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Abstract. This paper analyses some instances of collective actions involving the community of 
Transylvanian nobles in the period 1367–1369. The Transylvanian nobles earned eight collective 
privileges between 1324 and 1366, but their activities after 1366 have not yet been included in 
analyses of regional identity. This article focuses on the significance of the royal mandate addressed to 
Transylvanian officials on 12 March 1367, a royal letter dated 15 December 1367 requiring the 
nobility to prepare for war and, finally, an agreement between the community of nobles and Bishop 
Demetrius. A couple of smaller examples of interventions made to King Louis I by the community 
of nobles on behalf of some of their members are discussed as manifestations of regional identity.  
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În anul 2011, pe când era în plină desfăşurare proiectul de cercetare 

colaborativă intitulat „Cuius Regio: An analysis of the cohesive and disruptive 
forces destining the attachment of (groups of) people to and the cohesion 
witin regions as a historical phenomenon”, am examinat subiectul acţiunilor 
colective ale nobililor ardeleni într-un studiu care s-a concentrat asupra 
privilegiilor de stare obţinute de acest grup între anii 1324 şi 1366, ca indicii 
ale manifestării componentei factuală sau instrumentală, a identităţii 
regionale1. După finalizarea proiectului menţionat, din anul 2015 am 
continuat să examinez activităţile colective ale nobilimii ardelene până în a 
doua jumătate a secolului al XV-lea2. Al treilea studiu dedicat acestui subiect 
s-a concentrat asupra unor documente dobândite sau privitoare la obştea 
nobililor transilvăneni din intervalul cronologic 1380-14043. Dacă în studiul 
publicat în anul 2011 am descris şi am analizat un număr de opt astfel de acte, 
încheind cu obţinerea privilegiului din 28 iunie 1366, completarea acestora cu 

                                                      
 Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului finanţat de Croatian Science 
Foundation, IP-2019-04-9315 (Angevin Archiregnum in East Central and Southeastern 
Europe in the 14th Century: View from the Periphery). 
 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; e-mail: cosminpg@uab.ro. 
1 Popa-Gorjanu 2011, p. 70-96; Popa-Gorjanu 2012, p. 42; pentru definiţiile identităţii 
regionale, vezi Paasi 2002, p. 139-141. Există trei componente ale identităţii regionale: cea 
cognitivă, cea afectivă şi cea factuală sau instrumentală. Cea din urmă se referă la acţiunile 
specifice sau la folosirea regiunii ca mijloc de raliere în atingerea unor scopuri specifice.  
2 Popa-Gorjanu 2015, p. 301-313; Popa-Gorjanu 2016; Popa-Gorjanu 2017, p. 173-185. 
3 Popa-Gorjanu 2015, p. 301-313.  
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alte informaţii este necesară în vederea conturării unui tablou cât mai 
cuprinzător, incluzând detaliile oferite de mandatul regelui emis în 12 martie 
1367, scrisoarea regală de mobilizare adresată nobililor ardeleni, la 15 
decembrie 1367, şi înţelegerea dintre obştea nobililor ardeleni şi episcopul 
Dumitru, cu privire la încasarea dijmei, de la 9 noiembrie 1369. 

Porunca regală din 12 martie 1367, de care mă voi ocupa mai întâi, a 
fost emisă la mai puţin de un an de la acordarea privilegiului solemn din 28 
iunie 13664. Pe lângă stabilirea procedurii de judecată de urmat pentru 
condamnarea şi executarea celor acuzaţi de furt şi tâlhărie, în cadrul 
privilegiului respectiv au fost confirmate şi alte drepturi obţinute de nobilimea 
ardeleană în cursul deceniilor anterioare sau chiar dintre cele acordate de 
Ludovic nobilimii din Ungaria în anul 1351. Nu intenţionez să reiau analiza 
drepturilor menţionate în acest privilegiu, dar câteva observaţii sunt utile. 
Primul punct al privilegiului din 1366 oferea nobililor calea juridică de 
condamnare a celor acuzaţi de furt sau tâlhărie, ori de altă infracţiune publică, 
în cazul nobililor cu încuviinţarea (approbatione) a cincizeci de nobili, sau cu 
mărturia (atestatione) a cincizeci de oameni de rând (homines ignobiles), dacă 
acuzatul nu era nobil5. Procedura de acuzare prin jurământ de către mai mulţi 
inşi fusese abrogată prin articolul VI al Bulei de Aur a nobilimii din anul 12226. 
Bula de Aur fusese confirmată de regele Ludovic la 11 decembrie 1351, cu 
tot cu articolul VI, de aceea procedura de urmat în condamnarea celor 
învinovăţiţi de furturi sau tâlhărie era o cale excepţională, care permitea 
revenirea la acuzarea prin cojurători. Ceea ce atrage atenţia este concesia 
semnificativă făcută de monarh privind scutirea nobililor de la plata 
veniturilor cămării, darea merindelor şi slujba la oaste, împotriva voinţei lor, 
în schimbul datoriei beneficiarilor de a-i ajuta pe rege şi pe voievodul sau 

                                                      
4 DRH C 1991, p. 159-161. 
5 Ibidem, p. 159. „[...] igitur eisdem fidelibus nobilibus nostris et nostre terre Transiluane, ad 
exterminandum seu delendum in ipsa terra malefactores quarumlibet nacionum, signanter Olachorum, talem 
de plenitudine regie nostre potestatis et gracia speciali concessimus libertatem, quod quicumque homo in furto 
vel latrocinio aut alio criminali facto fuerit notorie inculpatus, quamvis non sit manifeste pro tunc, cum 
inculpatur, apprehensus, si erit nobilis, cum approbacione quinquaginta nobilium, si vero fuerit ignobilis, cum 
atestacione quinquaginta hominum ignobilium, iuridice interimi possit per partem adversam”. 
6 Bak et alii 1999, p. 33. „VI. Item populi coniurati in unum fures nominare non possint, sicut 
consueverant”; DIR C 1951, p. 190. „De asemenea, oamenii de rând, jurând împreună, nu vor 
putea învinui pe nimeni de hoţie, aşa cum a fost obiceiul”. Atât editorii colecţiei de legi ale 
regatului Ungariei, precum şi editorii colecţiei de documente privitoare la Transilvania, au 
indicat ca sursă a obiceiului respectiv articolul 4 din legea a doua a regelui Ladislau I. Într-
adevăr, articolul se referea la recurgerea la ordalie în cazul în care toţi locuitorii unui sat jurau 
unul după altul că un pârât era vinovat de hoţie. Dacă pârâtul se dovedea nevinovat, în urma 
procedurii ordaliei, atunci satul plătea o pensa preotului satului, dar dacă era vinovat, atunci 
averea lui era confiscată de rege, iar satului îi revenea a patra parte (Bak et alii 1999, p. 13).  
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vicevoievodul în funcţie la nimicirea necredincioşilor şi nesupuşilor din acele 
părţi7.  

