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CAPITOLUL I

ANTICHITATEA PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. Antichitatea pe teritoriul României
Încă din cele mai vechi timpuri, teritoriul României
de astăzi a fost locuit de oameni care, prin activitatea lor de-a
lungul existenţei, au contribuit la evoluţia societăţii. De timpuriu, încă din epoca pietrei, când obiectele erau făurite – aşa
cum îi spune şi numele – din piatră, a luat naştere o civilizaţie materială şi spirituală. Dar, alături de obiectele din piatră, s-au găsit, prin descoperirile arheologice din diferitele
aşezări umane, şi obiecte prelucrate din os şi lut ars. Oamenii
din această perioadă, numită Paleolitic, au trăit în cete care
Gânditorul şi perechea sa
se ocupau cu procurarea hranei, prin cules şi vânătoare,
adăpostindu-se în peşteri sau în locuri mai ferite de fenomenele naturii. Cu timpul, au
descoperit şi utilizarea focului, a bărcii scobite dintr-un singur copac, a arcului cu săgeată,
obiecte care le-au uşurat foarte mult vânătoarea.
Neoliticul, sau etapa pietrei noi, este caracterizat prin
folosirea pietrei şlefuite. Mai târziu s-a folosit arama. Populaţia s-a stabilizat, oamenii devenind, din vânători şi culegători, producători de hrană. Au cultivat plantele, au domesticit
şi au crescut animalele, au practicat unele meşteşuguri casnice, cum ar fi torsul, ţesutul şi olăritul. Odată cu îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, populaţia a devenit sedentară şi au
apărut aşezări omeneşti stabile. Populaţia a crescut, şi la început, s-a organizat în familii înrudite între ele. Apare şi o diferenţiere între locuitori, rolul determinant fiind deţinut de
către şefi militari şi preoţi. Numeroase obiecte confecţionate
din piatră şlefuită, oase şi lut ars, iar mai târziu din aramă, au
fost găsite în mai toate aşezările din această perioadă.
Una dintre cele mai cunoscute culturi neolitice de pe
teritoriul României este cultura Cucuteni, care a luat naştere
în zona centrală a Moldovei şi în estul Transilvaniei. Semnificative pentru această cultură sunt vasele din lut fin, decoStatuete ale culturii Cucuteni
rate cu alb, roşu şi negru.
Statuetele din această cultură au o semnificaţie spirituală, ce reprezintă cultul fertilităţii şi fecundităţii, care se aseamănă cu alte culturi neolitice din
România. Dintre aceste culturi neolitice amintim: cultura Vădastra, Hamangia, Gumelniţa,
Boian, Petreşti. Aceste culturi, prin folosirea unor metode perfecţionate, au ajuns la un nivel
de dezvoltare foarte
înalt. Odată cu descoperirea şi folosirea
bronzului, comunităţile umane devin mai
Vase ale culturii Cucuteni
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mobile. Ele se vor organiza în alte forme de
convieţuire – familia,
ginta, triburile – ce
dominau o anumită
suprafaţă de teritoriu,
folosind unelte şi arme
din bronz, având o reşedinţă stabilă, protejată de întărituri şi şanţuri de apărare. Numeroasele unelte şi arme
din bronz descoperite
în aşezările din această
epocă arată nivelul
înalt al acestei perioade dominate de
cultul divinităţilor legate de cer şi pământ.
Obiecte din ceramică,
Hartă ilustrând întinderea culturii Cucuteni
bronz şi oase au fost
descoperite în culturile arheologice de la Coţofeni, Glina, Periam-Pecica, Monteoru,
Gârla-Mare şi Zimnicea-Plovdiv.
Într-o nouă etapă din dezvoltarea omenirii, cum este Epoca Fierului, se produc schimbări
esenţiale, prin folosirea uneltelor din fier şi prin apariţia unor noi forme de organizare. Se cunosc noi forme de locuire, când se dezvoltă cultura de la Basarabi, cu un bogat decor al
ceramicii, ce reflectă noi simboluri religioase, fiind o primă expresie a culturii geto-dacilor.
Este perioada când primii colonişti greci întemeiază coloniile de la Marea Neagră. Produsele
greceşti aveau o largă circulaţie în aceste regiuni populate de către geto-daci. Cu populaţia
băştinaşă făceau schimburi de produse finite, de la care cumpărau materii prime, grâne şi
sclavi. Relaţiile dintre geto-daci şi lumea grecească de multe ori au dus şi la confruntări militare. Una dintre aceste confruntări a avut loc în jurul anului 300 î. Hr., când armatele regelui
Alexandru cel Mare au organizat o expediţie împotriva geţilor de la Dunărea de Jos. Conflictul s-a încheiat printr-o alianţă între cele două părţi.
Primele informaţii despre populaţiile care locuiau în acest spaţiu le avem de la părintele
istoriei, Herodot, care spunea: „După indieni, neamul tracilor este cel mai mare; dacă ar avea
o singură conducere şi ar fi uniţi în cuget, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrânt şi cu mult
mai puternici decât toate seminţiile pământului. Dar unirea lor este cu neputinţă şi nu-i chip
să se înfăptuiască, de aceea sunt ei slabi. Tracii poartă multe nume, fiecare după ţinutul în
care locuieşte“. Tracii de la nord de munţii Balcani erau numiţi de greci „geţi“. Romanii îi numeau „daci“, care, potrivit autorilor greci, vorbeau aceeaşi limbă ca şi geţii şi tracii din Balcani. Acest lucru ni-l demonstrează şi Strabo în lucrarea sa „Geografia“, când spune: „dacii
au aceeaşi limbă ca şi geţii… Geţii sunt cei care se întind spre Pont şi spre răsărit, dacii cei
care locuiesc în partea opusă“.
Prin schimbările demografice, a survenit, la sfârşitul mileniului al II-lea î.Hr., extinderea
maximă a populaţiei tracilor, care se întindea de la Dunărea Mijlocie până la Marea Neagră şi
din nordul Carpaţilor până la litoralul estic al Mării Egee; în vest, până pe coastele Mării Adriatice, în Dalmaţia şi Albania de astăzi. Este natural ca pe o asemenea extindere mare de suprafaţă geografică să existe diferenţieri lingvistice şi culturale între diferitele grupuri de traci.
Tracii sudici erau aşezaţi la sud de Munţii Balcani. Cei nordici erau denumiţi geţi, daci, getodaci, sau daco-geţi. Prima formă de organizare a tracilor a fost ginta bazată pe relaţiile familiale.
Mai apoi s-au organizat în triburi şi uniuni de triburi conduse de adevăraţi regi, care se bazau
pe o reală aristocraţie militară. Reşedinţa acestor căpetenii militare se afla în aşezări întărite. Din
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acestea controlau un anumit teritoriu, băteau monede şi aveau relaţii politice cu puterile vecine.
Aceste uniuni tribale au avut la bază o comunitate etnico-lingvistică şi spirituală, şi o religie
monoteistă.
Primele surse istorice arată că singura forţă militară care s-a opus armatelor regelui persan Darius în anul 514 î. H., când a dorit să treacă în nordul Mării Negre, au fost triburile
tracice.

