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Începuturile evului mediu românesc 

în urma rezultatelor recente 

Istoria românilor este istoria unui popor statornic, aşezat în una şi aceeaşi vatră în care şi-a 
urmat făgaşul  propriu de acţiune şi manifestare, de cultură materială şi spirituală, zămislind valori 
de originalitate şi trainicie, intrate de mult în patrimoniul culturii universale. Plămădit ca popor 
unitar pe teritoriul carpato-danubiano-pontic, românii şi-au păstrat neîntrerupt continuitatea de viaţă 
materială, comunitatea etnico-lingvistică şi cultural-spirituală, în pofida multor vicisitudini ce i-au 
confruntat. Subliniind acest aspect, marele istoric Nicolae Iorga (1871-1940) scria în 1938:  
"Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de patru ori milenare; aceasta este 
mândria şi aceasta este puterea noastră".  

Pentru noi, începutul evului mediu este situat pe un interval care începea cu Anul Domnului 
271, an pentru care istoriografii Occidentului consemnează ceea ce ei numesc apocaliptic “retragerea 
aureliană”, dar pe care Zosimus, un istoriograf aproape  contemporan vremii, o resimte ca întâmplare 
atât de  minoră, ce nu l-a afectat în vreun fel,deşi ar fi trebuit dacă ar fi fost semnificativă, căci el era 
acolo, încât nu o consemnează în cronica  Historia Nova.  

În anul 271, împăratul Aurelianus retrage administraţia şi armata din Dacia. Dar o parte 
importantă a populaţiei romanizate rămâne la nord de Dunăre, pentru a exploata aurul din Munţii 
Apuseni şi sarea din bazinul Târnavelor. Există dovezi toponimice ale continuităţii populaţiei daco-
romane la nord de Dunăre ("Auraneus" – acum Arieş). Aşezările daco-romane nord-dunărene cunosc 
o locuire neîntreruptă. Vechile centre urbane erau: Sucidava, Dierna, Sarmizegetusa, Napoca, 
Porolissum, însă o parte a locuitorilor vechilor oraşe se retrag spre ţinuturile rurale din cauza 
migratorilor şi întemeiază noi aşezări.  

Locuitorii, fie ei descendenti ai Imperiului Roman sau a daco-romanilor, si -au continuat 
existenţa neîntreruptă ca ţărani sau ca păstori, chiar după retragerea romană sub împăratul Aurelian, 
(270-275), atât a armatei, cât şi a administraţiei romane, care s-a mutat la sud de Dunăre. Dar, 
strămoşii romanilor au ramas timp de câteva secole în sfera de influenţă a Imperiului Roman, atât în 
politică, cât şi în economie, religie sau cultură; după despărţirea în două a Imperiului Roman, în anul 
395 e.n., ei au rămas în sfera de influenţă a Imperiului Bizantin. Ei trăiau mai mult în spiritul 
vechilor romani, care acum decăzuse, şi au supravieţuit împrejurărilor grele din timpul valurilor 
succesive ale popoarelor migratoare. Pe timp când simbioza etno-culturală dintre daci şi romani a 
fost realizată, şi s-a finalizat în sec. VI-VII, prin formarea poporului român, intre sec. II si IV, daco-
romanii au adoptat creştinismul în forma sa latină. Prin urmare, în sec. VI-VII, când procesul de 
formare a poporului român a fost gata, naţiunea a pătruns în istorie ca o naţiune creştină. Iată de ce, 
spre deosebire de naţiunile vecine, care au ca date de creştinare (bulgarii - anul 865, sarbii - 874, 
polonii - 966, slavii de est - 988, ungurii - 1000), românii nu au o dată fixă a creştinării, întrucât ei au 
fost prima naţiune creştină din regiune. In sec. IV-XIII, poporul român a trebuit să facă faţă valurilor 
de popoare migratoare - goţii, hunii, gepizii, avarii, slavii, pecinegii, cumanii, tătarii - care au 
traversat teritoriul României. Triburile migratoare au controlat acest spaţiu, din punct de vedere 
militar şi politic, întârziind dezvoltarea economică şi socială a băştinaşilor şi formarea entităţilor 
statale locale. 
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 Romanizarea reprezintă un proces istoric complex prin care civilizaţia romană pătrunde în 
toate compartimentele vieţii unei provincii încât duce la înlocuirea limbii populaţiei supuse cu limba 
latină. Factorii romanizării au fost administraţia, armata, veteranii, coloniştii, urbanizarea, religia, 
dreptul şi învăţământul în limba latină. Impactul asupra autohtonilor, al acestor factori, a fost 
asimilarea, în mod conştient, a civilizaţiei romane. 

Este epoca de mijloc de la Anticul classic  până la Renaştere dennumită drept ,,Epoca de 
barbarie’’.Umaniştii au fost şi ei influenţaţi, că acestă epocă între cele două zone de ,,lumină”să fie 
caracterizată tot epocă Barbară.În secolele XIX,iluminiştii aveau să schimbe această 

percepţie,doarece vor fi scoase la lumină documente din aria bisericii care vor revendica această 
epocă de 1000 de ani până la Renaştere.  

La început,Nicolae Iorga vedea altfel lucrurile legate de perioada istorică a marilor migraţii 
până în sec.XIII,dar printr-o intuiţie specifică unui mare istoric,a formulat că ,aici nu fusese un Tera 
Deserta‘‘după retragerea aureliana. Nicolae Iorga, pe baza izvoarelor istorice studiate o viaţă, 
concluzionează în "Istoria românilor", publicată în parte postum, că poporul român s-a format "între 
Carpaţii beşkizi şi Pelopones şi de la Marea Adriatică la Marea Neagră". Această constatare este 
făcută şi de P. P. Panaitescu, Silviu Dragomir şi alţii. În marile tratate de istorie din 1960 
vol.1,vol.2,vol.3 nu s-a rezolvat problema acestei perioade ,până când se descoperă mormântul lui 
Basarab I. 

Tot Iorga spunea că istoricul român trebuie sa pornească în cercetările sale de la democraţiile 
populare ,,obştea sătească’’,bazată pe o structură socială proprie,obşti care mai târziu se vor asocia în 
uniuni de obşti aşa zisele,,romanii popularis’’ organizate cu rol defensiv care se vor menţine şi după 
secolele IV-V după retragerea romană. O importanţă de mari dimensiuni o are şi documentul tipărit 
în anul 1970 în  volumul 2 din Fontes Historiae Daco-Romanorum:, realizată pe suport din piele, 
face referire la creştinarea daco-romanilor din zonă şi martiriul lui Sava gotul, înecat la 12 aprilie 
372 în apa râului Mousaios-Buzău, de către vizigoţi eveniment transmis de un document de primă 
mână, „Pătimirea Sf. Sava” sau „Actul martiric al Sf. Sava” şi redactat în anii 375/376. 

