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Cuvinte cheie: familia Kálnoki, István, Kálnoki Sámuel, Kálnoki Ádám, Kálnoki Antal, 

scriitură familială, uzul scrisului, practică de scris, misivă, jurnal, calendar, ego-document, 

manuscrise, Transilvania în secolele XVII–XVIII., nobili catolici,  

 

Rezumat 

Teza de doctorat intitulată ”Scriitură familială a nobilimii din Transilvania în 

secolele 17–18” analizează uzul scrisului la sfârşitul epocii premoderne, pe baza izvoarelor 

personale a patru membri ai familiei Kálnoki. Familia Kálnoki, deşi nu face parte din grupul 

celor mai cunoscute familii nobile din secuime, apar totuşi de mai multe ori în istoria 

Transilvaniei, participând activ la evenimentele majore ale epocii. Membrii familiei sunt 

catolici şi au posesiuni în scaunele secuiești Micloşoara şi Trei Scaune . Bărbaţii din familie  

de la sfârşitul secolului al XVI-lea – membri ai comunităţii secuieşti cu serviciu militar – 

ocupau funcţii locale de conducere (căpitan, jude regal). Familia Kálnoki face parte din acel 

grup, alcătuit mai ales din nobili catolici, ai cărui membri au primit titluri de grof sau baron în 

secolele XVII-XVIII pentru serviciile aduse principilor transilvăneni sau împăratului 

Imperiului Habsburgic. Aceste familii îşi căsătoreau, în general, copii între ei, mai rar cu 

membri ai aristocraţiei transilvane sau maghiare, iar mai târziu, în secolul al XVIII-lea au 

ajuns în relaţii de rudenie şi cu personaje din cercurile curţii Habsburgilor.  În literatura de 

specialitate cel mai cunoscut membru al familiei Kálnoki este vice-cancelarul Transilvaniei la 

Viena, Kálnoki Sámuel. Mare parte din textele care aparţin lui sunt însă nepublicate sau 

necunoscute.  

În teza mea de doctorat am adunat scrierile personale ale patru dintre membrii familiei 

Kálnoki. Aceste patru persoane reprezintă succesiunea a patru generații aflate în relație tată-

fiu. Primul personaj din familie este Kálnoki István; fiul acestuia Sámuel continuă șirul 

cronologic, urmat de fiul său Ádám; ultima persoana din această succesiune este fiul acestuia 

din urmă, Antal. Cele mai multe texte ramase după aceste patru persoane sunt scrisori, însă, 

alături de acestea se mai păstrează și un jurnal (scris de Kálnoki István), un calendar cu 

numeroase însemnări ale lui Kálnoki Sámuel, trei testamente (testamentele lui Kálnoki István, 

Sámuel şi Antal), o oraţie (scris de Kálnoki Ádám), completarea Cronicii lui Pethő Gergely 

(scrisă de Kálnoki Sámuel), două jurnale de corespondenţă (compuse de Kálnoki Antal), şi 

alte însemnări, note de dimensiuni mai reduse. Prin prezentarea, contextualizarea și 

compararea acestor texte am ilustrat caracteristicile practicii scrisului în această familie, 

obiceiurile care influenţează scrisul şi folosirea textelor, cutumele care reglementează 

atitudinea faţă de scriere ca activitate şi faţă de textele scrise.   
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Punctul de plecare este acela că mentalitatea familială, educaţia membrilor şi relaţia 

dintre persoane poate fi un factor formator al obiceiului, funcţiei şi o explicație a rarităţii 

scriiturii de acest tip. Este un fapt consemnat de literatura de specialitate că, în Transilvania 

din secolele XVII-XVIII, documentele personale, auto-reprezentativ e, nu apar dispersate în 

nobilime ci concentrate în cadrul anumitor familii şi, foarte des, în relaţia tată-fiu. Însă această 

perioadă nu este numai perioada jurnalelor şi a memoriilor; corespondenţele intime/ personale 

sunt la fel de răspândite în întreaga Europă. Unul dintre rolurile importante ale schimbului de 

scrisori este crearea publicităţii, scrisoarea, în cazul persoanelor particulare, cuprinde aproape 

toate aspectele problemelor existenţei sociale: politică, religie, fenomene culturale, 

problemele familiale sau economice. Se poate afirma că în secolele XVII-XVIII s-au înmulţit 

şi în familia Kálnoki documentele scrise. S-a păstrat o moştenire scrisă cu teme şi forme 

foarte variate de la membrii acestei familii, care este parte integrală din istoria culturală, 

istoria literaturii şi istoria evenimențială a epocii.  