Întrebări
1. Care sunt principalele culturi neolitice de pe teritoriul României?
2. Cum caracterizează Herodot popoarele tracice?
3. Ce fel de religie aveau geto-dacii?

2. Statul lui Burebista
La începutul secolului I. î. Hr., presiunea celtică permanentă în nord-vestul Daciei, precum
şi pericolul reprezentat de implacabila înaintare romană în peninsula Balcanică, a condus la
unirea daco-geţilor.
În anul 82 î. Hr., Burebista, şeful unei uniuni de triburi din zona Munţilor Orăştiei,
reuşeşte să unifice toate triburile dacice şi să constituie un stat puternic. Iată cum vorbeşte
Strabo despre acest eveniment: „Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, Burebista l-a înălţat atât de mult prin exerciţii militare, abţinere de la vin şi ascultare de porunci, încât în câţiva ani, a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare
parte din populaţiile vecine. Ba a ajuns de temut şi de romani“. Unificarea triburilor geto-dacice se termină pe la 60 - 59 î. Hr., când Burebista începe campania împotriva celţilor. Centrul
statului dac format de Burebista va fi în Munţii Orăştiei. Cele mai importante cetăţi de piatră
au fost la: Costeşti, Blidaru, Căpâlna şi Sarmisegetuza. Ajutat de marele preot, Deceneu, Burebista a putut să impună anumite reforme şi să-şi fundamenteze autoritatea.
Pericolul cel mai
apropiat pentru statul
lui Burebista era reprezentat de celţi. În anul
60 î. Hr. porneşte o
campanie fulgerătoare
împotriva unor triburi
celtice din partea apuseană a statului dac,
pe care le distruge.
După campania împotriva celţilor, Burebista
a acordat mare atenţie
zonei Mării Negre,
unde primejdia romană
era în creştere. În anii
73-72 î. Hr. cetăţile greceşti de acolo au fost
cucerite de romani. În
aceste condiţii, BureHarta Daciei în timpul lui Burebista
bista a hotărât să su-
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pună cetăţile de pe litoralul Pontului Euxin (Marea Neagră). Aceste cuceriri ale lui Burebista au
condus statul dac în conflict cu Roma. Aceasta n-a intervenit însă imediat din cauza situaţiei interne, care culminase cu războiul civil dintre Caesar şi Pompei, în urma căruia Caesar a ieşit învingător. După victorie, Caesar a plănuit o campanie împotriva Daciei. El şi-a concentrat o armată numeroasă pe malul de est al Mării Adriatice pregătindu-se să atace Dacia. A fost însă asasinat în anul 44 î.Hr. În acelaşi an în care Caesar a fost asasinat, Burebista a avut aceeaşi soartă
fiind ucis de aristocraţia dacă nemulţumită de creşterea puterii acestuia. Eliminarea regelui Burebista a provocat mari transformări şi tulburări. Regatul dac s-a destrămat în 5 state. Moartea
lui Burebista a avut, aşadar, drept efect destrămarea regatului său, ale cărui limite fuseseră: în
nord Carpaţii Păduroşi, în est Pontul Euxin (Marea Neagră), în sud Munţii Haemus (Balcani), în vest confluenţa râului Morava cu Dunărea Mijlocie. După dispariţia regelui Burebista
continuitatea vieţii politice se menţine în sud-vestul Transilvaniei, în zona fortificată a Sarmisegetuzei. Puterea în stat a fost preluată de Deceneu. Acesta era rege, mare preot şi judecător suprem. Sub Deceneu, statul dac are un caracter teocratic (religios).

Întrebări
1. Precizaţi când a avut loc unirea triburilor geto-dace, sub conducerea lui Burebista.
2. Unde a fost stabilit centrul statului dac şi care au fost cele mai renumite cetăţi?
3. Precizaţi care au fost graniţele statului lui Burebista. Folosiţi harta Daciei.

