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FAMILIA NOBILILOR JOSIKA (IOJICĂ)
ÎN SECOLELE XVI–XVII
Dragoş Lucian Ţigău
Cuvinte cheie: familie nobilă, Josika, Banat, Caransebes
Schlüsselworte: Adelsfamilie, Josika, Banat, Karansebesch

Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, documentele ilustrează ascensiunea
unei noi familii nobiliare bănăţene, care a purtat numele Jósika (Iojică). Cercetarea
evoluţiei acestei familii este necesară din câteva motive. În primul rând, istoriografia
românească şi-a manifestat interesul doar pentru activitatea politică a cancelarului
Ştefan Josika1. Altminteri, viaţa şi faptele celorlalţi membri ai familiei nu au fost abordate
în vreun studiu special2. Pe de altă parte, documentele destul de generoase, precum
şi rezultatele mai vechi ale istoricilor maghiari3 constituie o oportunitate pentru
reconstituirea aspectelor esenţiale din viaţa acestei familii: onomastica, originea etnică,
succesiunea generaţiilor, alianţele matrimoniale, situaţia materială, funcţiile deţinute,
confesiunile mărturisite sau gradul de cultură. Prin acest demers, familia Josika se
poate alătura celorlalte neamuri bănăţene de condiţie aleasă, care au privilegiul unei
cunoaşteri mai cuprinzătoare4. În sfârşit, există tentaţia de a investiga traseul unei
familii cu o indiscutabilă origine românească spre deplina afirmare şi integrare în elita
maghiară a Principatului Transilvaniei.
Ioan cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, II,
Sibiu, 1895, p. 166-167; Th. N. Trâpcea, Un bănăţean, cancelar ardelean, în luptă cu Habsburgii
pentru autonomia Transilvaniei, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj Napoca”,
XII, 1969, p. 223-229; Gheorghe Marius Diaconescu, Gândirea politică a lui Ştefan Josika,
marele cancelar al principelui Sigismund Bathory, în „Acta Transylvanica. Anuarul Centrului
de Istorie a Transilvaniei”, Univ. Bucureşti, I, 2004.
2
O abordare sumară la Sorin Bulboacă, Nobilimea românească din Banatul Lugojului
şi Caransebeşului în sec. XVI-XVII. Studii de caz: Familiile Bekes, Iojica, Vaida şi Măcicaşi,
în “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj-Napoca”, series Historica, XLIII,
2004, p. 62-65.
3
Kövari László, Erdély nevezetesebb csaladai, Kolozsvártt, 1854, p. 131-134; Nagy
Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, V, Pest, 1859, p. 357361; Frigyes Pesty, A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története, I, Budapest, 1877, p.
470-471.
4
Ligia Boldea, Nobilimea românească din Banat în secolele XIV-XVI (origine, statut,
studiu genealogic), Reşiţa, 2002; a se vedea şi studiile autorului despre familiile Fiat de Armeniş,
Bizere-Găman şi Peica, în „Banatica”, XIV/2-XVII, 1996-2005.
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Patronimicul oficial – Josika (Iojică, Józsika) este un derivat al numelui Iosif5.
Acest patronimic este ortografiat constant sub formele Josika, Josica, uneori fiind
etalat împreună cu numele locului de reşedinţă: de Caransebeş, de Brănişca.
În privinţa situaţiei etnice, documentele sunt generoase în a ilustra originea
românească şi procesul de maghiarizare, dar mai ales viziunea contemporanilor şi a
urmaşilor asupra acestor realităţi. Instalarea lui Ştefan Josika în demnitatea de cancelar
al Transilvaniei a generat primele atitudini despre condiţia sa etnică şi socială.
Bănăţeanul era prezentat ca fiind român, provenit dintr-o „naţiune” neprivilegiată,
sărac (în comparaţie cu magnaţii ţării), care a ajuns atotputernic mai ales datorită
norocului personal şi slăbiciunii principelui Sigismund Báthori6. Cronicarul István
Szamosközy îl prezintă într-o lumină defavorabilă7, exprimând nu doar o antipatie
personală, ci şi sentimente mai vechi despre români, bine ancorate în mentalul colectiv
al epocii. Deloc surprinzător, peste câţiva ani, un alt „valah” celebru, anume Mihai
Viteazul, va fi privit cu acelaşi dispreţ8. Stigmatul apartenenţei la neamul românesc a
dispărut treptat, pe măsură ce familia s-a integrat mediului nobiliar unguresc. În
decembrie 1687, Gabriel Josika a fost desemnat „legatus Hungarorum
Transsylvaniae” la Istanbul9, semn că descendentul vestitului cancelar reprezenta
atunci o „naţiune” nobilă, privilegiată. Cu toate acestea, distanţarea de vechea origine
a fost încetinită de contactul nemijlocit şi permanent al nobililor Josika cu numeroşii
slujbaşi şi ţărani români aflaţi pe vastele proprietăţi familiale din Banat şi Transilvania.
Ascensiunea remarcabilă din secolele XVIII–XIX nu a şters conştiinţa originii
româneşti. La 9 august 1791, Dieta Transilvaniei a recunoscut că unele familii nobiliare,
Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, 1983, p. 258.
Călători străini despre Ţările Române, III, Bucureşti, 1971, p. 512 (român sărac ajuns
atotputernic), 632 (di bassa natione); Monumenta Antiqua Hungariae, ed. Lukács László, III
(1587-1592), Roma, 1981, p. 354: „Stephanum Josicam ... valachum natione”.
7
Monumenta Hungariae Historica (=MHH). Scriptores, XXVIII, Budapest, 1876, p.
135-136: „Erat Josika ex Karam Sebesso Valachorum oppido, nobili quidem familia, sed
neque opibus valenti, nec ullis claris facinoribus praestanti oriundus, iuvenis a principio
infra mediocrem etiam fortunam constitutus. Sed propter singularem fortunae felicitatem et
Sigismundi Principis liberalitatem nonnihil suo etiam ipse adiutus ingenio, ex infimo pene
sortis gradu, in summos et amplissimos honores provectus fuerat, atque etiam cancellariatus
quam vocant munere honestatus”.
8
Ioan-Aurel Pop, Naţiunea română medievală. Solidarităţi etnice româneşti în
secolele XIII-XVI, Bucureşti, 1998, p. 22-29.
9
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, V/1 (1650-1699),
Bucureşti, 1885, p. 146, 546.
5
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printre care şi cea a baronilor Josika, aveau o origine românească (a Valachis
originem trahere)10. Mai târziu, în 1863, baronul Ludovic Josika afirma că „date
istorice ne arată că familia mea îşi trage originea din această naţionalitate <română>”11.
Nici românii nu au uitat de unde a pornit această familie. Nicolae Bălcescu l-a prezentat
pe Ştefan Josika drept român, ajuns la demnitatea de cancelar graţie meritelor sale
personale12.
Familia Josika a intrat de timpuriu în atenţia cercetării genealogice, iar rezultatele
au fost publicate în diverse repertorii13. Pentru perioada 1559–1700, cât timp familia
a locuit în Banat, se poate evidenţia existenţa a 29 de membri, din care 22 bărbaţi. În
multe cazuri, nobilii Josika sunt prezentaţi în mod individual, astfel că numai pentru
17 din cele 29 de persoane se poate dovedi cel puţin o legătură de rudenie cu ceilalţi
membri.