 

  Nicolae Iorga 
 

 
Nicoale Bălcescu a exprimat pentru prima oară noţiunea de feudalism pe teritoriul 

românesc.Evoluţia structurii sociale formarea a două aşa zise clase de pământ: 
1. Popietarii de pământ 



                                                                             Moraru Tudor,Istoric  (editat 2009) 

 3 

2. Tăranii ,, rusticii’’ 
În Transilvania în anul 1075 apare ,, nobiles’’,ca titlu nobiliar şi ,, robii ,, ancile’’sau ţăranii 

aserviţi.Ţiganii vin prin Boemia pe teritoriul românesc. 
 
 
Izvoare istorice ale Evului mediu românesc 

 
Izvoare scrise: 
 

1. izvoare interne emise de cancelariile ţărilor române(documente legate de propietate). 
2. izvoare externe(scrise în limba latina şi au fost prinse într-o colecţie-,,DocumenteRomanae 

Historia’’-DRH ) acestea fiind în original de pe întreg teritoriul Europei,dar fără traduceri în 
limba română în colecţia ,,Hurmuzache’’ sau în ,,Călător străin în ţările române’’ primele  
trei volume.Avem ca exemple :călătoriile episcopului Macarie, patriarhul Capadociei,însoţit 
de Paul de Alep,care relatează un  episod,petrecut în primăvara lui1653,undeva lângă 
Târgovişte,unde au asistat la,,Împărţirea Ociilor(tragerea la sorţi a pământurilor) de către 
ţărani,pentru a fi lucrate. 

 
Mai sunt pe urmă şi alte tipuri de documente,cele particulare(vezi N.Iorga),şi cele votive 

(pisariile de pe biserici). 
 

Izvoare nescrise : 
 

Descoperirile  arheologice făcute încă din 1952 şi până astăzi au scos la lumină uriaşe dovezi 
,sute de aşezări săpate ,rodul acestor cercetării dealungul a trei decenii au facut cel puţin ,în mare să 
ne cunoaştem istoria după retragerea aureliană până la România modernă.Fundamental îşi merită pe  
deplin efortul adus în sprijinul studiului istoric,dovezile arheologice aducând detalii la documentele 
de cancelarii voievodale. 
 
Izvoare cartografice : 
 

Pe unele hărţi consemnate la 1152  şi publicate în Spania se identifică 80 de oraşe la sud de 
Dunăre,pe linia Dunării,cu activităţi portuare şi comerciale. 

 
Izvoare etnografice : 
 

Activităţile meşteşugăreşti tradiţionale care au supravieţuit şi astăzi şi în care se regăsesc obiceiuri, 
tradiţii vechii ale vremii. 
 

În concluzie începutul evului mediu românesc este confirmat  pe baze istorice şi arheologice 
pentru delimitarea şi începuturile lui. 
 
 
Raportul dintre Evul mediu şi Feudali 
 
 
 
Sec IV-V                                             sec XI                                                            sec XIII 
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                                             Feudalismul din Transilvania              Feudalismul din Ţara Românească 
 
 
 
                                                                                    Feudalismul românesc 
 

După retragerea aureliană este refăcută unitatea dacică din stânga Dunării de Jos: desfiinţarea 
frontierei romane de pe linia Carpaţilor a permis circulaţia nestingherită pe ambele versante: dacii 
liberi pătrund în interiorul arcului carpatic iar daco-romanii trec la est şi la sud de Carpaţi. Refacerea 
unităţii dacice a continuat procesul de romanizare. Practicarea neîntreruptă a unor activităţi specifice 
vieţii sedentare, incompatibile cu nomadismul, ca agricultura, meşteşugurile, exploatarea 
minereurilor şi comerţul, a menţinut folosirea limbii latine ca "lingua franca" între cele 2 maluri ale 
Dunării după 271. În timpul împăraţilor Diocleţian, Constantin cel Mare şi Iustinian s-a realizat o 
adevărată "stăpânire romană" la nord de Dunăre. Răspândirea creştinismului în limba latină la nordul 
Dunării demonstrează romanizarea ireversibilă a dacilor şi continuitatea daco-romanilor. Din limba 
latină – provin şi termenii de bază ai religiei creştine: biserică – Basilica; Dumnezeu – Domine 
Deus; Duminică – Dies / Dominica; înger – angelus. Aşadar romanitatea din sudul şi nordul Dunării 
se consolidează în secolele IV-VI. Autohtonii se integrează definitiv şi deplin romanităţii orientale. 

Marea migraţie 

În acea perioadă numele Dacia a continuat să se folosească pentru 2 provincii romane sud-
dunărene (din Serbia şi Bulgaria de astăzi), dar şi pentru teritoriul de la nord de Dunăre. În acelaşi 
timp, pentru regiunea dintre Marea Adriatică, Marea Neagră, Marea Marmara şi Marea Egee se 
încetăţenea termenul de "Romania", de la care vine şi numele actual de "România". 

Avem pe deoparte popoare nomade din bazinul Asiatic care pătrund pe întreg teritoriul 
Europei organizaţi în tribuiri,şi pe de altă parte triburile germanice(goţii) care vine de undeva din 
zona Finlandei de astăzi pe la începutul sec II. Migraţiile reprezintă deplasarea popoarelor dintr-o 
regiune în alta, în special cu scopul de a se stabili pentru o perioada de timp mai îndelungată sau 
chiar permanent într-o nouă zonă. Oamenii au migrat chiar de la apariţia lor ca specie. Diferenţierea 
de bază a grupurilor etnice se pare a fi rezultatul evoluţiei separate a diverselor grupuri de oameni 
care au migrat dintr-un punct comun de origine, poate Africa sau Asia Centrala. Chiar şi în epoca de 
piatră această separare nu era completă, deoarece migraţiile au rezultat în urma unui complicat tip de 
relaţii de rudenie între grupuri izolate. Asia Centrală a fost sursa principală a hoardelor nomade, de 
unde au pătruns valuri succesive de migratori spre est în China, spre sud în India şi spre vest în 
Europa. În jurul secolului III d.Hr. o populaţie tânără apărea în Asia Centrală, mongolii. Datorită 
presiunilor, hunii au invadat China şi au trcut munţii Ural, îndreptându-se spre fluviul Volga. 
Această deplasare a împins pe goţi, care au trecut din sud-vestul Rusiei înspre teritoriile ocupate de 
Imperiul Roman. Aceştia la rândul lor i-au îndreptat pe vandalii de neam germanic înspre Galia şi 
Spania la inceputul secolului V. Vizigoţii (goţii de vest) au înaintat spre vest prin Italia, Galia şi 
Spania, alungându-i pe vandali înaintea lor în nordul Africii. Ostrogoţii (goţii de est) i-au urmat pe 
vizigoţi în Italia şi s-au stabilit acolo. Hunii care îşi începuseră deplasarea cu opt secole mai 
devreme, i-au urmat pe goţi în Europa, după ce au fost alungaţi de mongoli, şi s-au stabilit în 
Ungaria de astăzi la mijlocul secolului V. Mongolii deasemenea au forţat un mare numar de slavi 
înspre estul Europei. 