3. Decebal şi luptele daco-romane
Decebal (87-106 d. Hr.) a devenit rege al dacilor în condiţiile în care atacurile legiunilor
romane erau tot mai puternice. „Decebal era foarte priceput la planurile de război şi iscusit
la înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp.
Era un bun luptător şi se pricepea să folosească victoria, dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din această pricină, multă vreme a fost
un duşman de temut pentru romani“. (Dio
Cassius, „Istorie romană“)
Regatul dacilor era mai restrâns ca întindere decât în timpul lui Burebista. El cuprindea: Transilvania, Banatul, Moldova, şi
regiunile Subcarpaţilor Meridionali. Conducătorii Romei considerau că geto-dacii erau
un popor civilizat, cu o ţară bogată. Regatului
dacic i s-a acordat de către romani o atenţie
mai mare decât altor popoare, care erau considerate barbare. Decebal este învins la Tapae,
şi este nevoit să-i ceară pace lui Domiţian.
Prin această pace, Decebal devine rege clientelar al Romei. El trebuia să asigure pacea la
graniţele Romei. În schimb, pentru apărarea
graniţelor romane, primea bani şi meşteri
pentru refacerea şi întărirea cetăţilor.
Această situaţie s-a schimbat odată cu venirea pe tronul Romei a împăratului Traian (98-117 d.Hr.), care a dorit rezolvarea problemei cu regatul dacic. Perioada de pace
Columna lui Traian
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a fost folosită de
regele Decebal pentru dezvoltarea economică şi militară şi
pregătirea regatului
pentru războiul cu
Roma.
Primul război
daco-roman din 101102 d.Hr. a început
după o concentrare
foarte mare a trupelor romane la Dunăre. După trecerea
Împăratul Traian
Dunării, romanii pătrund în Dacia şi, la Tapae, înfrâng armatele
lui Decebal. Venirea iernii împiedică înaintarea armatelor imperiale, care reiau campania militară în primăvara anului următor.
De acest timp profită regele dac, care organizează o expediţie militară în provincia MoeRegele Decebal
sia Inferioară. Atacă aşezările dintre Dunăre şi Marea Neagră, cu scopul de a-l determina pe Traian să-şi retragă trupele din regiunea
capitalei. Bătălia decisivă dintre armata lui Decebal şi legiunile romane se dă în localitatea
Adamclisi.
Victoria romanilor îl determină pe Decebal să se retragă în capitală. Victorios, împăratul
Traian, în primăvara anului 102 d.Hr. reia campania de cucerire a Daciei. Ocupă cetatea de la
Costeşti şi cetăţile de apărare din jurul capitalei Sarmisegetuza, ameninţând cucerirea acesteia
din urmă. Decebal este nevoit să ceară pace. Această pace avea condiţii mult mai grele decât
cea anterioară. Pacea prevedea renunţarea la teritoriile deja cucerite de către romani, Oltenia,
Muntenia şi sudul Moldovei, dărâmarea zidurilor cetăţilor, înapoierea meşterilor şi a materialelor de război primite de la Roma, „instalarea de garnizoane militare romane în localităţile
ocupate şi în apropiere de capitală; să aibă de prieteni şi de duşmani pe prietenii şi duşmanii romanilor“, aşa
cum relata istoricul
roman Dio Cassius.
Al doilea război
daco–roman a avut loc
în anii 105-106 d.Hr. Pacea nu a fost respectată
de nici una dintre părţi.
Această pace a fost un
răgaz pentru refacerea
puterilor în vederea reluării luptelor. Traian
întăreşte fortificaţiile şi

Monumentul de la Adamclisi

9

33358-I-V:33358-I-V

12/6/12

1:21 PM

Oldal 10

cetăţile din teritoriile
dacice ocupate, reface
şi întăreşte efectivele
militare din garnizoanele şi cetăţile de lângă
Dunăre. La rândul său,
Decebal reface fortificaţiile şi cetăţile distruse de romani, caută
noi aliaţi la dacii liberi,
îi pedepseşte pe dacii
care se aliaseră cu romanii. Primeşte noi refugiaţi din Imperiul
Roman şi îi atacă pe aliRuinele de la Sarmisegetuza Regia
aţii Romei, din Banat.
Aceste acţiuni ale
regelui Decebal, contrare păcii din anul 102, îi determină pe romani să-i trimită un ultimatum. El trebuia să renunţe la aceste acţiuni, să nu mai caute alianţe cu triburile germanice şi să
respecte pacea încheiată. Decebal respinge ultimatumul, ba mai mult, atacă garnizoanele romane din Ţara Haţegului, Oltenia şi Muntenia. În aceste condiţii, Traian soseşte în fruntea
armatei romane la Dunăre, pe care o trece, pe podul de piatră de la Drobeta, construit de
Apolodor din Damasc între anii 103-104. Armatele romane se îndreaptă spre Sarmisegetuza
din mai multe direcţii, una înspre fortificaţiile de la Costeşti, prin Ţara Haţegului, alta prin
Valea Jiului. A treia coloană romană trece prin sudul Transilvaniei, ocupând fortificaţiile dacice. La atacul final, care se dă asupra capitalei Sarmisegetuza la începutul verii anului 106,
participă trei legiuni romane, care înconjoară şi asediază cetatea şi distrug aprovizionarea cu
apă a luptătorilor daci. În aceste condiţii grele, Decebal hotărăşte distrugerea cetăţii, retrăgându-se în munţi, să continue lupta. Dar el este ajuns şi înconjurat de către un detaşament
de călăreţi romani. În
acest moment, Decebal, pentru a nu cădea
viu în mâinile romanilor, s-a sinucis, aşa
cum se vede şi din
scena de pe Columna
lui Traian, care se găseşte la Roma. Mâna şi
capul regelui dac au
fost duse pentru a fi
arătate lui Traian, apoi
trimise la Roma ca simbol al victoriei asupra
celui mai temut duşman al Imperiului
Ruinele de la Sarmisegetuza Ulpia Traiana
Roman.