Contextul emiterii privilegiului regal din 1366 a fost analizat de Maria 
Holban, Şerban Papacostea8 şi Ioan-Aurel Pop9. Maria Holban a indicat 
operaţiunile militare declanşate de regele Ludovic I în anul 1365, care s-au 
soldat cu ocuparea Vidinului şi crearea banatului Bulgariei, urmate, în 1366, 
de tensiunile dintre Vladislav Vlaicu şi regele angevin, care a rămas în 
Transilvania între lunile aprilie şi octombrie ale aceluiaşi an10. De asemenea, 
aceeaşi autoare a schiţat principalele obiective ale lui Ludovic I în acordarea 
privilegiului din 28 iunie 1366, în sensul unui târg, nobilii primeau 
încuviinţarea unei proceduri prin care să se îndrepte împotriva 
„răufăcătorilor”, în timp ce regele preciza că aştepta din partea lor ajutor în 
combaterea rebelilor din acele părţi, referindu-se la românii din Ţara 
Românească11. Şerban Papacostea propunea înţelegerea diplomei din 1366 în 
ansamblul acţiunilor regelui Ludovic I, ca parte a programului său politic, care 
viza supunerea celor două state româneşti extracarpatice12. Istoricul a 
identificat măsurile adoptate de rege, prin privilegiul respectiv, care aveau să 
cântărească în evoluţia ulterioară a elitelor româneşti din Transilvania, în 
esenţă, precizările legate de importanţa confirmării prin diplomă regală a 
stăpânirii cneziale (care făcea ca mărturia cnezului confirmat să aibă valoarea 
celei a unui nobil) şi prevederea conform căreia împricinaţii care deschideau 
acţiuni de recuperare a proprietăţilor, fără să aibă acte temeinice împotriva 
unor pârâţi care posedau astfel de acte, să poată deschide procese numai la 
curtea regală13. În ceea ce priveşte primul articol, legat de procedura de 
acuzare şi de condamnare a celor acuzaţi, Papacostea nu ezita să o numească 
„o formulă de represiune legalizată încredinţată nobilimii, pentru apărarea 
poziţiilor ei” şi „prima discriminare legală, după criteriul etnic, referitoare la 
români, cunoscută în istoria Transilvaniei”14. Consecinţele diplomei din 28 
iunie 1366 vor constitui, în continuare, un prilej de reflecţie, însă aici doresc 

                                                      
7 Pop 1997, p. 72; DRH C 1991, p. 160. „Ceterum, quia dictos nobiles et eorum possessiones a solucione 
lucri camere, victualium amministracione et exercituacione invitus facienda graciose duximus eximendos, igitur 
volumus ut hiidem nobiles teneantur et debeant nobis vel, in nostra persona, wayuode nostro Transiluano aut 
eius vicewayuode auxiliari ad conterendum seu destruendum nostros et sancte corone nostre illarum parcium 
infideles, contumaces et rebelles”; pentru cea mai recentă discuţie asupra acestui paragraf, vezi 
Diaconescu 2013, p. 81-82. 
8 Papacostea 1980, p. 17 
9 Pop 1997, p. 77-81. 
10 Holban 1956, p. 13-17. 
11 Ibidem, p. 17. 
12 Papacostea 1999, p. 91-92. 
13 Ibidem, p. 92.  
14 Ibidem, p. 93. 
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să explorez pasul următor în care nobilimea ardeleană a fost subiect al unui 
act regal.  

În 12 martie 1367, în numele regelui Ludovic I, se emitea o poruncă a 
palatinului întărită de consiliul baronilor, care punea în vedere tuturor 
autorităţilor ecleziastice şi laice, şi îndeosebi voievodului Transilvaniei aflat în 
funcţie, precum şi tuturor slujbaşilor, comiţilor, castelanilor, oraşelor şi satelor 
libere, respectarea libertăţilor şi privilegiilor nobililor din Transilvania, 
precum şi ale oamenilor de orice stare15. Deşi adresa este generală, cuprinzând 
toate categoriile de autorităţi, porunca este adresată în special voievodului 
nou-numit şi celui care va urma în dregătorie, aşa cum indică menţionarea în 
cadrul dispoziţiei a voinţei suveranului de respectare a tuturor drepturilor 
nobililor ardeleni de către voievod şi slujbaşii săi16. Preambulul este unul 
concis, prin care se arată voinţa monarhului de a-i păstra pe nobilii 
Transilvaniei şi pe oamenii de altă stare în toate „libertăţile, privilegiile, 
milostivirile, legile şi obiceiurile” lor, primite de la monarhii anteriori şi de la 
el, urmat de dispoziţie, porunca straşnică (firmo regio sub edicto precipientes 
mandamus) adresată autorităţilor ca să nu îndrăznească să-i supere, asuprească 
sau tulbure (molestare, agravare, perturbare) pe beneficiari, ci să le îngăduie să se 
bucure de aceleaşi libertăţi privilegiate de care au beneficiat până atunci. 
Mandatul se încheie cu menţionarea faptului că regele a poruncit şi 
porunceşte şi prin actul respectiv voievodului în funcţie (dar nenominalizat) 
de a-i proteja, apăra şi păstra pe nobili în drepturile lor împotriva oricui ar 
dori să le încalce acele privilegii. Aşadar, acest act denotă atenţia deosebită 
acordată de regele Ludovic I îndeplinirii cerinţelor nobililor transilvăneni cu 
privire la respectarea a ceea ce ei considerau drepturile şi privilegiile lor 
obţinute din vechime. Nu este vorba despre acordarea altor drepturi, ci de 
atenţionarea membrilor aparatului administrativ al voievodului cu privire la 
atitudinea şi îndatoririle lor faţă de acest grup. De ce a fost necesară o poruncă 
regală în acest sens, la mai puţin de un an de la acordarea privilegiului din 28 

