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CUVÂNT ÎNAINTE 

Nu poate fi o simplă coincidență – fiindcă: ce anume poate însemna 
„coincidență” în tentativa istoricului de a înțelege trecutul?! – faptul că 
vremea regilor maghiari din dinastia de Anjou a fost și epoca elanurilor 
de întemeiere statală ale românilor. Cele izbutite se cunosc: Valahia și 
Moldova. Dar nu se pot trece cu vederea nici „neliniștile” din Banat și 
din Maramureș, unele mai dramatice, altele de o anvergură mai greu de 
reconstituit în ansamblul ei. Se pregătea „Marea Ruptură” românească 
medievală, cea care urma să ducă la nașterea a două state diferite, în 
decursul aceluiași secol, și cea care în alte părți – Maramureș și Banat 
– eșua, ducând la continuarea și accentuarea stăpânirii maghiare asupra 
regiunilor vizate. 

Ca un făcut, succesele în această direcție nu se leagă de momentul 
înlocuirii dinastiei Arpadiene cu cea angevină, când o inevitabilă 
instabilitate politică putea favoriza astfel de tentative cutezătoare. 
Lovituri decisive date dominației maghiare la sud și la răsărit de Carpați 
s‑au înregistrat în plină apoteoză a guvernării lui Carol Robert de Anjou, 
în 1330, și, respectiv, a fiului acestuia, Ludovic, în 1359–1365. În Banat, 
însă, dinamicile adverse politicii suveranului maghiar s‑au înregistrat în 
1366, după cum, în Maramureș, mai vechile conflicte, din anii 20–40 ai 
sec. al XIV‑lea, ținute într‑un relativ echilibru în timpul vieții lui Carol 
Robert (1308–1342), au răbufnit, iremediabil, odată cu cristalizarea noii 
linii politice a succesorului, regele Ludovic (1342–1382). 

Pentru a se ajunge aici devine tot mai clar că au trebuit să existe 
condiții diverse: sociale, precum destrămarea vechilor reguli de promovare 
socială și apariția tot mai marcată a noilor trepte nobiliare printre 
români; condiții militare, probabil legate de unele eforturi ale forțelor 
tătaro‑mongole din regiune de a păstra controlul asupra zonei; condiții 
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politice, anume preponderența politică a membrilor familiei Lackfy la 
curtea lui Ludovic de Anjou și preferința lor pentru o politică agresivă1 
și de rezistența înverșunată a unora dintre elitele românești din diferite 
zone de dominație maghiară, respectiv maghiaro‑tătară (cele de la sud 
și răsărit de Carpați) față de procesul integrativ al zonelor lor în Regatul 
Maghiar; condiții militare, adică o balanță a puterilor regionale și o 
competiție între acestea, precum și între autonomiile mai mult sau mai 
puțin integrate în Ungaria medievală, care să fie suficient de echilibrate 
pentru a permite tentativele de confruntare și de desprindere, respectiv 
de alipire mai fermă, a acestora; condiții religioase, caracterizate atât de 
diversitatea confesională, cât și de abolirea toleranței și prigonirea unei 
religii de către alta. Mai este vorba și despre alte tipuri de condiționări: 
raporturile între grupuri, precum cel dintre baroni și mica nobilime 
zonală; raporturi inter‑personale, cum sunt cele dintre cnezii giuleșteni 
și cei din tabăra lui Bogdan din Cuhea, ori cele dintre cnezii din Bedeu 
ori de Giulești și suveran. Toate acestea, și altele încă, merită scrutări 
atente, reluări din diverse perspective, relecturi și explorări documentare 
noi, atenție față de orice apare nou în domeniu. De pe acum se dezvăluie 
complexități pasionante, o lume deloc naivă, încordată și situată într‑un 
nod tensional de stabilire a realităților curente; o dinamică specifică 
în care, deloc absent, elementul lingvistic, cultural și etnic joacă un rol 
printre celelalte. Exagerat în trecut, atât de istoriografia maghiară, cât 
și de cea românească, factorul identitar etnic poate fi mai bine înțeles 
numai prin includerea lui în constelația aspectelor sociale, confesionale 
și chiar economice, câtă vreme pozițiile privilegiate atrăgeau după 
ele o putere privilegiată, o forță economică subordonată care devenea 
preponderentă în anumite cadre, un mod de viață mai sigur, mai înlesnit 
și conform unei stratificări societale tipice. 

Urmând tentativei de desprindere din timpul regelui Ladislau 
al IV‑lea Cumanul, condusă de voievodul Litovoi și de fratele lui 
Bărbat, ca și descălecatului sud‑carpatin situat de cronici în 1291, șirul 
de tentative de ieșire din orbita puterii maghiare al unor formațiuni 
politice românești a cunoscut apogeul și două succese majore către 
mijlocul sec. al XIV‑lea, aducând pe scena politică a acelui veac două 

1  Pál Engel, Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale, 895–1526, Cluj‑Napoca, 
Ed. Mega, 2006, pp. 210–211. 
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state noi: Valahia și Moldova. Fără o pătură suprapusă compatibilă cu 
cea maghiară sub raportul pregătirii militare și a concepțiilor politice, 
acest lucru nu s‑ar fi petrecut ori nu ar fi cunoscut succesul. 

Textele care urmează au fost, în parte, publicate, în 2001, în volumul 
Arpadieni, Angevini și români. Între timp însă ele s‑au îmbogățit și celor 
deja cunoscute li s‑au adăugat altele noi. Ceea ce a rezultat a fost astfel 
un volum care se dovedește nou. Cercetările problematicii prezente în 
paginile care urmează trebuie însă negreșit să continue. 

Cluj‑Napoca, martie 2013