 

Izvoarele 

Izvoarele prezentate în teză sunt în mare parte necunoscute sau needitate şi provin din 

diferite colecţii personale şi familiale din diferite arhive. Sursele mele primare provin nu 

numai din fondul familiei Kálnoki (49 Fond Familial Kálnoki) ci și din alte fonduri, cum ar fi 

cel al familiei Apor (36 – Fond familial Apor) și Mikes (65/2 – Fond Familial Mikes) din 

Arhivele Naționale Române - Direcția Județeană Covasna, Sfântu Gheorghe. Din fondurile 

Direcţiei Judeţene Cluj a Arhivelor Naţionale Române am adunat izvoare din fondurile 

familiale Apor (317 – Fond Familial Apor), Lázár (384 – Fond Familial Lázár din Mureşeni), 

Alvinczi (316 –  Fond Familial Alvinczi), Béldi (324 – Fond Familial Béldi), Kornis (378 – 

Fond Familial Kornis), Szentkereszti (432 – Fond Familial Szentkereszti), precum și din 

colecțiile Kemény (594 – Colecţia Kemény József), Mike (248 – Colecţia Mike Sándor). Din 

Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj Napoca cercetarea a identificat alte informații în 

documentele din Colecţia Kemény József.  

La Budapesta, în Arhivele Naţionale Maghiare, materiale utile cercetării au fost 

identificate în Colecţia Familiei Teleki (fondurile P. 659, P. 669, P. 1238, P. 1239), Colecţia 

Familiei Kvassay (P 444), Arhivele Guberniului Transilvaniei – Corespondenţa lui Bánffy 

György (F 35). Pe lângă astea la Departamentului de Manuscrise şi Cărţi vechi a Bibliotecii 

Naţionale Széchényi, în Colecţia de Manuscrise a Bibliotecii Academiei Maghiare 

(Budapesta) şi în colecția de documente ale Archivio Generale dell’Ordine dei Predicatori, 

Roma am găsit documente ale familiei Kálnoki.  
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Structura lucrării: 

 

Lucrarea construită pe aceste surse se compune din 5 capitole principale.  

Primul capitol este introducerea în tema aleasă şi prezintă punctele de plecare și scopul 

cercetării. fundal 

În al doilea capitol al lucrării am prezentat acel fundamentul teoretic pe care am 

construit analiza textelor. În prima parte a capitolului am schiţat bibliografia  legată de 

problematica scrisului şi oralităţi, ilustrând direcţiile actuale de cercetare a acestor teme și 

cum se reflectă ele în cercetarea mea. În următorul subcapitol am prezentat cercetările privind 

folosirea scrisului care au influenţat evoluţia lucrării mele.  Iar în al treilea subcapitol am 

prezentat tipurile de texte produse de membrii familiei Kálnoki. Astea sunt: jurnalul, 

însemnările în calendar, scrisoarea, jurnalul de scrisori și testamentul. Toate aceste texte pot fi 

numite ego-documente sau literatură memorialistică. Aceste terminologii conțin o practici 

foarte diverse de utilizare a scriiturii, textele fiind legate unul de celălalt prin criterii de gen 

puțin riguroase. 

Următorul capitol din teză are ca scop schiţarea contextului social şi religios în care 

aceste patru persoane au trăit și au formulat textele în discuție. Scopul (direcţia) principal al 

capitolului a fost atragerea atenţiei asupra unor probleme şi fenomene care pot fi legate de 

subiectele lucrării.  Aşadar am concentrat analiza cu predilecție asupra apartenenţei religioase 

a nobilimii secuieşti şi asupra legăturilor sociale dintre membrii săi.  