                                                      
15 DRH C 1991, p. 330-331. 
16 Ibidem, p. 330-331. „Lodouicus, dei gracia, rex Hungarie, fidelibus suis, universis prelatis, baronibus 
et specialiter waiuode Transiluano nunc constituto et in futurum constituendo (...) volumus et fidelitati 
universitatis vestre, firmo regio sub edicto precipientes mandamus quatenus predictos nobiles et alios quslibet 
in predictis partibus Transiluanis, ut prefertur, existentes, contra formam predicte prerogative libertatis eorum, 
per nos et per predictos progenitores nostros eis date et concesse, in nullo modo molestare, agravare et 
quovismodo perturbare presumpmatis sed ipsos et quemlibet ipsorum in eisdem privilegiatis ipsorum 
libertatibus, quibus hactenus perstiterunt, pacifice itu, frui et gaudere permittatis; alioquin commisimus et ex 
nunc committimus predicto wayuode nostro, ut eosdem, contra quoslibet in debite molestare attemptantes, in 
eorum iuribus ac libertatibus protegat, defendat et conservet, nostra regia auctoritate presentibus sibi tradita 
et commissa mediante”. 
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iunie 1366? Răspunsul comportă interpretări diferite, mai mult sau mai puţin 
plauzibile17.  

Textul nu conţine niciun indiciu referitor la vreun nobil transilvănean 
care ar fi solicitat emiterea unui astfel de document, de aceea explicaţia cea 
mai plauzibilă pare să fie legată de schimbarea recentă a voievodului. Dionisie 
Lackfi deţinuse demnitatea de voievod din anul 1359 şi până la 3 martie 1367, 
pentru ca, din 25 martie, fratele său, Nicolae Lackfi, să fie atestat în funcţia 
de voievod al Transilvaniei18. Numirea celui de pe urmă s-a petrecut însă 
foarte rapid, după moartea lui Dionisie, înainte de 10 martie 1367, când a avut 
loc o judecată la care Nicolae Lackfi a participat ca voievod19. Aşadar, porunca 
regală, promovată de palatin în cadrul consiliului regal şi supusă „chibzuinţei” 
baronilor, era probabil justificată de numirea noului voievod, în condiţiile în 
care regele a dorit să-i pună în vedere conduita de urmat faţă de nobilii din 
Ardeal. Examinarea aprofundată a acestei porunci regale către oficialii din 
Transilvania este de discutat într-un studiu viitor despre mecanismele 
guvernării în perioada angevină. 

În iunie 1366, unele drepturi mai vechi şi altele mai noi fuseseră 
confirmate sau concedate obştii nobililor ardeleni de către monarh, în 
schimbul acceptării de către aceştia a obligaţiei de a sprijini militar eforturile 
lui Ludovic de supunere a celor două principate de la sudul şi răsăritul 
Transilvaniei. De ce a fost nevoie de emiterea prin consiliul regal a acestui 
mandat din 1367? Familia Lackfi a rămas strâns legată de regele Ludovic pe 

                                                      
17 Holban 1962, p. 342-343. Maria Holban a sesizat legătura dintre privilegiul din 28 iunie 
1366, porunca din 12 martie 1367 şi scrisoarea de pregătire la oaste din 15 decembrie 1367, 
dar nu a dezvoltat analiza.  
18 Engel 1996, p. 12; Francisc Pall arată că voievodul Dionisie Lackfi ar fi fost menţionat în 
funcţie până la 30 ianuarie 1367, în timp ce prima atestare a lui Nicolae Lackfi ca voievod ar 
fi din 12 martie 1367 (Pall 1956, p. 502).  
19 EO 2014, p. 247-248; Jakó 1993, p. 38. Zsigmond Jakó afirma că „În vremurile mai vechi, 
voievodul nou numit va fi primit instrucţiuni verbale din partea însuşi a suveranului sau a 
sfatului regelui”, ceea ce este plauzibil, dar putem să reţinem că la numirea lui Nicolae Lackfi 
în 1367, cu privire la drepturile nobililor ardeleni, el a primit chiar un mandat scris, susţinut 
de palatin şi chibzuit de baroni. Exemplele de la mijlocul secolului al XVI-lea, extrase din 
diplomele de numire ale lui Andrei Báthory, Francisc Kendy şi Ştefan Dobo, sunt ilustrative 
pentru practica epocii respective, având o anumită importanţă în luminarea şi înţelegerea 
funcţionării aparatului instituţional al puterii, dar fără a putea suplini absenţa datelor din 
perioada anterioară. Informarea supuşilor cu privire la numirea unui nou însărcinat regal, se 
întâlneşte şi în prima jumătate a secolului al XIV-lea, chiar la niveluri sociale de rang inferior, 
cum este cazul scrisorii regelui Carol Robert către locuitorii din satele cnezului Baciu, din 
zona Banatului, care a fost deposedat de satele respective în favoarea lui Ladislau Himfi, în 
anul 1320 (vezi Popa-Gorjanu 2019, p. 49, nota 79). Aşadar, informarea în scris cu privire la 
numirea unui nou dregător regal se poate să se fi practicat chiar din primele decenii ale 
secolului al XIV-lea.  
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parcursul domniei lui20. Faptul că dintre cei cinci fii ai fostului voievod al 
Transilvaniei, din perioada 1344-1350, Ştefan Lackfi, căruia între 1356 şi 
1359, i-a urmat în aceeaşi funcţie fratele său, Andrei, trei au primit această 
demnitate succesiv, arată pe de-o parte relaţia specială dintre monarh şi 
membrii familiei respective, dar, pe de altă parte, ridică întrebări despre 
motivele care l-au determinat pe rege să iniţieze această poruncă. În absenţa 
altor indicii, explicaţia nu poate fi decât ipotetică, fiind legată de posibile 
abuzuri sau de tendinţe de încălcare a privilegiilor nobililor de către aparatul 
administrativ al voievodului, care ar fi putut crea nemulţumiri celor vătămaţi21. 
Aşa cum am menţionat, regele acordase în iunie 1366 o serie de avantaje 
nobililor ardeleni în schimbul acceptării de către aceştia a obligaţiei de a-i 
acorda sprijin împotriva adversarilor săi. În martie 1367, la numirea în funcţie 
a noului voievod, conduita de urmat în relaţiile cu nobilii era cea de respectare 
cât mai strictă a tuturor drepturilor acordate cu mai puţin de un an înainte.  