Întrebări
1. Ce fel de fortificaţii apărau capitala Daciei?
2. Arătaţi deosebirile dintre Sarmisegetuza Regia şi Sarmisegetuza Ulpia Traiana.
3. Unde au fost date principalele lupte dintre Decebal şi Traian?
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4. Originea neamului românesc
Luptele sporadice dintre romani şi daci au continuat până la mijlocul verii anului 106,
când, practic, războiul a luat sfârşit.
Romanii au trecut la organizarea Daciei ca provincie romană, „Dacia Augusta“. Provincia cuprindea Transilvania, Banatul, Oltenia până la Jiu. Restul teritoriilor au fost încadrate în
provincia Moesia Inferioară, sau erau ţinutul dacilor liberi.
De aici înainte începe o nouă etapă, Dacia fiind încadrată în sistemul politic administrativ
al Imperiului Roman. Limba oficială era limba latină, iar procesul de romanizare începuse
încă înainte de cucerirea Daciei. Prin contactele pe care dacii le-au avut cu lumea romană de
la Dunărea de Jos, au contribuit la romanizarea mai rapidă a populaţiei locale. După reorganizarea Daciei ca provincie romană, aici au fost aduşi, pe lângă armata romană, numeroşi
colonişti şi veterani de război aşezaţi în castre, oraşe, municipii şi colonii. Aceşti colonişti
au contribuit masiv la romanizarea populaţiei băştinaşe din provincie. Dezvoltarea economică a provinciei a cunoscut o înflorire deosebită. Această dezvoltare este demonstrată de numeroasele aşezări rurale înfloritoare, de unde multe bogăţii erau duse la Roma. Cultura, viaţa
spirituală şi civilizaţia romană fiind mult superioare populaţiei dacice ocupate, au contribuit
la o romanizare rapidă a acestei provincii.
Dezvoltarea economică, socială, spirituală a avut o deosebită influenţă în procesul romanizării. Această influenţă a continuat să fie deosebit de puternică şi după retragerea aureliană
la sud de Dunăre, din anii 271-275. Cu toate că retragerea romană a avut un impact deosebit
asupra provinciei, aceste teritorii au continuat să fie locuite de populaţia romanizată. Legăturile cu civilizaţia romană, circulaţia bunurilor materiale şi a oamenilor de o parte şi de alta
a Dunării au continuat. Aceste legături sunt intense, astfel încât menţinerea stăpânirii romane
în regiunea Dunărea de Jos a durat până în secolul al VII-lea d.Hr.

Întrebări
1. Cu cine au colonizat romanii teritoriile ocupate în Dacia?
2. Căutaţi la bibliotecă şi pe Internet izvoare care oferă informaţii despre viaţa populaţiei din noua provincie romană.

5. Formarea limbii şi a poporului român
Este un proces istoric de lungă durată în timp şi spaţiu, formându-se într-un teritoriu
destul de vast, care se întindea de la nord şi sud de Dunăre până în Moesia Inferioară şi
Superioară; de asemenea, din Tracia de nord-vest, din fostele provincii romane, până în teritoriile locuite de dacii liberi. Etnogeneza poporului român a fost un proces complex, care a
avut loc de-a lungul mai multor secole şi al cărui rezultat a fost apariţia unui popor neolatin,
înrudit cu italienii, spaniolii, francezii, portughezii. Principalele etape ale formării poporului
român au fost: perioada stăpânirii romane (sec. II-III), când s-a constituit poporul daco-roman
şi perioada migraţiilor, ulterioară retragerii romane, când fenomenul romanizării s-a extins şi
asupra dacilor liberi. Principalii factori care au contribuit la derularea procesului de romanizare, în timpul stăpânirii romane, au fost: armata romană cantonată în Dacia, veteranii
(soldaţi romani lăsaţi la vatră şi stabiliţi în Dacia), administraţia şi justiţia romană, coloniştii
aduşi masiv din toate provinciile imperiului şi prezenţi în toate domeniile vieţii social-economice ale provinciei. Creştinismul a avut , la rândul său, o contribuţie importantă în procesul de romanizare a autohtonilor, noua credinţă fiind răspândită în limba latină de misionarii
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veniţi din imperiu. Drept dovadă stau cuvintele de bază care se regăsesc în limba română,
prin moştenirea directă din limba latină: Dumnezeu din domine deus, creştin din christianus,
biserica din basilica, rugăciune din rugacionem, cruce din crucem, păcat din pecatum, etc.
Procesul a continuat şi după retragerea aureliană din anul 271 d. Hr., în perioada postromană,
populaţia daco-romană asimilând şi influenţe din partea migratorilor.
În general, toate popoarele romanice s-au format din amestecul a trei elemente: locuitorii
băştinaşi, cuceritorii romani, iar mai târziu şi popoarele migratoare. În cazul poporului
român elementul băştinaş a fost poporul trac, care a locuit în Antichitate pe ambele maluri
ale Dunării. Elementul roman era format din coloniştii aduşi de Traian, dar şi din coloniştii
din sudul Dunării, din Peninsula Balcanică, veniţi cu două secole mai devreme de Traian.
Stabilirea slavilor la sudul Dunării, în secolul al VI-lea, a dus la separarea latinităţii din
Balcani de cea nord-dunăreană. Grupurile din populaţia care se ocupa cu păstoritul erau
cunoscute sub numele de vlahi sau aromâni. Ei s-au stabilit în munţi şi vorbeau o limbă
română arhaică. Separarea limbii române s-a făcut în două grupuri: grupul de nord şi cel
sud-dunărean, dacoromân şi cel aromân. Dialectul meglenoromân este o variantă a grupului
aromân, iar dialectul istroromân este o variantă a celui dacoromân.
Componentele de bază ale limbii române sunt: componenta latină, de 60% din vocabularul limbii române. Aproximativ 10% din lexicul limbii române are un substrat traco-dacic.
Influenţele slave în limba română sunt de circa 20%, iar restul de 10% sunt influenţe din alte
limbi, intrate în vocabularul limbii române de-a lungul veacurilor. Românii sunt, de fapt, urmaşii romanităţii (latinităţii) orientale. După câteva secole, procesul de formare a limbii şi
a poporului român s-a încheiat în secolul al VIII-lea.
Fiecare naţiune doreşte să ştie cât mai bine cine au fost strămoşii săi, cum au apărut ei pe
harta istoriei, felul cum a luat naştere. Primii dintre învăţaţii români care au pus problema
originii românilor au fost cronicarii secolului al XVII-lea, Grigore Ureche, Miron Costin,
Stolnicul Constantin Cantacuzino, apoi Dimitrie Cantemir. Aceşti cărturari afirmau faptul
că „românii sunt urmaşii vechilor romani şi că aceşti vechi locuitori nu şi-au părăsit niciodată locurile de baştină de la nordul Dunării unde s-au format ca popor“. Corifeii Şcolii
Ardelene, Samuel Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ioan Budai-Deleanu, susţineau
latinitatea pură a poporului român, lăsând la o parte elementul dac. Ei combăteau afirmaţiile
teoriei lui Franz Sulzer apărute între anii 1781-1782, care afirma că „românii nu se trag din
colonişti din Dacia, deoarece această provincie a fost părăsită, românii s-au format ca popor
în Peninsula Balcanică de unde trec Dunărea în două etape la sfârşitul secolului al XIII-lea.
Ei se aşează, după marea invazie a tătarilor din anul 1241, în Transilvania şi din această
cauză nu au drepturi politice.“ Cărturarii Şcolii Ardelene au combătut această teorie, considerând că este una fără nicio bază istorică. Ei au arătat că „Vlahii de la nord şi sud de Dunăre
au toţi aceeaşi origine, fiind născuţi din amestecul tracilor şi geto-dacilor cu romanii“. Între
secolele al VII-lea şi al X-lea se adăpostesc în munţii Daciei din faţa popoarelor barbare, iar în
vremuri mai bune coboară la câmpie.
Teoria lui Sulzer este preluată de Robert Roesler, care susţinea că dacii au fost distruşi în
războaiele cu romanii, Dacia nu a putut fi romanizată în 165 de ani şi că toţi locuitorii au
părăsit Dacia în timpul lui Aurelian.

