
DIN ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ ASUPRA LUI MIHAI VITEAZUL. 
CONTRIBUŢIILE LUI IOACHIM CRACIUN 

Personalitatea lui Mihai Viteazul a fost, încă din epocă, un subiect predilect pentru istoricii din 
spaţiul Europei centro-oricntale şi cu deosebire pentru români. Cele dintâi istOlii despre Mihai Viteazul 
şi despre acţiunile lui sunt datorate istoricului participant direct la evenimente, cronicarilor şi umaniştilor 
din Ţările Române, în primul rând, pentru ca în timp istoriografia barocului şi luminilor să amplifice 
reconstituirea şi viziunea despre Mihai Viteazul!. 

Începând cu secolul al XIX-lea, Mihai Viteazul ajunge în prim planul istoriografiei române, care 
a văzut în el întruchiparea unui ideal. Astfel, istoricii romantici Aaron Florian şi Nicolae Bălcescu 
portretizează personalitatea care a realizat cea dintâi unire a Ţărilor Române2• Pntru Aaron Florian, Mihai 
Viteazul este animat de realizarea proiectului unificator: întemeierea unui stat românesc3. La rândul său, 
Nicolae Bălcescu structurează dominantele acţiunii lui Mihai Viteazul: recucerirea independenţei, unitatea 
naţională şi politica socială. Opera lui Nicolae Bălcescu ridică în plan istoriografic principalele probleme 
ale epocii şi acţiunii lui Mihai, ce vor constitui un punct de plecare pentru istoricii care vor urma, inclusiv 
pentru istoriografia critică, de la A.D. Xenopol şi Nicolae Iorga, la P.P. Panaitescu, Gheorghe 1. Brătianu4• 
A.D. Xenopol este cel dintâi care consacră o analiză sistematică şi istorică a caracterului unirii lui Mihai 
Viteazul5 

Istoriografia despre Mihai Viteazul cunoaşte la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul 
secolului XX o epocă hotărâtoare, prin contribuţiile larg diversificate ale lui Nicolae Iorga. Istoric al 
cruciadei defensive, el a sesizat continuitatea acesteea prin Mihai Viteazul. El l-a văzut pe Mihai Viteazul 
dinspre realităţile otomane şi mişcarea antiotomană din Balcani. Contribuţia lui Iorga era aceea de a-l fi 
integrat pe domn în cruciada occidentală, plasându-l în prelungirea angajărilor medievale6. În anul în care 
apărea monografia lui Nicolae Iorga, P.P. Panaitescu publica fundamentala sa carte, Mihai Viteazul, lucrare 
de interpretare în care a raportat domnia la cadrul european, acordând însă spaţiu analizei fenomenelor 
interne: armata, boierii, ţărănimea, credinţa şi biserica. El reduce caracterul unirii la restabilirea unităţii 
cruciadei antiotomane7. La fel, Gheorghe 1. Brătianu consideră că unitatea nu a fost un obiectiv naţional, 
ci urmarea ideii de cruciadă şi a angajării sale în războiul antiotoman8• Conttibuţia pe care o aduce 
Brătianu este cuprinsă în studiile sale consacrate regimului de stăti în Ptincipate şi în Transilvania. 

Paleta istoricilor secolului XX, a căror arie de preocupări ştiinţifice a înglobat şi personalitatea lui 
Mihai Viteazul, poate fi completată cu un nume care s-a afirmat în domeniul istoriografiei şi al publicării 
izvoarelor, şi anume cel al profesorului şi cercetătorului ştiinţific de la Cluj, Ioachim Crăciun. Născut în 
comuna Dârlos, judeţul Sibiu, la 25 iunie 1898, Ioachim Crăciun studiază la şcolile ungureşti şi germane 
din comuna natală, apoi la Sibiu şi la Blaj. A făcut parte din prima generaţie de studenţi ardeleni trecuţi 
la studii superioare în capitala "ţării mărite", beneficiind de sprijinul unor mari profesori, cum au fost 
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Ion Ursu. Încă din timpul studenţiei a fost primit ca 
funcţionar la Biblioteca Academiei Române, unde paşii îi sunt îndrumaţi de Ion Bianu şi Al. Sadi-Ionescu, 

! Pompiliu Teodor, Incursiuni În istoriografia română a secolului XX, Fundatia culturală "Cele trei Crişuri", Oradea, 1995, 
p.l61. 

