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I. ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA
ISTORICILOR
Ce este romanitatea românilor?
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Romanitatea românilor presupune descendena românilor din
romani. Pe lâng aceast idee central, conceptul de romanitate a
românilor trimite la cel puin patru idei conexe:
1. continuitatea unei populaii romanizate pe teritoriul fostei
provincii Dacia;
2. unitatea tuturor teritoriilor locuite de români;
3. esena latin a limbii române;
4. tradiii i obiceiuri motenite de la romani.
Problema romanitii românilor este, aadar, una extins. Orice
lucrare care abordeaz una dintre temele de mai sus se încadreaz
în problematica romanitii românilor. Se poate întâmpla, de exemplu,
ca autorii s nu conteste latinitatea limbii, ci continuitatea daco-romanilor pe teritoriul Daciei. Aceast disput privete tot problema
romanitii românilor.

Cum a aprut poporul român?
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În procesul su de formare (etnogenez, din limba greac =
natere a poporului), poporul român a beneficiat, la fel ca oricare
alt popor romanic din Europa, de contribuiile elementului autohton
(traco–geto-dac) existent înainte de cucerirea roman, a elementului
roman implementat mai ales în timpul stpânirii Daciei de ctre
romani i a elementului migrator (în special slav), venit în Dacia
dup secolul al III-lea.
Procesul de romanizare (preluarea de ctre autohtoni a civilizaiei romane) a avut loc în trei etape:
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1. Prima este una iniial, înainte de cucerirea roman, prin schimburile culturale i comerciale dintre geto-daci i romani.
2. Etapa decisiv a avut loc în timpul stpânirii romane în Dacia
(106–271), atunci când romanizarea a avut un caracter susinut,
bazat pe mai muli factori: administraia (folosirea limbii latine),
armata (care a staionat pe teritoriul provinciei), colonitii (adui
din tot imperiul; muli dintre veterani – soldai romani în retragere –
au preferat s se stabileasc în Dacia).
3. Dup retragerea aurelian (anul 271) armata i administraia
au prsit provincia, îns au rmas locuitorii deja stabilii acolo:
este ultima etap a romanizrii, în care aceasta se extinde i în teritoriile locuite de dacii liberi, care nu au fcut parte din Imperiul
Roman.
Aezarea slavilor în Peninsula Balcanic s-a realizat dup desvârirea procesului de romanizare. Slavii au contribuit i ei la formarea poporului român prin organizarea politic i prin anumite
elemente de civilizaie. Dup 602, sursele menioneaz o trecere
masiv a slavilor la sud de Dunre, ceea ce a dus la separarea romanitii orientale (din partea de est a fostului Imperiu Roman) în
dou: nord-dunrean (daco-românii) i sud-dunrean (aromânii,
megleno-românii, istro-românii).
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Surse care atest continuitatea daco-roman
la nord de Dunre
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Problema romanitii românilor a fost formulat de istorici din
cauza faptului c, din chiar perioada de formare a poporului român,
exist foarte puine surse care menioneaz existena lor la nord de
Dunre.
Dup retragerea aurelian (secolul al III-lea) pân la formarea
statelor medievale româneti (secolul al XIV-lea), spaiul de la nord
de Dunre este menionat în surse cu diversele nume ale popoarelor migratoare (Gothia, Gepidia, Cumania etc.) care dominau
politic zona. Autohtonii daco-romani i-au desfurat în continuare
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viaa pe teritoriul fostei provincii Dacia, fr s atrag îns atenia
cancelariilor vecine, care erau preocupate de conductorii politici.
În absena surselor scrise, unul din modurile de a dovedi continuitatea unei populaii romanizate în Dacia dup secolul al III-lea
este analiza dovezilor arheologice. Exist mai multe astfel de descoperiri care arat o locuire neîntrerupt dup retragerea aurelian.
Una dintre ele este Donariul de la Biertan, ce dateaz din secolul
al IV-lea.
Exist îns i dou surse scrise din mileniul I care vorbesc despre
„romani” la nord de Dunre. Prima îi aparine împratului bizantin
Mauricius, care, în lucrarea Strategikon (Arta militar) scris în
secolul al VII-lea, menioneaz „refugiaii romani”. A doua, numit
Despre administrarea imperiului, este scris de împratul bizantin
Constantin al VII-lea Porfirogenetul în secolul al X-lea i face diferena între „romani” (cei care „au venit din Roma i poart acest
nume pân astzi”) i „romei” (locuitori ai Imperiului Bizantin).
De la sfâritul mileniului I, sursele preiau denumirea populaiilor romanizate din centrul i estul Europei dat de slavi, aceea
de „vlahi” (de unde mai târziu va veni i numele de Valahia). Astfel,
într-o scrisoare a împratului bizantin Vasile al II-lea Macedoneanul,
din secolul al X-lea, românii sunt numii „vlahi”.
În secolul al XII-lea, cronicarul anonim al regelui Bela al Ungariei
povestete, în lucrarea Faptele ungurilor, c, la venirea acestora în
secolul al IX-lea, spaiul carpatic era locuit de „blachi”, slavi i
bulgari; în aceeai lucrare este menionat un conductor, Gelu,
„quidam Blachus” („un oarecare român”). Aceeai idee apare i în
cronica Faptele hunilor i ungurilor a lui Simon de Keza din secolul al XIII-lea.