Al patrulea capitol conține, pe lângă o scurtă prezentare a istoriei familiei Kálnoki, 

partea esențială a tezei: prezentarea celor patru membri ai familiei și obiceiurilor scriiturii 

acestora.. Fiecare din persoanele cercetate,, Kálnoki István, Sámuel, Ádám şi Lajos, împreună 

cu textele lor documentate de teză, beneficiază de câte un subcapitol. Am considerat esenţială 

prezentarea circumstanţelor de viaţă, formarea carierelor şi plasarea lor în contextul social şi 

istoric în care au trăit şi au creat aceste texte, bazându-mă pe literatura de specialitate şi pe 

izvoarele identificate de cercetarea bibliografică și arhivistică. În lucrare nu am avut ca şi scop 

principal prezentarea amănunțită a conţinutului textelor create de aceste persoane, ci am 

examinat tipul textelor, modalitatea în care au fost scrise şi modul în care autorii se raportează 

la ele. În cazul lui Kálnoki István un exemplu reprezentativ al obiceiurilor scrisului este 

jurnalul său, care a fost scris în timpul  campaniei din 1644 a lui Rákóczi György, ca aliat al 

suedezilor.   În jurnal se observă o latură foarte practică a scrierii, atât în părţile scrise în 

timpul campaniei cât şi în cele continuate acasă. Testamentul lui mărturiseşte tot simţul lui 

practic, dictând doar informaţiile cele mai necesare. În cazul lui Kálnoki Sámuel se poate 
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observa cea mai colorată paletă a tipurilor de scriitură. Corespondenţa lui oferă mărturii legate 

de viaţa sa cotidiană;putem găsi atât rânduri foarte personale, scrise pentru soţie, cât şi 

rapoarte sau porunci. Completările scrise la cronica lui Pethő Gergely formează un text care 

se adresează unei comunităţi, iar conţinutul lor este hotărât de această comunitate, de cerinţele 

acestui gen de text. Se poate observa o viziune asupra istoriei, specifică istoricilor catolici şi a 

curţii împărăteşti. Însă a considerat a fi obligaţia sa completarea părţilor legate de Scaunele 

secuieşti şi de administraţia lor. Calendarul lui Kálnoki Sámuel se leagă strâns de activitatea 

lui din Viena, din cancelarie. Textele scrise ilustrează în principal sarcinile lui, evenimentele 

vieţii de curte şi cadrul economic, însă meditaţia sau fragmentele de poezii din calendar sunt 

texte care nu au fost scrise din obligaţie sau nu au rol de memento, ci poartă semnele 

contemplării, iniţierii şi a admiraţiei. O compoziţie la fel de combinată au şi notele făcute în 

jurnalul tatălui său. În testamentul său a adunat evenimentele majore din viaţa sa, creându-și 

autoportretul, cu care doreşte să rămână în memoria urmaşilor săi. Scrisorile lui Kálnoki 

Ádám exemplifică mai ales comunicarea în sânul familiei şi modul de circulație a fluxul de 

informaţii; însă scrisorile trimise la Roma pot fi caracterizate drept instrumente de creare a 

publicităţii. Misivele lui Kálnoki Antal ne revelează nu numai caracterul său, circumstanțele 

vieții sale sau cunoașterea limbilor străine, ci dovedesc totodată, prin numărul mare de scrisori 

şi note rămase de la el, importanţa practicării regulate a scrisului şi marele lui respect faţă de 

textele scrise şi faţă de documentele familiei.  

Al cincilea capitol din lucrare conţine concluziile. Pe baza textelor scrise de membrii 

familiei  se poate evidențiază drept  concluzie primară că, aproape în toate cazurile, obiceiul și 

conținutul scriiturii   sunt legate de cariera şi ocupațiile persoanei care le-a produs, sau 

participă la scrierea practică, de zi cu zi. Excepţii sunt numai scrisorile care se adresează 

membrilor familiei şi înlocuiesc comunicarea orală. Nu putem afirma că în familie există o 

scriitură (o practică de scris) care leagă generațiile şi care influenţează de fiecare dată textele;  

însă putem totuşi să constatăm, că textele produse de membrii celor patru generaţii sunt legate 

unul de celălalt, se influenţează reciproc. Obiceiurile de a ține un jurnal ale lui Kálnoki István 

se regăsesc în notele făcute de fiul lui în acelaşi jurnal, atât prin tema lor cât şi prin strategia 

de scriere. Totodată influenţa tatălui se poate regăsi şi în părţile legate de călătorii, precum și 

