1272-1290) 12, însoţit de Grigore, episcopul de Cenad. Aici a 
adunat o armată pentru expediţia pe care magister Georgius 13 a condus-o împo-
triva voievodului român Litovoi 14.
d.Hr., în prima fază fiind construit dintr-o palisadă (gard sau zid de lemn) și un val de pământ, iar  
în a doua fază din zid de piatră (ro.wikipedia.org/wiki/Tibiscum).

8  «Mur» este un termen arhaic (învechit) ce se referă la un element de construcţie executat din 
piatră, beton etc., care închide sau separă o încăpere; perete, zid (de apărare). Provine din latinescul 
„murus”, care înseamnă „zid” (dexonli-ne.ro/definiție/mur).

9  Florin Medeleţ, Addenda, în Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 26.
10  Istoria lumii în date, Editura Enciclopedică Română, București, 1972, p. 564.
11  Ibidem.
12  Ibidem.
13  Acesta este amintit în actul de danie emis în 8 ianuarie 1285 din porunca regelui Ladislau al 

IV-lea Cumanul, docu-ment în care se vorbește de Litovoi și fratele său Bărbat: „… și, în sfârșit, 
când, fiind încă copil, începusem noi a domni după moartea prea iubitului nostru tată, iar voievodul 
Litovoi, împreună cu frații săi, în infidelitatea sa, ocupase pentru sine o parte din regatul nostru 
existentă dincolo de munți și cu toate avertismentele noastre nu s-a îngrijit să plătească veniturile 
ce ni se cuveneau din acea parte, l-am trimis împotriva lui pe des-numitul magistru Georgius, care, 
luptând împotriva aceluia cu cea mai mare credință, l-a ucis pe el, iar pe fratele lui, cu numele 
Bărbat, l-a luat în captivitate și ni l-a adus nouă; pe deasupra, pentru răscumpărarea acestuia noi 
am stors o sumă nu mică de bani și astfel prin serviciile acestui magistru Georgius a fost reașezat 
iar tributul nostru din acele părți” (www.scritub.com/istorie/-Act-de-danie-Ladislau-al-IVlea).

14  Menționat în celebra diplomă din 1247 (Diploma Ioaniților) a regelui Ungariei Béla al IV-lea, 
ca voievod la sud de Munții Carpați, Litovoi a fost conducătorul unei puternice formațiuni prestatale 
românești din Țara Hațegului și Oltenia, între 1240-1279 (ro.wikipedia.org/wiki/Litovoi). El a ocupat 
și țările cnezilor Ioan (conducătorul unei mici formațiuni prestatale românești din sudul Olteniei, 
mai exact de pe valea râului Jiu, reședința lui aflându-se într-o așe-zare localizată pe teritoriul 
actualului municipiu Craiova [ro.wikipedia.org/wiki/Ioan]) și Farcaș (conducătorul unei mici 
formațiuni prestatale românești din sudul Olteniei, mai exact de pe valea râului Lotru [ro.wikipedia.
org/wiki/-Farcaș]). De asemenea, unii cercetători cred că începând din 1272, mai exact după moartea 
lui Seneslau (conducătorul unei puternice formațiuni prestatale românești de la sud de Carpați [între 
1241-1272], el stăpânind partea muntoasă a viitoarei Țări Românești, mai exact cea aflată în 
stânga râului Olt, și avându-și reședința probabil la Argeș [ro.wikipe-dia.org/wiki/Seneslau]), Litovoi 
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Datele din mai vechile monografii sunt reiterate (repetate) şi aici. Sub dinastia 
de Anjou 15, Timişoara a cunoscut o dezvoltare deosebită, începând cu marile 
lucrări edilitare care sunt aici din iniţiativa regelui Ungariei Carol I Robert 
(1308-1342) 16. După refacerea cetăţii şi construirea pala-tului regal, Carol Robert 
şi-a mutat reşedinţa la Timişoara, în anul 1315. Odată cu stabilirea la Timişoara 
a familiei regale şi a diferiţilor nobili feudali, aici se închegă o viaţă culturală 
bisericeas-că, aceasta cu atât mai mult cu cât regii Ungariei erau regi apostolici, 
având în primul rând, misiunea de a-i converti la catolicism pe „valahii 
necredincioşi”. Preoţii catolici misionari au sosit împreună cu marii feudali şi 
în alte localităţi ale Banatului. De aceea, în secolul al XIV-lea, în Banat – unde 
populaţia majoritară era cea românească – au existat preoţi catolici, dar n-ar fi 
existat parohii catolice 17. În acest sens, sunt concludente listele de zeciuială 
papală (decima ecclesiastica) din anii 1332-1337, în care sunt consemnate mai 
multe comune care aveau preoţi catolici, dar populaţia localităţilor nu era catolică. 
Sunt dovezi că şi preoţimea şi populaţia ortodoxă au fost supuse la plata texelor 
de zeciuală papală.

Timişoara a fost reşedinţă regală până în anul 1325. Atunci, între notabilităţile 
care au stat în preajma curţii regale a fost – ni se spune – şi nobilul român 
Nicolae Teutul, comite de Timiş. După mutarea capitalei Ungariei la Vişegrad, 
apoi la Buda, regele Carol Robert a mai fost la Timi-şoara, în două rânduri, și 
anume: odată în anul 1330, când a pornit de aici expediţia împotriva voievodului 
Basarab din Ţara Românească 18, iar a doua oară, în anul 1332, când a participat 
la sărbătorile Crăciunului ținute în fosta sa capitală. După moartea regelui 
și-ar fi întins stăpânirea și asupra țării acestuia (alți specialiști consideră că în realitate unificarea 
politică a formațiunilor prestatale românești sud-carpatine ar fi fost realizată de către urmașii lui 
Seneslau, această din urmă teorie fiind susținută și de faptul că prima reședință domnească a Țării 
Românești a fost la Argeș și nu la apus de Olt [ro.wikipedia.org/wiki/Seneslau]). Ultimele trei „țări” 
românești sunt și ele menționate în amintita diplomă regală maghiară. În 1279, Litovoi va pieri pe 
câmpul de luptă în timpul revoltei sale declanșată împotriva dominației Regatului Ungariei (ro.
wikipedia.org/wiki/Țara_Litua; ro.wikipedia.org/wiki/Bărbat).

15  Numită și Angevină, aceasta a fost dinastia regală care a condus Ungaria între 1308-1387. 
Fondatorul ei, Carol Ro-bert, provenea din puternica familie nobiliară franceză de Anjou (originară 
din comitatul cu acelaşi nume din vestul Franţei), de aici şi adjectivul «Angevin» folosit pentru a-i 
desemna pe membrii Casei de Anjou (care sunt descendenţii contelui de Anjou din secolul X). 
Angevinii au mai întemeiat case domnitoare în Anglia (Casa de Anjou-Plantagenet), în Sicilia şi în 
Italia de Sud (Regatul Siciliei, Regatul Neapolelui). Termenul de «angevin» mai provine şi de la 
numele oraşului Angers, situat tot în comitatul Anjou (mai exact în centrul acestuia, pe ambele 
maluri ale râului Maine, un afluent al fluviului Loara). Probabil că în localitatea respectivă, marii 
feudali (adică conţii de Anjou), ce stăpâneau și guvernau această însemnată provincie, şi-au avut 
una dintre principalele lor reşedinţe (Tiberiu Ciobanu, „Fortissimus athleta Christi”, Iancu de 
Hunedoara 555, Editura Eurostampa, Timișoara, 2011, p. 200). 