Primul reprezentant cunoscut al familiei a fost Ioan Josika. Acesta este
consemnat pentru o perioadă de aproape patru decenii (iulie 1559–septembrie 1597),
îndeplinind funcţii importante la nivelul districtului şi oraşului Caransebeş: castelan,
jude al nobililor şi primar14. De altfel, încă din 1559, Ioan Josika este prezentat ca
fiind de Karansebes. Din aceeaşi generaţie au făcut parte Mathias şi Marta Josika.
Primul este cunoscut din însemnări variate: procesul verbal al unei hotărniciri de posesii
(29 octombrie 1561), acte referitoare la oraşul Caransebeş (1577–1591) şi conscripţia
porţilor fiscale realizată în 1603, unele atestându-i calitatea de proprietar15. Informaţiile
despre Marta Josika se reduc la două acte, din 11 şi 30 martie 1590, care o prezintă
drept văduva lui Peteo Vaida şi mama unui băiat numit Petru16.
Ibidem, IX/2 (1751-1796), 1899, p. 239.
George Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe două sute de ani în urmă, ed.
2, III, Braşov, 1995, p. 233.
12
Nicolae Bălcescu, Istoria Românilor sub Mihai Vodă Viteazul, ed. Cartea Românească
(1942), p. 197 (Cartea III, cap. XXIII). Autorul adaugă: „urmaşii drepţi ai lui Josica până azi se
ţin în bună stare şi treaptă, dar cu totul deosebiţi de străbunul lor. Ei trădară naţionalitatea
română pentru a îmbrăţişa pe cea maghiară şi trădară şi pe aceasta, dându-se cu totul în
partida Casei de Austria, duşmana Ungariei” (Cartea III, cap. XXXIX, p. 219).
13
Prima abordare la Mikola Ladislau, Historia Genealogico-Transsylvanica, (Cluj),
1731; L. Kövari, op. cit., p. 132; Nagy Iván, op. cit., p. 358-359; Fr. Pesty, op. cit., p. 470-471.
14
Hurmuzaki, Documente, II/5 (1552-1575), 1897, p. 463, 729; Costin Feneşan,
Documente medievale bănăţene (1440-1653), Timişoara, 1981, p. 73, 77, 87, 102.
15
Ibidem, p. 500; Fr. Pesty, op. cit., I, p. 470; II, p. 287.
16
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, III (1585-1592), Bucureşti, 1931, p. 210-211; Fr. Pesty, Krassö vármegye története,
IV, Budapest, 1883, p. 145.
10
11
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A doua generaţie este reprezentată de cei şase băieţi ai lui Ioan Josika. Înrudirea
şi vârsta acestor persoane transpare numai din documentele cu referire la Ştefan
Josika. Astfel, la 15 aprilie 1584, nobilul Ştefan Josika era prezentat ca fiul lui Ioan
Josika, iar la 8 februarie 1590, acelaşi Ştefan îi avea ca fraţi buni după tată
(carnalibus) pe aleşii Nicolae, Francisc, George, Ladislau şi Volfgang „similiter
Josika”17. Dacă pentru aceştia din urmă ordinea prezentării este şi cea a vârstei, în
schimb, locul lui Ştefan în rândul fraţilor săi este mai greu de precizat. Cel mai vârstnic
frate pare a fi Nicolae, care a văzut lumina zilei înainte de 1554, anul naşterii lui
Francisc. Astfel, la 4 mai 1595, Nicolae Josika avea peste 40 de ani, fiind căsătorit
cu Judith Szerecsen (Sărăcin) care îi lăsa prin testament posesii în valoare de 1000
florini. Acest Nicolae a mai trăit ceva timp, făcându-se remarcat şi în martie 1603 18.
Despre cei doi fii ai săi, Ioan şi Ştefan, se face referire târziu, la 6 iunie 1638.
Francisc Josika, născut la 1554, a fost însurat cu Magdalena Toth19. S-a aflat
în relaţii foarte bune cu fratele său Ştefan, dovadă că, la 1 septembrie 1598, în ziua
osândirii la moarte, fostul cancelar i-a încredinţat prin testament sarcina de a se îngriji
de soţia şi de copiii săi20. Francisc a rămas în atenţia documentelor21 până în anul
1619.
George Josika este cunoscut doar din cuprinsul a două acte de donaţie (8
febr. 1590 şi 25 august 1596)22 emise de principele Sigismund Báthori în favoarea lui
Ştefan Josika şi a fraţilor săi. Cât despre Ladislau şi Wolfgang Josika, existenţa
acestora poate fi urmărită până la 7 martie 1602, respectiv 5 septembrie 1607 23.
Am lăsat la urmă biografia lui Ştefan Josika, întrucât este cea mai documentată
şi interesantă. Fiul lui Ioan Josika s-a bucurat încă din adolescenţă de gratitudinea
princiară. În aprilie 1584, el era beneficiarul unei donaţii de părţi posesionare, iar în
septembrie 1586 îşi perfecţiona studiile la Roma, primind bani din partea familiei
Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (=DANIC), fond Microfilme Ungaria,
rola 871, c. 392; Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 143.
18
„A Hunyadmegyei Történeti és Régészeti Társulat Évkönyve” (=HTRTE), X, Deva,
1899, p. 82; MHH. Scriptores, XXIX, 1877, p. 11.
19
Fr. Pesty, Szörényi, I, p. 470.
20
A. Veress, op. cit., V (1596-1599), 1932, p. 186.
21
C. Feneşan, Documente, p. 100, 130-132; idem, Diplome de înnobilare şi blazon din
Banat. Secolele XVI-XVII, Timişoara, 2007, p. 245; Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 208, 237, 239; idem,
Szörényi, II, p. 241.
22
Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 143, 184-185.
23
C. Feneşan, Documente, p. 123; idem, Diplome, p. 81, 245.
17
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Báthori24. Ştefan Josika s-a căsătorit cu Barbara Fuzy, văduva lui Paul Gyulai (14
Februarii <s.a.> nuptiae Stephani Josica cum relicta Pauli Giulay), legătură
atestată explicit la 25 august 1592 25. În mod cert, la 8 februarie 1590, Ştefan nu
devenise încă părinte, pentru că în donaţia princiară de atunci se preciza că dacă
beneficiarul nu ar fi avut urmaşi, toate bunurile dăruite ar fi revenit fraţilor săi după
tată. După un timp, Ştefan a avut bucuria de a deveni tatăl a doi băieţi, Sigismund şi
Gabriel. Căsătoria cu Barbara Fuzy a strâns şi mai mult legăturile dintre Ştefan Josika
şi familia Báthori. La 28 aprilie 1595 şi 25 august 1597 se făcea precizarea că Barbara
Fuzy era înrudită cu principele Sigismund (consanguineam nostram)26, avantaj care
a contat în alegerea lui Ştefan Josika drept cancelar al Transilvaniei. Ascensiunea
spectaculoasă a românului din Caransebeş s-a încheiat brusc în aprilie 1598. Pentru
a câştiga jocul politic complicat cu Habsburgii, principele Báthori şi-a sacrificat
cancelarul. Reţinut la Satu Mare, Ştefan Josika a fost executat de imperiali27 la 1
septembrie 1598.
