
 

 

 

LAUDATIO 

ÎN ONOAREA PROFESORULUI UNIVERSITAR 

IOAN-AUREL POP 
CU 

OCAZIA DECERNĂRII TITLULUI DE 

DOCTOR HONORIS CAUSA 
AL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA 

 

Stimate Domnule Profesor Ioan-Aurel Pop, 

Stimate Domnule Rector al Universităţii din Craiova, 

Stimate Domnule Președinte al Senatului Universităţii din Craiova, 

Onorat prezidiu, 

Distins auditoriu, 

 

Astăzi, 13 noiembrie 2018, în Aula „Mihai I al României” de la 

Universitatea din Craiova, la propunerea Facultății de Științe Sociale și cu 

acordul Senatului universitar, îi conferim titlul de DOCTOR HONORIS 

CAUSA distinsului Profesor universitar doctor Ioan-Aurel Pop, deopotrivă 

ilustru istoric și reprezentant al mediului universitar clujean, precum și 

Președinte al Academiei Române, cel mai înalt for de știință și cultură. 

Ioan-Aurel Pop s-a născut la 1 ianuarie 1955 în satul Sântioana, 

județul Cluj, însă copilăria și-a petrecut-o la Brașov, unde a absolvit studiile 

primare, gimnaziale și liceale, acestea din urmă la prestigiosul Liceu „Andrei 

Șaguna”. Încă de la început a demonstrat seriozitate și dragoste față de carte, 

urmând preceptul tatălui său, potrivit căruia „învățătura este cel mai serios 

lucru din lume și ea este o permanentă competiție”, dar și îndemnul de a fi 

mereu primul în tot ceea ce face.  

La absolvirea liceului, ca şef de promoţie, într-o vreme în care mulți 

tineri studioși se îndreptau spre medicină sau inginerie, Ioan-Aurel Pop era 

hotărât să urmeze Istoria, unde competiția era destul de mare pe un număr 

redus de locuri. Pus în fața alternativei de a alege între centrul universitar 

bucureștean sau clujean, se va orienta spre acesta din urmă, având în vedere 

atât originea ardeleană a familiei, cât și recomandarea dirigintelui său de la 

liceu. În anii studenției (1974-1979) la Universitatea „Babeș-Bolyai”, la 



 

Facultatea de Istorie și Filosofie, a avut parte de profesori renumiți, adevărați 

mentori, de la care a învățat foarte mult și cărora le păstrează și astăzi o 

neștirbită recunoștință. Intrase primul la Facultate, cu media cea mai mare, 

ceea ce a constituit un permanent imbold spre studiu și cercetare. S-a 

specializat în domeniul istoriei medievale românești, preocupare constantă a 

întregii activități științifice ulterioare.  

După finalizarea studiilor universitare, ca șef de promoție, și-a 

exercitat vocația de dascăl timp de cinci ani la unul din liceele din Cluj-

Napoca, până în anul 1984, când accede în învățământul superior, ca asistent 

la Facultatea și Universitatea care-l formaseră, concomitent cu înscrierea la 

Doctorat, în domeniul Istoriei medievale a românilor. După cinci ani de 

strădanii în sălile de lectură și de cercetare ale bibliotecilor și arhivelor, în 

anul 1989 și-a susținut teza de doctorat publicată doi ani mai târziu la Editura 

Dacia din Cluj-Napoca sub titlul: Instituții medievale românești. Adunările 

cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI, lucrare 

distinsă cu premiul „George Barițiu” al Academiei Române (1991). 

În ceea ce privește activitatea didactică universitară, a rămas fidel 

preocupărilor din anii studenției, susținând cursuri și seminarii de istorie 

medievală a României, istoria Transilvaniei, paleografie latină și, în ultimul 

timp, de istoria naționalităților. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare 

până la gradul de profesor universitar, dobândit în anul 1996, iar din anul 

2000 a devenit și conducător de doctorat în domeniul Istorie. 

O mărturie a aprecierii internaționale de care se bucură activitatea sa 

didactică o constituie calitatea de visiting professor la Universitatea din 

Pittsburgh, S.U.A. (1991-1992), la INALCO Paris (1998), la Universitatea 

din Trento (2001) și la Universitatea Ca' Foscari din Veneția (2003-2008). De 

asemenea, în perioada 1994-1995 a îndeplinit funcția de director al Centrului 

Cultural Român din New-York, iar în perioada 2003-2007 cea de director al 

Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția. 