În istoriografia românească a fost discutată problema atribuţiilor 
voievozilor în privinţa dreptului lor de acordare de donaţii funciare. 
Sigismund Jakó a prezentat, într-un studiu publicat în limba maghiară din anii 
1980, tradus apoi în română în deceniul următor, informaţiile izvoarelor şi 
interpretarea acestora22. Criticând preocuparea preponderentă în istoriografia 
românească faţă de originea instituţiei voievodatului, Jakó atrăgea atenţia 
asupra necesităţii cercetării materialului documentar, în vederea reconstituirii 
funcţionării aparatului puterii în perioada medievală, ca o misiune a studiilor 
de istorie medievală. Această direcţie a fost ulterior explorată de András 
Kovács în studiile sale de prosopografie medievală ardeleană, inclusiv cu 
privire la voievozii Transilvaniei din secolul al XIV-lea. Aceste studii 
constituie repere ale reconstituirii dezvoltării instituţiilor administrative şi 
guvernamentale din perioada medievală, dar, în acelaşi timp, oferă şi 
posibilitatea de a estima limitele cunoaşterii raporturilor dintre stările ardelene 
şi însărcinaţii de rang înalt ai regelui.  

Descrierile realizate de András Kovács ilustrează identificarea 
voievozilor dintre anii 1344 şi 1359, în funcţie de datele păstrate, cu privire la 
origine, stare materială, perioada de deţinere a funcţiei, prezenţa efectivă în 
Transilvania, relaţiile cu familiarii lor locali sau veniţi cu ei din regiunile de 
baştină, numiţi ca vicevoievozi. Prezenţa voievozilor în Transilvania a fost 
atestată în perioadele în care, din însărcinarea monarhului, aceştia convocau 

                                                      
20 Hóman 1938, p. 446-447. Despre voievozii din familia Lackfi, vezi Kovács 2011, passim.  
21 Popa-Gorjanu 2015, p. 302-303. În 1381, neînţelegerile dintre voievodul Ladislau de 
Losonc şi oficialii săi, pe de-o parte, şi nobilii ardeleni, de cealaltă parte, au necesitat trimiterea 
de către rege a capelanului regelui, Ioan, şi a cavalerului curţii, Mihail Bubal, pentru rezolvarea 
acestora.  
22 Jakó 1993, p. 35-36. 
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congregaţiile nobilimii sau ale celor trei stări, ori atunci când regele organiza 
acţiuni militare împotriva Ţării Româneşti sau a Moldovei. Acesta era chiar 
contextul perioadei 1366-1370, când politica externă a lui Ludovic I era 
orientată spre expansiunea către principatele româneşti. 

Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm şi destinul ulterior al acestui 
mandat, care s-a păstrat în arhiva capitlului din Alba Iulia, până când, potrivit 
unei solicitări oficiale, a fost transumptat într-o copie autentică de arhivarii 
capitlului în anul 178623. Întrebarea este dacă acest document a circulat de la 
emitent la cei care urmau să-l citească, voievod, vicevoievod şi oficiali, prin 
iniţiativa autorităţii regale, ori a fost predat obştii nobililor. Nu avem date care 
să ne ajute să dăm un răspuns. Logic ar fi fost ca porunca regală să ajungă la 
cunoştinţa oficialilor enumeraţi. În martie 1367, palatinul în funcţie era 
Nicolae Kont, cel care avea să fie schimbat, o lună mai târziu, cu Ladislau de 
Oppeln24. Dintre baronii aflaţi în funcţie la data respectivă, se numărau Ştefan 
Bebek, ca jude regal, Nicolae Szécsi, ca ban al Slavoniei, Kónya Szécsi, ca ban 
al Croaţiei şi Dalmaţiei, Nicolae de Gara, în calitate de ban de Maciova, 
Benedict Himfi, cu funcţia ban al Bulgariei, marele vistiernic Ioan Zsámboki, 
marele comis Emeric Lackfi, marele paharnic Petru Cudar, marele stolnic 
Pavel Liszkói, marele uşier Ioan Gönyűi. Motivul emiterii poruncii prin 
intermediul palatinului şi al consiliului baronilor poate să fi fost, aşadar, 
numirea noului voievod. Dacă admitem că voievodul lua parte la şedinţele 
consiliului regal, atunci putem presupune că actul regal îi era cunoscut, dar nu 
este clar dacă tot voievodul va fi păstrat acest act până la intrarea sa în arhiva 
capitlului din Alba Iulia. Rămân astfel întrebări legate de modul de transmitere 
a poruncii regale destinatarilor, precum şi de aducerea sa la cunoştinţa 
beneficiarilor.  