16  Istoria lumii în date, p. 564.
17  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 28.
18  Este vorba despre Basarab I „Întemeietorul” care a domnit între cca. 1310 și 1352 (Istoria 

României în date, Editura Enciclopedică Română, București, 1971, p. 453).
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Carol Robert, suntem asiguraţi că palatul regal din Timişoara a devenit bun al 
Coroanei, regii viitori şi anturajul lor locuind aici în peregrinările lor pe la 
cetate. Se mai arată că, în anul 1358, regele maghiar Ludovic I cel Mare (1342-
1382) 19 a fost la Timişoara, de aici pornind o expediţie împotriva țarului sârb 
Uroş 20. A doua oară ar fi fost aici, după zece ani, în anul 1368, când a plecat 
la război cu armata sa împotriva lui Vladislav I (Vlaicu Vodă), domnul Ţării 
Româneşti 21. Văduva lui Ludovic cel Mare, regina Elisabeta, împreună cu fiica 
sa Maria, au stat în anul 1385, mai mult timp, în Timi-şoara 22.

În anul 1389, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg 23, împreună cu 
soţia sa Maria de Anjou 24 au venit la Timişoara şi au rămas aici aproape doi 

19  Istoria lumii în date, p. 564. Fiu al lui Carol Robert de Anjou, Ludovic cel Mare va deveni 
din 1370 și rege al Po-loniei, deoarece mama sa a fost prințesa polonă Elisabeta, sora ultimului rege 
din Casa de Piast (prima dinastie ce a condus Polonia, începând de la sfârșitul secolului IX și până 
în anul 1370), Cazimir al III-lea cel Mare (care a domnit asupra Regatului polon între 1333-1370 
[Ibidem, p. 563]). Acesta, neavând niciun fiu legitim (iar pe descendenții săi nelegitimi considerându-i 
ca fiind ori necorespunzători ori prea tineri pentru a moșteni tronul) și dorind să ofere o linie clară 
de succesiune (precum și pentru a evita incertitudinea dinastică), și-a desemnat nepotul de soră ca 
urmaș la tron (ro.wikipedia.org/wiki/Cazimir_al_III-lea_al_Poloniei).

20  Este vorba despre Ștefan Uroș al V-lea al Serbiei (cunoscut și ca Ștefan Uroș cel Slab), fiul 
lui Ștefan Uroș al IV-lea Dușan „cel Puternic” (care a domnit asupra statului medieval al sârbilor 
din 1331, ca rege, iar din 1346, ca țar [îm-părat], până în 1355 [ro.wikipedia.org/wiki/Ștefan_Uroș_
al_IV-lea_Dușan_al_Serbiei]). Ștefan Uroș al V-lea a fost suveran al Țaratului [Imperiului] Sârb 
[care a existat între 1346-1371], fiind co-regent al părintelui său (între 1346-1355) și țar (între 
1355-1371). Incapabil să susțină imperiul creat de tatăl lui, Uroș al V-lea nu a putut respinge atacurile 
externe, astfel că Țaratul Sârb s-a fragmentat într-un conglomerat de principate, dintre care unele 
nu au mai recunos-cut nici măcar nominal domnia sa (ro.wikipedia.org/wiki/
Ștefan_Uroș_al_V-lea_al_Serbiei).

21  Acesta a domnt între 16 noiembrie 1364 și cca. 1377 (Istoria României în date, p. 453).
22  Nicolae Ilieşiu, op. cit., p. 30.
23  Este vorba despre Sigismund de Luxemburg ce a trăit între 1368-1437 și fost principe elector 

de Brandenburg (între 1378-1388 și 1411-1415), rege al Ungariei și Croației (între 1387-1437), rege 
al Boemiei (între 1419-1437), precum și rege al Germaniei și împărat al Sfântului Imperiu Roman 
de Neam German din 1410 și până la moartea sa (fiind în-coronat, însă, ca și „kaiser” abia în 1433). 
El a fost ultimul împărat din Casa de Luxemburg (dinastie imperială medie-vală, care a domnit 
între 1308-1437 [cu întreruperi] în „Sfântul Imperiu Roman”, în cadrul acestuia membrii ei mai 
dispunând și de coroana regală a Boemiei, de cea princiară a Sileziei, de cea de principe elector de 
Brandenburg, de cea de marchiz de Moravia ș.a.; Casa de Luxemburg și-a stabilit cetatea de scaun 
la Praga [ro.wikipedia.org/wiki/Ca-sa_de_Luxemburg]) și unul dintre cei mai longevivi monarhi 
ai Ungariei, el domnind peste 50 de ani. Sigismund de Luxemburg a fost înmormântat în catedrala 
catolică din cetatea Oradea, distrusă în timpul ocupației otomane. Neavând moștenitori de sex 
masculin (a avut ca urmași doar o singură fată, Elisabeta, care s-a căsătorit cu Albert al V-lea de 
Habsburg, ducele Austriei [1404-1439], viitorul rege al Ungariei, Croației și Boemiei [1437-1439], 
sub numele de Al-bert I, precum și al Germaniei [1438-1439], cu titlul tradițional de „rex romano-
rum” [adică „rege al romanilor”] și sub numele de Albert al II-lea [ro.wikipedia.org/wiki/Albert_
al_II-lea,_Rege_Roman]), dinastia de Luxemburg se va stin-ge odată cu el (Istoria lumii în date, p. 
561, 564; ro.wikipedia.org/wiki/Sigismund_de_Luxemburg).

24  Este vorba despre fiica cea mai mare a regelui Ludovic I al Ungariei și Poloniei, care devenise 
regină la moartea tatălui ei (în 1382) și cu care Sigismund de Luxemburg a fost căsătorit între 1385 
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ani. Regele conducea, de aici, opera-ţiunile militare împotriva despotului sârb 
Ştefan 25. În anii 1396, 1397, 1409, 1426 și 1428, regele-împărat a stat mult 
timp în Timişoara care, atunci, se constituise într-un centru eficient pentru 
îndrumarea campaniilor antiotomane. Ilieşiu consideră că „şederea lui 
Sigismund timp mai îndelungat în Timişoara se explică nu numai prin faptul 
că de aici conducea operaţiunile contra turcilor, ci şi pentru teama de o răscoală 
a nobilimii maghiare, nemulţumită de actele domniei lui. Între nemulţumiţi 
erau mulţi nobili din Banat. Pe aceştia voia regele, în primul rând, să-i atragă 
de partea sa” 26. Alte evenimente sunt redate succint: în 24 septembrie 1397, 
regele Sigismund de Luxemburg a convocat la Timişoara Dieta Ungariei, 
având scopul de a se găsi cele mai adecvate măsuri pentru apărarea împotriva 
incursiunilor turceşti; la această dietă, pentru prima dată în istoria Ungariei, 
au fost chemaţi şi reprezentanţii oraşelor, faptul acesta învederând importanţa 
pe care o avea dezbaterea respectivă. Se subliniază hotărârile luate de Dieta 
din Timişoara: în timpul incursiunilor turceşti, dacă nobilimea de la hotarul 
atacat nu este în stare să facă faţă, întreaga nobilime a Regatului Ungar este 
obligată să plece la acel hotar periclitat, armata respectivă fiind sub condu-
cerea regelui sau a palatinului 27; de asemenea, nobilimea este datoare ca, pentru 
fiecare grup de 20 de porţi iobăgeşti, să trimită la luptă un soldat complet 
echipat; pe timp de război, jumătate din veniturile bisericeşti erau destinate 
necesităţilor militare 28. Se mai dau detalii şi despre o altă adunare generală a 
nobilimii, convocată de Sigismund de Luxemburg la Timişoara, în anul 1399, 
având în dezbatere rezolvarea unor disensiuni ivite între unii nobili.