De-a lungul timpului a reușit să îmbine în mod strălucit activitatea 

didactică cu cea de cercetare, aceasta din urmă extrem de rodnică și 

concretizată în peste 70 de volume: 14 cărți ca unic autor, 16 sinteze de istoria 

Transilvaniei și istoria românilor în calitate de coautor și coordonator, 48 de 

cărți în calitate de coautor sau coordonator, precum și peste 500 de studii în 

reviste de specialitate sau volume colective. Multe din lucrările profesorului 

Ioan-Aurel Pop, pentru o mai largă vizibilitate, au fost publicate în limbi de 

circulație internațională la prestigioase edituri din străinătate, fiind bine 

primite de critici. Pe lângă acestea, a coordonat numeroase proiecte de 



 

cercetare științifică la nivel național și internațional, ceea ce a favorizat lucrul 

în echipă și diseminarea rezultatelor cercetării, precum și schimbul de 

experiență cu cercetători din străinătate.  

Subiectele tratate de istoricul Ioan-Aurel Pop în lucrările sale sunt 

consacrate istoriei Transilvaniei medievale, relațiilor româno-maghiare în 

secolele IX-XIV, genezei medievale a națiunilor moderne, istoriei culturii 

românești și a bisericii în secolele XIV și XVI, dar și identității românești. 

Din anul 1994, domnul Ioan-Aurel Pop își asumă responsabilitatea 

conducerii și coordonării publicației științifice „Transylvanian Review”, 

editată de Centrul de Studii Transilvane, singura revistă românească de istorie 

indexată ISI (Thomson Reuters). Cunoscător a mai multor limbi străine, 

engleza, franceza, italiana, germana și maghiara, a reușit să stabilească relații 

academice și universitare cu numeroase instituții de profil din străinătate. 

De altfel, recunoașterea prodigioasei activități de cercetare este 

demonstrată și de numeroasele premii, ordine și distincții oferite. Amintim 

aici Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler, conferit de Președintele 

României în anul 2010, Ordinul de „Onoare” din partea Președintelui 

Republicii Moldova în același an, Ordinul Național „Steaua României” în 

grad de Cavaler în 2015, Diploma „Meritul Academic” din partea Academiei 

Române în același an, Ordinul „Palmes Academique” în grad de Cavaler din 

partea Republicii Franceze în 2016 și Ordinul „Steaua Italiei” în grad de 

Comandor din partea Republicii Italiene în același an. 

Prestigiul profesional al dlui. Profesor Ioan-Aurel Pop este 

demonstrat de cooptarea sa ca membru titular, membru corespondent sau de 

onoare în numeroase asociații și instituții de profil din străinătate, printre care 

amintim: Academia de Științe, Litere și Arte din Paris (1999), Academia 

Europeană de Științe și Artă din Salzburg (2013), Academia de Științe a 

Moldovei (2015), Accademia Nazionale Virgiliana din Mantova (2015). De 

asemenea, la nivelul mediului universitar a fost distins cu titlul de Doctor 

Honoris Causa al unor instituții de învățământ superior din Alba Iulia, 

Timișoara, Oradea, Galați, Sibiu, Târgu-Mureș, precum și al Universității de 

Stat din Chișinău și al Universității Pedagogice „Ion Creangă” din capitala 

Republicii Moldova. 

Înzestrat cu o remarcabilă putere analitică, dar și cu spirit sintetic, 

domnul profesor Ioan-Aurel Pop se distinge și în calitate de autor de sinteze 

de istorie, de cursuri universitare și de manuale de istorie pentru elevi. Nu a 

fost neglijată nici publicistica de popularizare în domeniul istoriei, activitate 

atât de necesară în combaterea indiferenței aproape generalizate a 



 

concetățenilor față de trecutul nostru. În această privință, ilustrative sunt cele 

aproape 400 de articole ale istoricului Ioan-Aurel Pop apărute în reviste de 

cultură, ziare și alte periodice. De altfel, domnia sa reprezintă o prezență 

constantă în mass-media, fie prin interviurile acordate, fie participând la 

numeroase emisiuni televizate menite a promova cultura în general, istoria și 

identitatea noastră națională în special.  

Începând cu anul 1993, pe lângă activitățile didactice și de cercetare 

își asumă și responsabilități administrative, devenind director al Centrului de 

Studii Transilvane din cadrul Fundației Culturale Române, integrat în anul 

2007 filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, pentru ca din anul 2012 și 

până în prezent să îndeplinească funcția de Rector al Universității „Babeș-

Bolyai”, instituție de învățământ superior cu rezultate remarcabile în plan 

profesional. 

Ca o încununare a întregii activități, domnul profesor Ioan-Aurel 

Pop intră în rândurile comunității academice în calitate de membru 

corespondent al Academiei Române (2001), apoi membru titular (2010), 

pentru ca în luna aprilie 2018 să fie ales Președinte al Academiei Române. În 

această ultimă ipostază a avut numeroase intervenții și luări de poziție față de 

statutul disciplinei istorie în școală, de cunoașterea trecutului poporului 

român, de necesitatea conservării și promovării valorilor naționale. „Istoria – 

ne spune profesorul Ioan-Aurel Pop – este o disciplină onorabilă între 

celelalte, cu valențe de cunoaștere și educative deosebite, iar istoricii sunt 

specialiști autentici, cu statut și rol bine precizat” (Istoria, adevărul și 

miturile, ediția a II-a, București, Editura Enciclopedică, 2014, p. 382). 