2 Ibidem. 
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spre o nouă specialitate, bibliografia. Acestora, Ioachim Crăciun le închină o lucrare intitulată Doi 
bibliologi români: Ion Bianu 1856-1935 şi Al. Sadi-Ionescu 1873-1926, în care scrie: " ... fost-am şi eu 
ucenic al lui Ion Bianu şi adaug cu mândrie şi al lui Al. Sadi-Ionescu. M-am împărtăşit şi eu din izvorul 
cunoştinţelor lor bibliotecare şi bibliografice, luat-am şi eu lumină din lumina lor". 

De numele lui Ioachim Crăciun este legată introducerea noii ştiinţe a bibliologiei în învăţământui 
universitar din România. În activitatea ştiinţifică a profesorului Ioachim Crăciun un loc aparte îl deţine 
colecţia "Bibliotheca Bibliologica" ( 1933-1943). Colecţia urmărea publicarea de repertorii bibliografice 
din toate domeniile ştiinţifice şi bibliografiile personalităţilor marcante din ogorul ştiinţific al Transilvaniei. 
Sub conducerea profesorului s-a constituit, în cadrul Institutului de Istorie din Cluj, colectivul pentru 
întocmirea Bibliografiei Istorice a României, al carui prim volum va vedea lumina tiparului la Editura 
Academiei din Bucureşti, în 1970. Prin exigenţele profesorului Ioachim Crăciun, la Cluj s-a afirmat o 
adevărată şcoală bibliologică, având accentul pe bibliografie. Întemeietorul de şcoală bibliografică era în 
permanent contact cu marile centre bibliografice din Europa şi de peste Ocean, bibliografiile româneşti ce 
se întocmeau racordându-se principiilor şi metodologiei bibliografice intemaţionale9• 

În activittatea ştiinţifică a lui Ioachim Crăciun se înscriu şi preocupările istoriografice. Aceste 
preocupări s-au concretizat într-o serie de studii şi articole, dintre care amintim: Contributions roumaines 
a l'historiographie gblirale. ttude et bibliographie, Cronicarul Szamoskăzy şi însemnările lui privitoare 
la români, 1566-1608, Bibliografia Transilvaniei româneşti, 1916-1936, Repertoriul manuscriselor de 
cronici interne secolele XV-XVIIl privind istoria României (în colaborare), Istoriografia română în 1925 
şi 1926. Repertoriu bibliografic, în Al/NC, III (1926), Istoriografia română în 1925 şi 1926. Repertoriu 
bibliografic, în Al/NC, IV ( 1927), Răzvrătirea saşilor din Braşov la 1688, în SMIM, I (1950), Cronicile 

româneşti ale Transilvaniei şi Banatului. Considerafii preliminare, în Al/C, I, II ( 1958-1959), Incunabule 
româneşti şi Gărfi rare şiprefioase tipărite pe pământul ţării noastre (1508-1600), în SCB, II (1969)10. Din 
opera istorică a lui Ioachim Crăciun se detaşează contribuţiile sale asupra unor aspecte din domnia lui 
Mihai Viteazul, concretizate în următoarele studii: Cronicarul Szamoskăzy şi însemnările lui privitoare 
la români 1566-1608, Cluj, 1928; Scrisoarea lui Petru Pel!erdi privitoare la ajutoruL dat de Sigismund 
Bathory lui Mihai Viteazul în campania din 1595, în AlINC, VI, 1931- 1935; Baba Novac, generalul lui 

Mihai Viteazul, Cluj, 1936; Baba Novac şi oraşul Cluj, Cluj, 1936; Originea lui Mihai Viteazul, 
Bucureşti, 1936; Dietele Transilvaniei finute sub domnia lui Mihai Viteazul. 1599-1600, Bucureşti, 1939; 
Ştiri despre Mihai Viteazul la cronicarul transilvan Francisc Mik6, în AIINC, IX, 1943-1944; Cronicile 
româneşti ale Transilvaniei şi Banatului. Considerafii preliminare, în AIIC, I-II, 1958-195911