Goţii 
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Vechi popor teutonic, goţii au fost între secolele III-IV o putere împortantă în lumea romană, 
fiind primul popor de origine germanică ce s-a creştinat. Goţii, se presupune că au venit din Suedia, 
traversând Marea Baltică, înspre râul Vistula, apoi în secolul III migrând în sud, înspre Dunăre. În 
acea perioadă armatele şi flota gotă au atacat Tracia, Dacia, şi oraşele din Asia Mica şi de-a lungul 
coastei Mării Egee. Au cucerit Atena între 267-268 şi au ameninţat Italia. Pentru aproape un secol, 
războaiele între împăraţii romani şi conducătorii goţi au devastat peninsula Balcanică şi nord-estul 
regiunii mediteraneene. Alte triburi s-au unit cu goţii şi, sub conducerea lui Ermanaric în secolul IV, 
s-a format un regat care s-a extins de la Marea Baltică la Marea Neagră. În jurul anului 370 goţii s-au 
divizat în două grupuri separate. Ostrogoţii (lat. Ostrogothae “gotii estici” ) au format un regat întins 
de la Marea Neagră până în Ucraina şi Belarus de azi. Vizigoţii (lat. Visigothi “goţii buni” ) au fost 
goţii de vest stăpânind teritoriul Dunării. 

Vizigoţii 

În 376 vizigoţii, ameninţaţi de huni, au căutat protecţia împăratului roman Valens, şi au 
primit permisiunea de a se stabili în Moesia, la sudul Dunării. Când soldaţii goţi au fost maltrataţi de 
ofiţeri romani, goţii s-au revoltat şi conflictul a culminat cu bătălia decisivă din 378 lângă 
Adrianopole (Edirne de astăzi) în care Valens a fost ucis. Goţii victorioşi au ameninţat apoi 
Constantinopole, Theodosius I, care a urmat la conducerea Imperiului Roman de Rasarit, a încheiat 
pacea cu goţii şi a încorporat armata lor în cea romană. Mulţi care s-au stabilit în Moesia au devenit 
fermieri. Ulfilas, episcop al goţilor, a tradus biblia în gotică şi datorită lui goţii s-au convertit la o 
formă de creştinism, numită arianism. 

La moartea lui Theodosius în 395, vizigoţii au renunţat la alianţă cu Roma şi l-au ales pe 
Alaric I drept conducător. Odată cu preluarea conducerii triburilor vizigote de către Alaric, 
reprezentant al fracţiunii antiromane, încep din nou acţiunile militare şi de pradă în întreaga 
Peninsulă Balcanică. În faţa acestei situaţii curia imperială oferă vizigoţilor Epirul spre colonizare şi 
îl numeşte pe Alaric comandant militar al Iliriei în anul 399. Aşezarea în zona de graniţă cu Imperiul 
Roman de Apus nu a fost întâmplătoare. Cum se miza, dealtfel, la Constantinopol, tânărul şi 
energicul Alaric nu se va mulţumi cu această situaţie. Cum Tracia era deja secătuită şi prădată în mai 
multe rânduri, atracţia o constituiau acum provinciile apusene, în special Italia. Alaric a invadat 
Grecia, apoi Italia, iar in 410 a capturat Roma.. IN acelasi an el a fost succedat de Ataulf, care a 
condus vizigotii peste Pirinei, in Spania.  

Ostrogoţii 

Când hunii au invadat Europa în jurul anului 370, mulţi dintre ostrogoţi au fost cuceriţi şi 
obligaţi să-şi ajute cuceritorii. Ei s-au alăturat regilor hunilor, Attila, în expediţia lui împotriva Galiei 
în 451 şi mulţi ostrogoţi au fost ucişi de vizigoţi în bătălia de la Chalons. Când hunii au fost împinşi 
înapoi, ostrogoţii au devenit iar independenti. Cu permisiunea Romei, ei s-au stabilit în Panonia, o 
zonă care acum cuprinde vestul Ungariei, nordul Croaţiei, Slovenia şi estul Austriei. În 474 , 
Theodoric, cel mai mare dintre regii ostrogoţilor, a fost ales la tron, care după diferite perioade de 
război şi alianţe cu Zeno, împărat bizantin, a invadat Italia în 488, l-a ucis pe Odoacru, primul mare 
conducator al Italiei şi a devenit conducator el însuşi. El a deţinut puterea deşi nu şi titlul de împărat 
al Imperiului Roman de Apus. Un consul roman deţinea autoritatea nominală. Cele două popoare au 
convieţuit paşnic mult timp, cultura romană influenţând mult pe ostrogoţi. Unitatea romanilor şi a 
goţilor nu putea fi păstrată decât de un conducator de statură lui Theodoric. Dupa moartea sa în 526 
dezbinarea în peninsula italică a devenit atât de violenţă, încât în 535, împăratul bizantin Iustinian I 
şi-a trimis generalul Belizarius să cucerească peninsula. Bizantinii au zdrobit puterea goţilor în 555 
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şi tronul Italiei a fost ocupat de guvernatori bizantini.Ostrogoţii înşişi au fost absorbiţi în alte triburi 
cum ar  fi alani, vandali, franci şi burgunzi, care s-au stabilit în teritoriile fostului Imperiu Roman. 

Hunii            

Popor nomad asiatic, probabil de origine turcă, tătară sau ugrică, hunii s-au intins din stepele 
din nordul Mării Caspice pentru a face incursiuni repetate în Imperiul Roman în secolele IV-V. 
Aceste atacuri au culminat cu o serie de razboaie sub Attila care au adus imperiile romane în pragul 
distrugerii. Hunii au absorbit diferite rase în armatele sale şi au asimilat caracteristicile populaţiilor 
din jur astfel încat înEuropa ei şi-au pierdut treptat caracterul asiatic. Au fost descrişi ca un popor 
agresiv, nomad, viguros şi cu o cultură redusă care şi-au dezvoltat aptitudinle în tehnici de razboi, 
mai ales în călăria militară. Dupa moartea lui Attila în 453, hunii nu au mai jucat un rol major în 
istoria Europei. Mulţi huni s-au înrolat în armatele romane în timp ce alţii s-au alaturat hoardelor noi 
de invadatori venite din nord şi est.  

Vandalii 

Un popor vechi de origine germanică, care provenea din Jutland (pe teritoiul actual al 
Danemarcei), vandalii au patruns pe teritoriul Imperiului Roman între secolele III şi IV, cucerind 
Galia, Spania Roma, şi deasemenea părti din Africa de nord, înainte de a fi învinşi în 533 la 
Cartagina. 