Pentru toate acestea enumerate mai sus, domnul profesor universitar 

doctor Ioan-Aurel Pop este primit cu recunoștință și distincție în rândul 

comunității universitare craiovene, cu speranța unei colaborări cât mai 

fructuoase. 

 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

 

Prof.univ.dr.habil.  

Sorin Liviu DAMEAN 

Decanul Facultății de Științe Sociale 

 

Craiova, 13 noiembrie 2018 

  



 

Oltenia și vocația unității românești 
 

 

 De multe ori, atunci când se evocă făurirea edificiului național 

român modern, pe lângă alte erori, se face una care le pare multora minoră, 

demnă de trecut cu vederea: se vorbește despre unirea Munteniei și Moldovei 

de la 1859! Întrebarea care îmi vine în minte imediat este: dar cu Oltenia ce 

s-a întâmplat și de ce Theodor Aman a pictat „Hora Unirii la Craiova”? Am 

primit recent și un răspuns ingenuu, chiar de la un oltean: „Oltenia este 

subînțeleasă fiindcă ea este peste tot!”. 

Dincolo de aceste erori și ironii, este corect să se vorbească despre 

Unirea Moldovei și Țării Românești sau a Țării Românești și Moldovei la 

1859, pentru că Oltenia era demult parte a Țării Românești (nu a Munteniei), 

Ce fel de țară românească a fost Oltenia în salba de țări românești invocate 

des de Nicolae Iorga și de alți mari istorici? A fost una de prim plan, fără 

îndoială.  

În Oltenia, s-a produs una dintre cele mai intense și mai îndelungate 

romanizări dintre toate regiunile cucerite de romani la nord de Dunăre și 

dintre toate ținuturile care aveau să alcătuiască România modernă. Oltenia a 

fost alipită Imperiului Roman încă în anul 102, la finele primului război dacic 

și nu a resimțit așa de acut retragerea aureliană din 271-275, deoarece 

stăpânirea Romei la nord de fluviu, mai ales în jumătatea de sud a Câmpiei 

Dunării, a continuat secole la rând, prin Imperiul Roman de Răsărit. Pentru 

vigoarea latinității oltene sunt mai multe argumente, dar mă mărginesc să dau 

aici un exemplu lingvistic și unul istoric. Exemplul lingvistic se referă la 

prezența în graiul oltenesc a perfectului simplu, conservat aproape ca în limba 

latină (fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt sau fuere) și perpetuat peste 

secole mult mai bine decât în alte ținuturi românești. Se știe că sistemul verbal 

este coloana vertebrală a oricărei limbi evoluate, iar sistemul verbal românesc 

vine, în dreaptă moștenire, din latină, mai ales din latina populară, vorbită de 

toți coloniștii, indiferent din ce parte a imperiului veneau. În graiul oltenesc, 

frecvența verbelor și a modurilor și timpurilor verbale preluate din latină este 

sensibil mai mare decât în multe alte regiuni ale țării. Al doilea exemplu, cel 

istoric, vine de la vechii cronicari, fiind ilustrat prin „Letopisețul 

Cantacuzinesc” (LC), care începe așa: „Istoria Țării Rumânești de când au 

descălecat pravoslavnicii creștini, însă dintâi izvodindu-se de rumânii carii s-

au despărțit de la romani și au pribegit spre miiazănoapte. Deci trecând apa 

Dunării, au descălecat la Turnul Severinului; alții în Țara Ungurească, pre 



 

apa Oltului, și pre apa Morășului, și pre apa Tisei ajungând și până la 

Maramurăș. Iar cei ce au descălecat la Turnul Severinului s-au tins pre supt 

poalele muntelui până în apa Oltului; alții s-au pogorât pre Dunăre în jos. Și 

așa umplându-se tot locul de ei, au venit până în marginea Necopoei.”1 Într-

o altă variantă a anonimei lucrări, textul sună și mai revelator: „Însă dintăi 

izvodindu-se de rumânii carii s-au despărțit de la romani și au pribegit spre 

miiazănoapte și fiind lor căpetenie mare Traian și cu fiul său Siverie...”.2 

Cronicarul vorbește la început, pe câteva rânduri, într-un rezumat extrem de 

sumar, despre primul „descălecat” al „rumânilor” din epoca romanilor, 

„descălecat” de la Roma, sub conducerea împăratului Traian. Cu alte cuvinte, 

înainte de „descălecatul pravoslavnicilor creștini” – de la care se derulează 

povestirea propriu-zisă din LC – cronicarul spune ceva, vag și legendar, 

despre celălalt „descălecat” legat de soarta și de numele românilor, cel prim 

sau originar, de la Traian. Firește, acei romani care au trecut atunci Dunărea 

cu împăratul Traian sunt numiți acum „rumâni” (desprinși de ceilalți romani 

și deosebiți de atunci încoace de aceștia), în ideea că au dat naștere românilor. 