• 
Problematica istorică abordată de Ioachim Crăciun asupra lui Mihai Viteazul este diversă. Autorul 

are în vedere originea lui Mihai Viteazul, frământările care au avut loc la venirea lui Mihai pe tron, politica 
internă şi externă a domnitorului unificator, relaţiile sale cu boierii, cu supuşii. Abordarea acestor probleme 
se bazează pe o bogată documentare. Este vorba atât despre izvoarele documentare, cât şi despre cele 
narative, un rol de primă mărime avându-l izvoarele ungureşti. Cunoaşterea izvoarelor legate de trecutul 
ţării constituie pentru Ioachim Crăciun o condiţie sine qua non pentru cunoaşterea trecutului Ardealului 
românesc. Dar izvoarele ungureşti cuprind ştiri privitoare nu numai la Ardeal, ci şi la istoria celor două 
Principate: Moldova şi Ţara Românească. Importanţa lor pentru trecutul întregului pământ românesc este 
deci "incontestabilă şi multiplă"[2, dupa cum conchide Ioachim Crăciun. 

Dintre izvoarele narative ungureşti, Cronica lui Szamoskozy reprezintă pentru istoriografia 
românească "un izvor dintre cele mai importante"13, şi tocmai asupra studiului lui Ioachim Crăciun referitor 
la amintitul izvor vom stărui mai îndeaproape. În introducerea la studiul Cronicarul Szamoskăzy ;'1 
însemnările lui privitoare la români 1566-1608, Ioachim Crăciun subliniază rolul deosebit pe care îl are 
cronica pentru istoria românilor, oferind date şi informaţii referitoare la perioada cuprinsă între anii 1566-

9 Ioachim Crăciun şi bibliografia românească. Studiu şi bibliografia operei de Nicolae Edroiu, C1uj-Napoca, 1994, 110 p. 

10 Enciclopedia istoriografiei româneşti, Ed. Ştiinţit1că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978. 

11 Ioachim Crăciun şi bibliografia românească. Cluj-Napoca, 1994, J 10 p. 

12 Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la români 1566-1608, Cluj, "Ardealul", 1928, p. 2. 

13 Ibidem. 
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1608. "Aproape la fiecare pagină descoperi câte un crâmpei din faptele eroice ale cuceritorului Ardealului: 
Mihai Viteazul şi ale biruitorului de la Braşov: Radu Şerban. Hi.ră Szamosk6zy nici nu s-ar putea scrie o 
monografie critică completă asupra acestor doi domni munteni"14. Studiul lui Ioachim Crăciun asupra 
cronicii lui Szamoskăzy se bazează pe "tot materialul istoric - latinesc şi unguresc"15, care s-a păstrat de 
la Szamosk6zy, iar studiului îi urmează traducerea în româneşte a părţilor ungureşti privitoare la trecutul 
românilor. În debutul studiului, Ioachim Crăciun încheagă o schiţă biografică a cronicarului, precizând că 
familia Szamosk6zy îşi avea originea în Ardeal, iar că Ştefan, autorul cronicii s-a născut în jurul anului 
1566, probabil la Cluj. De asemenea, aminteşte faptul că a murit la 29 martie 1612la Alba Iulia. 

În urma cercetărilor efectuate, Ioachim Crăciun îşi dă seama că opera păstrată de la Szamosk6zy 
nu este una bine conturată şi că se află în faţa a numeroase fragmente scrise în limbile latină şi maghiară. 
În limba latină s-au păstrat trei fragmente, fiecare cu un titlu: Rerum Ungaricum Libri, în care sunt 
cuprinse evenimentele dintre anii 1566-1586; Rerum Transilvanicarum Pentades cu referire la anii 1598-
1599 şi Hebdomades, anul 1603. În limba maghiară s-au păstrat o serie de Însemnări, cărora cronicarul 
nu le-a dat nici un nume16 şi în care se află notate evenimentele din 1542-1608. Însemnările ungureşti 
constituie baza unei cronicil7 ce avea să înceapă cu anul 1526 şi să ajungă până la anul 1608. Activitatea 
lui Ioachim Crăciun de strângere, traducere şi publicare a materialului cronicii vine în prelungirea celei 
desfăşurate de Al. Szilagyi, care a reuşit să reconstituie, între 1876-1880, manuscrisele rătăcite prin arhive 
aproape 300 de ani. Dar o bună parte a acestor manuscrise a dispărut. S-au pierdut şi unele pasaje 
importante pentru trecutul românilor, pasaje pe care Ioachim Crăciun le identifică pe baza unui "Index" 
(publicat în Szamosk6zy IV, p.391-40 1), unde Szamoskăzy îşi clasase ştirilel8• S-a pierdut astfel o parte 
din Petru Cercel, Domnul Ţării Româneşti, întreg pasajul referitor Ia moartea acestuia, o parte din Lupta 
Cardinalului cu Valahul şi două părţi din Lupta de la Guruslău19. 