Întrebări
1. Care sunt etapele principale ale formării poporului român?
2. Care este caracterul limbii române?
3. Pregătiţi un referat cu titlul: „Originea limbii române şi a poporului român în viziunea marilor cronicari“.
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CAPITOUL AL II-LEA

EVUL MEDIU

6. Formarea statului medieval Ţara Românească
În primul mileniu al erei creştine, izvoarele scrise despre poporul român sunt mai rare.
Aceste documente devin mai numeroase către sfârşitul secolului al IX-lea, când locuitorii din
aceste regiuni încep să se organizeze în formaţiuni statale. O primă formă de organizare este
obştea sătească, bazată pe relaţii de rudenie. Au un teritoriu definit, cu funcţii social-economice, religioase şi culturale. Cu timpul, se unesc în uniuni de obşti, din care se vor forma cnezatele şi voievodatele româneşti, ca formaţiuni politice. O parte din aceste autonomii locale
au rezistat sub diferite denumiri de „ţări“, cum sunt: Ţara Maramureşului, Ţara Oaşului,
Ţara Făgăraşului, Ţara Haţegului. Aceste formaţiuni politice erau conduse de cnezi sau juzi.
Cu timpul, ei şi-au extins puterea, devenind conducători, sub denumirea slavă de voievod,
sau denumirea în limba latină de duce. Din a doua jumătate a secolului al XII-lea au fost
create condiţiile formării statelor feudale medievale româneşti, printr-o dezvoltare economico-socială şi o creştere demografică.
Constituirea statelor feudale româneşti a fost un proces istoric îndelungat; acestea, sub
presiunea forţelor externe, s-au format în două etape. În prima etapă s-au unificat formaţiunile statale existente, sub o singură autoritate. O a doua etapă în formarea statelor feudale
a fost crearea instituţiilor necesare existenţei statale. Un prim stat, care a luat naştere în anul
1187, la sud de Dunăre a fost Statul românilor balcanici şi al bulgarilor, condus de fraţii
Petru şi Asan. Acest stat nu a rezistat mult timp, din cauza presiunilor exercitate de Imperiul
Bizantin şi Regatul Ungariei.
După ce regalitatea maghiară şi-a impus autoritatea în centrul şi sudul Transilvaniei, din
a doua jumătate a secolului al XII-lea a încercat să-şi impună autoritatea şi la sud de Carpaţi.
Regalitatea maghiară a întemeiat, în părţile Mehedinţilor, un Banat al Severinului, condus de
un castelan maghiar, sub numele de ban, iar pe Milcov, în Moldova, o episcopie catolică a Cumaniei, care a fost distrusă de tătari. Pentru a preîntâmpina atacurile îndreptate împotriva Regatului Ungar, regele maghiar a adus la început cavalerii teutoni, care nu au rămas pentru
mult timp. În schimb,
Cavalerii Ordinului
Sfântului Ioan s-au
aşezat pe aceste teritorii, primind o serie
de privilegii, în schimbul apărării graniţelor
regatului.
Din „Diploma cavalerilor ioaniţi“, dată
de către regele Bela al
IV-lea în anul 1247,
aflăm numele voievodatelor şi cnezatelor
care se găseau la aceFormaţiuni politice româneşti
în secolele IX – XIII
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astă dată la sud de Carpaţi. Pe Valea Jiului era Voievodatul
lui Litovoi, de care ţinea şi Ţara Haţegului. În Oltenia era
Voievodatul lui Ioan şi Farcaş. Toate aceste stătuleţe plăteau
tribut regalităţii maghiare, iar în caz de primejdie erau obligate să dea ajutor armat cavalerilor ioaniţi. Mai exista un
voievodat liber în părţile Argeşului şi Muşcelului, condus
de Seneslau, care nu depindea de nimeni. Când voievodul
Litovoi a încercat să nu mai plătească tributul regalităţii
maghiare, regele a trimis armata împotriva lui. Voievodul
Litovoi cade în luptă. Fratele său, Bărbat, este făcut prizonier, dar este eliberat, cu condiţia să plătească răscumpărarea în bani. El poate păstra domnia fratelui său, dar trebuie să recunoască suzeranitatea Regatului Ungariei. Prima
încercare de a întemeia un stat medieval independent a eşuat.
Condiţiile formării unui stat independent au devenit favorabile în momentul când în statele vecine lupta feudală era în
Basarab I
toi. După stingerea dinastiei arpadiene, luptele pentru tronul
regal erau foarte puternice. Cel care a izbutit să unească toate
micile cnezate şi voievodate de pe ambele maluri ale Oltului a fost Basarab I, unul dintre urmaşii
lui Seneslau. El şi-a impus autoritatea prin unirea acestor formaţiuni politice din jurul nucleului
argeşean. Capitala noului voievodat a fost la Câmpulung, oraş vechi, întemeiat de negustorii
saşi. Statul nou constituit, Ţara Românească (Ungro-Vlahia), cuprindea teritoriul: Banatul Severinului, Oltenia, Muntenia până la Dunăre şi teritoriile de la gurile Dunării, numite Basarabia. Din primele documente, Basarab I (1310-1352) se intitulează voievod al Ţării Româneşti. La
începuturile domniei sale era în relaţii bune cu Regatul Ungariei. Aceste relaţii s-au stricat în anul
1317, odată cu ocuparea de către Basarab I a Banatului de Severin. Regele maghiar Carol Robert