A treia generaţie a familiei cuprinde şapte persoane, din care patru au fost
copiii fraţilor Nicolae şi Ştefan Josika. La 6 iunie 1638 erau menţionaţi cei doi fii ai
răposatului Nicolae Josika, anume Ioan şi Ştefan28. Întrucât părintele lor se născuse
la jumătatea secolului anterior, cei doi fraţi ajunseseră şi ei la o vârstă înaintată. În
mod firesc, ei au rămas în atenţia documentelor29 doar pentru câţiva ani: Ioan până la
15 martie 1641, iar Ştefan până la 1 aprilie 1646. Este puţin probabil ca ultimul să fi
trăit până la 5 mai 1662, când un (alt) Ştefan Josika a expediat o scrisoare din
Sighişoara. Verii lor mai mici au fost Sigismund şi Gabriel care, la cumpăna secolelor
XVI–XVII, erau încă nişte copii. După moartea cancelarului, văduva Barbara Fuzy
s-a remăritat, pentru a treia oară, cu Sigismund de Sărmăşag care a devenit părintele
vitreg (vitricus) şi protectorul băieţilor lui Ştefan Josika (Sigismundo Sarmasagi in
personis puerorum Sigismundi et Gabrielis, filiorum quondam Stephani Josica
cancelarii)30. Urma celor doi fraţi se regăseşte abia peste câteva decenii. La 14
DANIC, fond Microfilme Ungaria, rola 871, c. 391-392; A. Veress, Báthory István
Erdélyi fejedelem és Lengyel király levelezése, II (1576-1586), Kolozsvár, 1944, p. 342.
25
Însemnarea lui I. Szamosközi, în „Történelmi Tár”, 1889, p. 33; Fr. Pesty, Krassö, IV, p.
172.
26
A. Veress, Documente, IV (1593-1595), 1932, p. 205; V, p. 87.
27
Ibidem, V, p. 184-186 (testamentul condamnatului).
28
Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 311.
29
Ibidem, p. 330; C. Feneşan, Documente, p. 192.
30
A. Veress, Documente, VI (1600-1601), 1933, p. 371 (26 mai 1601).
24
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aprilie 1627, nobilul Sigismund Josika de Brănişca (Braniczka) şi-a revendicat
drepturile de moştenire, ocazie pentru a se menţiona decesul cuplului Sigismund de
Sărmăşag–Barbara Fuzy31. Genealogiile mai vechi arată că acest Sigismund Josika a
fost, din 1613, al doilea soţ al Annei Báthori (1594–1636) sora principelui Gabriel
Báthori. Deşi datele personale ale acestui Sigismund generează suspiciuni asupra
identităţii de persoană cu fiul cancelarului, nu se poate exclude această posibilă
înrudire32. Viaţa lui Gabriel Josika este luminată pentru o scurtă perioadă, între 14
iunie 1634–6 noiembrie 1636. În toate actele, acest nobil se prezintă a fi de Branisca/
Branyicska, indiciu al preferinţei celor doi fraţi pentru reşedinţa din Transilvania33.
Ceilalţi membri ai generaţiei au fost Barbara, Farkas/Wolfgang şi Francisc
Josika. Despre Barbara se cunoaşte34 că a fost soţia nobilului Petru Rhedei (1596–
1626) şi mama unei fete, Elisabeta. Farkas Josika este prezentat într-un act din 1640
ca idős (=mai în vârstă)35, pentru a fi diferenţiat de o rudă mai tânără. Aceasta din
urmă apare consemnată abia la 30 august 1688, sub forma „Volphgangus Josika
Junior”. Aşadar, este destul de greu de stabilit la care persoană se referă cele câteva
acte emise între 14 iunie 1634–25 noiembrie 1655. Cel mai probabil, soţul Caterinei
Tivadar a fost Farkas Josika senior (16 sept. 1640)36. Vârsta şi experienţa l-au
îndreptăţit să ocupe demnităţile de viceban sau vicecomite (1639–1647) şi să meargă
în solie la Istanbul (1649–1650)37.
În privinţa lui Francisc Josika, informaţiile sunt mult mai precise38. Acesta este
consemnat în perioada 1 iunie 1635–25 iunie 1659. În prima mărturie, el apare deja
Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 284.
Vezi genealogiile citate (inclusiv la http://magyarcsaladok.freeweb.hu/nemes.htm Josika de Branyicska family) şi cea a familiei Báthori din „Turul. A magyar heraldikai és
genealogiai társaság közlönye”, XVIII, Budapest, 1900, p. 27 şi urm.
33
Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 295-297, 304, 307; HTRTE, X, p. 87; MHH. Török-magyarkori
állam okmánytár, I/4, Pest, 1869, p. 439.
34
Informaţii la http://www.familysearch.org (search Josika) şi http://www.rhedey.net/
generation.pdf
35
Fr. Pesty, Krassö, II/1, 1884, p. 219.
36
Ibidem, IV, p. 322.
37
Ibidem, p. 295-296, 306, 322; C. Feneşan, Documente, p. 171 (unde în acelaşi act apar
ambele forme Farkas şi Volfgangus); „Történelmi Tár”, 1889, p. 339, 346, 349; Magyar Országos
Levéltár, P szekció, P291, Gámán család, 1 tétel 1536-1905, f. 81r-v.
38
Ibidem, p. 303, 311, 328; C. Feneşan, Documente, p. 182-183; idem, Diplome, p. 196;
DANIC, fond Microfilme Ungaria, rola 878, c. 184-185. Monumenta Comitialia Regni
Transsylvaniae (=MCRT), XII (1658-1661), Budapest, 1887, p. 300.
31
32

275
căsătorit cu Ana Gârleşteanu, fiind răsplătit de principe pentru serviciile aduse încă
din copilărie (ab ineunte aetate). În anii 1641, 1645 şi 1653 a ocupat funcţiile de
comite şi vicecomite al comitatului Severin, iar după ocuparea Caransebeşului de
către otomani, a susţinut interesele refugiaţilor bănăţeni în cadrul dietei de la Sebeş
(iunie 1659). La 30 august 1688, acest „Franciscus Josika Senior” murise de ceva
timp, dar era prezentat astfel pentru a fi diferenţiat de „Franciscus Josika junior de
Karansebes”.
Următoarea generaţie a familiei este reprezentată de Gabriel şi Magdalena
Josika. Primul şi cel mai îndelung atestat sub aspect documentar este Gabriel (1640–
1668), fiul lui Sigismund şi nepotul vestitului cancelar Ştefan Josika. El a luat în căsătorie
pe Suzana Keresztesi care i-a dăruit cinci copii39. Ruda sa, Magdalena, s-a măritat
cu nobilul Francisc Fiat. Din această legătură destrămată din motive naturale înainte
de 1649, a rezultat o fiică, Suzana Fiat40.