Ioachim Crăciun face cunoscute sursele din care Szamosk6zy şi-a adunat materialul privitor la 
Însemnările ungureşti. Astfel, Szamosk6zy şi-a adunat materialul ca martor ocular, din informaţii culese 
de la persoanele care luau parte activă la frământările vremii, din rapoarte şi acte oficiale20• Numărul 
informatorilor lui Szamosk6zy este mare, în fnmtea lor putând fi menţionat Eustaţiu Gyulaffi, secretarul 
lui Sigismund Bâthory şi prietenul intim al cronicamlui. Ioachim Crăciun acordă mai multe rânduri lui 
Petru Armeanul, ostaş şi diplomat iscusit al lui Mihai Viteazul, de la care Szamosk6zy are ştiri preţioase 
despre cele întâmplate în Ţara Românească şi despre voievodul român. În cele ce unnează, Ioachim 
Crăciun analizează atitudinea cronicarului faţă de români, care este una duşmănoasă, destul de categorică: 
"să fie stârpit din rădăcină întreg neamul valahilor". Această atitudine mai poate fi ilustrată de câteva 
fragmente. La 1600, când domnul dispune să se dea foc Hunedoarei, cronicarul constată cu satisfacţie cum 
şi-au găsit moartea numai "zece sau doisprezece cerşetori cari, proştii, nu ştiau ce va fi". De asemenea, 
cronicarul aminteşte că înainte de plecarea din Alba Iulia asupra taberei ungureşti de la Turda, Viteazul 
Domn s-ar fi speriat atât de rău de "trăznetul ce venea din Turda şi l-ar fi lovit" - în vis -"încât abia I-au 
putut reţine boierii să nu fugă de frică în Ţara Românească"21. Răutatea cronicarului este atât de mare încât, 
după uciderea mişelească a lui Mihai la Turda şi după aflarea acestei veşti la Sibiu, îi înalţă voievodului 
român un epitaf "de cea mai dezgustătoare inspiraţie"n, cum îi caracterizează Ioachim Crăciun. În 
materialul latinesc voievodul este arătat drept "cel mai spurcat dintre tira.'1i". Cu toată atitudinea 
cronicarului faţă de români, Ioachim Crăciun este încredinţat că Szamosk6zy nu trece peste ştiri fără să le 

14 Ibidem. 

15 I"d 3 OI em, p . .  

16 Ibidem, p.l O. 
17 

/hidem, p.l3. 

18 Ibidem. 

19 Ibidem, p.16. 
20 :bidem, p.18. 

21 ibidem, p.40. 

22 Ihidem, pAl. 
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înregistreze. Mai mult chiar, Ioachim Crăciun acordă o largă încredere faptelor redactate de cronicar 
întrucât, argumentează el, "faptele sunt de multe ori atestate nu numai în cronicile pământene, ci şi de 
documentele vremii"23. 