Unii dintre ei au ajuns întâi la Turnu Severin, unde după anul 102 se 

construise faimosul pod al lui Apolodor din Damasc, alții au pornit pe Olt în 

sus, alții pe Mureș și pe Tisa, mergând până spre Maramureș. Cei veniți la 

Turnu Severin – ni se mai spune – au luat-o pe sub munte până la apa Oltului, 

iar alții au venit pe Dunăre în jos până la Nicopole, „umplându-se tot locul de 

ei”. Se cuprind aici, în câteva rânduri, deopotrivă numele împăratului 

fondator al Daciei, colonizarea masivă cu romani și cu elemente latinofone și 

procesul de romanizare. Lăsăm la o parte elementele legendare, fiindcă nu 

prezintă interes în contextul de față. Obiectul lucrării (atribuite incert lui 

Stoica Ludescu) nu este însă primul descălecat, de la Roma și de la Traian, ci 

al doilea, din Făgăraș și de la Negru Vodă, urmat de istoria Țării Românești 

de după 1290. De fapt, întreaga noastră tradiție medievală, sintetizată pentru 

prima oară în formă cultă de către  Dimitrie Cantemir, vorbește despre două 

„descălecaturi”: unul prim antic, din epoca romană, de la Traian, „împăratul 

Râmului”, de la sudul Dunării spre nord și al doilea medieval, din secolele al 

XIII-lea și al XIV-lea, dinspre interiorul arcului Carpaților spre Țara 

Românească și Moldova, cele două voievodate aflate pe cale de a se forma și 

stimulate prin venirea lui Negru-Vodă din Făgăraș, respectiv a lui Dragoș din 

Maramureș. Marii istorici români, de la Nicolae Iorga până la Șerban 

 
1 Istoria Țării Românești 1290-1690. Letopisețul Cantacuzinesc, ediție critică de C. Grecescu și 

D. Simonescu, București, 1960, p. 1. 
2 Ibidem, p. 1, în note.  



 

Papacostea, au dovedit, fără nicio putință de tăgadă, că unii români medievali 

aveau conștiința romanității românilor și că știau – vag și mitic – povestea 

„descălecatului dintâi”, de la Traian. Nici românii olteni nu au făcut excepție, 

păstrând în memoria colectivă amintirea fondării Daciei romane și a 

descendenței romane a poporului nostru. 

Cu astfel de premise îndepărtate, era firesc ca ideea unității politice 

a românilor să cuprindă de timpuriu și Oltenia. Există anumite mărturii 

latinești din secolul al XIII-lea care arată indubitabil unitatea politică dintre 

sudul Transilvaniei și nordul regiunilor oltene. Legătura istorică dintre 

Oltenia și Țara Hațegului este menționată pentru prima oară în chip explicit 

în izvoare la 2 iunie 1247, în diploma cavalerilor ioaniți3. Aici și atunci, Bela 

al IV-lea, suveranul Ungariei, dăruia, între altele, cavalerilor-călugări 

menționați „jumătate din toate veniturile și foloasele ce se vor strânge pe 

seama regelui de la românii care locuiesc în Țara Litua, în afară de Țara 

Hațegului cu aparținătoarele sale”. Conform aceluiași document, Țara Litua, 

în frunte cu voievodul român Litovoi, făcea parte din Țara Severinului, despre 

care se spune că se întindea de la „munții ce țineau de ea” până la Olt și la 

Dunăre. Așadar, Țara Litua sau entitatea politico-militară condusă de 

voievodul Litovoi (cum reiese din același înscris) era plasată în ceea ce, în 

linii mari, avea să se numească ulterior de către români Oltenia (poate ceva 

mai extinsă atunci, la jumătatea secolului al XIII-lea, spre vest, nord-vest și 

nord, din moment ce sunt pomeniți în mod distinct „munții ce țin de ea”, la 

care trebuie adăugat și un teritoriu adiacent cetății Severinului, situată ea 

însăși chiar la marginea apuseană a ținutului). Despre Țara Hațegului, 

diploma ioanită nu dă alte detalii, dar se poate presupune că era situată acolo 

unde avea să se afle și mai târziu, adică în sud-vestul Transilvaniei istorice, 

fiind inclusă mai târziu, sub aspect administrativ oficial, în comitatul 

Hunedoara4. Firește, pe măsura organizării mai temeinice a administrației 

ungare în cadrul Voievodatului Transilvaniei, în secolele XIV-XV, se vede 

cum ceea ce documentele latine numeau „comitatul”, „districtul” sau „țara” 

Hațegului devenea treptat o regiune mai restrânsă sub aspect geografic decât 

vechea țară a Hațegului. Singura dintre cele trei țări din diplomă, situate la 

dreapta Oltului (Severin, Litua, Hațeg) mai greu de localizat precis (în sensul 

precizării limitelor sale) este Țara lui Litovoi (Litua). Ea trebuie să fi fost însă 

așezată cu axa pe valea Jiului oltean și pe văile Jiurilor transilvane (fiindcă 

 
3 Documenta Romaniae Historica, seria D. Relații între Țările Române, vol. I (1222-1456), 

București, 1977, p. 21-28 (în continuare DRH, D, I).  
4 Radu Popa, La începuturile Evului Mediu românesc. Țara Hațegului, București, 1988, p. 5-12.   