Cronica pictată de la Viena
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de Anjou porneşte, în anul 1330, o expediţie armată împotriva voievodului Basarab din Ţara Românească. Expediţia militară este descrisă în „Cronica pictată de la Viena“, cronică în imagini ce
arată luptele dintre Basarab şi regele maghiar. După ce armatele regale au ocupat Banatul Severinului, Basarab a cerut regelui maghiar reluarea negocierilor şi a oferit drept despăgubire
o sumă de 7000 de mărci.
Regele Carol Robert refuză oferta şi înaintează spre Olt, cu intenţia de a cuceri întreaga
ţară. Basarab I cu oastea sa se retrag în munţi, pe Valea Argeşului superior. La Posada, în
această trecătoare strâmtă, după trei zile de lupte grele (9-12 noiembrie 1330), voievodul
român obţine victoria, regele maghiar abia scăpând cu viaţă. Prin această victorie, Ţara
Românească îşi obţine independenţa, întărită mai târziu de urmaşii lui Basarab I.

Întrebări
1. Care au fost primele forme de organizare statală din Ţara Românească?
2. Cine a fost întemeietorul Ţării Româneşti?
3. Descrieţi lupta de la Posada folosind şi Cronica pictată de la Viena.

7. Formarea statului medieval Moldova
Încă din secolul al XII-lea, vechile cronici ruseşti aminteau că pe teritoriul Moldovei de
nord exista o Valahie. Tot în această zonă era „ţara vlahilor şi ruşilor“, cu centrul la Siret,
aşezare cunoscută încă din anul 1326. Naşterea statului medieval Moldova a avut loc în două
perioade, în care au condus cnezii români din Maramureş, din familiile lui Dragoş şi Bogdan din Cuhea. Este perioada când stăpânirea tătarilor domina încă în Moldova. Regele
maghiar Ludovic I, prin expediţiile organizate la răsărit de Carpaţi, între anii 1345-1346 şi
1354, îi învinge pe tătari şi formează o „marcă de apărare“, care se suprapunea formaţiunilor
româneşti de aici.
Primul conducător al acestei formaţiuni politice este Dragoş din Maramureş, ţara lui
numindu-se Moldova, iar el fiind vasalul regelui maghiar. Capitala primei formaţiuni de
stat moldovean a fost la Baia. Oraşul a fost înfiinţat încă din anul 1300, de către saşi din
Ardeal şi germani din Polonia. Cam în acelaşi timp cu
evenimentele din Moldova,
din Maramureş se ridică personalitatea marcantă a voievodului Bogdan (1359-1365)
cu reşedinţa la Cuhea. Ca şi
tatăl său, intră în conflict cu
regii maghiari. Bogdan, împreună cu românii din Maramureş, în anul 1359 trece
munţii în Moldova, unde
era conducător Balc, fiul lui
Sas. În lupta care s-a dat între
ei, Sas este ucis, iar Balc se
refugiază în Maramureş. Aici
primeşte, din partea regelui
maghiar, domeniile confisBogdan
cate de la Bogdan.
Dragoş
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Domnia lui Bogdan şi, în mod indirect, independenţa
Moldovei, este recunoscută de stăpânirea angevină, prin actul
din 1365. Întinderea statului Moldova era de la Carpaţi la Milcov şi Siret, iar mai târziu graniţele s-au extins în nord până în
Bucovina, şi spre est până la Nistru. Capitala ţării se va muta
de la Baia la Suceava.
Statele feudale româneşti se vor consolida sub conducerea dinastiilor Basarabilor în Ţara Românească şi a Muşatinilor în Moldova. Ţara Românească se va consolida în
timpul voievodului Nicolae Alexandru (1352-1364), când
Mitropolia Ţării Româneşti este recunoscută de Patriarhia de
Constantinopol. Voievodul Vladislav Vlaicu (1364-1377)
respinge tendinţa regatului maghiar de a supune ţara. În anul
1368 a încheiat un tratat cu Ungaria. Domnitorul recunoaşte
suzeranitatea Ungariei, iar regele maghiar i-a dat Banatul de
Severin şi Făgăraşul ca feude. Ţara Românească cunoaşte o
puternică dezvoltare economică şi socială în timpul domnitorului Mircea cel Bătrân (1386-1418), când ţara are extinderea
Mircea cel Bătrân
cea mai mare. Din titulatura lui Mircea cel Bătrân, din anul
1406, rezultă această întindere a ţării: „Io, Mircea, mare voievod şi domn, cu mila lui Dumnezeu stăpânind toată Ţara Ungro-Vlahiei şi părţile de peste
munţi, încă şi spre părţile tătăreşti şi herţeg al Almaşului şi Făgăraşului şi domn al Banatului Severinului şi de amândouă părţile peste toată Padunavia, încă până la Marea cea
Mare şi singur stăpânitor al cetăţii Dârstor“.
Moldova se dezvoltă sub Petru Muşat (1376-1391), iar sub domnia lui Roman I
(1392-1394) se extinde de la munte până la mare. Domnia lui Alexandru cel Bun (1400-1432)
a consolidat ţara din toate punctele de vedere. Mitropolia Moldovei, cu scaunul la Suceava,
este recunoscută de patriarhul din Constantinopol.
Formarea acestor state medievale a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea civilizaţiei
româneşti, fiind rezultatul unui proces istoric foarte complex.