Se subliniază cum Timişoara a devinit un adevărat centru al organizării 
expediţiilor împotriva turcilor în timpul lui Iancu de Hunedoara 29. Ilieşiu prezintă 
și 1395, an în care aceasta a decedat (Ibidem).

25  Este vorba despre Ștefan Lazarević care a domnit între anii 1389-1427 și s-a recunoscut vasal 
al Imperiului Otoman, dar și al Ungariei (Istoria lumii în date, p. 128).

26  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 31.
27  Cea mai înaltă demnitate în statul ungar de la începutul secolului XI până în 1848, ea fiind 

echivalentă cu rangul de vicerege (de.wikipedia.org/wiki/Palatin_[Ungarn]).
28  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 31.
29  Considerat drept „ultimul mare cruciat european” (Ioan-Aurel Pop, Numele din familia regelui 

Matia Corvinul: de la izvoarele de epocă la istoriografia contemporană, în „Studii și materiale de 
istorie medie”, XXVI, București, 2008, p. 138), Iancu de Hunedoara „a fost unul dintre cei mai mari 
conducători politico-militari din Europa secolului al XV-lea, el remarcându-se, îndeosebi, în cadrul 
luptei antiotomane din vremea sa, al cărei inițiator și lider principal este considerat, în unanimitate, a 
fi fost, atât de către contemporanii săi cât și de posteritate” (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 15). Născut 
pe la 1407 (potrivit altor opinii între 1386-1388, în 1390 sau 1392 și, în fine, prin 1395-1396), Iancu 
l-a avut drept tată pe „oșteanul (cavalerul – n.n.T.C.) curții regelui” (Istoria Românilor, vol. IV, Editura 
Enciclopedică, București, 2001, p. 338) Voicu, fiul lui Șerbu, un important cneaz român din Țara 
Hațegului (Camil Mureșan, Iancu de Hunedoara, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Științifică, 
București, 1968, p. 40), iar ca mamă pe Elisabeta de Marginea, „ce provenea, la rându-i, tot dintr-o 
familie de mici nobili hunedoreni, originari, probabil, din târgul și districtul românesc bănățean 
Marginea” (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 15-16). Iancu de Hunedoara a murit, în 11 august 1456, răpus 
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amănunţit activitatea militară şi edilitară a acestuia. Regele Ungariei, Ladislau 
al V-lea Postumul (1444-1457) 30, având nevoie de bani - din cauza multelor 
războaie în care se angajase -, a amanetat în anul 1455 lui Iancu de Hunedoara 
cetatea Timişoarei cu apartenenţele ei. Intrarea în posesiune s-a făcut, după 
obicei, prin mijlocirea Capitlului 31 de Cenad, în 8 august 1455. Printr-un nou 
act, din 7 aprilie 1456, s-a confirmat încă o dată dăruirea cetăţii Timişoara lui 
de ciumă, imediat după ce oștile creștine conduse de el au obținut celebra victorie de la Belgrad asupra 
turcilor otomani, conduși personal de sultanul Mahomed al II-lea Cuceritorul (Camil Mureșan, op. 
cit., p. 41; Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 15, 27), care a domnit asupra Imperiului Otoman din 12 iulie 
până în 1 noiembrie 1444, între de-cembrie 1444 și 5 mai 1446 și din 18 februarie 1451 până în 3 mai 
1481 (Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Editu-ra Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 
380) și a fost supranumit astfel deoarece a reușit să cucerească (în 29 mai 1453) Constantinopolul, 
milenara capitală a împăraților bizantini (Istoria lumii în date, p. 133). Mare om poli-tic și genial 
conducător de oști, Iancu de Hunedoara a deținut înalte demnități în cadrul Regatului Ungar, pornind 
de la cea de ban al Severinului (numit în 1438) și continuând cu cele de comite de Timiș, comite al 
secuilor, voievod al Transilvaniei (între 1441-1446 și 1448-1450), locțiitor și căpitan general al Ungariei 
(din 1445), căpitan al Belgradu-lui (din 1446), regent sau guvernator general al Ungariei (din iunie 
1446 până în 1453), comite perpetuu și ereditar de Bistrița și căpitan general (comandant suprem) al 
tuturor forțelor armate ale oștilor Regatului Maghiar, din februarie 1453 până în iulie-august 1455, 
când va demisiona din ultima funcție, păstrându-și doar înalta dregătorie de comite al Bistriței și 
comanda supremă a trupelor regale din sudul Ungariei, până la moartea sa (Istoria militară a poporului 
ro-mân, vol. II, Editura Militară, București, 1986, p. 213; Camil Mureșan, op. cit., p. 51-52, 185; 
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București, 1977, p. 411, 412; Istoria României în date, p. 92, 461; Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 24-26). 
Marele erou al Creștinătății a fost tatăl lui Matia I Corvin (ce a domnit între 1458-1490 [Istoria lumii 
în date, p. 564]), „unul dintre cei mai mari regi ai statului maghiar (dacă nu chiar cel mai mare), în 
vremea lui acesta cunoscând maxima sa expansiune teritorială” (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 193). 
Pentru meritele sale incontestabile, Iancu de Hunedoara a fost caracterizat, pe bună dreptate, într-o 
scrie-soare datată 24 august 1456 (deci întocmită la două săptămâni după tragicul său sfârșit) de către 
Papa de la Roma, Ca-list al III-lea (ce a „păstorit” Biserica Romano-Catolică între 1455-1458 [Istoria 
lumii în date, p. 556]), drept „fortissi-mus athleta Christi” (adică „atletul [cu sensul de apărătorul, 
luptătorul] cel mai puternic al lui Hristos” [Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria 
românilor, vol. I/2, București, 1890, p. 61], în unele documente de epocă el apărând ca „unico Christi 
fortissimo athlete Iohanne Vayvoda”, adică „Ioan Voievod, unicul și cel mai puternic atlet al lui Hristos” 
[Ioan Lupaș, Voievodatul Transilvan, în „Dacia”, nr. 8, București, 1 mai 1942, p. 3]) și „salvator 
Christianitatis” (adică „salvatorul Creștinătății” [Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., 61]).