De la mijlocul secolului al XVII-lea, informaţiile devin mult mai ample, astfel
că în a cincea generaţie a familiei pot fi grupate 11 persoane. Datorită faptului că timp
de trei decenii (1658–1688) comitatul Severinului s-a aflat sub ocupaţie otomană,
aceşti nobili şi-au trăit doar o mică parte a vieţii lor în zona Banatului montan. Unii
dintre ei s-au remarcat exclusiv în mediul transilvan, iar începând cu generaţia imediat
următoare, familia Josika va deveni ardeleană în întregul ei. Din cele 11 persoane,
cinci au fost copiii lui Gabriel Josika, viaţa lor fiind ilustrată în diplomatariile şi repertoriile
genealogice mai vechi. Primul născut a fost Gabriel Josika de Branisca menţionat, la
10 februarie 1668, drept „cel tânăr”41. Acesta s-a remarcat printre notabilităţile
comitatului Hunedoara (18 iulie 1685)42, figurând în componenţa Dietelor din anii
1686–1687. A fost soţul Annei Thorma de Csicsókeresztúr şi părintele a patru copii:
Gabriel, Judith, Samuel şi Sigismund. Scrisorile din 1 septembrie şi 27 noiembrie
1704 sunt, probabil, ultimele mărturii ale existenţei sale43. Surorile mai mici ale lui
L. Kövari, op. cit., p. 132; Nagy Iván, op. cit., p. 358-359. Gabriel s-a născut pe la 1622,
cf. http://www.familysearch.org . La 23 august 1659 îl însoţea pe principele Acaţiu Barcsai la
Ineu, cf. MCRT, XII, p. 341.
40
Fr. Pesty, Szörényi, I, p. 463.
41
MHH. Török-magyarkori, I/6, 1870, p. 400.
42
Torda város tanácsi jegyzőkönyve 1603-1678, ed. Wolf Rudolf, Kolozsvár, 1993, fol.
139v în mss. (3 iun. 1672); „Történelmi Tár”, 1889, p. 249 (9 ian. 1684); MHH. Diplomataria, XIV
(Diplomatarium Alvinczianum, I), Pest, 1870, p. 18 (iulie 1685).
43
L. Kövari, op. cit., p. 132; Nagy Iván, op. cit., p. 358-359; „Történelmi Tár”, 1906, p.
408-418.
39
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Gabriel, anume Barbara şi Judith, au avut şi ele o viaţă rostuită. Barbara s-a măritat
cu Ştefan Barcsai, iar Judith a avut trei căsnicii cu nobilii Gabriel Koncz, Ladislau
Csáki de Körösszegh şi Ştefan Károly44.
Dacă existenţa celui de-al patrulea fiu, Sigismund, rămâne obscură, în schimb,
viaţa mezinului Ştefan este bine ilustrată documentar. Prima însemnare care i se
atribuie45 este o scrisoare redactată în Sighişoara, la 5 mai 1662. Peste câteva decenii,
Ştefan Josika s-a remarcat prin contribuţiile materiale la întreţinerea trupelor imperiale
pătrunse în Transilvania (iulie 1686–aprilie 1687), apoi în cadrul soliilor Dietei ardelene
(aprilie 1686, august 1687)46. A fost căsătorit cu Anna Szalánczi. Cei trei copii ai săi,
Emeric, Daniel şi Ştefan, au ajuns cu toţii baroni (1698). Emeric şi-a luat ca soţie pe
Cristina Racz, iar Ştefan s-a însurat cu Elisabeta Teleki, apoi cu Cristina Măcicaş de
Szent Márton47.
Pe lângă cei cinci fraţi amintiţi mai sus, mărturiile scrise evidenţiază viaţa şi
faptele a încă şase persoane, mai ales în contextul demersurilor pentru recuperarea
proprietăţilor bănăţene, după înlăturarea stăpânirii otomane. Prima ştire lapidară
datează din 1658 şi se referă la Caterina Josika, nevasta nobilului Iacob Fiat48. Această
doamnă s-a înrudit de aproape cu Mihai Josika, nobil care îl reprezenta pe amintitul
Iacob Fiat în acţiunea de recuperare a bunurilor imobiliare stăpânite la Caransebeş
(30 august 1688)49. Tot atunci sunt menţionaţi Volphgangus junior, Francisc junior
şi Petru Josika50. Al doilea dintre ei figurează, la 13 ianuarie 1691, ca locuitor şi jude
al Curţii din Deva (udvarbiróság)51. Petru Josika s-a implicat activ în demersurile
nobilimii bănăţene pentru recunoaşterea vechilor privilegii (1695) şi de restaurare a
tradiţionalei administraţii comitatense (1698)52. Un „Regestrum dominorum nobilium
aut possessorum comitatus Zöriniensis ibidemque districtus Karansebes” din
Vezi nota 39. Barbara şi Judith s-au născut pe la 1648-1650.
MHH. Török-magyarkori, I/9, 1872, p. 420.
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Diplomatarium Alvinczianum, I, p. 59, 198-202, 248-249; III, 1887, p. 167 (MHH.
Diplomataria, XIV, XXVII); C. Feneşan, Caransebeşul la începutul celei de-a doua stăpâniri
habsburgice (1688), în „Revista Istorică”, VII, 1996, nr. 1-2, p. 78.
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Fr. Pesty, Szörényi, II, p. 241.
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ultimii ani ai secolului XVII face o nouă referire la Petru Josika, apoi şi la „Franciscus
quondam Csulai relicta vidua Magdalena Josika”53.
Pe lângă aspectele legate de existenţa fizică a membrilor familiei Josika, o altă
problemă care se impune a fi cercetată este situaţia materială a acestor persoane.
Multe dintre acestea s-au bucurat de un prestigiu social remarcabil, de o nobleţe
conferită şi garantată de bogăţia lor însemnată. Cercetarea patrimoniului imobiliar
explică mai bine şi raporturile stabilite de nobilii Josika cu alte neamuri ilustre din
Banat şi Transilvania, cu autorităţile locale şi puterea centrală. Primele informaţii despre
averea familiei sunt destul de târzii şi de vagi. Actele a două delimitări de posesii
(Lăţcani şi Buchin), realizate în iulie 1559, respectiv octombrie 1561, îi amintesc
printre vecinii care au participat la hotărniciri pe Ioan, apoi pe Mathia Josika54. Sunt
dovezi indirecte ale faptului că primii membri ai familiei stăpâneau parcele de teren şi
părţi posesionare, nu foarte extinse, în apropierea oraşului Caransebeş. De altfel,
Ioan Josika era prezentat ca fiind de Karansebes, indiciu al stăpânirii unor proprietăţi
şi în oraş, toate acestea asigurându-i statutul de mic nobil.
În următoarele decenii, sursele istorice nu mai fac referire la aspectele
patrimoniale ale familiei. În schimb, documentele anilor 1584–1597 ilustrează foarte
bine ascensiunea fulminantă a românului Ştefan Josika şi extinderea spectaculoasă a
posesiunilor familiale. Viitorul cancelar s-a făcut remarcat la Curtea princiară pe când
Sigismund Báthori era încă un copil. Prima recompensă datează din 15 aprilie 1584
şi s-a concretizat în donarea unor părţi din posesiile Cuptoare, Globurău şi Mehadica.
După cinci ani, proprietarul celor trei sate a murit fără a lăsa urmaşi, situaţie care i-a
permis „alesului” (egregius) Josika să obţină, tot printr-o donaţie princiară (26 martie
1589), stăpânirea deplină a celor trei moşii55. Tot pe atunci, nobilul bănăţean era
răsplătit de Báthori cu o casă de piatră în interiorul zidurilor oraşului Alba Iulia56.
Şirul donaţiilor consistente începe la 8 februarie 1590, când Sigismund Báthori i-a
donat postelnicului său (cubiculary nostri) Ştefan Josika, castelul Jdioara57 cu întreg
armamentul, târgul omonim cu toate casele şi curţile nobiliare, împreună cu trei posesii
Idem, Comitatul Severinului la sfârşitul secolului al XVII-lea, în „Tibiscum”, VII,
1988, p. 223, d. XXIV.