Întrebări
1. Care au fost primele forme româneşti de organizare statală?
2. Cine a fost întemeietorul Moldovei?
3. Folosind date de la bibliotecă şi de pe Internet, faceţi o prezentare despre „Legenda întemeierii Moldovei“.

8. Structurile economice şi sociale ale Evului Mediu
Procesul de feudalizare în societatea românească, între secolele VIII-XIII, după făurirea
statelor feudale a evoluat când mai lent, când mai rapid. Acest proces a început la nivelul
obştilor săteşti. Conducătorii acestor structuri sociale ocupau funcţii importante. Ei percepeau dări şi alte servicii, constituindu-se într-o categorie privilegiată, denumită „majores terrae“ – „mai marii pământului“. Proprietatea asupra pământului a fost factorul major de
diferenţiere în societate, această proprietate împărţindu-se între domnie, cler, marea boierime,
nobilime şi comunităţile de ţărani liberi. Procesul de aservire a ţărănimii a fost mult mai intens în Transilvania decât în ţările extracarpatice. Ţărănimea a avut o importantă contribuţie
economică, fiind principala producătoare de bunuri materiale.
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Ţărănimea liberă, care era numeroasă, stăpânea pământul cu întreaga obşte, formă ce se
găseşte în toate cele trei ţări româneşti. În Ţara Românească se numeau moşneni sau megieşi,
iar în Moldova răzeşi. În satele de ţărani liberi, casa, grădina şi pământul arabil aparţineau
fiecărei familii, iar păşunea, fâneţele şi islazul erau stăpânite în comun. Satele libere aveau
dreptul de a-şi alege singure conducătorii, dar aveau obligaţii militare şi în bani către stat, iar
bisericii îi plăteau dijma.
Ţărănimea dependentă din Transilvania era formată din iobagi şi jeleri. Iobagii aveau în
posesia lor sesii de pământ, casă şi animale de lucru şi locuiau în sate, iar jelerii nu aveau
nimic, dar puteau să se mute de pe un domeniu pe altul. În Ţara Românească aceşti ţărani se
numeau rumâni, iar în Moldova vecini. Aveau în proprietate comună pământurile, ce se numeau delniţe. Ţăranii aveau datorii faţă de stăpânul domeniului, plăteau dijma în muncă şi în
bani. Dijma era a zecea parte din toate produsele, aceasta fiind, din secolul al XIV-lea nona.
Renta în muncă o efectuau pe domeniul stăpânului: la început era de o zi pe an, ca mai apoi,
în 1514, să ajungă la o zi pe săptămână. Ţăranii mai aveau şi alte obligaţii feudale faţă de
domnie, plătind zeciuiala, iar în Transilvania o dare în bani.
Nobilimea feudală deţinea puterea economică şi politică, având în proprietate domenii
formate din sate sau părţi din sate, domenii regale, laice şi bisericeşti. În funcţie de mărimea
acestor domenii, nobilimea sau boierimea este mare, mijlocie sau mică. Aceste domenii erau
acordate de domni şi de rege. Nobilimea, în schimb, trebuia să fie credincioasă autorităţii regale, să participe la adunările stărilor, ale sfatului domnesc, să participe la lupte împreună cu
vasalii lor. Veniturile domeniilor şi moşiilor proveneau din munca şi dările ţăranilor. În caz de
trădare, nobilul putea fi omorât şi i se confisca toată averea.
O altă parte a populaţiei, care trăia în oraşe şi târguri, era formată din meşteri şi negustori, organizaţi în bresle, cu calfe şi ucenici, precum şi alte categorii sociale: profesori, scribi,
medici şi jurişti. Conducerea oraşelor era ocupată de proprietarii atelierelor meşteşugăreşti şi
de negustorii bogaţi.
După formarea statelor medievale, instituţia principală a fost domnia ereditară deţinută
de voievod, şeful suprem al armatei. În calitatea de mare voievod, printre atribuţiile deţinute
sunt: avea dreptul de a face danii şi a confisca proprietăţile nobiliare în caz de trădare; putea
declara război şi încheia pace, avea dreptul de a bate monedă, era judecătorul suprem; decidea în politica internă şi externă cu ajutorul sfatului domnesc format din marea boierime.
În privinţa dreptului juridic, statele medievale înlocuiesc obiceiul pământului, bazat pe
tradiţie, cu o legislaţie proprie. Pe baza acestui drept, se judecau diferite pricini de către jude,
pe domenii judecata era făcută de nobil, iar dacă erau nemulţumiri legate de aceste decizii,
oamenii se puteau adresa autorităţilor judeţene, ale ţinutului sau ale comitatelor. Instanţa
supremă erau domnul şi sfatul domnesc, iar în Transilvania scaunul de judecată al voievodului. În vreme de pace şi război, când ţara era ameninţată din afară, armata voievodatelor
avea la bază ţărănimea, care participa la
oastea cea mare a ţării.
Armata avea în componenţa sa pe toţi bărbaţii apţi să poarte
arme, cetele de boieri
şi curteni care depindeau de domn, iar în
Transilvania steagurile
marilor nobili şi ale
episcopului Transilva-