 

numai pe-acolo, adică pe valea Jiului, putea comunica Oltenia, altfel decât 

peste munte, cu zona Hațegului). Simplificând, se poate spune că în 1247 era 

vorba la apus de Olt despre trei țări ale românilor ca niște cercuri interioare, 

adică incluse unul în altul: cel mai mic era Țara Hațegului, plasat în următorul 

– Țara Litua –, cuprins la rândul său în cel mai întins, numit Terra de Zeurino 

ori Țara Severinului5. De aici se vede, probabil, că precizarea „cu munții ce 

țin de ea”, ce însoțește numele de Țara Severinului, va fi avut rostul să arate 

apartenența la acea întinsă entitate politică a depresiunilor și dealurilor de la 

nord și vest de linia munților, unde se situa și regiunea Hațegului.  

 Pasajul din diplomă evocat mai sus, care permite în chip neîndoios, 

punerea Țării Hațegului în legătură cu Țara lui Litovoi, nu este prea clar. Ceea 

ce se poate presupune este că Țara Hațegului fusese până la 1247 o entitate 

distinctă a Țării Litua, împărtășind însă aceeași soartă cu aceasta. Cu alte 

cuvinte, ea făcea parte din Țara Litua, era sub autoritatea voievodului Litovoi 

și dădea „venituri și foloase” regelui Ungariei (ca și restul „țărilor”/cnezatelor 

din Țara Litua). În acest statut uniform al regiunilor de la nord și de la sud de 

munți, situate pe axa Jiului, se produce la 1247 o breșă, o diferențiere: partea 

voievodatului lui Litovoi de la sud urma să dea de-acum jumătate din 

veniturile strânse (pe seama regelui) noilor veniți (cavalerilor ospitalieri), în 

vreme ce regiunea hațegană avea să dea aceste venituri, ca și până atunci, 

doar regelui. Istoricii, de la Dimitre Onciul încoace, au văzut aici, pe bună 

dreptate, începutul unui proces de desprindere a Țării Hațegului de sub 

autoritatea lui Litovoi și de plasare a sa în subordinea instituțiilor regale 

ungare de la nord de Carpați6. În diploma ioanită nu se spune însă în mod 

direct că Țara Hațegului era scoasă de sub puterea lui Litovoi, ci doar că ea 

avea să aibă de-acum un regim fiscal diferit. Acest regim nu marca însă, de 

fapt, pentru locuitorii români vreo schimbare vizibilă, ei urmând să dea 

același cuantum de dări și la nord și la sud de munți (doar că la sud, jumătate 

dintre acestea, după strângerea lor, ajungeau la ioaniți). Cu alte cuvinte, 

strângătorii de dări urmau să colecteze același volum de venituri ale puterii 

centrale de la românii din sudul și în nordul Țării Litua, numai că jumătate 

din veniturile colectate din sud (Oltenia) trebuiau să revină cavalerilor ioaniți. 

Următoarea menționare în scris a regiunii se face la 1276, când apare un 

„comite de Hațeg”, în persoana lui Petru Aba, mare comis regal7, adică unul 

 
5 Nu luăm aici în discuție – nefiind relevante pentru tema de față – celelalte formațiuni politice 

menționate în documentul de la 1247 în Oltenia, anume cnezatele lui Ioan și Farcaș și „țara cnezat 
a lui Litovoi voievodul”. 
6 Vezi argumentația la R. Popa, op. cit., p. 10, 249-256.  
7 DIR, C. Transilvania, XIII, vol. II, p. 179.  



 

dintre marii dregători ai regatului8. Tocmai această înaltă calitate a sa îl arată 

drept o persoană cu însărcinări speciale, venită pentru punerea în practică a 

unor măsuri importante. Poate să fi fost vorba chiar despre organizarea 

comitatului Hațegului și a celui vecin al Hunedoarei (menționat pentru prima 

oară în același an)9. Această atestare târzie a unui dregător regal în Hațeg pare 

să confirme impresia lăsată în acest sens și de diploma de la 1247, anume că, 

vreme de circa trei decenii după încheierea contractului referitor la ioaniți 

(1247-1276), Țara Hațegului a continuat să depindă, în forme imposibil de 

reconstituit astăzi, de voievodatul Olteniei10. Pe vremea când țările Olteniei 

și Hațegului erau unite, la fel se întâmpla și cu alte regiuni românești care 

încălecau Carpații: Făgărașul și Câmpulungul, Țara Bârsei și curbura externă 

a munților („Episcopatul Cumaniei”), Maramureșul și Țara de Sus a 

Moldovei.  

