CU PRIVIRE LA FORMA'fiUNILE
STATALE ROMANEŞTI IN SECOLELE
VI-XIII
de L l i CJ.4N CH!ŢESCU

Ocupînclu-ne, cu am m urm ă , ele fortificaţii:e din
p:·t m î n t ş i lem n ele pe teritoriul românesc d i n perio a d a anterioară c �eării
t ate:or feudale independente consideram, împreună cu alţi cercetători
< � i temd , că aceste ce lăţi, menţi o:1ate sau nu de izvoare ' e scrise, consti

t u ie centre ale unor form aţiuni pol i t i c e , d estul d e s i m p le ca î nfăţişare

d a ; de tip feudal 1 • Reluind foarte recent această problemă, pe baza ce
l o r mai c o n e : u clente d a t e furn izate el e c er ce t ări l e mai vechi sau m a i noi,

[ '0 ' 1 ch ideam că toate cetă ţile d i n le!ll n şi pămî n t d e pe teri toriul româ
l l l'"C d i n secolele VI-XIII reprezin t ă , fără excepţie, centre ale unor for

m ·J ţiuni statale româneşti aflate in stadii dife rite ele dezvoltar2 şi o :·ga
l l i z a�e p ol i t : c:t dar cu atribute esc>nţia:e de state feudale �. cuno�cute sub
c l e n tn'lireq de uniuni el e obşti, judeţ e , ţări, cnezate s a u v oi ev oj at e .

Î :1 ultima vreme au ap:trut însă unele studii valoroase care, abor-

1 i ;1cl elin <t l t un ] h i de vecle!·e problema cetăţilor ele lemn şi păm înt de pe