Cetatea de scaun a Sucevei
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Curtea de Argeş

niei. Pentru apărarea
ţării au fost construite
cetăţi, atât în interiorul
teritoriului, cât şi la
hotare. Cetăţi militare
au fost construite în
Moldova, la Hotin, Cetatea Albă, Neamţ, Suceava, şi în Ţara Românească la Turnu şi
Giurgiu.
În Evul Mediu,
Biserica a avut o importanţă deosebită în
viaţa poporului român. Prima mitropolie
din Ţara Românească este întemeiată în anul 1359, la Curtea de Argeş, iar apoi se înfiinţează
Mitropolia Severinului în anul 1370. În Moldova a fost întemeiată, în anul 1401, Mitropolia
din Suceava. Organizarea bisericii a continuat: cu ajutorul voievozilor au fost construite mănăstirile Câmpulung, Curtea de Argeş (1512-1517), Vodiţa (1370-1375), Cozia (1386).
În Transilvania, situaţia credincioşilor ortodocşi era alta: erau prigoniţi. Chiar din anul
1366, prin decretele regelui Ludovic de Anjou, biserica ortodoxă a fost scoasă în afara legii.
Titlul de nobil era
condiţionat de religia
catolică. Chiar şi în
această situaţie, românii aveau ierarhii
lor bisericeşti. Din anul
1377, este pomenit
episcopul Ghenasie,
cu o Mitropolie ortodoxă care avea sediul
la Feleac. Mitropolitul
era considerat al doilea
demnitar în stat, el
încorona domnul şi
era membrul sfatului
domnesc.

Mănăstirea Cozia

Întrebări
1. Cine erau conducătorii satelor?
2. Cum a fost structurată ţărănimea?
3. Cum se numeau nobilii feudali în cele trei ţări româneşti?
4. Unde au fost înfiinţate mitropolii ortodoxe române?
5. Proiectaţi traseul unei excursii care să cuprindă mănăstirile ilustrate în lecţie.
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9. Dezvoltarea economică
Din cele mai vechi timpuri, ocupaţia de bază a ţăranilor a fost cultivarea pământului, care
a avut un rol însemnat în economia feudală, agricultura fiind practicată la câmpie, pe valea
râurilor, la deal şi chiar la munte. Suprafeţele de pământ s-au mărit, prin tăierea pădurilor şi
secarea mlaştinilor. Prin folosirea plugului cu brăzdar, cultivarea bienală şi fertilizarea
pământului, se obţineau recolte tot mai mari. Se cultivau grâu, secară, orz şi ovăz, iar viţa-devie se răspândea în toate regiunile din ţară. O altă ramură importantă a agriculturii era
creşterea animalelor, folosite atât la lucru, cât şi pentru produsele lor. Creşterea albinelor se
făcea pentru mierea lor, care era folosită ca aliment, iar ceara se utiliza la iluminat. Pescuitul
era o ocupaţie importantă, din care se asigura o mare parte din hrana populaţiei. Din exploatarea subsolului se extrăgeau metalele preţioase - fierul, plumbul şi arama - mineritul fiind
o ocupaţie veche. În mari cantităţi se extrăgea sarea, un produs important pentru export.
Mineritul era practicat la suprafaţă de ţărani, iar în adâncime de lucrători specializaţi.
Produsele furnizate de agricultură şi minerit erau prelucrate de meşteşugari şi vândute
de către negustori. Începând cu secolul al XIV-lea, s-au organizat în bresle, pe meserii, cu
statute bine organizate. Cele mai vechi statute ale breslelor datează din anul 1376. Existenţa
numărului mare de animale şi a marilor cantităţi de produse agricole a făcut ca activitatea
comercială să se dezvolte foarte mult. Acum apar centre comerciale şi negustoreşti, de o parte
şi de alta a Carpaţilor. Un rol important l-au avut centrele meşteşugăreşti şi comerciale de la:
Braşov, Sibiu, Bistriţa, Sebeş, Sighişoara, precum şi oraşele Baia, Suceava, Chilia şi Curtea
de Argeş. Din Ţara Românească şi Moldova erau trimise, peste munţi, animale mari şi mici,
păsări, peşte, ceară, lână şi cereale. Din Transilvania erau importate: pânzeturi, postavuri, îmbrăcăminte, încălţăminte, unelte, arme şi obiecte de uz casnic.
Transportul produselor comerciale se făcea prin trecătorile Carpaţilor, pe drumurile
comerciale ce duceau la Braşov, Bran, Sibiu şi Sighişoara. Un rol important în dezvoltarea
comerţului l-au avut şi oraşele de la Dunăre: Chilia, Brăila, la care s-a adăugat şi un comerţ
extern pe acest fluviu. Produsele româneşti ajungeau până la Viena şi Danzig (azi Gdansk).
Erau aduse produse finite din: Flandra, Germania, Cehia, Polonia, Rusia şi din Orient. Comerţul a beneficiat şi de privilegii acordate de domnitori negustorilor români şi străini.
Baterea monedelor din ţările româneşti, din timpul domnitorilor Vladislau - Vlaicu şi Petru
Muşat, a contribuit şi ea la o mai mare circulaţie a mărfurilor.
Feudalismul românesc, faţă de cel apusean, are influenţe bizantine. Autoritatea domnească era autocrată, toţi feudalii, mari şi mici, laici şi bisericeşti trebuia să-i dea ascultare.
Domnul avea drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi. Raportul de vasalitate dintre
domn şi feudali era deosebit faţă de feudalismul apusean. În feudalism, proprietatea asupra
pământului a reprezentat factorul determinant al raporturilor sociale, care de foarte multe ori
a dus la puternice conflicte în acest domeniu.

Întrebări
1. Care erau ocupaţiile de bază ale ţărănimii române?
2. Ce meşteşuguri cunoaşteţi şi cum erau organizaţi meşteşugarii şi negustorii?
3. Care au fost cele mai importante centre comerciale din aceste regiuni?
4. Cu cine făceau comerţ negustorii din Moldova şi Ţara Românească?
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