30  Istoria lumii în date, p. 564.
31  Adunare a călugărilor sau a clericilor catolici dintr-o regiune anume, în limbajul ecleziastic 

termenul desemnând o reuniune de clerici, de călugări sau de membri ai ordinelor cavalereşti de 
natură religioasă, reuniţi pentru a discuta treburi de interes comun; corpul canonicilor* unei catedrale 
catolice, care se ocupă de organizarea cultului şi de administrarea catedralei şi a bisericilor din oraş; 
adunare periodică a canonicilor; adunare de călugări sau de alţi clerici catolici; loc unde se ţin 
asemenea adunări; termenul provine din latinescul „capitulum”, care înseamnă „cap”, „capitol” 
[Tiberiu Ciobanu, Glosar, în Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de la Vaslui obținută 
împotriva tur-cilor otomani, Editura Eurostampa, Timișoara, 2015, p. 388]). *În Biserica Romano-
Catolică, membrii ai unui colegiu de preoți, însărcinați cu celebrarea slujbelor solemne și având 
funcții de conducere în dieceză sau arhidieceză (adică într-o unitate administrativă bisericească 
condusă de un episcop sau arhiepiscop); preot catolic care face parte din consiliul episcopal; supe-
riorul unei catedrale (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 387).
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Iancu de Hunedoara pentru suma de 20.000 florini, cu care îl împrumutase pe 
regele Ladislau al V-lea Postumul. Se dau apoi detalii despre Matia Corvinul, 
fiul lui Iancu de Hunedoara, ales rege al Ungariei în 24 ianuarie 1458. Aflăm că 
în acelaşi an, în luna noiembrie, tânărul rege a fost la Timişoara – oraşul copilăriei 
sale – unde a stat două săptămâni. Pe vremea aceea – aşa cum arată istoriograful 
italian Antonio Bonfini (1434-1503), care a trăit la curtea regelui Matia Corvin 
– Timişoara era un oraş plăcut, frumos, cu o cetate puternică, edificii alese şi 
palate pompoase 32. Era vremea în care turcii şi-au intensificat tot mai mult 
prădalnicele incursiuni în Banat. În anul 1462, Ali beg, comandantul trupelor 
otomane din Serbia, a pătruns cu oastea sa până sub zidurile cetăţii Timişoara. 
Aici a fost înfrânt de o armată formată din români şi secui, condusă de către 
voievodul Transilvaniei Ioan Pongrácz de Dindeleag 33. După cinci ani, în 1467, 
acelaşi Ali beg a fost bătut din nou, inițial sub zidurile cetăţii Timişoara, iar apoi, 
definitiv, la Panciova, unde trupele timișorene plecate în urmărirea invadato-rilor 
au fost „ajutate de cele de la Belgrad” 34. Cu această ocazie, învingătorii au 
capturat o pradă considerabilă, în timp ce însuși comandantul otoman „a putut 
scăpa cu greu trecând Dunărea cu o luntre” 35.

Între anii 1478-1494, demnitatea de comite de Timiş a deținut-o Pavel 
Chinezu 36. În anul 1482, el şi-a constituit în Timişoara o oaste de 3.000 soldaţi, 

32  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 34.
33  Acesta a cârmuit voievodatul intracarpatic în trei rânduri, și anume: între 1462-1465 (împreună 

cu Nicolae de Ujlak [care a mai fost și el voievod al Transilvaniei, între 1441-1446, împreună cu 
Iancu de Hunedoara; în 1447, împreună cu Emerik Bebek al II-lea; între 1450-1457, împreună cu 
Ioan de Rozgony; în 1460, împreună cu Sebastian de Roz-gony]), între 1468-1472 (împreună cu 
Nicolae Csupor de Monoszló) și în 1476, singur (Istoria lumii în date, p. 570). La rândul lui, Emerik 
Bebek al II-lea a mai deținut această funcție între 1446-1448 (singur) și în 1448 (împreună cu Iancu 
de Hunedoara), iar Ioan de Rozgony a mai fost voievod între 1458-1460, împreună cu fratele său, 
Sebastian de Rozgony, care, de asemenea, a mai guvernat Transilvania, tot în 1460, împreună cu 
Ladislau de Kanisza (Ibidem). 

34  ***Timișoara 700. Pagini din trecut și de astăzi, Timișoara, 1969, p. 51.
35  Ibidem.
36  Pavel (Paul) Chinezu a fost un mare om politic și conducător de oşti de origine română (născut 

probabil în Banat, într-o familie ce aparţinea păturii inferioare a societăţii), care a trăit între cca. 
1432 şi 24 noiembrie1494 (Tiberiu Cio-banu, Pavel Chinezu şi măreaţa sa biruinţă de pe Câmpul 
Pâinii repurtată asupra turcilor otomani, Editura Eurostam-pa, Timişoara, 2014, p. 15-16). Foarte 
apreciat de regii Ungariei Matia Corvin şi Vladislav al II-lea (membru al dinas-tiei domnitoare 
polono-lituaniană a Jagiellonilor [care a condus - între anii 1386 și 1572 - Regatul Poloniei și Marele 
Cnezat/Ducat al Lituaniei - state care au constituit împreună o uniune dinastică personală, apoi, 
începând din 1569, statală, cunoscută sub denumirea de „Uniunea polono-lituaniană”, numită însă 
oficial „Rzeczpospolita”, termen care se traduce din limba poloneză prin „Republica/Federația celor 
două națiuni”], acesta a domnit asupra Regatului Ma-ghiar între 1490-1516, fiind, totodată, și rege 
al Boemiei începând din anul 1471 [Istoria lumii în date, p. 120, 564]), Pavel Chinezu va fi numit 
de aceştia în cele mai înalte funcţii din ierarhia politico-administrativă, militară şi chiar civilă a 
Ungariei, printre care se remarcă, în mod deosebit, cele de comite de Timiş (Ioan Haţegan, Pavel 
Chinezu, Editura Helicon, Timișoara, 1994, p. 121), conducător cu prerogative speciale (îndeosebi 
de ordin militar, vizând apărarea antiotomană) al unei întinse regiuni din sudul statului medieval 
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în „majoritate români” 37 – subliniază Ilieşiu – cu care a pornit să elibereze 
cetatea Horom (actuala localitate Banatska Palanka, aflată  în sud-estul dis-
trictului Banatul de Sud, care, la rândul său, este situat în partea sud-estică 
a provinciei autonome Voivodina din Serbia). Pentru a putea rezista deselor 
atacuri din partea turcilor, regele Ungariei, Vladislav al II-lea, a dat dispoziţie 
să se facă întăriri la cetatea Timişoara. Consolidarea fortificaţiilor s-a realizat 
sub conducerea lui Pavel Chinezu care, pentru efectuarea lucrărilor nece-sare, 
şi-a cheltuit o mare parte de avere. Atât de mare importanţă i s-a acordat acestei 
fortărețe, încât, în anul 1492, regele Vladislav al II-lea s-a deplasat la Timişoara 
pentru a verifica modul cum s-au realizat lucrările de aici. În această împre-
jurare, el a stat în capitala Banatului o lună. Acest mare suveran maghiar de 
origine polonă a fost la Timişoara, pentru ultima dată, în anul 1495, atunci 
luând parte la câteva procese grave, precum acela în care nobilul Bartolomeu 
Berislo a fost condamnat la moarte pentru colaborare cu otomanii, furt şi 
falsificare de bani, Vladislav al II-lea comutându-i însă pedeapsa în închisoare 
pe viaţă, pedeapsă ce urma să fie executată în temniţa din Timişoara. Un alt 
proces, în prezenţa regelui, a fost acela al episcopului Sigismund Ernust de la 
Pecs (Cinci Biserici), care a fost condamnat la închisoare pentru delapidarea 
sumei de 400.000 galbeni. El a fost pedepsit cu întemniţarea în cetatea 
Timişoarei, până când urma să achite suma delapidată.