Slavii 

Vechii slavi au fost un popor obscur de fermieri şi păstori trăind în zona ocupată azi de estul 
Poloniei, vestul Rusiei, Belarus şi Ukraina. Din anul 150 triburile slave au început să se extindă în 
toate directiile. La nord au urmat râurile din pădurile ruse, ocupând teritorii ocupate de popoare 
baltice şi finice, asimilând multe dintre ele. La vest au întâlnit triburile germanice şi celtice, ocupând 
o mare parte din Europa centrală. În jurul secolului VII, slavii au ajuns la marea Adriatică şi Egee. În 
urmatoarele două secole s-au aşezat în peninsula balcanicî, apoi în Imperiul Bizantin, dizlocând 
populaţii sau slavicizând noi triburi cum ar fi bulgarii. 

Aşezarea slavilor în secolul al VII-lea va avea şi anumite efecte nefaste pentru români. 
Aceştia se găsesc acum în cadrul unor noi state "barbare" (Hanatul Avar, Hanatul Bulgar, apoi cel 
Maghiar) care nu continuă tradiţia imperială romană: astfel, lexicul latin din limba română dovedeşte 
o despărţire timpurie de celelalte limbi latine, şi este îndeosebi rural: viaţa urbană şi cultă dispare, 
pentru a reapărea abia cu veacuri mai târziu, dar în forme slave, maghiare sau greceşti în parte 
străine de viaţa de toate zilele a poporului român. Aromânii/Meglenoromânii în schimb, continuă să 
evolueze în cadrul Imperiului Bizantin (prin termenul de romanic se atestă că Imperiul Roman de 
Răsărit, cu capitala la Constantinopol, e continuatorul Imperiului Roman distrus de către barbari). 
Slavii şi bulgarii vor separa astfel pe românii aflaţi la sudul munţilor Balcani, de cei din 
nord.Separarea va cunoaşte o serie de întreruperi şi mişcări de "unificare". Prima este cea a 
Asăneştilor ("regnum Valachorum" din secolele XII-XIII), care împreună cu bulgarii devin un 
vehicul de expansiune slavo-română, ortodoxă, spre nord şi nord-vest, înainte de a fi distrus parţial 
de marile invazii tătare. A II-a este apariţia statului Ungrovlahia (sau Valahia), concomitent cu 
definitivarea organizării voievodatului Transilvaniei şi a comitatelor vecine, care înlocuiesc 
diferitele "ţări" ("vlachföldek") ale Bihorului, Zărandului, Arieşului, Crasnei, Haţegului, Amlaşului, 
Cibinului, Făgăraşului, Vlăhiţei, Gurghiului, Năsăudului/Bârgăului, Lăpuşului, Oaşului şi 
Maramureşului (zise de istorici "Românii populare" iar în cronicile medievale "valahii"). Un proces 
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similar are loc între Nistru şi Carpaţii orientali, unde "ţinuturile" Onutului, Străşineţului, Dornei, 
Băii, Neamţului, Iaşilor, Sorocăi, Orheiului, Lăpuşnei, Hanscăi, Bârladului, Ciubărciului şi 
Tigheciului sunt integrate în voievodatul Moldovei. 

Sub ocupaţia otomană, românii sudici şi vestici vor rămâne în continuare separaţi de cei din 
formaţiunile statale româneşti, apărute în evul mediu. Alte ramuri ale poporului român (istro-
românii, şi cei care au lăsat în spaţiul iugoslav toponimele de Vlaşina, Vlahina, Romanija Planina, 
Durmitor etc.), au dispărut definitiv, asimilaţi de slavi, precum şi cei din Moldova instalaţi în actuala 
Ucraină, în Crimeea sau în Podolia. Tot atfel au dispărut, asimilaţi de cehi şi slovaci, cei din 
"Moravska Valaşska". 

În Evul Mediu, populaţia de pe teritoriul actual al României trăia în 2 formaţiuni statale 
distincte: Ţara Românească şi Moldova - dar şi în Transilvania, Ungaria, Banat, Crişana, 
Maramureş. Unele teorii indică ideea că statul medieval "Ţara Românească" a fost întemeiat de o 
dinastie comănească creştinată, împinsă spre vest şi sud de mongoli (şi tătari). Predecesorul lui 
Basarab I, tatăl sau bunicul său, se pare că a fost Tiş-homir, principe coman, probabil, legendarul 
"Negru-Vodă". Astfel că descendenţii lui Basarab, chiar şi Vlad Ţepeş, cel "pictat" extrem de 
"negru" (la a 7-a generaţie) ar putea fi consideraţi descendenţi ai cumanilor. Existenţa unei episcopii 
catolice pentru cumani la Focşani în anii 1200 pare a confirma aceste teorii. În decursul etnogenezei 
sale, poporul român a asimilat nu numai slavi, cumani şi maghiari (episcopii catolici ungari deplorau 
că "prea mulţi dintre supuşii maghiari îmbrăţişează credinţa şismatică a valahilor, devenind ei înşişi 
valahi") ci şi alte popoare migratoare stabilite pe teritoriul său, bunăoară pecenegi sau iaşi (aceştia 
din urmă fiind alani de limbă iraniană, ai căror descendenţi actuali sunt Oseţii din munţii Caucaz). În 
secolul al XV-lea, Moldova şi Ţara Românească au devenit vasale ale Imperiului Otoman, dar 
păstrându-şi autonomia internă. 

STATELE MEDIEVALE ROMÂNEŞTI – formare şi dezvoltare 
 
Premisele formării statelor medievale româneşti.  
 

Odată cu desăvârşirea procesului de formare a poporului român şi a limbii române (secolele 
VIII-IX) în istoria ce se scria în spaţiul Carpato-Danubian-Pontic începe o nouă etapă -constituirea 
statelor medievale româneşti. 

Formarea statelor medievale româneşti este, în primul rând, rezultatul acţiunii mai multor 
factori interni: formarea relaţiilor feudale, necesitatea protejăriii averii acumulate de diferitele pături 
sociale, a reglementării relaţiilor dintre aceste pături, a apărării căilor comericiale internaţionale care 
străbăteau spaţiul românesc şi a centrelor de comerţ intern (iarmaroace, aşezări orăşeneşti), a 
valorificării economice a noilor terenuri etc. 

Premisele interne au fost favorizate de anumite împrejurări externe. Astfel, în perioada care a 
urmat după invazia tătarilor din 1241 a fost lichidată pentru o vreme hegemonia regatului maghiar la 
sud şi est de Carpaţi, ceea ce a permis formaţiunilor statale româneşti din această zonă să evolueze 
spre întărirea propriei organizări interne şi extinderea lor teritorială. 