În ce măsură nobilii ardeleni au ştiut de emiterea mandatului respectiv 
ori au solicitat chiar ei regelui să aducă în atenţia noului voievod şi a oficialilor 
problema respectării privilegiilor lor, nu poate fi stabilit fără alte date 
suplimentare. Că în lunile precedente au venit la curtea regală nobili ardeleni 
cu diferite scopuri, legate de interesele lor private, poate fi demonstrat prin 
examinarea documentelor păstrate din lunile ianuarie şi februarie 1367. La 30 
ianuarie 1367, comitele Iacob, fiul lui Iacob, fiul lui Apa de Beclean, primea, 
din partea regelui Ludovic, confirmarea unor acte mai vechi care atestau 
hotărnicirea moşiilor Mălâncrav, Criş, Beşa, Felţa, Roandola şi Noul, 
aparţinând familiei sale, şi tot el solicita confirmarea unor acte referitoare la 
moşia Epyndorf, pe seama lui Melchior, fiul lui Martin25. Cu o zi mai înainte, 

                                                      
23 Atât documentul original, cât şi copia din anul 1785, se păstrează la Arhivele Naţionale ale 
Ungariei din Budapesta, sub cota Dl. 30697. 
24 Engel 1996, p. 3-4. 
25 DRH C 1991, p. 318-322. 
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în 29 ianuarie 1367, regele confirmase şi întărise cu pecetea nouă actele mai 
vechi de danie şi punere în stăpânirea moşiei Cristur, a vicecomisului Mihail, 
fiul lui Blasiu26. Tot în primele luni ale anului 1367, au mai fost emise 
poruncile de hotărnicire a pământurilor de lângă Someşul Mic şi punerea în 
stăpânirea lor a locuitorilor din Dej şi Ocna Dejului27. De asemenea, tot în 
acelaşi interval, regele poruncise din nou ca satul din vârful dealului, din 
pădurea Feleac, să intre sub jurisdicţia oraşului Cluj28. Dar aceste prezenţe ale 
unor nobili din Ardeal la curtea regală nu trădează vreo acţiune colectivă sau 
vreo plângere a comunităţii nobililor. De aceea interpretarea acestui mandat 
regal se poate lega de numirea în funcţie a lui Nicolae Lackfi, căruia, aşa cum 
menţionează în textul mandatului, regele îi poruncise, probabil prin viu grai, 
şi îi poruncea şi prin acel document scris, să-i ocrotească pe nobilii ardeleni29.  

Relaţia specială dintre regele Ludovic şi obştea nobililor ardeleni, în 
contextul planurilor militare ale monarhului, este evidenţiată şi prin alt 
document, porunca scrisă trimisă de monarh în 15 decembrie 1367, prin care 
solicita nobililor să înceapă pregătirile în vederea unei campanii militare30. 
Regele punea în vedere nobililor din Transilvania să pregătească cele necesare 
de mers la război, în aşa fel încât să fie gata să i se alăture şi să-l urmeze de 
îndată ce aveau să fie anunţaţi printr-un trimis al său şi în scris31. Monarhul le 
amintea nobililor nu numai de îndatorirea lor de credinţă faţă de rege, ci şi de 
faptul că îndeplinise cerinţele şi dorinţele nobililor, aşa cum acestea fuseseră 
exprimate32. Această precizare din cadrul scrisorii regale se află în 
continuitatea privilegiului din 1366 şi a mandatului discutat mai sus, din 12 
martie 1367, ilustrând rolul nobililor în planurile de acţiune militară ale 
monarhului. Acordarea de privilegii, sau satisfacerea doleanţelor nobilimii în 

                                                      
26 Ibidem, p. 315-318. 
27 Ibidem, p. 326. 
28 Ibidem, p. 315-316. 
29 Ibidem, p. 331. „[...] alioquin commisimus et ex nunc committimus predicto wayuode nostro [...]”. 
30 Ibidem, p. 442. 
31 Ibidem, p. 422. „Ludovicus, [...] fidelibus suis universis, singulis, nobilibus et possessionatis hominibus, 
in partibus Transiluanis constitutis et existentibus [...]. Fidelitatem universitatis vestre attente requirimus, 
nichilominus vobis et cuilibet vestrum firmo firmius regio edicimus sub precepto per presentes quatenus, statim 
habita presencium notocia universi vestrum universaliter et singuli singulariter adeo se equis, armis et aliis 
exercituum necessariis promptuare et munire studeat indilate, ut quam primum nos in brevi, sicut 
proposuimus, illuc in medium vestri, auctore domino, profiscemur, et vobis per nostrum nuncium et litteras 
intimaverimus, more exercituantium egredi et nobiscum iter arripere possitis [...]”. 
32 Ibidem. „Scitis namque et vestre evidenter constare potest universitati quod nos, hactenus omnem vestram 
voluntatem et beneplacitum adimplevimus, et adhuc facimus domino duce. Recommendatam itaque habemus 
vestram fidelitatem, propensius et recommissam, vosque benevolencia nostra regia et gracia speciali 
prosequentes in hac parte. Secus, sub nostre gravissime indigacionis pena, facere non ausuri”. Textul original 
se află la Arhivele Naţionale ale Ungariei din Budapesta, sub cota Dl. 73725, făcând parte din 
colecţia de documente a familiei Teleki, din Târgu Mureş.  
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anumite privinţe, a fost aşa cum au remarcat istoricii menţionaţi mai sus, 
rezultatul unei negocieri sau al unei înţelegeri între rege şi nobili. Fiind vorba 
despre acţiuni militare în afara graniţelor regatului, potrivit privilegiilor lor, 
nobilii nu erau obligaţi să îl însoţească pe rege33. Ei trebuiau să se mobilizeze 
la luptă numai în cazul unor atacuri ale unor forţe externe. În expediţiile peste 
hotarele regatului, nobilii îl însoţeau pe monarh cu condiţia să fie plătiţi, aşa 
cum se consemnase în Bula de Aur, din 1222. Având nevoie de forţele militare 
ale nobilimii din Transilvania, regele a oferit acestora recunoaşterea 
privilegiilor mai vechi, fiind dispus să le accepte diferitele cereri.  