Revenind la Oltenia, trebuie să menționăm că ea a fost, sub aspect 

politic, un nucleu de domnie medievală, pentru că în secolul al XIII-lea avem 

atestată aici o dinastie, cu formă de moștenire ereditar-electivă a scaunului 

domnesc, ca și în Țara Românească de mai târziu. Dinaștii olteni sunt Litovoi 

I, menționat – cum s-a văzut – la 1247, Litovoi al II-lea, activ după circa trei 

decenii (adică după o generație), pe 1272-1277, poate și la 1279 și, cel din 

urmă, Bărbat, fratele lui Litovoi al II-lea. Un document din 8 ianuarie 1285, 

emis de regele ungar Ladislau al IV-lea Cumanul, pomenind meritele militare 

de excepție ale magistrului Gheorghe, fiul lui Simon, readuce în atenție 

întreaga regiune, precum și numele de Litovoi. Regele arată că demult, când 

începuse a domni și era doar un copil, voievodul Litovoi, împreună cu frații 

săi „cuprinseseră pe seama lor o parte din țara noastră, aflată dincolo de 

munți”, refuzând să plătească suzeranului său veniturile adiacente acelui 

teritoriu. Prin urmare, oastea trimisă contra lui Litovoi (condusă de pomenitul 

magistru Gheorghe) îl învinsese și ucisese pe acesta, luându-l prizonier pe 

Bărbat, fratele său, răscumpărat apoi pentru o foarte mare sumă de bani11. 

Aceste evenimente, cu mai puține detalii, sunt relatate și într-un document 

din 6 octombrie 1288, emis de magistrul Gheorghe, fiul lui Simon12 (în 

favoarea comitelui Petru zis Pirus). Nici aceste știri noi nu au claritatea dorită 

 
8 Acesta era și „comite de Sibiu”. Vezi Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a 
secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregațional, Cluj-Napoca, 2003, p. 170, 185, 194-

195, 201, 398-399.  
9 R. Popa, op.cit., p. 255. 
10 Ibidem, p. 254. 
11 DRH, D, I, p. 30-34. 
12 Ibidem, p. 34-35. 



 

și ridică destule semne de întrebare. Ceea ce se poate spune sigur este că 

undeva la sud de Carpați domnea în jurul anului 1272 (când a început domnia 

lui Ladislau al IV-lea Cumanul) un voievod numit Litovoi, care cucerise un 

nou teritoriu, pentru care refuza să plătească tributul datorat seniorului său; 

ca urmare, el (care avea mai mulți frați) a fost, după rânduiala raporturilor de 

suzeranitate-vasalitate și ca orice vasal necredincios, pedepsit, învins în luptă 

și chiar omorât; mai reiese că fratele său, după scump plătita răscumpărare 

din prizonierat, a preluat domnia în condițiile anterioare revoltei, adică 

asigurând plata veniturilor regale. Dacă momentul de început al revoltei de la 

sud de munți se poate fixa cu aproximație în 1272-1273, când regele Ungariei 

„începuse a domni”, anul confruntării militare este mai greu de precizat. În 

ceea ce privește data bătăliei, cele mai recente opinii înclină spre anul 127913 

(cum s-a spus încă din 196514), cu argumente foarte serioase, asupra cărora 

nu insistăm, fiindcă momentul exact al confruntării armate nu are relevanță 

în acest context. Fiind vorba în aceste înscrisuri din 1285 și 1288 de numele 

Litovoi și de titlul de voievod, majoritatea istoricilor au plasat țara lui în 

Oltenia 15. Este greu de localizat și teritoriul ocupat de Litovoi, pentru care el 

refuza plata veniturilor regale. Două detalii din documentul de la 1285 sunt, 

totuși, importante și, într-o anumită măsură, lămuritoare: teritoriul respectiv 

este caracterizat drept „o oarecare parte din țara noastră” (aliquam partem de 

regno nostro) și este plasat „peste munți” (ultra alpes). Prin urmare, acest 

voievod Litovoi și frații săi se înstăpâniseră peste un teritoriu de la sud de 

Carpați, care nu poate fi în Oltenia, din mai multe motive: 1) Oltenia este, de 

obicei, numită în secolul al XIII-lea, Severin ori Țara Severinului; 2) după 

indiciile diplomei din 2 iunie 1247, Litovoi I fusese voievod asupra mai 

multor cnezi olteni și cu siguranță asupra celor de sub munte; este de presupus 

că aceste teritorii rămăseseră și sub autoritatea urmașului (urmașilor) săi; 3) 

expresia ultra alpes se referă, de regulă, după denumirea uzitată uneori 

atunci, la „Cumania”, adică la regiunea de la est de Olt. Altfel spus, teritoriul 

preluat de Litovoi pentru sine însuși și familia sa era undeva la stânga Oltului, 