Un capitol special îl consacră Ilieşiu, în monografia sa, tragicului moment 
timişorean al lui Gheorghe Doja 38, conducătorul Războiului ţărănesc din 1514. 
ungar [cuprinzând, în vremea lui Pavel Chinezu, 10-12 comitate, inclusiv pe cel de Timiş, el cumu-
lând, practic, funcţiile de comite al tuturor acestor unităţi adminis-trativ-teritoriale), cunoscută sub 
denumirea generică de «Căpitănatul sudic» (Ibidem, p. 129, 155; vezi şi planşele Co-mitate conduse 
de Pavel Chinezu şi Partium. Căpitănatul sudic 1478-1494, din aceiași lucrare), „gencium regalium 
summus capitaneus” (adică „comandant suprem al tuturor armatelor regale maghiare” - Imre Nagy, 
Gyula Nagy, Fe-rencz Deák, Hazai oklevéltár 1234-1536, Budapesta, 1879, p. 435-436), căpitan 
general (comandant suprem) al oştilor însărcinate cu apărarea „părţilor de jos ale ţării ungureşti” 
(Nicolae Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1940, p. 
36-37) şi jude al Curţii regale, adică locţiitor juridic al regelui (Ioan Haţegan, op. cit., p. 17). Deşi 
„nu ştia nici să scrie şi nici să citească” (Ibidem, p. 211; Miklós Istvánffy, Historia Regni Hunga-
riae, Köln, 1685, p. 25), de corespondenţa sa zilnică ocupându-se omul său de încredere, Iosa de 
Som (cel care, de altfel, îi va succede „în funcţiile de comite de Timiş şi căpitan suprem al ţărilor 
inferioare” - Ioan Haţegan, op. cit., p. 211), Pavel Chinezu s-a ridicat atât de mult în ierarhia clasei 
conducătoare a Regatului Ungar, încât a ajuns să se nu-mere printre cei mai de seamă magnaţi 
(seniori, mari nobili) ai acestuia (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 30).

37  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 35.
38  Gheorghe Doja (Dózsa György) s-a născut pe la 1477, în localitatea Dalnic (situată în actualul 

județ Covasna), într-o familie de primipili, adică de mici nobili secui (după alte opinii, el era de 
origine țărănească, fiind înnobilat pentru vitejia arătată pe câmpul de luptă, priceperea dovedită în 
mânuirea armelor și destoinicia de care a dat dovadă în con-ducerea trupelor avute sub comanda sa 
în timpul luptelor purtate de oștile maghiare împotriva Imperiului Otoman). Gheorghe Doja și-a 
petrecut copilăria și tinerețea la Dalnic și Ghindari (în prezent o comună din județul Mureș). A 
participat, în 1506, la o puternică răscoală a secuilor (cauzată de nerespectarea vechilor drepturi și 
libertăți ale acestora de către nobilimea și regalitatea maghiară), motiv pentru care autoritățile statului 
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El manifestă simpatie faţă de Doja şi de ţărănimea transilvăneană, împinsă la 
răscoală de cumplitele greutăţi ale vieţii, fiind exploatată peste măsură de 
magnaţii Regatului Ungar. Pentru prima dată în istoriografia bănăţeană este 
publicată descrierea zguduitoare a supliciului lui Doja, la Timişoara, apărută 
în lucrarea Pannoni Historiarum de rebus Hungaricis de Miklós Istvánffi 39. 

În monografia sa, Nicolae Ilieșiu face, însă, şi unele afirmaţii simplificatoare 
sau inexacte, cum ar fi: în urma luptei de la Mohács, din anul 1526, Ungaria 
cade sub stăpânirea turcească, iar Imperiul Otoman dă Banatul lui Ioan Zápolya 
(voievod al Transilvaniei între 1510-1526 şi rege al Ungariei Răsăritene între 
1526-1540) 40. De fapt, dominaţia otomană directă s-a instaurat, cum se ştie, 
mai târziu. După moartea lui Ioan Zápolya, văduva acestuia, Isabella, a încheiat 
o înţelegere cu Ferdinand I de Habsburg (rege al Ungariei Apusene între 1526-
1563 şi împărat al Imperiului Romano-German între 1556-1564) 41, prin care 
imperialii primeau Transilvania, Banatul şi coroana Ungariei, iar Isabella a 
obţinut o despăgubire de 240.000 florini şi, pentru fiul său Ioan Sigismund 42, 
feudal ungar l-au caracterizat, într-un document de epocă, drept „tâlhar cunoscut în întreg regatul 
Transilvaniei”. Bravura demonstrată mai apoi în confruntările cu turcii otomani i-au adus, până la 
urmă, iertarea. Moare, la 20 iulie 1514, fiind executat în chinuri groaznice la Timișoara, după 
înfrângerea suferită aici de oastea răsculaților condusă de el și căderea sa în captivitatea magnaților 
maghiari (Istoria Românilor, vol. IV, p. 148, 151-152; Istoria Transilvaniei, vol. I [până la 1541], 
coordonatori: Ioan-Aurel Pop și Thomas Nägler, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii 
Transilvane, Cluj-Napoca, 2003, p. 327, 329; Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 454, 
458; Istoria României. Compendiu, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1974, p. 142, 143-144). 

39  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 37. Miklós Istvánffi, baron de Baranyavár și Kisasszonyfalva, a 
fost un istoric umanist, poet, diplomat și om politic de origine maghiară, care a trăit între 1538-1615 
și s-a aflat în serviciul lui Rudolf al II-lea de Habsburg (împăratul Sfântului Imperiu Roman de 
Neam German între anii 1578-1612 [Istoria lumii în date, p. 561]), el deținând în intervalul 1581-
1608 titlul de guvernator palatin (vicerege) al Ungariei. Este adesea numit „Titus Livius (istoric 
roman ce a trăit între 59 î.Hr.-17 d.Hr. și este autor al unei monumentale istorii a Romei, intitulată 
Ab urbe condita, adică „De la fondarea Romei” [ro.wikipedia.org/wiki/Titus_Livius]) al Ungariei”, 
aceasta datorită acti-vității sale istoriografice și pentru că a studiat la Padova [un străvechi oraș din 
nord-estul Italiei], locul de naștere al marelui istoric roman, numit în Antichitate Patavium (ro.
wikipedia.org/wiki/Miklós_Istvánffy). La fel ca și alți repre-zentanții ai nobilimii și istoriografiei 
maghiare de la cumpăna secolelor XVI-XVII, care nu au fost ostili românilor, Istvánffy considera 
că aceștia, prin acțiunile lor revendicative de ordin social-economic și politic, nu ar amenința cu 
diminuarea privilegiile tradiționale ale „națiunii maghiare”. Acestă atitudine obiectivă este, însă, 
întâlnită, îndeosebi, la nobilii și istoricii maghiari din afara hotarelor Transilvaniei (Horia Dumitru 
Oprea, Romanitatea românilor în viziunea istoricilor străini [III]. Politizarea ideii romanității 
românilor [https://istoriiregăsite.wordpress.com]).