În acest studiu, Ioachim Crăciun caută să lămurească originea lui Mihai Viteazul, problemă ce se 
reflectă în cronica lui Szamoskozy şi care oferă trei versiuni: prima versiune, comunicată cronicamlui de 
către Petru Grigorovici Armeanul, susţine descendenţa lui Mihai Viteazul din neamul lui "Pătraşcu Vodă" 
şi din mamă "vânzătoare de rachiu"; versiunea a doua vorbeşte de "fiul" lui Pătraşcu, invocând totodată 
şi un argument hotărâtor: e fiul lui Pătraşcu, "de aceea şi-a botezat Mihai Vodă şi pe fiul său tot Pătraşcu". 
Versiunea a doua mai precizează şi locul originii lui Mihai, TârguI de FIoci24• Din aceste două versiuni 
rezultă o singură versiune pe care Ioachim Crăciun o numeşte "versiunea Petm Armeanul". Alături de 
versiunea lui Petm Armeanu!, mai există şi versiunea în care tatăl lui Mihai nu mai este Pătraşcu Vodă, 
ci un "grec" oarecare, versiune care aparţine cronicarului maghiar şi este numită "versiunea Szamoskozy". 
Însă Mihai este copilul din flori al lui Pătraşcu, susţine Ioachim Crăciun şi oferă următoarea explicaţie: 
lipsa tatălui legitim a indus lumea în eroare şi această eroare s-a perpetuat până spre sfârşitul secolului al 
XVll-lea, când o îregistrează automl Istoriilor Domnilor Ţării Româneşti, căpitanul Filipescu. Toţi cei 
apropiaţi lui Mihai (Teodosie Rudeanu, Petru Armeanul, Cronica Buzeştilor) vorbesc numai despre 
Pătraşcu, iar toţi ceilalţi, departe ca loc (Zone la Constantinopol, Zagorienii în Epir, Szamosk6zy în Ardeal) 
şi ca timp (Filipescu după aproape un veac), au încurcat originea voievodului25• Confuzia celor din urmă 
este explicabilă şi poate chiar firească pentru Ioachim Crăciun, întmcât Pătraşcu cel Bun murise în anul 
în care se năştea Mihai - 1557 - şi astfel Tudora (mama lui Mihai) a trebuit să-şi crească copilul în sărăcia 
de care vorbeşte Armeanul, iar Iani - fratele Tudorei - s-a simţit oarecum dator să devină tatăl ocrotitor al 
familiei, de la o vreme Iani fiind considerat părinte al lui Mihai. Ioachim Crăciun ajunge la concluzia că 
Mihai nu poate fi decât copilul din flori al lui Pătraşcu cel Bun şi al vânzătoarei de rachiu, sora lui lani, 
aşa cum reiese din ştirile contemporane scrise în ţară. 

Cronica lui Szamosk6zy evocă episodul cu Alexandru cel Rău, care îl condamnă la moarte pe 
Mihai, fiindcă "o pornise la Poartă" să răstoarne pe voievod din domnie. Se pare că Alexandm renunţă la 
pedeapsă "la rugămintea boierilor căzuţi înaintea sa"26. Amestecul boierilor pare să fi fost hotărâtor în 
iertarea lui Mihai, iar aici Ioachim Crăciun sesizează rolul de intermediator al boierilor. 

Un alt studiu al lui Ioachim Crăciun de care ne vom ocupa şi care îl are în prim plan pe Mihai 
Viteazul şi acţiunea sa este intitulat Dietele Transilvaniei finute sub domnia lui Mihai Viteazul 
(1599-1600). Aici, Ioachim Crăciun subliniază atât caracterul social cât şi politic al acestor diete. Mihai 
Viteazul a convocat una la Braşov şi una la Sebeş. Despre o a cincea dietă Ioachim Crăciun oferă 
informaţii în studiul intitulat Ştiri despre Mihai Viteazul la cronicarul transilvanean Francisc MiM. 
Ioachim Crăciun ne spune că această dietă ţinută la Sighişoara le-a precedat pe celelalte. Ultima dietă 
convocată pentru ziua de 1 septembrie 1600 la Sebeş nu s-a mai ţinut, întrucât nobilimea răsculată nu s-a 
dus la Sebeş, ci la Turda, pregătind lupta de la Mirăslău, dezastruoasă pentru domnul român. Din hotărârile 
acestor diete rezultă greutăţile pe care le-a întâmpinat domnul român din partea celor trei "naţiuni 
transilvane'027, înmănunchiate în dietele de care a trebuit să ţină seama şi Mihai, cuceritoml Transilvaniei. 
Textul original al acestor diete a fost tipărit de istoricul maghiar Al. Szilâgyi în volumul N din Monumenta 
Comitialia Regni Transylvaniae. Ioachim Crăciun aduce un mare serviciu istoriografiei româneşti 
publicând în limba română conţinutul actelor dietale. Dieta de la Alba Iulia din 20-28 noiembrie 1599 
cuprinde un preambul şi un epilog în limba latină, iar textul propriu-zis este împărţit în 20 de puncte. În 
această dietă se fixează dările pentm fiecare categorie socială, măsurile ce trebuiesc luate în caz de 
neachitare a lor. Reiese, de asemenea, situaţia secuimii, situaţia poştelor. Din ultimul punct al dietei răzbate 