Constituirea statelor medievale româneşti a decurs în câteva etape:  
 

1   unificarea teritorială 
2   formarea structurilor sociale, a instituţiilor centrale statale de guvernare 
3   obţinerea independenţei, recunoscută de ţările vecine. 
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Procesul de formare a statelor româneşti şi-a găsit expresie în formula acceptată de istorici 
despre evoluţia societăţii româneşti de la sat la stat. Această formulă explică esenţa procesului care a 
avut la bază consolidarea obştei săteşti (în frunte cu juzi sau cnezi) ca formă iniţială de organizare 
socială şi autoadministrare în perioada de după retragerea legiunilor romane din Dacia. 
Interesele comune de apărare şi de valorificare a terenurilor agricole serveau drept bază pentru 
unirea mai multor obşti în uniuni de obşti cu o căpetenie unică în frunte, numită voievod, cnez, ban. 
Uniunile de obşte se numeau "ţări" (din latinescul-terra). Marele istoric român Nicolae lorga a numit 
aceste "ţări"- Romanii populare, în izvoarele istorice străine ele se mai numeau Vlahii, adică ţari ale 
românilor, deoarece străinii, după cum am demonstrat deja,îi numeau pe români "vlahi", cu diferite 
derivate ale acestei denumiri. Istoricii au atestat circa 20 de asemenea "ţări", care acopereau întreg 
spaţiul locuit de români. Romaniile populare erau, astfel, formaţiuni teritorial-politice incipiente şi 
prezentau o formă de organizare teritorial-administrativă autonomă în condiţiile lipsei unui stat 
unitar. 

Necesităţile de apărare în faţa incursiunilor războinice ale migratorilor au dus la apariţia unei 
forme mai avansate în comparaţie cu uniunile de obşti. Acestea erau voievodatele, cnezatele şi 
banatele, formaţiuni, ce întruneau câteva uniuni de obşti, având în frunte un cneaz, voievod (din 
slavă-conducător de oaste), un ban etc. Faptul că aceste formaţiuni erau preponderent numite în 
termeni slavi, permite de a conchide că constituirea lor s-a produs în perioada asimilării elementului 
slav la nord de Dunăre în secolele VII-VIII. 
 
Formaţiuni statale incipiente româneşti.  
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Cele mai vechi informaţii despre voievodatele româneşti se referă la teritoriul Transilvaniei. 
Aceasta se lămureşte prin faptul că după 896 ungurii au migrat din stepele nord-pontice în Panonia 
unde au venit în contact cu românii. Pe măsura extinderii lor teritoriale în direcţia Transilvaniei, ei s-
au ciocnit cu formaţiunile politice locale româneşti, în cronica maghiară "Gesta Hungarorum" 
("Faptele ungurilor"), scrisă de un notar anonim (numit de istorici Anonymus) al regelui Bela (după 
opinia majorităţii istoricilor este vorba de Bela al III-lea, 1173-1196) se vorbeşte despre trei 
voievodate româneşti: voevodatul lui Menumorut (în Crişana, cu centrul la Biharea), voievodatul lui 
Gelu (pe podişul Transilvaniei, cu centrul posibil la Dăbâca) şi voievodatul lui Glad (în Banat, între 
Mureş şi Dunăre, cu centrul la Cuvin). 

Unii istorici, mai ales maghiari, sunt de părere că detaliile privind luptele băştinaşilor români 
cu ungurii, expuse cu lux de amănunte de către cronicar, ar putea fi imaginare. Dar şi în acest caz 
cert este faptul că Anonymus se bazează pe tradiţia existentă în mediul maghiarilor despre rezistenţa 
opusă la venirea lor în Transilvania de către românii băştinaşi (organizaţi în voievodate). 

Deşi aceste voievodate au fost supuse de către maghiari, totuşi un secol mai târziu în 
Transilvania sunt atestate alte două noi formaţiuni statale: una cu centrul la Alba lulia (Bălgrad), în 
frunte cu Gyla, şi alta în Banat, fiind condusă de Antum, 
 descendent din familia lui Glad, vasal al Imperiului Bizantin. Cu timpul şi aceste voievodate au fost 
supuse de Regatul maghiar. 

Prezenţa compactă a românilor în Transilvania i-a determinat pe regii maghiari să caute a 
câştiga loialitatea căpeteniilor locale. Cu acest scop în Transilvania a fost păstrată o autonomie 
internă. Ea avea în frunte un voievod, fiind numită voievodat. 
Dar şi după constituirea voievodatului încă multă vreme s-au păstrat formele româneşti de 
organizare teritorial-administrativă -"ţările" (Ţara Făgăraşului, Ţara Maramureşului, Ţara Haţegului, 
Ţara Bârsei etc.). 

Între anii 1211-1225 pe teritoriul Ţării Bârsei regele maghiar a dislocat Ordinul cavaleresc 
religios al loaniţilor, strămutat din Palestina. Teutonii, însă, refuzau să se supună autorităţii regale şi 
la ordinul papei ei au fost din nou strămutaţi, de această dată în Ţinuturile Baltice. 

Dacă loaniţii n-au contribuit la consolidarea poziţiilor regelui maghiar în Transilvania, apoi 
acest rol le-a revenit coloniştilor secui (de origine turanică) şi germanici, numiţi saşi (adică saxoni, 
deoarece o mare parte dintre ei erau originari din Saxonia). Ei aveau o autonomie administrativă 
(numită "scaune săsesti şi "scaune secuieşti") şi susţineau politica regelui în voievodat. 

Dacă "ţările" române situate în Transilvania au avut de înfruntat expansiunea maghiară, apoi 
formaţiunile statale de la sud şi est de Carpaţi s-au confruntat cu un nou val de migratori. Pe la 
mijlocul secolului al Xl-lea în spaţiul românesc s-au deplasat pecinegii, populaţie de origine 
turanică, apoi în secolul al Xl-lea au urmat cumanii, un alt neam turanic. 
Românii au căutat să întreţină relaţii paşnice cu migratorii. Conducerea formaţiunilor statale de la est 
şi sud de Carpaţi îndeplinea funcţia de mediere în relaţiile româno-turanice, organizând colectarea 
dărilor pentru invadatori. 
În secolul al Xl-lea pecinegii de la Dunărea de Jos au întreprins acţiuni antibizantine. Ca urmare, 
pecinegii, împreună cu populaţia eterogenă din Dobrogea, printre care şi români, au participat la 
organizarea a trei formaţiuni politice, conduse de Tatos, Sesthlav şi Staza. Unii istorici îi socot pe 
aceste căpetenii conducători ai unor formaţiuni politice româneşti, în ultimul timp a fost expusă şi 
părerea că ei puteau fi pecinegi care au colaborat cu populaţia românească locală. Alte triburi de 
migratori-cumanii, împreună cu o mulţime de aliaţi (inclusiv şi români nord-dunăreni), au colaborat, 
la rândul lor, cu românii de la sud de Dunăre, care în anii 1185-1186, conduşi de trei fraţi - Petru, 
Asan şi loniţă, s-au răsculat împotriva Bizanţului. Biruinţa răsculaţilor a pus temeiul Imperiului 
Româno-Bulgar (sau al doilea tarat bulgar). Românii împreună cu bulgarii au participat la crearea 
acestei structuri statale, iar loniţă Caloian a fost recunoscut împărat de către papa Inocenţiu al III-lea, 
invocând originea romană a lui loniţă. în timpul domniei urmaşilor lui loniţă acest stat devine bulgar. 
Relaţiile lui cu cumanii şi extinderea stăpânirii Imperiului la nord de Dunăre s-au răsfrânt şi asupra 
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populaţiei româneşti din spaţiul Carpato-Dunărean, în această perioadă la nord de Dunăre se 
răspândeşte scrisul slav chirilic şi liturghia în limba slavonă. Prin intermediul statului sud-slav 
pătrund şi anumite elemente bizantine de organizare a instituţiilor statale la români, inclusiv a 
domniei (după modelul bazileilor bizantini şi ţarilor bulgari). 
Astfel, conform ultimelor viziuni ale istoricilor români, asupra procesului de constituire a statelor 
medievale româneşti, de rând cu tradiţia autohtonă a Romaniilor populare, un anumit rol l-au jucat 
influenţa bizantino-subslavă şi prezenţa migratorilor turanici. Cumanii au împiedicat expansiunea 
Regatului maghiar la sud şi est de Munţii Carpaţi, oferind românilor posibilitatea să-şi creeze 
formaţiuni statale proprii, care plăteau tribut migratorilor. 
 