40  Istoria lumii în date, 564, 570.
41 Ibidem, p. 561, 564.
42  Este vorba despre Ioan Sigismund Zápolya (fiul lui Ioan Zápolya), care a domnit ca rege al 

Ungariei Răsăritene (sub numele de Ioan al II-lea Sigismund) și ca principe al Transilvaniei (sub 
numele de Ioan Sigismund) între 1540-1551 și 1556-1571 (între 1551-1556, Ungaria Răsăriteană 
și Transilvania s-au aflat în stăpânirea Habsburgilor), el fiind cel care a purtat pentru prima dată 
titlul de principe al Transilvaniei. Până în 1559, când mama sa principesa și regina Isabella Jagiello 
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mai multe moşii în Silezia. Actul prin care Isabella renunţa la Transilvania a 
fost aprobat în data de 26 iulie 1551, cu ocazia convocării Dietei la Cluj. În 
legătură cu Banatul este important faptul că, în data de 30 iulie 1551, tot în 
Dieta din Cluj, delegaţii lui Petru Petrovici, comitele de Timiş, au declarat în 
numele acestuia că cedează imperialilor cetăţile din ţinutul Timiş, în schimbul 
cetăţii Muncaci (Munkács, Mukačevo) 43.

Însă toate aceste tratative s-au dovedit a fi deşarte, din perspectiva politicii 
europene a Imperiului Otoman, care hotărâse să intre în stăpânirea Banatului 
şi să-i alunge pe Habsburgi din Transilvania. Se detaliază apoi evenimentele 
legate de ocuparea unei mari părţi a Banatului de către otomani. În anul 1551, 
Lugojul şi Caransebeşul erau în mâna împăratului Ferdinand I (din 7 februarie), 
cam în 10-12 mai vor ajunge sub stăpânirea imperialilor cetăţile Mănăştiur şi 
Margina, iar la Timişoara, în 3 august, ajunge generalul Aldana cu 400 de 
soldaţi spanioli şi o sută de mercenari germani, care s-au apucat să întărească 
fortificaţiile 44. În 7 septembrie 1551, a intrat în vestul Banatului armata oto-
mană şi, continuând operaţiunile militare, la 11 septembrie a asediat cetatea 
Bečej. Acolo ajunge, în 11 septembrie, şi marele vizir Mehmed Sӧkӧllu 
(Socolovoci) cu trupele sale. Cetatea a fost cucerită în 14 septembrie. În 24-25 
septembrie, otomanii au asediat şi au cucerit Becicherecu Mare (Zrenjanin). 
Aici, turcii înfiinţează primul sangeac 45 de pe teritoriul Banatului, în compo-
nenţa acestuia intrând zonele Bečej, Becicherecu Mare, Ciacova, Şemlacu Mic 
şi Ilidia 46. Tot în luna septembrie, otomanii au cucerit cetăţile Cenad, Igriş, 
Felnac, Nădlac, Chemac, Păuliş, și Mândruloc, iar apoi, la începutul lunii 
octombrie, Lipova. Cu mult dramatism este prezentată atacarea Timişoarei, 
care devenise iminentă. Înaintarea trupelor otomane spre Timişoara începe în 
13-14 octombrie. „Prima ciocnire între cele două armate se dă în 16 oct. 1551” 47 
– scrie Ilieşiu. Dar, după unele surse documentare (Czimer Károly, Temesvár 
megvetéle [Cucerirea Timișoarei] 1551-1552, în „Hadtörténelmi Közleményet” 
[adică „Istoria militară”], VI, Budapesta, 1893, fasc. I, p. 15-71) 48, primele 
(fiica lui Sigismund I Jagiello, poreclit  «Stary» [adică „cel Bătrân”], care a fost rege al Poloniei și 
mare cneaz al Lituaniei [Uniunea statală polono-lituaniană] între 1506-1548 [Istoria lumii în date, 
p. 563]) a decedat, Ioan Sigismund Zápolya a domnit împreună cu aceasta. De altfel, la urcarea sa 
pe tron el era doar un prunc, căci s-a născut cu numai două săptămâni înainte de data la care a murit 
tatăl său (ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Sigismund_Zápo-lya; Istoria lumii în date, p. 564, 570).

43  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 40.
44  Ioan Haţegan, Banatul în fața cuceriri otomane, 1551-1552. Repere cronologice, în 

„Patrimonium Banaticum”, IV/2005, Editura Mirton, Timișoara, 2006, p. 152.
45  Mică provincie, subdiviziune administrativ-teritorială a Imperiului Otoman, de mărimea unui 

judeţ, condusă de un guvernator purtând titlul de „sangeacbei”  sau „sangeacbeg”. Diviziune 
teritorială în vechiul Imperiu Otoman, subîm-părțire a unui vilayet/eyelet sau pașalâc, adică a unei 
mari provincii turcești (dexonline.ro/definiție/sangiac).

46  Ioan Haţegan, op. cit., p. 154.
47  Nicolae Ilieşiu, op.cit., p. 40.
48  Ioan Haţegan, op.cit., p. 157.
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confruntări au avut loc în 15 octombrie. În continuare, Ilieşiu descrie astfel 
desfăşurarea luptelor dintre asediatori şi asediaţi: „În 17 oct. 1551, turcii îşi 
fac tranşee în faţa porţii de nord a cetăţii şi instalează tunuri grele pentru 
bombardament. Garnizoana e somată să se predea, asigurâdu-i-se libera ieşire 
din cetate. Comandantul Losoncius (Losonczy) respinge oferta. Turcii împre-
sură Timişoara din toate părţile. Insula (Palanca Mică) e îndeosebi puternic 
asediată, ceea ce face ca asediaţii să dea foc caselor şi să se pregătească de 
retragere. Generalul Aldana cu 100 spanioli transportă alimentele şi armamentul 
din Insulă în cetate, aprinde casele şi distruge podul care lega Insula cu oraşul” 49. 
Însă, spre fericirea asediaţilor, armata otomană s-a retras, pe neaşteptate, de 
sub zidurile cetăţii Timişoara şi s-a îndreptat spre cetatea Bečej. Ilieşiu spune 
că evenimentul s-a întâmplat în 27 octombrie; după alte surse documentare, 
otomanii şi-au dezafectat poziţiile şi au început retragerea spre Bečej în data 
de 25 octombrie 50.