23 Ibidem, p.43. 

24 Ibidem, p.54-55. 

25 Ibidem, p.74. 

26 Ibidem, p.83. 

27 Idem, Dietele Transilvaniei finute sub domnia lui Mihai Viteazul (1599-1600), Extras din AIJN Cluj, voI. VII, 1936-1938, 
M.I. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1939, p. 5. 
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speranţa boierilor că ţara rămâne liberă sub domnia marelui voievod. "În sfârşit, Măria ta făgăduieşti că 
vei face jurământul după obiceiul şi datina celorlalţi priilcipi creştini pentru păstrarea libertăţii patriei"28. 
Dieta de la Braşov, din 12-15 martie 1600, cuprinde şase puncte şi este o continuare sau mai bine spus o 
reluarea dietei de la Alba Iulia. Conţinutul celei de-a doua diete ţinută la Alba Iulia în 20-27 iulie 1600 
insistă în mare parte asupra hotărârilor dietelor precedente. 

O privire de asamblu asupra tuturor titlurilor din lucrările lui Ioachim Crăciun care-l privesc pe 
Mihai Viteazul conduce la concluzia că Mihai Viteazul a fost un subiect preferat de Ioachim Crăciun. Cu 
excepţia lucrărilor de care ne-am ocupat mai sus, şase lucrări au ca obiect de cercetare personalitatea 
domnului unificator de ţară reflectată Într-o serie de cronici maghiare. 

Cercetând izvoarele operei lui Ioachim Crăciun ne putem da seama de tehnica de lucru a acestui 
istoric din decenile 3-4 ale secolului XX, dar putem intui şi însemnătatea istorică a operei sale. Gruparea 
strict cronologică a materialului, culegerea tuturor Însemnărilor cronicarilor maghiari care au făcut referiri 
la istoria românilor, analiza critică a izvoarelor, bogăţia surselor de informaţie sunt numai câteva din 
coordonatele unei riguroase metode de cercetare ştiinţifică. Luând notele de la studiul Cronicarul 
Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la români (1566-1608) se poate lesne observa că sursele lui 
Ioachim Crăciun sunt preponderent maghiare, fiind citat de foarte multe ori Iuliu Szekfti cu Date privitoare 
la critica lucrărilor istorice ale lui Ştefan Szamoskozy, dar şi Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. 
Ioachim Crăciun apelează însă şi la părerea istoricilor de marcă ai românilor, citându-i adesea pe Nicolae 
Iorga, A.D. Xenopol sau Ioan Sârbu. Ioachim Crăciun se opreşte, de asemenea, şi insistă asupra metodei 
de lucru a lui Szamosk6zy, care de cele mai multe ori sunt însoţite de cuvintele: "aşa se pare" sau "aşa se 
spune". 

Analizând metoda de cercetare a lui Ioachim Crăciun, încercăm să subliniem importanţa culturală 
şi documentară a demersului istoriografic a lui Ioachim Crăciun asupra lui Mihai Viteazul. Prin prisma 
lucrărilor sale se întrevede o undă de admiraţie faţă de personalitatea marelui domn, întrepătrunsă de 
sufletul autorului, căci "opera fiecărui autor este ogorul în care a semănat ceva din sufletul său însuşi"29. 

IRINA ZAHARIA 
Uni versitatea "1 Decembrie 1918 1918" 

Alba Iulia 

AUS DER RUMANISCHEN HISTORIOGRAPHIE UBER MIHAI VITEAZU. 
DIE BEITRĂGE IOACHIM CRACIUN'S 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Verfasserin versucht, durch die Nachforschung einiger Studien von Ioachim Crăciun, den Beitrag 

dessen zur Historiographie liber Mihai Viteazu zu unterstreichen. Ein wichtiger Punkt ist die Auflage der Kronik 

von Szamosk6zy, auf Grund dessen Ioachim Crăciun ein Portrăt des groBen Herschers macht. Die Nachforschungs

methode von Ioachim Crăciun studierend, versucht die Verfasserin die kulturelle und dokumentare Wichtigkeit des 

Werks Ioachim Crăciun's zu unterstreichen. 

28 .Ibidem,p.9. 

29 . Idem, Cronicarul Szmoskozy şi însemnările lui privitoare la români (1566-1608), Cluj, "Ardealul", 1928, p.7. 
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