t L• r i t o riu l Hom â niei din perioada timpurie

a

feudalismului, consideră că

rid icarea unor asemenea fortificaţii se face numai începînd cu secolul al
VIII-�ea : l,
sesizind foarte j ust că ele sint, oricum, anterioare migraţiei
1 1 D rmanzilor, ungurilor şi populaţiilor turanice in legătură cu care era
pusă, i n general de cercetătorii străini, fortificarea u n or aşezări din cen
t rul, nordul şi răsăritul Europei.
Socotim că chiar dacă asemenea apreciere s-ar face numai asupra
t e ritoriului românesc de l a răsărit de Carpaţi, zonă asupra căreia stăruie
i n principal studiile amintite, ea poate fi reţinută numai în sensul că
:/eocamdată avem d ovezi certe de fortificare a unor centre din această
parte a ţării noastre î ncepînd cu secolul al VIII-lea şi nicidecum că ele
l l lt vor fi existat şi nu sînt deci de căutat de acum încolo şi mai î n ai n te
de această dată. Şi aceasta pentru simplul motiv că de peste douăzeci de
ani se cunoaşte că cea mai veche fortificaţie d i n lemn şi pămînt pînă
acum cunoscută pe teritoriu l românesc este aceea de la Moreşti, jud. Mu
rcş, datată în secolul al VI-lea şi considerată, pe bună d reptate, u n uni
c·at nu numai pentru regiunile noastre dar şi pentru întreaga Eu ropă "·
Această fortificaţie compusă din trei linii de şanţuri şi valuri de apărare
şi prevăzută la interior cu u n m a re număr de locuinţe documentează la
Moreşti, după părerea noastră, centrul celei mai vechi formaţiuni sta-
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tale feudale cunoscute pînă a cwn pe teritoriul românesc, realizarea unei
asemenea lucrări de m ari proporţii implicind in mod obligatoriu existenţa
unei forţe politice suficient de puternice care s-o impună şi apoi s-o in
făptuiască.
Caracterul evoluat al societăţii româneşti în secolul al VI-lea pe
r:;cara dezvoltării economice şi politice j ustifică existenţa unei formaţiuni
statale proprii în această vreme, după cwn crearea primului Caganat
avarie în Pannonia şi extinderea dominaţiei lui asupra vestului Transil
vaniei (Crişana şi Banat) explică apariţia oarecum timpurie a centrului
fortificat de la Moreşti. Nici una din populaţiile migratoare, aflate în
faza organizării gentilice, nu cunoşteau asemenea realizări. Locuinţa lui
A tilla era situată, potrivit izvorului bizantin, i ntr-un sat şi era "încon
j urată cu o împrejmuire din lemn, pusă de frumuseţe nu pentru î ntări
tură" fi, iar slavii, care pătrund in a doua jumătate a secolului al VI-lea
pe teritoriul României, nu erau încă organizaţi nici i n obşti teritoriale
datorită tocmai caracterului lor migrator. Slavii au adoptat de la poporul
român organizarea de obşte teritorială 6 , iar sistemul de fortificare îl vor
cunoaşte şi folosi şi mai tirziu, incepind cu secolele VII-VIII 7.
În schimb, poporul român, organizat de la inceput în obşti săteşti
de ţărani liberi, trecuse dej a l a forma superioară a uniunilor de obşti sau
a "romaniilor" populare R, cum numea Nicolae Iorga aceste asociaţii de
sate româneşti după căderea Imperiului roman. Uniunile de obşti , denu
m ite şi judeţe (de la latinescul judex), sau ţări (de la terra) sint formaţiuni statale care impun dregători cu indatoriri precise in organizarea apă
rării, amenajarea fortificaţiilor fiind una dintre acestea. La sosirea lor
pe teritoriul românesc, slavii au cunoscut nu numai forma de o rganizare
străveche a obştiilor teritoriale româneşti pe care au preferat-o, dar şi
unele formaţiuni statale pe care le-au denumit ca atare : Vlaşca (ţara
vlahilor), Romanaţi (ţara românilor).
Prin întărirea şi extinderea formaţiunilor statale româneşti şi prin
:;porirea î ndatoririlor lor militare, ţara, această instituţie românească
veche, denumită şi voievodat incepind cu secolul al X-lea, devine sino
nimă cu aceea de stat, iar voievodul devine conducătorul absolut al sta
tului. Iniţial î nsă rolul de căpetenie al voievodului (numit duce pînă î n
secolul al X-lea) a fost asigurarea apărării prin organizarea şi conducerea
oa'itei şi prin amenajarea fortificaţiilor.
in afara cetăţii de la Moreşti din secolul al VI-lea, cunoaştem acum
pe ca!e arheologică sau istorică o serie de alte cetăţi din lemn şi pămînt
ce împînzesc intregul teritoriu locuit de români . Cunoaştem asemenea for
tificaţii la Fundu Herţii (certă), Baranga-Hudeşti, !băneşti, Cobila, Dersca,
Horodiştea şi Tudora (probabile), toate in j udeţul Botoşani 9, pentru sec.
nii-X ; la Dăbîca, jud. Cluj 1o (atribuită voievodului Gelu), la Biharea,
jud. Bihor 1 1 (atribuită ducelui Monumorut), la Cuvin (Keve), j ud. Timiş
(atribuită ducelui Glad), la Sion, jud. Prahova 1 2 (atribuită foarte recent
unui cnezat românesc), toate pentru secolul al X-lea ; la Moldoveneşti,
j ud. Cluj J:l, la Cenad, j ud. Timiş (reşedinţa cu semnificativ nume romanic
Urbs Morisena a voievodului Ahtum) , la Echimăuţi, Alcedar şi Tarev
schi H (la vest de Nistru u nde au fost cercetate fortificaţii distruse de pehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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r·cnegi), la "Cetatea scurtă de la Orlat, - jud. Sibiu 15, toate pentru secolul
< � 1 XI-lea ; din nou la Moreşti, pentru sec. XI-XII 16 ; la Lempeş şi Teliu.
jud . Braşov 17, pentru sec. al XII-lea ; la Proştea Mare, jud. Sibiu 18,.
pentru secolele XII-XIII. Toate aceste fortificaţii, la care se pot adăuga
�i altele, aflate în curs de cercetare, le-am considerat şi le considerăm
• ·cntre ale unor formaţiuni statale româneşti aflate în plin proces de · dez
voltare şi unificare.