Timişoara va fi cucerită de turci în vara lui 1552, capitularea imperialilor 
având loc în 25 iulie. Ilieşiu a descris detaliat modul cum s-a desfăşurat 
confruntarea dintre otomani şi imperiali, folosind cel mai bun izvor documentar 
de atunci privind acel eveniment, anume lucrarea lui Czimer Károly, amintită 
mai sus, Temesvár megvetéle (Cucerirea Timișoarei), apărută la Budapesta, 
în anul 1893. Deosebit de important este capitolul al II-lea al lucrării lui Ilieşiu, 

49  Nicolae Ilieşiu, op.cit, p. 41. Ilieşiu citează un pasaj despre bătălia de atunci, din Expugnatio 
arcis Temesvari, des-cripta per Ioannem Sambucum („Cucerirea orașului Timișoara descrisă de 
Joannes Sambucus” [adică de către János Zsámboky, un erudit umanist - medic, filolog și istoric 
- maghiar ce a trăit între anii 1531-1584 și al cărui nume latini-zat este Johannes Sambucus - 
en.wikipedia.org/wiki/János_Zsámboky]), în Appendix la Antonio Bonfini, Rerum Hun-garicarum 
decades quatuor cum dimidia, Hanoviae (Hanovra), 1606, p. 815: „Dar turcul îşi aşează tabăra 
sa la mia-zăzi şi, alegând pentru cursă locurile potrivite, şi-a împrăştiat armata. A început a opune 
prin aşezare şi prin ocupare o greutate nu de dispreţuit, fiindcă închidea Timişoara cu râul Timiş 
care curge (...) făcând trei insule, dar despărțite, cetatea cu oraşul de garnizoană de apă, ca nu cumva 
apa să fie abătută prin gropi sau prin alt meşteşug; se părea că prin şanţurile comode dintre cele trei 
porţi care se ridicau prin cele două ridicături imense ridicate din pământ, că va da un azil-refugiu 
sigur şi linişte. Astfel, potolindu-se furia şi înlăturându-se pofta de ambiţie, izbeşte zidurile cu 
maşi-nile şi cu lovituri continue, aşa că a luat toată putinţa de a reface armata prin ploaia care curgea 
timp de 4 zile, încât, din acea regiune a deschis un mare spaţiu şi a adus zidurile la ruină. În urma 
necontenitei forţe a acestuia ai noştri părăsesc Insula, aprind căscioarele din cetate, iau cu sine o 
mulţime de lucruri pentru a se apăra şi ascunde...”.  Nicolae Ilieşiu, după ce reproduce citatul, scrie: 
„Nu putem preciza că Sambucus, în această descriere, arată retragerea din In-sulă în primul asediu 
al Timişoarei 1551, ori în al doilea 1552” (în op. cit., p. 41). Dar dacă coroborăm informaţia despre 
cele patru zile de ploi abundente, dată de Sambucus, cu precizarea din cronica turcească (Cronici 
turcști privind Țările Române. Exrase, vol. I [întocmit de Mihail Guboglu și Mustafa Mehmet], 
Editura Academiei RSR, București, 1966) că în 1551, „schimbându-se vremea şi sosind frigul, iar 
ploile necontenind”, armata otomană s-a retras din ase-diu, este clară datarea în discuţie. Mai mult 
chiar, în vara anului 1552, când a avut loc asediul Timişoarei de către armata otomană, era secetă. 
Însuşi Ilişiu scrie că atunci, în luna iulie, apele Timişului şi ale Begheiului încep să scadă, mlaştinile 
să se usuce, ceea ce uşurează asediul cetăţii” (în op. cit., p. 45).

50  Ioan Haţegan, op.cit. p, 158.
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care este consacrat cetăţii Timişoarei. Este prima abordare a acestei teme în 
istoriografia românească dedicată Evului Mediu din Banat. Ilieşiu consideră 
că cetatea Timişoarei datează apoximativ din secolul al X-lea şi că aceasta era 
construită după sistemul fortificaţiilor avare 51, din pământ ames-tecat cu pietre. 
„În jurul cetăţii – scrie el – în imediata apropiere erau ridicături de pământ, 
acoperite cu iarbă, după care veneau şanţurile umplute cu apă” 52. Reputatul 
istoric clujean, Adrian Andrei Rusu susţine că, până în prezent, n-au fost aduse 
dovezi privind existenţa, la Timişoara, a unei cetăţi de pământ 53. Cea dintâi 
menţiune documentară – găsită de Ilieşiu – despre cetatea Timişoarei este din 
anul 1212, când, într-o diplomă a lui Andrei al II-lea, este amintit castrum 
regius Temesvar 54. Aceasta confirmă ceea ce scrie Adrian Andrei Rusu, anume 
că „logica îndeamnă la prezumţia potrivit căreia alegerea [Timişoarei] de către 
Carol Robert a fost determinată de existenţa unei baze militare mai vechi 
(arpadiene?)” 55. Ilieşiu arată că nu avea posibilitatea să identifice precis locul 
în care se găsea fortificaţia Timişoarei, dar „e foarte probabil ca cetatea 
primitivă (zidită din pământ – n.n. T.C.) să fi fost pe locul unde e azi Teatrul 
Naţional şi Piaţa Libertăţii” 56. Şi astăzi există aceleaşi repere în Timişoara. 
Utile sunt prezentările cetăţii „sub Anjouvini” (Angevini) şi „în timpul 
Huniadeştilor” 57, evidenţiindu-se în primul rând construirea fortificaţiilor şi 

51  Avarii au fost un popor migrator provenit din Asia Centrală a cărui limbă făcea, probabil, 
parte din grupul de limbi turcice. Inițial, și-au stabilit un hanat (teritoriu condus de un han [titlu 
purtat, în Evul Mediu, de către conducătorii po-poarelor mongolo-turcice și preluat de suveranii 
mai multor popoare și țări din Orient [dexonline.ro/definiție/han]) pe fluviul Volga și în Europa 
Centrală. În Evul Mediu Timpuriu, avarii au fost timp de două secole o putere militară de temut 
între Imperiul Franc și Imperiul Bizantin (ro.wikipedia.org/wiki/Avari). 

52  Nicolae Ilieşiu, op.cit, p. 51.
53  Adrian Andrei Rusu, Castelarea Carpatica, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005, p. 538.
54  Nicolae Ilieşiu, op.cit, p. 51.
55  Adrian Andrei Rusu, op.cit.,  p. 538. Referitor la termenul «arpadian», menționăm că acesta 

face referire la perioada în care Ungaria a fost condusă de suverani ce aparțineau Casei regale 
Arpadiene (prima dinastie domnitoare a Rega-tului Maghiar, ai cărei membri au domnit între 895-
1301). Ea a fost întemeiată de către principele Arpád (lider al con-federației triburilor maghiare [la 
momentul stabilirii acestora în Câmpia Panonică, eveniment petrecut în preajma anu-lui 895] și 
primul conducător al Ungariei, el domnit între 895-907 [ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Arpadiană; 
ro.wi-kipedia.org/wiki/Árpád; en.wikipedia.org/wiki/Árpád])

56  Nicolae Ilieşiu, op.cit, p. 51.
57  «Huniazii» sau «Corvineştii» au fost o familie de nobili români (întemeiată de „oşteanul 

[cavalerul – n.n.T.C.] curții regelui” [Istoria Românilor, vol. IV, p. 338] Voicu, fiul lui Şerbu [Șerban], 
un important cneaz [regal] român originar din regiunea Haţeg-Hunedoara [Ioan-Aurel Pop, 
Transilvania în secolul al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea [cca.1300-1456]. II. Ioan 
[Iancu] de Hunedoara [1407-1456] - eroul creştinătăţii, în Istoria Transilvaniei, vol. I, p. 279]), 
care a dat Transilvaniei şi Ungariei conducători de seamă, cum ar fi marele comandant militar şi 
om politic Iancu de Hunedoara şi fiul acestuia, regele Matia I Corvin. Numele de „Corvin” şi-l 
datorează blazonului nobi-liar primit de Voicu („regis aule nostre militis” [Eudoxiu de Hurmuzaki, 
op. cit., vol. I/2, București, 1890, 462-463], adică „oșteanul [cavalerul – n.n.T.C.] curţii noastre 
regale” [Ibidem], aşa cum este menționat tatăl eroului de la Belgrad în actul regal de danie prin care, 
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castelului de către Carol Robert şi Iancu de Hunedoara. La fel de valoroase 
sunt datele despre cetate din timpul ocupaţiei otomane, apoi din timpul 
împăratului Carol al VI-lea de Habsburg (suveran al Sfântului Imperiu Roman 
de Neam German între 1711-1740) 58.