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DANIC, fond Microfilme Ungaria, r. 871, c. 391-392; r. 872, c. 80-81.
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2, 2006, p. 43-64. Posesiile au fost donate împreună cu tot dreptul regal.
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învecinate. Dacă Ştefan nu ar fi avut urmaşi, tot acest patrimoniu revenea de drept
celor cinci fraţi ai săi. Această danie a provocat o serie de contestări din partea unor
nobili din familiile Măcicaş, Tivadar, Toth şi Vaida, care stăpâneau acolo case, mori
şi terenuri (16–30 martie 1590)58. Ştefan Josika a avut însă abilitatea de a aplana
acest conflict, reuşind ca pe unii nobili să-i convingă să cedeze bunurile lor, iar pe alţii
(din familiile Duma, Măcicaş şi Vaida) să accepte renunţarea la stăpânirile proprii în
schimbul unor compensaţii materiale şi băneşti sau a dreptului de uzufruct (3 mai–22
octombrie 1590)59. Doi ani mai târziu (25 august 1592), Ştefan Josika şi soţia sa,
Barbara Fuzy, primeau castelul Brănişca alături de 12 părţi posesionare şi sate pustii
din comitatul Aradului. Brănişca va deveni reşedinţa preferată60 pentru generaţiile
următoare ale familiei, numele său fiind ataşat la patronimic. Noul nume, Josika de
Brănişca, a mascat în timp (secolele XVIII–XIX) originea bănăţeană a familiei.
Cele mai ample donaţii datează din anul 1596 şi au avut ca obiect târguri,
castele şi posesii aflate în banatul Caransebeşului şi Lugojului, apoi în zona Făgetului
şi Hunedoarei, majoritatea fiind recuperate de armatele creştine de la otomani (a
tyrannide Turcica armis nostris recepimus)61. Printre cele mai importante posesiuni
dăruite se aflau târgurile Bujorul şi Căvăran, castelul Marginea şi pertinenţa Fârdea.
De milostivirea princiară au beneficiat atunci, în egală măsură, cancelarul Ştefan Josika
şi cei cinci fraţi ai săi. Decizia principelui ca „totalem et integrum oppidum nostrum
Karani in Caransebesiensi ac totalem similiter possessionem Olahsagh in
Lugasiensi districtibus et comitatu Szeoreniensi existentem” să fie ataşate
domeniului cetăţii Jdioara, în fapt să fie donate cancelarului Ştefan Josika, s-a lovit
de împotrivirea localnicilor. Aceştia au invocat vechile privilegii ale târgului,
reconfirmate de acelaşi Sigismund Báthori la 19 februarie 1590. Suspendarea
drepturilor a fost justificată de principe prin starea de război existentă atunci şi prin
poziţia târgului, foarte aproape de linia frontului antiotoman (11 sept. 1597)62.
În aceşti ani fericiţi pentru familie, patrimoniul imobiliar s-a lărgit şi prin alte
modalităţi. La 4 mai 1595, Nicolae Josika a primit prin testament de la soţia sa,
Ibidem, IV, p. 144-146.
Ibidem, p. 153, 154, 157, 167.
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Ibidem, p. 184-185; C. Feneşan, Despre privilegiile Caransebeşului şi Căvăranului
în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
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Judith Sărăcin, şase posesii întregi şi câteva părţi posesionare în alte patru sate, toate
preţuite la 1000 de florini. Peste doi ani (25 august 1597), Sigismund Báthori îşi
arăta mărinimia faţă de Barbara Fuzy, ruda sa (consanguineam nostram) şi nevasta
influentului cancelar Josika, dăruindu-i un castel cu nouă sate în comitatul Turda63. Pe
lângă aceste donaţii consemnate explicit în cuprinsul diplomelor princiare, există şi
alte surse, directe sau aluzive, care arată că stăpânirile nobililor Josika erau mult mai
întinse. De exemplu, la 11 martie 1590, familiile Josika, Simon şi Vaida erau implicate
într-un litigiu cu familia Măcicaş pentru averea din comitatul Hunedoara64. Astfel, cu
mulţi ani înainte de a le fi atestate posesiunile hunedorene, nobilii Josika deţineau
terenuri sau măcar aveau pretenţii de stăpânire în amintitul comitat. De asemenea, la
28 mai 1597, se arată că „alesul Francisc Josika din Caransebeş a dobândit de la
acelaşi domn principe al nostru <S. Báthori>, pentru sine şi pentru toţi urmaşii săi,
moşia Zpenczwracz, spre paguba şi dauna şi încălcarea vădită a dreptului de moştenire
a celor care au făcut întâmpinarea”65. Prin demersul său, Francisc Josika a profitat
de oportunitatea achiziţionăriii unei posesii recent eliberate de sub stăpânirea otomană,
folosindu-se, cel mai probabil, de influenţa fratelui său şi de unele drepturi de moştenire.
Stăpânirile familiale pot fi urmărite şi în alte sate, unde nobilii Josika aveau iobagi sau
slujitori66 şi unde erau înregistraţi cu un număr variabil de porţi fiscale67. În plus, la
cumpăna secolelor XVI–XVII, nobilii Josika stăpâneau case şi gospodării în oraşele
Alba Iulia şi Caransebeş.
Căderea în dizgraţie şi apoi executarea fostului cancelar au fost însoţite de
confiscarea tuturor bunurilor care îi fuseseră acordate (omnia eius bona, res mancipi,
praedia, possessiones, arces, latifundia in fiscum sunt redacta)68. La 1 septembrie
A. Veress, Documente, V, p. 87.
Ibidem, III, p. 210-211, nr. 139.
65
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1599, majoritatea posesiilor primite de Ştefan Josika în 1590 şi 1596 au fost date de
cardinalul Andrei Báthori lui Sigismund Sarmasagi de Sărmăşag69. Acest nobil a
devenit soţul văduvei lui Ştefan Josika şi protectorul copiilor celui condamnat. A
apărut astfel o nesperată oportunitate ca posesiile fostului cancelar să rămână în
cadrul familiei Josika. La 15 noiembrie 1607, Sigismund Sarmasagi a zălogit cetatea
Jdioara cu satele ei, precum şi posesiile hunedorene lui Paul Keresztessi pentru suma
de 1000 florini, pentru o perioadă de 12 ani70. Două decenii mai târziu (14–20
aprilie 1627), Sigismund Josika a reintrat în stăpânirea cetăţii părinteşti (castrum
suum paternum) şi a celorlalte posesiuni, returnând suma împrumutată de tatăl său
vitreg71. Practic, prin acest demers, a fost anulată confiscarea din 1598, familia Josika
reintrând în stăpânirea majorităţii moşiilor donate fostului cancelar. Au fost pierdute
satele din zona Făgetului, reluate de otomani în primii ani ai secolului XVII, dar şi
târgul Căvăran cu posesia Oloşag, ambele devenite bunuri fiscale72 ale principatului
ardelean. Pierderea amintitului târg a fost întrucâtva compensată prin acordarea tuturor
părţilor posesionare de la Prisaca (sat învecinat cu Căvăranul), rămase de pe urma
nobilului Ladislau Gârleşteanu, decedat fără urmaşi (1 iunie 1635). Prin această
donaţie, principele George Rákóczi I a dorit să răsplătească, la intervenţia banului
Paul Nagy de Deva, credinţa îndelungată şi serviciile merituoase ale nobilului Francisc
Josika de Caransebeş73. Peste câţiva ani (6 iunie 1638), acelaşi nobil împreună cu
fraţii Ioan şi Ştefan Josika s-au îngrijit ca fiscul să nu preia părţile posesionare de la
Tincova (lângă Jdioara) rămase de la Gaspar Duma, stins din viaţă fără posteritate74.