Referiri la romanitatea românilor între secolele
al XV-lea i al XVIII-lea

În secolul al XIV-lea apar statele medievale Moldova i ara
Româneasc. Din acest moment sursele privitoare la romanitatea
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IV. AUTONOMII LOCALE I INSTITUII
CENTRALE ÎN SPAIUL ROMÂNESC
(SECOLELE IX–XVIII)
Ce sunt autonomiile locale româneti?
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Înainte de formarea statelor medievale Transilvania, ara
Româneasc i Moldova, în spaiul românesc au funcionat mai
multe formaiuni politice prestatale, ce depindeau într-o msur
mai mic sau mai mare de cei care dominau politic acest spaiu.
Acestea sunt autonomiile româneti sau, dup cum le denumea
Nicolae Iorga, „romaniile populare”.
Din punct de vedere al organizrii politice, formaiunea de baz
în spaiul românesc este obtea steasc, aflat sub conducerea
unui jude. Mai multe obti se unesc într-un cnezat, condus de un
cneaz. În condiiile unei ameninri externe, mai multe cnezate se
pun sub autoritatea militar a unui voievod. Astfel apare voievodatul. Termenii de cneaz i voievod sunt de origine slav, îns în
spaiul românesc au un îneles diferit fa de cel din lumea slav:
în lumea slav voievozii (mici conductori militari) sunt subordonai cneazului.

R

De la autonomii locale la stat.
Formarea statelor medievale româneti
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Unificarea formaiunilor locale ale românilor a avut loc, între
secolele al XII-lea – al XIV-lea, într-un context internaional dominat de invaziile popoarelor venite dinspre Asia (mongolii, ttarii)
i încercarea statelor europene vecine (în special, Regatul Ungariei)
de a limita pagubele produse de acestea. La formarea statelor medievale au contribuit autonomiile locale existente deja pe teritoriul
locuit de români.
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Primele formaiuni prestatale din spaiul carpatic sunt menionate
în cronica notarului anonim al regelui Bela al Ungariei, intitulat
Faptele Ungurilor. Scris în secolul al XII-lea, ea povestete ptrunderea maghiarilor la sfâritul secolului al IX-lea i începutul
secolului al X-lea dinspre Câmpia Panonic spre est, unde întâlnesc
trei conductori politici („duci” sau voievozi):
– Glad (în Banatul de astzi, având centrul la Cuvin);
– Menumorut (în Criana, având centrul la Biharea);
– Gelu (în interiorul arcului carpatic, pe valea Someului, cu
centrul la Dbâca).
Un secol mai târziu, pe teritoriul lui Gelu este menionat Gyula,
iar pe teritoriul lui Glad este menionat Ahtum. Cei doi se opun
expansiunii maghiare, care îns îi învinge.
Toate aceste voievodate au fost supuse de Regatul Ungariei care,
între secolele al XI-lea – al XIII-lea, i-a extins autoritatea asupra
întregului spaiu transilvan. Ungaria a încercat s impun aici o
form de organizare proprie, preluat din Occidentul feudal – principatul (în 1111 este menionat „Mercurius, princeps Ultrasilvanus”).
Acest lucru nu reuete, Transilvania pstrând o form de organizare autohton, voievodatul. În 1176 este menionat primul voievod,
Leustachius. Astfel, autonomiile locale au contribuit la formarea
statului medieval Transilvania, prin meninerea formei specifice
de organizare politic, voievodatul.
Pe teritoriul Transilvaniei, fiecare populaie a avut propriile forme
de organizare:
– maghiarii s-au organizat în comitate;
– secuii (populaie de origine asiatic, aezat de Ungaria în estul
Transilvaniei, în scop de aprare) s-au organizat în scaune;
– saii (populaie de origine german, aezat de Ungaria în
sud-estul Transilvaniei, pentru a construi ceti fortificate) s-au
organizat în scaune i districte; acestea erau reunite în Universitas
Saxonum;
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– românii i-au pstrat autonomia în zonele depresionare, de
grani, aa-numitele ri: ara Haegului, ara Fgraului, ara
Maramureului.

PA

ara Româneasc

R

La sfâritul secolului al XIII-lea i în secolul al XIV-lea, o serie
de acte ale regilor Ungariei au diminuat autonomia românilor,
condiionând calitatea nobiliar de apartenena la credina catolic. Prin urmare, nobilii români au urmat trei ci:
– au trecut la catolicism, astfel maghiarizându-se (este cazul familiei Corvinetilor);
– au rmas ortodoci, renunând la calitatea de nobili (este cazul
mai multor familii din Fgra i Maramure);
– au trecut munii, contribuind la formarea statelor medievale
din spaiul extracarpatic.
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Primele formaiuni politice dintre Carpai i Dunre sunt menionate în Diploma cavalerilor ioanii emis de regele Ungariei,
Bela al IV-lea, în 1247:
– ara Severinului în vest, pe linia Dunrii;
– Voievodatul lui Litovoi, pe Valea Jiului;
– Cnezatele lui Ioan i Farca, pe Valea Oltului;
– Voievodatul lui Seneslau, pe Valea Argeului.
Cu excepia Voievodatului lui Seneslau, toate aceste formaiuni
depindeau de Regatul Ungariei. O prim încercare de emancipare
de sub aceast dominaie îi aparine lui Litovoi (acelai sau urmaul
celui din 1247), care se revolt în 1277 împotriva regelui maghiar,
dar este înfrânt, iar fratele su Brbat este luat prizonier.
Tradiia îl menioneaz ca întemeietor al rii Româneti pe Negru
Vod din ara Fgraului, care ar fi „desclecat” la sfâritul secolului
al XIII-lea pe valea Argeului, însa el nu este menionat de surse
istorice.
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