Încă nu a fost subliniată îndeajuns această contribuţie a lui Ilieşiu la lămurirea 
unor aspecte legate de dăinuirea, în Evul Mediu, a fortificaţiei Timişoara şi a 
castelului de aici. Chiar şi bunul specialist în istoria arhitecturii Timişoarei, 
anume Mihai Opriş 59, nu-l aşează pe Ilieşiu pe locul ce i se cuvine în istoriografia 
referitoare la vechiile construcţii ale acestui oraş.

Bazându-se îndeosebi pe informaţii din lucrarea lui Lászlófalvi Velics Antal, 
intitulată Magyarországi Tӧrӧc kincstári defterek (Defterdarii 60 de trezorerie 
turci în Ungaria) și apărută la Budapesta, în 1886, Nicolae Ilieşiu prezintă 
organizarea vilayetului 61 Timişoara. Arată că acesta „avea mai multe sangeacuri 
(districte), anume Timişoara, Cenad, Becicherec, Ciacova, Panciova, Lipova, 
Moldova Nouă, Orşova şi Ineu. Sangeacurile aveau, la rândul lor, mai multe 
kaza 62 (cercuri), iar acestea mai multe nahije 63 (...). Paşalâcul (vilayetul) avea 
garnizoane militare în Timişoara, Hudoc pe lângă Iarmata [Giarmata], Arad, 
numitul „Voicu [devenit, după moartea tatălui său, capul familiei], laolaltă cu frații săi, Mogoș și 
Radu, cu vărul lor primar, pe care îl chema tot Radu, precum și cu fiul său Iancu” [Tiberiu Ciobanu, 
„Fortissimus athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555, p. 187], au fost înnobilaţi, în 18 octombrie 
1409, de către regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg şi, totodată, dăruiţi de acesta cu domeniul 
Hunedoarei [de la care li se trage nume de „Huniade”, ce derivă din „Hunyad”, care este denumirea 
în limba maghiară a Hunedoarei – n.n.T.C.], consti-tuit dintr-o mică și veche fortăreață [care, pro-
babil, era în ruină la acea epocă] și din satele aflate în împrejurimile acesteia [Ioan-Aurel Pop, 
Numele din familia regelui Matia Corvinul: de la izvoarele de epocă la istoriografia con-temporană, 
p. 124]), care avea drept emblemă un corb (în latină „corvus”) cu aripile uşor desfăcute şi purtând 
în cioc un inel, de unde, prin urmare, și celălalt nume (adică cel de „Corvin”) sub care va intra în 
istorie această ilustră familie de origine românească (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 182, 220).

58  Istoria lumii în date, p. 561.
59  Mihai Opriş, Timişoara, evoluţia structurii urbane medievale, în „Arhitectura”, nr. 3, București, 

1985, p. 45-54; Idem, Timişoara. Mică monografie urbanistică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, p. 18-24.
60  În Imperiul Otoman, funcția de „defterdar” era echivalentă cu cea de ministru de finanțe sau 

cu cea de controlor financiar al vizirului (nume dat miniștrilor sau înalților dregători din țările 
musulmane; mare vizir = nume dat în Im-periul Otoman dregătorului care îndeplinea funcția de 
prim-sfetnic al sultanului [dexonline.ro/definiție/vizir]) sau al unui pașă (funcția de guvernator al 
unei provincii din Imperiul Otoman sau titlu dat vizirilor, precum și altor înalți demnitari turci din 
trecut [dexonline.ro/definiție/pașă]). Defterdar efendi = contabil al tezaurului, la turci. În prezent, 
perceptor (dexonline.ro/defineție/defterdar).

61  Mare unitate administrativ-teritorială (provincie) din Imperiul Otoman, condusă de un guverna-
tor general numit „valiu”. Numele său vine de la cuvântul arab „waliyah” care înseamnă „a administra”. 
Mai este numit și „eyelet” sau „pașalâc”, conducătorul său mai numindu-se și „beilerbei” sau „begler-
beg” (exonline.ro/definiție/vilaiet; ro.wikipe-dia.org/wiki/Vilaiet; dexonline.ro/definiție/beilerbei).

62  District, subdiviziune administrativ-teritorială a unui „sangeac”. În Turcia, în trecut, district 
administrativ și judi-ciar (dexonline.ro/definiție/caza).

63  «Nahija» era o subdiviziune administrativ-teritorială în Imperiul Otoman mai mică decât 
„kaza” (sl.wikipedia.org/-wiki/Nahija).
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Butin, Ineu, Vârşet, Vărădia, Bocşa, Cenad, Giula, Făget şi Lipova” 64. În 
Timişoara era un funcţionar superior numit «defterdar», care era ajutat de un 
«chiatib» 65 şi de funcţionari (numiți «sagirdi»). În continuare, Ilieşiu se referă 
la aparatul juridic, la situaţia şcolară şi la cea religioasă, reuşind să creeze o 
imagine destul de grăitoare a Timişoarei din acea vreme. 

De asemenea, Ilieşiu face o descriere pe larg a cuceririi Timişoarei de către 
imperiali, în toamna lui 1716, şi a condiţiilor capitulării turcilor în 12 octombrie 
a aceluiaşi an. Înainte de a prezenta prima perioadă a conducerii militare 
imperiale a Timişoarei, autorul dă o listă completă a paşalelor (guvernatorilor 
otomani) de Timişoara, dintre anii 1552-1716 66, un asemenea document 
apărând acum pentru întâia oară în istoriografia românească referitoare la 
epoca otomană din Banat. 

De altminteri, contribuţiile acestui istoric reprezintă un important pas înainte 
în descifrarea istoriei medievale a Banatului. Apecierile pertinente şi 
valorificarea corectă a izvoarelor îl recomandă pe Nicolae Ilieşiu ca pe un 
istoric serios, alert, plăcut, capabil să transmită publicului larg mesajul 
trecutului.

64  Nicolae Ilieşiu, op .cit., p. 61. Aspectele acestea sunt prezentate pe larg în lucrarea Cristinei 
Feneşan, Cultura otomană a vilayetului Timişoara (1552-1716), Editura de Vest, Timişoara, 2004.

65  Secretar, copist (dexonline.ro/definiție/chiatib).
66  Nicolae Ilieşiu, op. cit., p. 75.