Dintre toate posesiunile familiale de până la 1700, cetatea Jdioara este cea
mai bine cunoscută sub aspect documentar, fiind o stăpânire la care nobilii Josika au
ţinut foarte mult. Imediat după ce a reuşit să reintre în posesia cetăţii, Sigismund
Josika a zălogit-o din nou (16 august 1627), împreună cu satele şi iobagii lor (29 în
Jdioara şi 16 la Zederyes), lui Iacob Restys de Ragusio, pentru 1400 de florini. În
cei şase ani cât ar fi durat zălogul, posesorul şi-a propus să facă amenajări de 200
florini şi să colonizeze locul, plătind lui Sigismund Josika câte 16 florini de fiecare
persoană75. La expirarea perioadei, cetatea a ajuns în stăpânirea puternicului nobil
Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 225-228.
Ibidem, p. 241-246 şi 259-263 (introducerea în posesie din 23 mai 1609).
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Sigismund Fiat de Armeniş care a creat familiei Josika numeroase neplăceri: nu a
plătit integral preţul zălogului, a luat din cetate arme şi veşminte, iar în final, s-a
dezinteresat de aceasta. Din aceste motive, principele l-a somat, în câteva rânduri,
să achite zălogul, să predea castelul după primirea banilor, apoi să restituie bunurile
ridicate din cetate (14 iunie 1634–16 martie 1636). În aceste condiţii, pare firesc
refuzul lui Sigismund Fiat faţă de rugămintea lui Gabriel Josika, nobil şi locuitor la
Brănişca, de a avea grijă pentru un timp de cetate (29 iunie 1636)76. Ocuparea
Banatului montan de către otomani, în septembrie 1658, a constituit o grea lovitură
pentru familia Josika, în general pentru toată elita nobiliară, care a fost nevoită să se
retragă pe posesiunile din Transilvania. În Dieta de la Sebeş (24 mai–25 iunie 1659)
se arăta că prin ocupaţia otomană, Gabriel Josika nu îşi mai putea întreţine din resurse
proprii moşia Jdioara, fiind obligat să sisteze plata garnizoanei locale. Astfel, Dieta a
hotărât ca până când principele i-ar fi putut dona o altă moşie în locul Jdioarei,
nobilul Josika să primească anual 2000 de bolovani de sare extraşi din ocnele
ardelene77.
Evoluţia favorabilă a războiului austro-otoman, după asediul Vienei, a dat
oarecare speranţe nobililor Josika pentru recuperarea posesiunilor bănăţene. În iulie
1686, Gabriel şi Ştefan Josika au contribuit cu 100 câble săseşti la întreţinerea trupelor
imperiale, la care s-a adăugat suma de 300 florini oferită de ultimul, la 11 aprilie
168778. Eliberarea Banatului de munte a deschis seria demersurilor nobilimii bănăţene
pentru recunoaşterea vechilor drepturi de proprietate şi privilegii de către Casa de
Austria. La 30 august 1688, Francisc Josika era membru în comisia de recenzare a
bunurilor imobiliare din Caransebeş, revendicate de orăşenii veniţi din refugiu. Printre
aceste proprietăţi se aflau şi casele, grădinile şi morile familiei Josika79. Autorităţile
habsburgice nu au recunoscut însă niciun drept sau titlu anterior venirii lor, ci doar
principiul uti possidetis, ceea ce a produs dezamăgirea şi protestul elitelor bănăţene.
La 24 ianuarie 1693, generalul Frederic Veterani a emis o adeverinţă în favoarea lui
Gabriel Josika şi a familiei sale prin care i se recunoşteau devotamentul, statornicia,
dibăcia şi inteligenţa dovedite cu ocazia slujbelor făcute taberei imperiale (meritis,
fidelitate, constantia, industria et sagacitate miranda in promovendis servitiis
Caesareis ...). Pentru aceste calităţi, Gabriel a primit cetatea Jdioara ca posesie
Ibidem, p. 293-307.
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(dictae arcis Sidovar possessio conferatur), având drept de uzufruct şi asupra
satelor care ţineau de fortificaţie, până când Camera Aulică i-ar fi recunoscut
stăpânirea80. Având aceste referinţe, la 18 aprilie 1697, Gabriel Josika i-a cerut
împăratului Leopold I să-i confirme proprietatea, pentru el şi urmaşii săi, asupra
cetăţii Jdioara cu pertinenţele sale care fuseseră bun strămoşesc (cum cunctis
appertinentiis suis castellum Sidovar, aviticum familiae nostrae bonum)81. În
paralel, nobilii Petru şi Emeric Josika figurează printre coautorii unor memorii şi
rapoarte adresate autorităţilor imperiale, pentru recunoaşterea vechilor privilegii şi
restabilirea administraţiei comitatense tradiţionale (1695, 1698)82. Mersul
evenimentelor şi poziţia noilor autorităţi au făcut ca toate aceste doleanţe să rămână
iluzorii.
O contribuţie însemnată la clădirea şi menţinerea prestigiului social al familiei
au adus-o demnităţile şi funcţiile deţinute la nivelul comitatului Severin şi al principatului
transilvan. Indiscutabil, cea mai strălucitoare carieră a avut-o Ştefan Josika, singurul
român care, la sfârşitul secolului al XVI-lea, a reuşit să ajungă pe treptele înalte ale
ierarhiei Principatului. Ascensiunea acestui nobil poate fi urmărită de la 22 decembrie
1585, când îndeplinea funcţia de secretar al cancelariei princiare. Încrederea şi
preţuirea arătată de principe se reflectă apoi în demnitatea de postelnic (cubicularius,
maestro di Camera) pe care a deţinut-o între 1589–1592. Ştefan Josika a dovedit
şi calităţi diplomatice, dovadă că în noiembrie 1591–martie 1592 a fost trimis în solie
la Marele Duce al Toscanei, Ferdinand I, apoi la Papa Clement VIII83. Bănăţeanul a
fost cancelar al Transilvaniei între 1594–1598, o perioadă extrem de agitată sub
raport politic şi militar, care i-a solicitat întreaga abilitate şi experienţă. În linii mari,
politica lui Josika a urmărit evitarea a două perspective periculoase pentru libertatea
principatului: o invazie otomană sau preluarea puterii de către Habsburgi. Totodată,
a căutat să suplinească lipsa de experienţă şi nestatornicia tânărului principe Báthori,
carenţe deloc potrivite în situaţia politică de atunci. Nu trebuie ignorată nici tentaţia,
„Magyar Történelmi Tár”, XIX, Budapest, 1874, p. 220-221, nr. X.