La începutul lunii iunie a anului 136834, voievodul Nicolae Lackfi a ţinut 
congregaţia nobililor la Turda, ocazie cu care, potrivit unui mandat regal, toţi 
nobilii care deţineau vămi pe moşiile lor trebuiau să înfăţişeze actele lor 
doveditoare cu privire la acele drepturi. Nobilii din familia Gyerőfi de 
Dumbrava (Vasarhel/Oşorheiu, azi Dumbrava, jud. Cluj) nu au prezentat 
voievodului actele referitoare la vama de pe moşia lor, drept pentru care 
voievodul a confiscat, pe seama regelui, proprietatea respectivă35. Faptul în 
sine nu este interesant decât prin prisma reacţiei rapide şi a sprijinului primit 
de aceştia din partea obştii nobililor ardeleni, care au prezentat regelui cererea 
de revocare a confiscării şi de retrocedare a vămii şi moşiei către vechii 
stăpâni. Şi aceasta într-un interval scurt, de aproximativ o lună. Regele emitea 
la 11 iulie 1368, din Zvolen, porunca adresată voievodului Nicolae Lackfi, 
prin care îi solicita să cedeze vechilor stăpâni posesiunea respectivă. 
Reprezentanţii nobililor ardeleni au fost consemnaţi aici, fiind vorba despre 
Ladislau, zis Ceh de Rediu, şi de Ioan Botus36. Deşi neprezentarea actelor 
doveditoare a constituit un motiv întemeiat pentru ca voievodul să procedeze 
la confiscarea vămii şi a moşiei, reacţia nobililor ardeleni a fost nu numai 
foarte rapidă, dar se pare că şi eficientă. Cererea obştii nobililor de restituire 
a posesiunii confiscate, în vechile condiţii în care a fost stăpânită, a fost 

                                                      
33 Pentru o interpretare diferită, cu privire la percepţia graniţelor regatului faţă de Ţara 
Românească şi Moldova, vezi Diaconescu 2013, p. 81. 
34 Congregaţia a început la octavele sărbătorii Rusaliilor (Pentecostes), în 4 iunie, iar ultimul 
document emis în cadrul adunării a fost dat în ziua a douăsprezecea a adunării, la 15 iunie 
1368 (DRH C 1991, p. 521).  
35 Pentru o schiţă a genealogiei şi istoriei familiei nobililor Gyerőfi de Dumbrava, vezi 
Diaconescu 2013, p. 362-364. 
36 DRH C 1991, p. 530. „[...] nobiles de Wasarhel, videlicet filii Gyurev, filii Iacobi, filii Johannis, filii 
Nicolai et filii Kemyn, eorum instrumenta literalia super tributo, quod in eadem possessione sua Wasarhel 
vocata tenent, inibi, iuxta nostra commissionem mandatoriam, exhibere non potuissent, ob que et ob hoc 
magnificus vir Nicolaus, vaivoda noster Transsilvanus, dictam possessionem Wasarhel, simul cum dicto 
tributo in ipsa habito, ab ipsis nobilibus ad manus nostras occupaverit, tamen nos, ad instantem et humilem 
supplicationem fidelium nostrorum nobilium partis Transsilvane, pro nominibus ipsorum per Ladislaum 
dictus Cheh de Reöd et Joannem Botus, nuntios eorum [...] regia benignitate reddidimus et remisimus gratiose, 
more pristino possidendam”.  



Cosmin Popa-Gorjanu 

200 

încuviinţată din bunăvoinţa regelui, probabil şi ţinând seama de importanţa 
păstrării bunelor relaţii cu aceştia. Putem vedea în acest caz un exemplu de 
solidaritate de stare şi reacţie eficientă de apărare a intereselor membrilor 
stării.  

Într-adevăr, planurile de acţiune militară ale regelui au fost lansate în 
septembrie 1368, când voievodul Nicolae Lackfi şi vicevoievodul Petru de 
Iara, au condus o oaste alcătuită din cavaleri, nobili şi secui, care a intrat în 
Ţara Românească prin secuime37. Potrivit naraţiunii lui Ioan de Târnave, 
copiată în cronica lui Ioan Turoczi, oastea voievodului a trecut munţii şi a 
înaintat pe Valea Ialomiţei. Aceasta ar fi obţinut chiar o victorie împotriva 
oştii lui Vladislav Vlaicu, conduse de căpitanul Dragomir de Dâmboviţa, care 
ar fi fost obligat să se retragă, însă, ulterior, oastea ardeleană a fost înfrântă de 
mulţimea românilor care i-au atacat din munţi şi din păduri. Cronicarul a 
menţionat pieirea voievodului, a vicevoievodului şi a comitelui de Târnava şi 
a multor nobili de seamă. Cadavrul voievodului a fost recuperat cu mari 
eforturi şi, în cele din urmă, înmormântat în mânăstirea Sfintei Fecioare din 
Strigoniu. Se cunoaşte nominal pregătirea pentru participarea la campanie a 
unui nobil ardelean, Nicolae, fiul lui Ioan de Giula, care a avut nevoie de 80 
de florini, pe care i-a obţinut de la mama sa, prin zălogirea unor bunuri38. 

Dispariţia voievodului şi vicevoievodului în cursul campaniei din Ţara 
Românească a dus la încetarea emiterii de documente de către aceşti oficiali 