în Muntenia, dar în apusul acesteia, în vecinătatea Olteniei. Definirea sa ca 

fiind „parte a țării noastre” este normală, dar nu trebuie luată ad litteram: regii 

ungari numeau drept „ale lor” și ținuturi care nu le aparținuseră niciodată; 

„Cumania” făcea parte din titlul regilor Ungariei și este pomenită la 1247 ca 

 
13 Viorel Achim, Politica sud-estică a regatului ungar sub ultimii Arpadieni, București, 2008, p. 
209-211. 
14 Ștefan Ștefănescu, Bănia în Țara Românească, București, 1965, p. 29. 
15 R. Popa, op.cit., p. 254, nota 34. 



 

teritoriu din care se percepeau (urmau să se perceapă) venituri pentru acești 

regi. Pedeapsa dată țării lui Litovoi, probabil la 1279, când el a fost învins în 

luptă și ucis de către o oaste ungară, condusă de magistrul Gheorghe, fiul lui 

Simon (din care făcea parte și comitele Petru zis Pirus), nu venea pentru 

ocuparea teritoriului menționat, ci pentru refuzul plății dărilor adiacente către 

regele Ungariei. Alături de semnele de întrebare formulate mai sus, se mai 

ridică unul: unde se va fi dat bătălia dintre oastea lui Litovoi și cea trimisă de 

rege contra sa? Din păcate, nu se cunoaște până în acest moment vreo 

mărturie limpede, de necontestat, în sensul precizării locului confruntării. Noi 

credem că locul bătăliei a fost Țara Hațegului, care făcea parte, cum s-a văzut, 

din aceeași unitate politică și teritorială cu Oltenia. Sunt anumite indicii în 

acest sens, pe care nu le detaliem aici. 

Ce s-a întâmplat cu dinastia olteană Litovoi I – Litovoi al II-lea – 

Bărbat, din secolul al XIII-lea, nu știm, dar putem bănui. Ea a fost, la un 

moment dat, copleșită de dinastia munteană sau, mai exact, de dinaștii 

munteni, dintre care îi cunoaștem pe Seneslau (contemporan în zona 

Câmpulung-Curtea de Argeș cu Litovoi I), pe Tihomir (va fi domnit el sau 

nu?) și pe Basarab. Prin Basarab I, dinastia munteană s-a impus asupra 

întregului teritoriu dintre Carpați și Dunăre, din regiunea Severinului până la 

nord de gurile Dunării. Firește, explicațiile din cronici, legate de „banoveții” 

craioveni, preluate la modul fantastic de către Hașdeu, nu au nicio relevanță 

istorică. Cert este un fapt simplu: la un moment dat, probabil sub Basarab I 

(la începutul secolului al XIV-lea), voievodul de pe Argeș l-a supus militar 

pe voievodul de pe Jiu sau și l-a aliat pașnic (poate chiar și printr-o alianță 

matrimonială, după obiceiul de atunci). De atunci, Oltenia a rămas prin 

tradiție „domnia cea mică”, iar banul Olteniei – primul mare dregător în sfatul 

domnesc – s-a chemat „domnul cel mic” și a avut adesea tendințe centrifuge, 

mai ales atunci când a vrut să ia domnia cea mare și nu a reușit. În anumite 

privințe și păstrând proporțiile, banii Olteniei au fost pentru domnii Țării 

Românești precum ducii Burgundiei pentru regii Franței, adică excentrici, 

autonomi, revoltați. Când însă Oltenia a ajuns să dea domni la București, în 

secolul al XVI-lea, atunci nu s-au mai manifestat tendințe centrifuge 

dezlănțuite, iar banii olteni au făcut figură de suverani panromânești. Cei mai 

cunoscuți domni de spiță olteană sau proveniți din Oltenia sunt Neagoe 

Basarab, sub care s-a stabilit pentru prima oară o linie de hotar între Oltenia 

și Țara Hațegului, cu permisiunea trecerii oamenilor și turmelor, desigur.16 

 
16 Ioan-Aurel Pop, Din relațiile Țării Hațegului cu Țara Românească în veacul al XV-lea și la 

începutul veacului al XVI-lea, în „Revista de istorie”, tom 38, nr. 1, 1985, p. 80-85. 



 

Negociatorii de atunci (1521) erau olteni și hațegani, adică feudali români, 

nu au avut nevoie de interpreți și vor fi încins apoi pe plaiuri un chef de zile 

mari, cu vin, cu brânză și cu slănină sau pastramă. Neagoe a fost o figură mai 

mult împărătească decât domnească, dând drept la existență Mănăstirii 

Argeșului, târnosită de un patriarh ecumenic, precum în marile capitale ale 

Ortodoxiei.                     