Evoluţia generală şi unitară a societăţii româneşti pe calea feudalis
mului şi tendinţa de unificare a cnezatelor şi voievodatelor într-un stat
. ·mtralizat şi unitar care să cuprindă întregul teritoriu locuit de români
1 1 1 fost însă brusc întrerupte odată cu invazia mongolă prefaţată de pece
l ll�gi şi CI} cotropirea treptată a Transilvaniei de către unguri. În jurul
.mului "o mie" multe aşezări şi centre statale româneşti din părţile răsă
ri tene şi sud-estice ale ţării noastre îşi încetează existenţa ca urmare a
violentelor atacuri pecenege, iar cele din interiorul arcului carpatic sînt
)i ele cucerite şi distruse treptat de cuceritorii maghiari, aşa cum o atestă
. lpscoperirile arheologice şi aşa cum o afirmă însăşi cronica maghiară ce
·onsemnează în Transilvania la venirea ungurilor atît existenţa a şapte
·pt..�ţi din lemn şi pămînt cît şi rezistenţa eroică pe care au opus-o co
r ro pitarilor
unguri centrele fortificate româneşti conduse de voievozii
( ;Plu, Glad şi Menumorut w.
In urma invaziilor mongole şi a cuceririi treptate de către unguri a
l'runsilvaniei, zonele româneşti din cîmpia extra şi ii'ltra-carpatică, do
rnl nate de străini, au cunoscut serioase întîrzieri în dezvoltarea economică
,1 sUnjenirea organizării politica-statale proprii. În schimb, locurile as
• unse şi greu accesibile ale munţilor sau cele peste douăzeci de ţări deli
m i tate natural din interiorul Transilvaniei, în care străinii n-au pătruns,
n u oferit societăţii româneşti condiţii prielnice pentru a-şi păstra şi dez
vol ta fiinţa naţională, civilizaţia şi organizarea statală proprii. Numai în
.u ·t•ste zone proteguitoare, în care în vremurile de restrişte ale istorici
lur au locuit şi strămoşii săi, geto-dacii, societatea românească a putut
··volua pe calea feudalismului propriu, înălţînd în continuare fortificaţii
,1 monumente specifice cneziale şi voievodale, ducînd necontenite lupte
tM•ntru apărarea existenţei sale şi impunînd ridicarea unor conducători d e
u rc cuceritorii străini a u fost nevoiţi s ă ţină seama.
Semnificative, din acest punct de vedere, ni se par a fi mai cu seamă
r••zultatele cercetărilor cetăţilor de la Orlat şi din Ţara Bîrsei. "Cetatea
·· • u rtă" din lemn şi pămînt de la Orlat (aproximativ 15 km vest de Sibiu)
• fost ridicată, potrivit concluziilor lui Thomas Năgler 2°, la sfîrşitul se
oi ului al XI-lea de obştile săteşti ale românilor din zonă cuprinse în' r - u n cnezat a cărui existenţă este amintită în d ocumentele scrise abia
h -.ecolul al XIV-lea. Ea şi-a încheiat existenţa la mij locul secolului al
\ I l -lea, odată cu pătrunderea statului şi coloniz[trii germane în sudul
l'rn nsilvaniei 2 t. Tot aşa, cetăţile de la Lemp?ş şi Teliu. din Ţara Bksei,
d n t considerate de A. D. Alexandrescu 22 a fi cele dintîi cetăţi din zonft
• ld i <"ate de populaţia românească la începutul secolului · al XII-lea de
r o ·a ma î naintării maghiare. Ele îşi încetează existenţa la cumpăna secolelor
\ I I - XIII, odată cu pătrunderea şi în această zonă elin Transilvania a re.
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:galităţii maghiare şi colonizării germane. In faţa pătrunderii autorităţii
maghiare in zonele sudice şi sud-estice ale Transilvaniei comunităţile ro
mâneşti s-au retras şi mai spre munte unde, pe ambii versanţi carpatini,
rezistau formaţiunile statale româneşti ale secolului al XIII-lea consem
nate de diploma cavalerilor ioaniţi din 1247.
După cum se ştie, cercetări relativ recente au stabilit că voievodatele
conduse de Litovoi şi Seneslau se î ntindeau pe ambele laturi ale Carpa
ţilor Meridionali, primul in dreapta Oltului, cuprinzind Valea Jiului şi
'Ţara Haţegului, iar celălalt in stinga, inglobind zonele Argeşului, Cimpu
lungului, Arefului, Amlaşului şi Făgăraşului �:1• In cuprinsul acestor state
româneşti , noile cercetări au demonstrat că existau centre importante cu
cetăţi de piatră, care in acest secol apar pentru prima dată , cum sint
cele de la Breaza, Sibiel, sau Cetăţeni din interiorul voievodatului lui Se
neslau. Plină de in teres ni se pare consta tarea că cetatea de la Sibiel, care
constituia centrul Ţării Amlaşului, şi cetatea de la Breaza, care repre
zenta centrul Ţării Făgc"ira!?ului, ambele alcătuind împreună cu cetatea de
la Cetăţeni, centre în cadrul statului condus ele voievodul Seneslau, sint
·orientate nu pentru apărarea Transilvaniei cuceri te de maghiari ci impo
.triva ei :!". Iată o altă dovadă care ne determină să afirmăm încă o dată
.rolul de centre ale formaţiunilor statale feudale româneşti pe care 1-au
.avut toate fortificaţii!e de pe teritoriul rom:lnesc din secolele VI-XIII.
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A PROPOS 11ES f:TATS ROUMAINS DU VI-XIII-EME SI ECLES

R E S U M F:

Analysant toutes les citadelles feodales construites en bois et en terre, sur le
leritoire roumain du VI-XII-eme siecles, l'auteur soutient que toutes representent
des centres des f:tats roumains ("cnezate" et ,.voievodate" qui, pendant le
X I V-eme siecle ont forme, s'unissant, les f:tats feodaux centralises roumains :
Valachie, Moldavie, Transylvanie et Dob1·oudja.
La plus ancienne formation feodale roumaine date, selon l'opinion de l'auteur,
du VI-eme siecle, le centre de celle-ci etant represente par la citadelle avec un
r·t>mpart en terre et en bois de Moreşti (dep. Mureş).
La citadelle de Moreşti est unique non seulement pour le territoire roumains,
rnais aussi pour !'Europe entiere de VI-eme siecle.
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