Formarea Ţării Româneşti. 
 

 Formarea statului medieval Ţara Românească a cunoscut câteva etape. Formaţiuni politice 
incipiente - uniuni de obşti - au fost atestate în izvoarele slave sub denumirea de Vlaşca, Codrii 
Vlăsiei (Ţara Vlăşiei) etc., adică ţări ale românilor.În deceniile care au urmat după invazia tătaro-
mongolă, izvoarele istorice ne comunică despre formaţiuni statale între Carpaţi şi Dunăre cu un 
caracter mai avansat. Astfel, în anul 1247 regele maghiar preconiza să amplaseze în Banat şi Oltenia 
Ordinul religios al loaniţilor. Printr-o diplomă specială,( a cavalerilor Ioaniţi la 2 iunie 1247, 
diplomă emisă de regele ungar Béla al IV-lea), cavalerilor ioaniţi li s-au acordat mari privilegii, dar 
şi aşa ei  nu s-au stabilit aici. Din diplomă aflăm că în spaţiul rezervat ioaniţilor era situată Ţara 
Severinului, care includea cnezatele lui loan şi Farcaş (în Oltenia), Ţara Litua, în frunte cu voievodul 
Litovoi (pe Jiu), şi voievodatul lui Seneslau (pe Argeş). Bela IV se baza pe urmările invaziei tătare 
din 1241-1242, care slăbiseră şi Ungaria, dar mai mult teritoriile dinspre răsărit, de unde veniseră 
năvălitorii. Este chiar posibil ca Litovoi să fi fost acel domnitor român despre care cancelariile 
occidentale scriau cu bucurie că a biruit pe tătari – singura victorie europeană asupra lor în timpul 
acestei campanii – şi de aceea Bela IV să îl fi privit cu teamă, dar şi cu speranţa că pierderile suferite 
îl vor fi slăbit destul pentru a nu putea riposta. Ştim însă cu siguranţă că oştirile româneşti din 
Carpaţi luptaseră în mai multe lupte împotriva tătarilor, cu un mare eroism şi în ciuda izbitoarei 
diferenţe numerice. 

 Slăbiciunile Ungariei şi refuzul Ioaniţilor de a se stabili în teritoriul oferit de Bela IV deşi 
nu-i aparţinea, au amânat războiul dintre Litua şi Ungaria.  

Odată cu trecerea timpului însă, revenindu-şi după invazia tătară, Ungaria a început să se 
pregătească pentru a înfrunta pe Voievodul Litovoi, a cărui putere creştea mereu. Noi cnezate se 
alipeau de Ţara Lituei, şi chiar dacă aceste cnezate erau în general mici, numărul dădea importanţă 
acestei creşteri neîncetate. Ca urmare, Ladislau IV-lea, noul rege al Ungariei după Bela IV şi 
meteoricul Ştefan V-lea, porneşte la 1272 conflictul, emiţând pretenţii asupra unor teritorii deţinute 
de Litovoi. Acesta, faţă de încălcare principiilor vasalităţii – care presupuneau ocrotire şi nu jefuire – 
repinge cu indignare cererile abuzive şi renunţă la a mai plăti dijma regală. Are loc un prim război, şi 
spre uimirea şi dezamăgirea lui Ladislau IV domnitorul român obţine o victorie strălucită. Lupta 
plină de înţelepciune şi curaj a lui Litovoi a fost semnalul redeşteptării Românilor din Carpaţi la 
lupta pentru neatârnare şi baza de la care, după încă o generaţie, se va ridica Ţara Românească a 
Munteniei, de la Munţi la Marea cea Mare. 

 
În a doua jumătate a secolului al XII-lea, conform documentelor maghiare, un urmaş al lui 

Litovoi (purtând acelaşi nume) pentru anii 1272-1275 a unit la voievodatul său teritoriul din dreapta 
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Oltului şi a refuzat să recunoască suzeranitatea maghiară. Dar în urma expediţiei regelui Ladislau al 
IV-lea (1272-1290), întreprinsă în 1277-1279 Litovoi este ucis, iar fratele său Bărbat - luat prizonier. 
Prima încercare de unificare politică la sud de Crăpaţi denotă faptul că evoluţia societăţii româneşti 
se dezvolta în direcţia statului medieval unificat. 

Crearea unui stat unificat era determinată de mai mulţi factori, în primul rând, era necesară 
asigurarea securităţii drumului comercial, care lega Europa Centrală cu gurile Dunării. Veniturile 
căpătate de la asigurarea comerţului pe acest drum au întărit forţa economică a voievodatelor 
româneşti. Diferenţierea socială din societatea românească aflată pe calea constituirii relaţiilor 
feudale, determina la rândul ei necesitatea unui aparat administrativ puternic pentru a reglementa 
relaţiile dintre diferitele pături sociale, pentru a apăra bunurile lor materiale de invazii străine şi 
infractori interni. 
Deşi regii maghiari îşi impuneau suzeranitatea lor la sud de Carpaţi, vecinătatea Hoardei de Aur nu 
le permitea să-şi extindă stăpânirile în această zonă. Dominaţia mongolă după 1241 era efectivă 
numai în teritoriile de sud-vest ale Moldovei, în celelalte teritorii româneşti de la sud şi est de 
Carpaţi dependenţa de mongoli se limita la plata unui tribut, în schimb aceştia stăvileau expansiunea 
maghiară în zonă. Totodată, în procesul evoluţiei relaţiilor mongolo-române, bazate pe colectarea 
birurilor de la populaţia autohtonă, s-a constituit aparatul administrativ local, preluat apoi de statul 
medieval românesc. Astfel, dominaţia mongolă a fost un factor accelerator pentru procesul de 
unificare politică în spaţiul românesc. 