                                                      
37 Thurocz 1985, p. 181. „Item ipse rex personaliter per Bulgariam partes Transalpinas sacre corone 
subiectas invadens, ex alia parte ultra terram Siculorum cum valido exercitu ac nobilibus et Siculis partis 
Transsiluane transmisit Nicolaum wayuodam Transsiluanum cum Symone filio Mauritii et aliis ex 
potioribus militibus suis ad invadendum partes Transalpinas contra Laiik wayuodam partium predictarum 
regie maiestati rebellantem. Qui tunc circa Danubium cum magno exercitu ad impediendum ingressum 
exercitus domini regis ex opposito regni Bulgarie insidiando residebat. Qui quidem Nicolaus wayuoda cum 
exercitu predicto fluvium Jlumcza, ubi fortalitia et propugnacula erant per Olachos firmata, potenter 
expugnando pertransiens cum exercitu ipsius Laiik wayuode copioso, cuius capitaneus erat comes Dragmer 
Olachus castellanus eius de Domboiika, bello inchoato et certamine commissio victoriam obtinuit, et ipsum 
capitaneum multis interfectis in fugam convertit, sed postmodum incaute ulterius procedens inter indagines et 
veprium densitates ac passus strictissimos conclusus, per multitudinem Olachorum de silvis et montibus cum 
strennuo viro Petro suo vicewayuoda necnon Deseu dicto Was et Petro Rufo castellano de Kykyllewar, Petro 
et Ladislao Siculis viris bellicosis et aliis militibus potioribus extitit interfectus. Et, cum gentes Hungarorum 
de ipso exercitu terga vertissent, et se in fugam convertissent, in locis lutosis et paludosis, indaginosis conclusi 
multi ex eis per Olachos occisi extiterunt, et aliqui cum magno periculo personarum et rerum damno evaserunt, 
et funus eiusdem Nicolai wayuode cum magna pugna de manibus Olachorum ereptum in Hungariam 
attulerunt ad clastrum beate virginis in Strigonio tumulandum [...]”. 
38 DRH C 1991, p. 548. Actul de zălogire a fost emis de conventul Cluj-Mănăştur, în 16 
septembrie 1368: „[...] per eundem Nicolaum, filium Johannis, nobis propositum extitit pariter et relatum 
oraculo vive vocis quod, quia ipse in presentem exercitum contra Layconem versus partes Transalpinas iam 
inchoatum, unacum magnifico viro, domino Nicolao, woyuoda Transsiluano et comite de Zonuk, capitaneo 
scilicet eiusdem exercitus regalis, ac magistro Johanne dicto Lepes, castellano de Dewa, dominis suis, de 
necessario proficisci oporteret [...]”. 
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în toamna anului 1368 şi în iarna anului următor. Deşi din listele de demnitari, 
întocmite de Francisc Pall şi Pál Engel, se indică faptul că următorul voievod, 
Emeric Lackfi (fratele lui Nicolae Lackfi), este atestat în funcţie din 17 
februarie 1369, până la mijlocul aceluiaşi an, nu se păstrează izvoare care să 
ateste activităţile cancelariei voievodale sau vicevoievodale. Tribunalele 
prezidate de vicevoievod la Sântimbru îşi reiau activitatea din august şi 
septembrie 1369, pentru ca, abia la începutul lunii noiembrie 1369, voievodul 
să organizeze congregaţia nobililor de la Turda.  

În acest context, sunt înregistrate intervenţii, la rege, ale nobililor 
transilvăneni, în nume colectiv, pentru rezolvarea unor chestiuni punctuale. 
Astfel, la 27 mai 1369, regele Ludovic anula scrisorile de confirmare a 
dreptului de moştenire acordat Anei, fiica lui Dominic de Hărănglab. 
Documentul care atestă incidentul are multe lacune, dar exprimă limpede 
faptul că plângerea depusă de Iacob, fiul lui Mihail, fiul lui Pavel de Hărănglab, 
împotriva Anei, a fost susţinută de trimişii nobililor din Transilvania, magiştrii 
Bakoch, Iacob, Zekul şi Laurenţiu, zişi Chech, şi Ioan, fiul lui Laurenţiu39. La 
1 iulie 1369, regele Ludovic revenea asupra anulării scrisorii menţionate mai 
sus, la cererea obştii nobililor din Transilvania („ad devotam supplicacionem 
nobilium partis Transsiluane”), în momentul în care i s-au prezentat scrisori care 
atestau faptul că doamna Ana, fiica lui Dominic, fiul lui Beztur de Hărănglab 
şi văduvă a lui Ioan, fiul lui Blasiu de Ciufud, se înţelesese cu vărul ei, Mihail, 
fiul lui Pavel din Hărănglab, cu privire la părţile ei de moştenire din moşia 
părintească, anunţând că va judeca pricina la apropiata sa venire în Ardeal40. 
În aceeaşi zi, regele îl informa pe voievodul Emeric Lackfi despre derularea 
pricinii respective, poruncindu-i să păstreze pe doamna Ana în stăpânirea 
părţilor ei din moşia părintească, fără vreo ştirbire41. Pricina avea să ajungă 
înaintea vicevoievodului Ioan, la Sântimbru, în 22 septembrie 1369, care a 
amânat pronunţarea pentru viitoarea congregaţie a nobililor.  

În sfârşit, în 9 noiembrie 1369, în cursul congregaţiei generale a 
nobililor, convocate la Turda, Emeric Lackfi, voievodul Transilvaniei, 
consemna înţelegerea încheiată între obştea nobililor şi episcopul Dumitru, 
cu privire la încasarea dijmei episcopale. Actul încheiat în cadrul congregaţiei 
stărilor de la Turda cuprindea angajamentul nobililor de a nu se amesteca în 
niciun fel în strângerea dijmei. Mai mult chiar, angajamentul lor cuprindea 
inclusiv sancţionarea celor care ar fi îndrăznit să încalce această promisiune, 
prin retragerea oricărui sprijin sau ajutor şi declararea lor ca fiind „înşelători, 

                                                      
39 Ibidem, p. 600-601. „[...] et humilem supplicacionem universorum nobilium partis Transsiluane per 
magistros Bakoch, Iacobum, Zekul et Laurencium, Chech dictos, ac Iohannem, filium Laurencii, ipsorum 
ambasiatorem nostre maiestati porrectam in personis eorundem”. 
40 Ibidem, p. 610-611. 
41 Ibidem, p. 612-613.  
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neîndreptăţiţi şi vinovaţi”42. Înţelegerea nu cuprinde vreun privilegiu sau 
drept acordat nobililor, ci oferă un exemplu de funcţionare a obştii nobililor 
în capacitatea ei de a negocia şi stabili înţelegeri cu episcopul şi capitlul 
Transilvaniei. Ca atare, evenimentul merită să fie menţionat şi adăugat la seria 
de acte şi documente care atestă activităţile colective ale nobililor ardeleni în 
primii ani de după obţinerea privilegiului regal din 1366.  