Personalitatea lui Mihai Viteazul, cârmuitorul treburilor politice ale 

Olteniei și apoi unificatorul de țară, a mai fost evocată de mine aici la Craiova, 

nu demult, la Teatrul Național și nu mai revin în detaliu asupra ei. Două 

dimensiuni a întruchipat fostul ban al Olteniei, peste care nu pot să trec: prima 

a fost aceea de apărător al Creștinătății, de erou luptător și posibil eliberator 

al Cetății sfinte a împăratului Constantin cel Mare, iar a doua, legată strâns 

de prima, a fost aceea de erou al Românității, prin formarea din cele trei țări 

române a unei monarhii a Daciei, devenite un adevărat bloc inexpugnabil în 

fața „păgânului”. Amândouă aceste dimensiuni sunt naționale și europene în 

același timp, pentru că în ambele ipostaze, Mihai Viteazul s-a aflat în alianță 

vasalică cu cel mai puternic dinast creștin al vremii, împăratul romano-

german de la Viena (căruia îi plăcea, însă, să stea mai mult la Praga, în 

„Orașul de Aur”). Unirea românilor făcută de Mihai, cu voia sa și cu înaltă 

voie, nu a însemnat atunci România, dar a însemnat punerea în pagina istoriei 

a proiectului numit România. Mihai Viteazul a fost „calea, adevărul și viața” 

unirii noastre și de aceea a rămas simbolul nostru național. De aceea a fost 

ales drept erou de români Mihai Viteazul și nu Vlad Înecatul sau Petru 

Șchiopul și nici Despot Vodă sau Iancu Sasul. Mihai a întruchipat o voință, 

iar voința aceasta a coincis apoi cu voința românilor. După Mihai a venit 

Brâncoveanu, eroul martir, cel care a răspândit printre români Biblia de la 

București și care a împiedicat cu prețul vieții hainirea țării. 

 Oltenia s-a întruchipat întru România în chip firesc, ca și cum ar fi 

fost dintotdeauna România. România s-a format ca stat unitar modern în suta 

de ani dintre 1821 și 1918/1920, iar începutul l-a făcut Tudor din Vladimiri, 

acela care credea și proclama că „patria se cheamă norodul iar nu tagma 

jefuitorilor”. El a cerut cel dintâi țării să nu se lenevească, ci să construiască. 

Prin el și prin legatul său de libertate, s-a ridicat apoi Țara Românească 

întreagă, aceea care a crescut în o sută de ani cât alte țări în o mie de ani. 

Oltenii, de la Petrache Poenaru până la Nicolae Titulescu, și de la Constantin 

Brâncuși până la Eugen Ionescu, și de la Iancu Jianu și Ecaterina Teodoroiu 

până la Marin Sorescu și Sabin Bălașa, au făcut țara aceasta și i-au dus faima 

în lume. La recensământul din 1930, Oltenia apare ca fiind cea mai 



 

românească dintre toate provinciile românești, cu aproape 99% etnici români 

și ortodocși. Toate provinciile țării ne sunt dragi și toate s-au păstrat curate și 

integre pentru a răspunde la apel. Tudor Gheorghe chema odată, în vremuri 

grele, când eram student, „țările țării la apel”, iar chemarea era de la Alba 

Iulia. Nu voi uita acel strigăt de unire, rămas ca o speranță de viitor. Oltenia 

era cea dintâi gata să răspundă, fără să pună condiții, pură, neștirbită și gătită 

ca o mireasă.     

 Astfel, a face elogiul României Întregite aici, la Craiova, este ca și 

cum ai invoca esențele din nucleul lor și românimea din rădăcinile sale. În 

anul Centenarului Marii Uniri, Țara are nevoie de vlagă nouă și de energii de 

viitor ivite din adâncuri. Trebuie să umblăm aievea pe străzile Craiovei, să 

mergem la Horezu, la Surpatele, la Bistrița, la Arnota ori la Dintr-un Lemn, 

ca să pipăim istoria și credința, să trecem de la Celei prin Caracal până spre 

Vânju Mare, să coborâm de la Târgu Jiu până la Turnu Severin, ca să ne 

întâlnim cu strămoșii romani, ori de la Râmnicu Vâlcea până spre Drăgășani 

și Slatina, ca să înțelegem cântecele Mariei Tănase, să mirosim liliacul de la 

Ponoare și bujorii de pe vârful Păpușa, să ne rugăm la Vodița și la Tismana 

și să binecuvântăm Jiul, Gilortul și Oltul, grâul și via, să mâncăm pâine-n țest 

și să bem rouă de pe florile Câmpiei Romanaților. Toate acestea, făcute cu 

spirit de ceremonie, ne vor revigora energiile, ne vor face să trăim aievea 

Marea Unire și să cinstim țara asta – în loc s-o nimicnicim – fiindcă ea nu 

este a noastră, ci a urmașilor noștri, în veacul vecilor!  

 

 

Ioan-Aurel Pop 
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