În cronicile munteneşti începutul procesului de unificare este legat de venirea legendarului 
Negru Vodă din Ţara Făgăraşului, care la 1290 "a descălecat" (întemeiat) Ţara Românească cu 
centrul la Câmpulung, apoi la Argeş. Legenda se bazează pe tradiţia orală despre strămutarea unor 
grupuri de români de peste munţi din cauza ofensivei feudalilor unguri împotriva obiceiurilor şi 
instituţiilor lor tradiţionale, în realitate unificarea a fost înfăptuită de către căpetenii militare locale în 
decursul unei perioade îndelungate (ceea ce nu exclude şi unele imigrări ale românilor de peste 
munţi, factor permanent jn acea zonă). Acest proces s-a încheiat sub domnia lui Basarab I (1324-
1352). în anul 1330 Basarab I a respins atacul regelui maghiar Carol-Robert, pornit să-i pedepsească 
pe vasalul său "infidel", care unise la stăpânirile sale Banatul Severinului (supus regelui). Carol I al 
Ungariei vorbeşte de "Bazarab infidelis Olacus noster" ("Bazarab, vlachul nostru necredincios"). 
Faptul nu este inedit, împăraţii Asăneşti au fost numiţi vlahi, deşi în cazul lor se poate presupune 
măcar o descendenţă parţial cumană. 

În localitatea numită Posada oastea maghiară a fost nimicită (9-12 octombrie 1330). Ca 
urmare, a fost întreruptă dependenţa vasală de rege a voievodului român. Victoria obţinută a 
demonstrat că statul nou apărut prezintă o realitate politico-militară la sud de Carpaţi. Voievodul 
Basarab I a fost întemeietorul dinastiei Basara-bilor în Ţara Românească. 
 
Formarea Ţării Moldovei 
 

In secolele IX-XIII, în spaţiul situat între Munţii Carpaţi şi Nistru s-au desfăşurat procese 
similare cu cele din teritoriile dintre Carpaţi şi Dunăre. Cercetările arheologice ne permit să urmărim 
concentrarea populaţiei în jurul unor complexe teritoriale, apărate de fortificaţii în mai multe zone pe 
cursul inferior al Jijiei, Bahluiului şi Prutului, în regiunea dintre Prut şi Bârlad, pe teritoriuldintre 
Prut şi Nistru - pe valea Ciuhurului, în regiunea codrilor (teritoriul viitorului ţinut Lăpuşna-Orhei) 
etc. 
Izvoarele istorice conţin unele informaţii despre formaţiuni politice în această zonă. în vestitul poem 
german "Cântecul Nibelungilor" se povesteşte despre o "Ţară românească" în frunte cu ducele 
Rumunc, nume derivat de la denumirea etnică a poporului-rumân. 
În vecinătatea cnezatului Hacici a fost atestată o "ţară a bolohovenilor" (adică a "volohovenilor"), a 
românilor, între anii 1231-1257 bolohovenii au luptat cu Cnezatul Halici, fiind ajutaţi de mongoli. 
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Despre trei formaţiuni politice vechi, uniuni de obşti: Vrancea, Câmpulung şi Thigheci a relatat 
Dimitrie Cantemir. Aceste formaţiuni teritoriale şi-au păstrat specificul lor în decursul întregului ev 
mediu, formând de rând cu alte "ţări" baza pe care s-a constituit statul medieval moldovenesc. 
În lucrările istoricilor au mai fost menţionate "Cnezatul bârladnicilor" şi "Ţara brodnicilor". Numele 
primei formaţiuni este legat de cel al cneazului Ivan Rostislavovici din Zvenlgorod, care în 1144 a 
fugit la sudul pământurilor dintre Nistru şi Carpaţi, stabilindu-se în regiunea Bârladului. Istoricii 
înclină spre părerea că aflarea cneazului rus şi a tovarăşilor lui de luptă, numiţi "bârtadnici", pe 
teritoriul Moldovei a fost un eveniment temporar fără urmări politice semnificative. 

În anul 1222, într-un act emis de regele ungar Andrei al H-lea, la sudul Moldovei este 
menţionată "Ţara (pământul) brodnicilor". în 1223, brodnicii conduşi de voievodul lor Ploscânea au 
participat în bătălia de la Kalka (1223) de partea mongolilor. 

Originea etnică a brodnicilor nu este clară. Ei au fost consideraţi slavi seminomazi, români, 
sau o populaţie mixtă, alcătuită din români, slavi şi cumani. Unii istorici consideră, că numele 
brodnicilor ar proveni de la "brod" (în  slavă - "vad"), acestea fiind băştinaşi români aveau funcţia de 
podari la trecerea peste râuri. Ultima părere poate fi acceptată, deoarece mai târziu, în secolele XV-
XVI, la Dunăre şl Nistru era demult stabilită o populaţie locală, care deservea trecătorile. 

Procesul de unificare politică a pământurilor de la est de Carpaţi este însă, legat direct nu de 
formaţiunile nominalizate, ci de una care a apărut la sfârşitul secolului al XlII-lea, în timpul domniei 
regelui maghiar Ladislau al IV-lea (1272-1290), în valea râului Moldova, afluent al Şiretului. La 
1308, în "Cronica rimată a lui Ottocar de Styria" este menţionat un "voievod român (vlah) de peste 
munţi", adică de la est de Carpaţi. Din această zonă au venit la 1325 românii (volohi!) care au 
participat la o campanie a polonezilor contra Brandenburgului. Voievodatul numit "Valahia", cu 
centrul la Şiret, este menţionat în 1340 într-o scrisoare a călugărilor mineriţi către Papa de la Roma. 

Cronicile moldoveneşti, ca şi cele ungureşti, leagă constituirea Voievodatului Moldovei de 
legenda lui Dragoş. Aşa cum Negru Vodă sosise în Ţara Românească din Ţara Făgăraşului, şi 
Dragoş a venit din Ţara Maramureşului în timpul vânătorii unui bour la est de Carpaţi, unde în valea 
râului Moldova a "descălecat" Ţara Moldovei. 
Legenda îşi găseşte expresie în stema Moldovei - cap de bour, dar mai mult nu este confirmată de 
realităţile istorice. Pământurile de la est de Carpaţi erau permanent populate de autohtoni. Deşi între 
populaţia Moldovei şi a Maramureşului în evul mediu au existat relaţii foarte diverse, constituirea 
statului independent a fost un proces lăuntric, care s-a desfăşurat similar şi în alte teritorii româneşti 
în direcţia unificării şi emancipării lor politice. 

Cât priveşte personalitatea lui Dragoş, date precise despre timpul când a domnit lipsesc. Unii 
istorici sunt de părere că el s-a situat în fruntea voievodatului din Valea Moldovei încă la sfârşitul 
secolului al XII-lea. 
Alţi istorici insistă că voievodul maramureşean Dragoş a fost impus la domnie de către regele 
maghiar după anul 1345, când avusese loc campania sa la est de Carpaţi. Campania a fost reuşită şi 
voievodatul din Valea Moldovei a devenit vasal al regelui. Ultima viziune este cea mai des acceptată 
în istoriografia românească; deşi discuţiile controversate continuă. Dragoş a fost urmat la domnie de 
fiul său Sas. 