În încheierea acestor observaţii se impun câteva constatări. Privilegiul 
din 28 iunie 1366 a fost urmat de mandatul regal din 12 martie 1367, fără vreo 
implicare directă demonstrabilă a nobililor ardeleni, deşi respectarea 
drepturilor şi privilegiilor acestora a fost subiectul central al poruncii regale. 
Comunicarea acestui subiect noului voievod, Nicolae Lackfi, de către rege, s-
a făcut probabil prin viu grai, dar este semnificativ că a fost, de asemenea, 
repetată prin intermediul consiliului regal, prin porunca palatinului şi 
chibzuinţa baronilor. Nu este clar care a fost motivul emiterii acestui mandat, 
în absenţa datelor despre eventuale abuzuri sau cel puţin dorinţa de a evita 
antagonizarea nobililor ardeleni în cazul folosirii autorităţii oficialilor, recte a 
aparatului administrativ voievodal, într-un mod vătămător pentru aceştia. 
Contextul este prea lacunar pentru a face aprecieri, dar modul de exercitare a 
autorităţii de către oficiali este posibil să fi stârnit îngrijorări sau nemulţumiri 
din partea nobililor. Înţelegerea mandatului regal poate fi facilitată de 
acceptarea importanţei strategice a nobilimii ardelene în planurile militare ale 
regelui Ludovic cu privire la intervenţia în Ţara Românească, planificată 
pentru anul 1368, anunţată în scrisoarea regală adresată nobililor ardeleni la 
15 decembrie 1367. Regele le-a reamintit faptul că le-a acceptat cererile în 
privilegiile acordate în schimbul asumării obligaţiei de a-l sprijini împotriva 
rebelilor din acele părţi.  

Atestări ale activităţilor colective ale nobililor transilvăneni survin ca 
urmare a derulării unor proceduri de verificare a actelor doveditoare ale unor 
nobili cu privire la drepturile lor de proprietate, precum confiscarea vămii şi 
a moşiei Dumbrava de către voievod, un gest legal, în condiţiile impunerii 
principiului existenţei actelor scrise de proprietate. Intervenţia obştii nobililor 
la foarte scurtă vreme după confiscării vămii, de partea nobililor Gyerőfi de 
Dumbrava, indică un nivel remarcabil de organizare şi reacţie a comunităţii. 
De asemenea, intervenţia obştii nobililor de partea nobilului Iacob, fiul lui 
Mihail de Hărănglab, în mai 1369, este semnificativă pentru capacitatea de 
mediere între interesele membrilor comunităţii şi monarh în privinţa unor 
interese personale. Regele a anulat, la cererea obştii nobililor, actele de 
confirmare a dreptului de moştenire a nobilei Ana de Hărănglab, revenind 
apoi asupra cazului şi rezervându-şi dreptul de a oferi o sentinţă la momentul 
în care se va afla în Transilvania. Cazul ca atare este unul de importanţă 

                                                      
42 Ibidem, p. 651-652.  
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minoră, dar care atestă implicarea comunităţii nobililor ardeleni în rezolvarea 
unor aspecte privind drepturile de proprietate ale membrilor. În sfârşit, în 
cadrul congregaţiei nobiliare organizate în noiembrie 1369, comunitatea 
nobililor a acceptat o serie de condiţii şi şi-a asumat angajamente în nume 
colectiv, garantând faptul că nobilii nu se vor amesteca în strângerea dijmelor 
bisericeşti. Aceste date completează tabloul manifestărilor identităţii regionale 
a nobilimii ardelene în anii care au urmat obţinerii privilegiului din 28 iunie 
1366. 
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Law. Tulsa (Oklahoma). 

TxLR  – Texas Law Review. University of Texas at Austin 
School of Law. Austin (Texas). 

Transilvania  – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TV  – Tyuremnyy vestnik. Izdanie Glavnogo tyuremnogo 
upravleniya. Sankt-Petersburg. 

Tyragetia International – Tyragetia International, serie nouă. Muzeul Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei. Chişinău. 

Ţara Bârsei – Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov. 
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UCLR  – The University of Chicago Law Review. The Law 
School of the University of Chicago. (Illinois). 

UCLALR  – UCLA Law Review. UCLA School of Law and the 
Regents of the University of California. Los Angeles 
(California). 

UPA – Universitätsforschungen zur Prähistorischen 
Archäologie. Berlin. 

VDB-MB – Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-
Museum Bochum. Bochum. 

Vestnik instituta  – Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 
Vologodskii institut prava i ekonomiki Federal’noi 
sluzhby ispolneniya nakazanii. Vologda. 

Vestnik SPb  – Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
instituta kul’tury. Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy 
institut kul’tury. Sankt-Petersburg. 

Vestnik Tomskogo  – Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Istoriya. Tomskiy gosudarstvennyy universitet. Tomsk. 

VHA – Vegetation History and Archaeobotany. The Journal of 
Quaternary Plant Ecology, Palaeoclimate and Ancient 
Agriculture. Official Organ of the International Work 
Group for Palaeoethnobotany.  

VKZ  – Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal/Russian 
Journal of Criminology. Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education Baikal State 
University. Irkutsk. 

VLR  – Vermont Law Review. Vermont Law School. South 
Royalton (Vermont).  

WASJ  – World Applied Sciences Journal, (Education, Law, 
Economics, Language and Communication). 
International Digital Organization for Scientific 
Information. Pakistan. 

WLJ  – Washburn Law Journal. Washburn University School 
of Law. Topeka (Kansas). 

WLR  – Washington Law Review. University of Washington 
School of Law. Seattle (Washington). 

WMLR  – William & Mary Law Review. William & Mary Law 
School. Williamsburg (Virginia). 

WNELRW – Western New England Law Review. Western New 
England University. School of Law Springfield 
(Massachusetts). 

WSNC  – World of the Slavs of the North Caucasus. 
Krasnodarskii gosudarstvennyi universitet. Krasnodar. 

YLJ  – The Yale Law Journal. Yale Law School. Danvers 
(Massachusetts). 

Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica. Muzeul Judeţean Arad.  
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ZMY  – Zhurnal ministerstva yustitsii. Tipografiya 
pravitel’stvuyushchego senata. Sankt-Petersburg. 

Zographe  – Zographe. Revue d’art Medièvale. Institute d’histoire de 
l’art. Faculté de Philosophie. Belgrad. 

 
  