în însemnările legate de gospodărie sau economie din calendarul lui Kálnoki Sámuel . Evident 

că aceste texte au fost influenţate si de contextul în care s-au născut: Transilvania din secolul 

al XVII-lea, unde aproape în fiecare familie nobiliară apar în mod regulat jurnale, memorii şi 

alte note cu caracter general sau personal. Pe lângă acestea, jurnalul sau calendarul nu au 

influenţat numai pe cei mai apropiaţi urmaşi, ci, păstrându-se în arhivele familiei, au putut fi 
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citite și răsfoite şi de urmașii de mai târziu ai familie. Generaţii de-a rândul, bărbaţii din 

familie au moştenit textele, iar treptat, în timp, rolul acestora s-a schimbat. Ele nu mai erau 

considerate doar scrieri care documentează viaţa cotidiană a predecesorilor, ci reprezentau  o 

parte a patrimoniului familial, iar posesia lor dovedea continuitatea familiei. Scrisorile nu pot 

fi considerate numai modalităţi de schimb de informaţii între expeditor şi destinatar, ci, în 

multe cazuri, se integrau în viaţa expeditorilor şi a familiei mai largi, fiindcă puteau să 

primească funcţii specifice: informaţiile, poruncile pe care conţin necesită recitire, pot fi 

valabile pe o perioadă mai îndelungată sau ca informație general valabilă. Totodată scrisorile 

sunt instrumentele amintirii evenimentelor ciclului de viaţă. Scrisorile, jurnalul sau 

calendarul, au şi o funcție „postumă”: pot conţine informaţii despre locul ocupat în 

comunitate de unii din membrii familiei, date care pot avea o valoare  sentimentală pentru 

urmaşi; aceste documente au un rol esențial în formarea și susținerea memoriei familiale 

colective. Prin conţinutul lor legat de moşiile familiei, contracte sau împrumuturi, acestea se 

constituie în probe legale necesare în mâna urmaşilor. 

Nu numai conţinutul scrisorilor leagă generaţiile familiei ci şi destinatarul lor. Se 

poate observa că Apor Péter apare ca destinatar al scrisorilor lui Kálnoki Sámuel, Ádám şi 

Antal. Însă, în funcţie de expeditor şi de statutul social al acestuia, se schimbă tonul și modul 

de redactare ale scrisorilor.  

Testamentele ajută și ele la conexiunea dintre generaţii; prin ele se stabilește o legătură 

concretă, practică, între persoana care le scrie şi destinatarul lor, fiindcă persoana care le scrie 

își declară bunurile cu privinţa la viitor, influențează soarta urmaşilor; totodată prin 

enumerarea urmaşilor îi integrează repetat în familie și îi recunoaște drept moştenitori. În 

aceste cazuri şi textul scris al testamentelor capătă rol de obiect patrimonial familial, devenind 

simbolurile drepturilor la moştenire. 

Testamentele au rol şi în practica amintirii în interiorul familiei, fiindcă textele însăşi 

vorbesc despre autori şi viaţa acestora. Este important de amintit că există şi o relaţie 

textologică între testamente, care provine şi din obiceiurile generale de  declarare a bunurilor 

din epocă; însă în familia Kálnoki se întâmplă ca membrii familiei să declare în acelaşi mod 

despre acelaşi lucru (de ex. moşia din Micloşoara). Pe lângă aceste asemănări pot fi 

evidențiate și o serie de diferenţe între testamente. Cele trei texte rămase după acești  patru 

membrii ai familiei ilustrează foarte bine că autorii lor au trăit în epoci diferite și își compun 

diferit textul: Kálnoki István a dictat testamentul stereotip; fiul lui, Sámuel, testamentul este 

autograf și conține și mărturisiri despre propria persoană; iar Antal, nepotul acestuia, în 
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concordanţă cu mentalitatea de la sfârşitul secolului XVIII. îşi scrie testamentul în germană şi 

îl validează juridic prin contra-semnătura unui ofiţer german. 

Pe lângă faptul că toate textele din familie vorbesc despre circumstanţele și contextul 

în care sunt redactate, cel mai adesea evenimente din viaţa autorului, textele sunt egocentrice 

și auto-reprezentative. Indiferent că sunt relatări despre anumite evenimente, sau rapoarte, sau 

că au destinatari membri ai familiei ori străini, aceste texte sunt scrise din punctul de vedere al 

autorului și prezintă evenimentele din perspectiva sa. Auto-precizarea, şi imaginea pe care 

autorul lor şi-a format-o sau îşi doreşte să o arate despre propria persoană  sunt alte 

caracteristici care evidențiază motivațiile scriiturii familiale și posibilitatea de a vedea în text 

atât trăsăturile persoanei care îl scrie cât și contextul societal în care a fost redactat. 
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