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firească „de mărire, de putere, de fapte mari şi lăudate”84. Aşa s-a creat opinia că
Ştefan Josika este „atotputernic” şi „într-atâta conduce totul şi trece totul prin mâna
sa, încât se murmură în popor că el a vrăjit pe principe, fiind trecută autoritatea lui
peste orice ordine”85. Această impresie a fost alimentată, în 1596–1597, de cumularea
demnităţii de cancelar cu funcţiile de consilier şi mare căpitan al Curţii. Pentru a slăbi
pericolul otoman, Ştefan Josika a întreprins demersuri variate. Există indicii că el a
contribuit din umbră la înlăturarea lui Aron Tiranul din Moldova şi instalarea lui Ştefan
Răzvan ca domn (aprilie 1595)86. În vara anului 1595, trupele ardelene şi bănăţene
au obţinut importante succese împotriva otomanilor, care sunt pandantul strălucitei
victorii a muntenilor la Călugăreni. De acum, Mihai Viteazul a devenit un important
sprijin pentru cancelarul Josika, ambii fiind legaţi prin aversiunea faţă de otomani şi
de Ieremia Movilă, noul domn al Moldovei. Vizita lui Mihai Viteazul la Alba Iulia (29
decembrie 1596–7 ianuarie 1597) a fost cea mai bună ocazie pentru cei doi oameni
de stat să se cunoască şi să stabilească ce aveau de făcut87. La scurt timp, cancelarul
Josika l-a însoţit pe principele Báthori la Praga (17 februarie–7 martie 1597), unde
au fost purtate negocieri cu Habsburgii. După revenirea de la Praga, Sigismund Báthori
şi-a accentuat criza psihică, astfel că Ştefan Josika „governa assolutamente il tutto”
88
. În momentul de apogeu al carierei sale, cancelarul a urmărit o împăcare cu otomanii
şi preluarea tronului Transilvaniei pentru a nu fi ocupat de vreun Habsburg. Primul
obiectiv a fost camuflat prin faptul că între 17 octombrie–27 noiembrie 1597, Ştefan
Josika a condus oştile care asediau Timişoara stăpânită de otomani89. Al doilea ţel,
de a deveni principe, a fost mai pregnant, fiind remarcat deopotrivă de István
Szamosközi (care avea aceeaşi ambiţie), de Mihai Viteazul şi de imperiali90. În final,
Ştefan Josika a fost victima duplicităţii şi nestatorniciei principelui. Pe de o parte,
Sigismund Báthori şi-a învinuit cancelarul că a împiedicat fără ştirea lui venirea
comisarilor imperiali pentru preluarea puterii, iar pe de altă parte, s-a eschivat în faţa
N. Bălcescu, op. cit., p. 197 (Cartea III, cap. XXIII).
Remarca lui Giuseppe Pisculo (1595), în Călători, III, p. 632.
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Ştefan Andreescu, Restitutio Daciae, III. Studii cu privire la Mihai Viteazul (15931601), Bucureşti, 1997, p. 194-195.
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Ibidem, p. 194.
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Ibidem, p. 182, 187.
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Ibidem, p. 207; Ioan Haţegan, Cronologia Banatului, II/2 (Vilayetul de Timişoara.
Repere cronologice, selecţie de texte şi date), Timişoara, 2005, Anul 1597.
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Ibidem, p. 188-189; N. Bălcescu, op. cit., p. 198: „pe Bathori îl încuraja în hotărârea de
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84
85

284
nobililor de a-l salva pe Josika, motivând că acesta era în puterea Habsburgilor
cărora le-a dat ţara şi autoritatea de a face dreptate91. Închis la Satu Mare, fostul
cancelar a fost judecat de imperiali „pentru vina de a fi umblat după Principat” şi apoi
executat92.
În secolul al XVII-lea, nobilii Josika s-au făcut remarcaţi la Curte prin diverse
servicii de mare răspundere. Un Farkas Josika a fost cooptat în ambasada trimisă la
Istanbul, de unde expedia diverse rapoarte principelui George Rákóczi II (dec. 1649–
mai 1650). Peste ani (1686–1688), Gabriel şi Ştefan Josika junior au fost delegaţi în
Dietele ardelene93. În acest răstimp, fiecare dintre ei a îndeplinit şi câteva misiuni
diplomatice. Ştefan a început corespondenţa cu serdarul Ahmed Paşa din Seghedin,
primind instrucţiuni pentru cele ce avea să negocieze cu demnitarul otoman (28 mai–
16 iunie 1686) 94 . Gabriel a fost desemnat „legatus Hungarorum
Transsilvaniensium” la Poartă, itinerariul său fiind cunoscut din corespondenţa
expediată: Vârşeţ (15 sept.) – Sofia (13 oct.) – Istanbul (20 nov.–9 dec. 1687)95.
Indiscutabil, misiunea ambasadei din care făcea parte a fost importantă, pentru că
tocmai în acea perioadă stăpânirea habsburgică s-a substituit efectiv cum timore et
cum amore celei otomane. Gabriel Josika a ocupat şi alte demnităţi importante:
judecător (itélőmester) şi unul din preşedinţii (ülnökeinek) Tablei regeşti (1690–
1694), apoi socotitor de impozite (stationalis inspector) al scaunului Arieş.96.
Membrii familiei s-au remarcat şi în funcţiile de la nivelul comitatului Severin şi
districtului Caransebeş: viceban, comite, vicecomite, castelan şi jude al nobililor. În
postura de oficiali, nobilii Josika au îndeplinit sarcini diverse: au adeverit tranzacţii
imobiliare (cedarea „sfertului fetei”: 1588, schimburi: 1641), oprelişti (1641)97 şi
N. Bălcescu, op. cit., p. 203, 205 (Cartea III, cap. XXVII şi XXIX). În testamentul său,
Josika îl iartă pe S. Bathori „care m-a robit pentru slujba mea cinstită”.
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declaraţii în procese (1589–1590), iar la porunca princiară, au mustrat nobilii abuzivi
(1612), au cercetat şi rezolvat tulburări de posesie (1636). Familia Josika a dat şi
trei primari caransebeşeni, atestaţi cu ocazia verificării fondurilor oraşului (1594) sau
a eliberării unor adeverinţe (1597, 1604).
Persoanele din familie s-au implicat în viaţa societăţii locale şi prin alte forme.
La 6 iunie 1599, Francisc Josika a participat la redactarea testamentului Elisabetei
Simon, iar în martie 1603, alături de Nicolae Josika şi de alţi nobili, el s-a opus
predării oraşului Caransebeş în faţa trupelor lui Moise Szekély. Peste ani, la 25
noiembrie 1655, în casa lui Farkas Josika din Caransebeş s-au consemnat depoziţiile
a 59 de martori cu privire la drepturile de stăpânire a unor particulari98.
În paralel, familia s-a afirmat şi în regiunea Hunedoarei, unde deţinea numeroase
proprietăţi. În iulie 1685, Gabriel Josika se număra printre fruntaşii comitatului99, iar
la Deva, ruda sa, Francisc, a ocupat funcţia de jude al Curţii (1691). De la aceste
demnităţi a pornit un cursus honorum remarcabil, care a asigurat familiei o poziţie
privilegiată în secolele următoare.