O a doua etapă în constituirea statului medieval moldovenesc este legată de numele 
voievodului maramureşan Bogdan din Cuhea. După o luptă îndelungată pentru păstrarea libertăţilor 
românilor din Maramureş, el a trecut munţii împreună cu ceata sa militară, stabilindu-se în Moldova, 
de unde l-a izgonit pe Bale, fiul lui Sas. 
Data la care s-a produs acest eveniment continuă să fie discutată de istorici. Conform unei opinii 
evenimentul a avut loc la 1359, când a fost concomitent respinsă şi o încercare a polonilor de a pune 
stăpânire pe voievodatul moldovenesc, fapt relatat de cronicarul polon Ian Dlugosz. 

Alţi istorici sunt de părere că momentul alungării lui Bale nu putea fi anul 1359, deoarece 
această dată nu este în concordanţă cu un document maghiar din 20 martie 1360, în care se 
menţionează că un alt Dragoş - cel din Guleşti, a readus sub suzeranitatea regelui maghiar "ţara 
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noastră a Moldovei"; deci, voievodatul nu reuşise încă să-şi capete independenţa, în alt document din 
2 februarie 1365 se menţionează că Bale este despăgubit pentru pierderea posesiunilor sale din 
Moldova prin miluirea lui de către rege cu domeniile lui Bogdan din Cuhea, care deja plecase în 
Moldova. Ca urmare. Bogdan a venit în Moldova între anii 1360-1365. Sunt acceptaţi ca fiind 
verosimili anii 1363-1364. 

Este cert faptul că pe la mijlocul secolului al XlV-lea prin acţiunea lui Bogdan a fost 
înlăturată suzeranitatea regelui maghiar şi Voievodatul Moldovei a devenit stat independent. Chiar la 
începutul domniei sale Bogdan a unificat voievodatul din Valea Moldovei cu cel de la Suceava-
Rădăuţi, apoi cu Ţara Şepeniţului, cu cetăţile ei de la Teţina şi Hotin pe Nistru. Statul constituit - 
Ţara Moldovei - mai era numit şi Ţara de Sus, deoarece în partea de sud-est a spaţiului Carpato-
Nistrean-Pontic, dar şi dincolo de Nistru (în Podolia Mică), exista o altă formaţiune statală, numită 
Ţara de Jos, care includea teritoriile eliberate de sub dominaţia tătară. La 1386 aici era domn 
voievodul Costea. în anul următor, 1387, în timpul domniei lui Petru Muşat (1375-1391) Ţara de Sus 
şi Ţara de Jos au fost unificate. Ţara Moldovei a mai inclus în componenţa sa şi "culuarul unguresc" 
- o porţiune de teritoriu la Curbura Carpaţilor, care unea stăpânirile ungare cu gurile Dunării şi 
separa Moldova de Ţara Românească. Contopirea Ţării de Sus cu Ţara de Jos a însemnat încheierea 
procesului de formare a statului moldovenesc. La sfârşitul secolului al XlV-lea teritoriul Ţării 
Moldovei ajunge până la Marea Neagră. 
Prin Moldova trecea un drum comercial care unea Marea Baltică cu Marea Neagră. Acest drum, 
numit apoi "drum moldovenesc", era protejat de statul moldovean, care beneficia pe această cale de 
anumite avantaje economice. 
 
Întemeierea statului dobrogean.  
 

Formarea statelor româneşti se încheie cu cea a statului dobrogean situat între Dunăre şi 
Marea Neagră, în timpul domniei ţarului bulgar loan Asan al II-lea (1218-1241) aici este situată 
"Ţara Cărvunei", unitate politică aflată sub autoritatea religioasă a Patriarhiei din Constantinopol. 
În anul 1346 este menţionat drept conducător al statului dobrogean - Balica, urmat după 1350 de 
Dobrotici. Ultimul extinde teritoriul statului său până la gurile Dunării, intrând în conflict cu 
negustorii genovezi de la Vicina şi Chilia. Urmaşul lui Dobrotici-Ivanco, încheie un tratat de pace şi 
comerţ cu genovezii, bate monedă proprie, în 1388, Ivanco participă la luptele cu otomanii, căzând 
în timpul bătăliei. 

Tot atunci domnul Ţării Româneşti Mircea cel Bătrân a luat în stăpânire Ţara Dobrogei. 
Acest eveniment contura începutul unui proces de unificare a Ţărilor Române, care nu s-a desfăşurat 
din cauza condiţiilor externe nefavorabile. După câţiva ani de viaţă unitară în componenţa Ţării 
Româneşti, Dobrogea, ca şi alte teritorii balcanice, a fost inclusă în componenţa Imperiului otoman. 
 
Importanţa istorică a constituirii statelor medievale româneşti.  
 

Constituirea statelor medievale româneşti a fost un proces de lungă durată şi s-a realizat în 
două etape: unificarea formaţiunilor politice prestatale (a Romaniilor populare) sub autoritatea unuia 
dintre conducătorii acestora; apoi crearea instituţiilor politice, admi-nistrative şi religioase, necesare 
afirmării şi apărării statului. 

Prima formaţiune statală întemeiată a fost Voievodatul Transilvaniei, integrat teritorial 
Regatului maghiar în urma expansiunii acestuia spre est. Românii transil-văneni au început să fie 
obiectul unei politici de discriminare, care va duce în cele din urmă la eliminarea lor din viaţa 
politică a Transilvaniei. 

Celelalte două state româneşti (Moldova şi Ţara Românească) au reuşit să se emancipeze de 
sub dominaţia mongolă şi ungară, dobândind independenţa politică Procesul de unificare a statelor 
româneşti n-a atins nivelul creării unui stat unita independent. 
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Ţările Române au avut drept focare constituitoare teritorii destul de îndepăr-tate unul de altul. 
Atunci când extinderea lor teritorială a ajuns să se întâlnească (la Curbura Carpaţilor), ele erau deja 
state constituite, conduse de dinastii domneşti proprii, fiind orientate în relaţiile politice externe în 
diferite direcţii: Ţara Românească - spre Ungaria, iar Moldova- spre Polonia şi Lituania. Cu timpul 
s-a format o tradiţie istorică, acceptată de contemporani, o tradiţie a două ţări separate cu propriile 
lor interese politice, sociale şi economice externe, adică a unui pluralism statal românesc. 

Transilvania, datorită aşezării sale geografice şi situaţiei de centru natural al neamului 
românesc, în urma instaurării timpurii a dominaţiei regilor ungari, a fost exclusă din procesul de 
unificare politică a românilor. După ce Dobrogea a fost cucerită de Imperiul otoman, Ţara Moldovei 
şi Ţara Românească au continuat să prezinte cele "două libertăţi româneşti" (după expresia lui 
N.Iorga), care au creat condiţii politice corespunzătoare pentru o dezvoltare istorică neîntreruptă a 
societăţii româneşti. Pe baza lor s-a înfăptuit unitatea politică a spaţiului românesc care s-a 
desăvârşit la 1918. 
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