Aspectele confesionale şi culturale rămân destul de obscure. Dintr-o scrisoare
a regelui Ştefan Báthori către vărul său Andrei (sept. 1586) reiese că Ştefan Josika şi
Francisc Forgach studiau la Roma, motiv pentru care urmau să primească 300 de
ducaţi. Acest aspect transpare şi din câteva însemnări ale iezuiţilor (1589), care îl
arată pe Josika „scolare di collegio Romano” şi „buono catholico”100. Bănăţeanul
a participat alături de principele Báthori la furtunoasa Dietă de la Mediaş (8–23 dec.
1588), unde s-a hotărât alungarea iezuiţilor101. A fost şi persoana de încredere a
cardinalului Andrei Báthori, pe care l-a slujit încă de tânăr102. Pentru credinţa sa,
Fr. Pesty, Krassö, IV, p. 224-225 (1599); Szamosközi, în MHH. Scriptores, XXIX, p. 11
(1603); Magyar Országos Levéltár, P291: Gámán család, 1 tétel, f. 80-81 (1655).
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Josika a fost învestit cavaler de papa Clement VIII (4 martie 1592)103. Bănăţeanul a
continuat corespondenţa cu Sf. Părinte căruia i s-a declarat supus servitor (9 iulie
1592)104. Sunt dovezi suficiente, pentru a certifica ataşamentul lui Ştefan Josika (implicit
şi al rudelor sale apropiate: tată, copii, fraţi) faţă de confesiunea catolică. Peste un
secol, Gabriel Josika a fost printre ultimii membri ai familiei care mărturisea această
credinţă105. Pe parcursul secolului al XVII-lea, cel mai probabil în deceniile când
familia s-a retras pe posesiunile hunedorene datorită ocupaţiei otomane a Banatului,
nobilii Josika s-au orientat către curentele reformate. Convertirea a fost destul de
amplă, deoarece după anul 1700, familia Josika putea fi enumerată printre neamurile
de magnaţi care aderaseră la Biserica reformată106.
Din coroborarea informaţiilor prezentate anterior reiese că Ştefan Josika a
fost o persoană foarte instruită, care utiliza fluent limbile latină, maghiară, română,
posibil şi italiană. A trăit mulţi ani într-un mediu cultural rafinat, cunoscând valorile
Renaşterii în centre ca Roma, Florenţa, Pisa şi Praga. Totodată, s-a adaptat unei
lumi în care eticheta şi manierele alese ascundeau intrigi periculoase. De o educaţie
aleasă au beneficiat şi urmaşii săi, aceasta fiind dovedită cu ocazia soliilor la Istanbul,
sau a îndeplinirii diverselor probleme administrative, în cursul cărora numeroase acte
erau redactate şi semnate manu propria107. În plus, administrarea eficientă a vastelor
proprietăţi şi apărarea drepturilor au impus nobililor Josika să-şi însuşească cunoştinţe
solide de gramatică, matematică, drept, chiar şi de retorică.
Intrată târziu în rândurile elitei nobiliare bănăţene, familia românească Iojică/
Josika a avut o ascensiune rapidă la nivelul comitatului Severin şi al principatului
Transilvaniei. La clădirea acestei prestanţe au contribuit averea, funcţiile, alianţele
matrimoniale cu alte neamuri nobile şi abilitatea membrilor familiei. După cucerirea
otomană a Banatului montan, nobilii Josika s-au stabilit în comitatul Hunedoara unde
A. Veress, Documente, III, p. 280-281: “L’ambasciator di Transilvania venne qui giŕ
pochi giorni per le poste, per basciar i piedi al Papa, dal quale fu martedě creato Cavaliere,
alla presenza di buon numero di Cardinali chiamati dalla Santitŕ Sua per honorarlo”.
104
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DANIC, fond Microfilme Vatican, r. 79, c. 288 (original la Archivio Segreto Vaticano, Fondo
Borghese, serie III, vol. 124B, p. 18).
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aveau numeroase posesiuni108. De acum, familia îşi pierde caracterul românesc, dar
rămâne cu un statut privilegiat, dovadă că la 1687 şi 1697 aceasta figurează în topul
neamurilor ardelene ilustre: Kémény, Bethlen, Teleki, Banffi, Haller, Kornis, Barcsai,
Kendefi, Rhedei, Măcicaş109. În secolele următoare, familia a dat Transilvaniei şi alte
personalităţi, precum Ioan Josika (preşedintele guvernului între 1822–1834) şi Samuel
Josika (cancelar aulic la 1844–1848), dovedind astfel o remarcabilă longevitate şi
vitalitate.

Pentru stăpânirile hunedorene ale familiei la 1792, v. Koncz József, Benkö József
Hunyadmegyéröl, în HTRTE, XII, 1901, p. 67-69.
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DIE FAMILIE DER ADLIGEN JOSIKA IM 16.-17. JAHRHUNDERT
Zusammenfassung
Im Mittelalter hat das Banat einen bedeutenden Adel (magna nobilitas) gehabt
und Karansebesch wurde schon im Jahre 1583 als eine Adelsresidenz (rezidenza de
nobili) gekennzeichnet. Im Rahmen dieser Elite hat die Familie Josika einen
besonderen Platz gehabt. Die Entwicklung der Familie Josika kann urkundlich nur
ab dem 16. Jahrhundert verfolgt werden. Für die Zeitspanne 1559-1699 gibt es
Beweise über das Leben von 29 Personen (unter denen 22 Männer), die 5-6
Generationen umfassen. Durch Verschwägerungen mit anderen Adelsfamilien aus
dem Banat (Fiat, Gârleşteanu, Măcicaş) und aus Siebenbürgen (Bathori, Barcsai,
Rhedei und Teleki) ist es den Adligen der Familie Josika gelungen, ihr Vermögen und
soziales Ansehen zu festigen.
Im Laufe von zwei Jahrhunderten ist es dieser Familie gelungen auf verschiedene
Arten etwa 110 Landgüter, Landhäuser, Gärten und Schlösser in den Gespanschaften
Severin, Hunedoara (Hunyad), Arad zu beherrschen. Es kamen noch zahlreiche
Besitztümer in den Städten Karansebesch und Weißenburg/Alba Iulia hinzu. Es sind
wichtige von der Zentralautorität gewährte Vorrechte hinzugekommen. Nach dem
Jahr 1658 wurden alle Landgüter aus dem Banat von den Osmanen besetzt, so dass
die Familie nur mit den Dörfer aus Hunyad blieb.
Die Mitglieder der Familie haben sehr wichtige Ehrenämter und Stellungen
innegehabt, sowohl auf der Lokalebene der Stadt Karansebesch und im Komitat
Severin, als auch in der Zentralverwaltung von Siebenbürgen: Kanzler, Hofmarschall,
Vizebane, Obergespane, Untergespane, Bürgermeister, Geschworene, Botschafter,
Schlossheren, Hofrichter und Schiedrichter. Stephan Josika ist der Kanzler und der
Berater des Fürsten Sigismund Bathori geworden. Viele Personen haben bewiesen,
dass sie einen hohen Ausbildungsgrad haben. Stephan Josika hat an der
Jesuitenuniversität Collegio Romano studiert und hat mit dem Papst Clement VIII
im Briefverkehr gestanden.
Der Einfluss und das soziale Ansehen der Adligen Josika bewahrten sich
auch nach dem Jahr 1700, als die Familie die Banater Gegend verließ. In den 18.19. Jahrhunderten haben die Adligen Josika zu den Magnaten von Siebenbürgen
gezählt.

