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Abstract 
The 9th century has, in the history of the Romanian nation, a greater importance than it is often considered, 
not only if we analyze the structure of the Romanian vocabulary, but also, as a natural consequence, if we 
study Romanians’ spirituality. In 797, Charles the Great, emperor of the Frankish Kingdom, destroyed the 
mighty Avar Khaganate, which had its centre in Pannonia and included the present territory of Romania, at 
least up to the Carpathians. As succesors to the Avars, the Franks imposed their own rule, calling that area 
‘Pannonian’ or ‘Avar March’. In the Carolingian Empire, a ’march’ represented a system of organizing the 
newly-conquered domains and had the purpose of ‘frankizing’ them both formally and structurally speaking, in 
order to assert their imperial power and their own Church, which was Missionary-Apostolic. Thus, the 
Carolingian Empire (797-896) meant for the then Romanians a revival of their Latinity, as they perceived an 
unspoiled pattern in the missionaries’ language, unlike the one of their previous Barbarian conquerors. This 
reaffirmed the Romanians’ mother tongue, since the Carolingian Empire itself used it, as previously stated, and 
through it, confirmed their Latin origins – both of which were handicaps in the Barbarians’ view. Their Christian 
faith was also strengthened, a fact that brought about the oppression or, at lest, the contempt of their former 
subduers. 
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Introducere 

În urma unei suite de cercetări interdisciplinare, am ajuns la concluzia că secolul al IX-lea are în 
istoria poporului român o importanţă mai mare decât i se acordă în mod obişnuit, mai ales în ceea ce 
priveşte structura vocabularului limbii române, dar, desigur, ca o consecinţă firească, şi în ceea ce 
priveşte spiritualitatea generală românească. 

În urmă cu mai mulţi ani, am publicat o cercetare1 privind impactul Mărcii Panonice create de 
Imperiul carolingian, realitate pe fondul căreia, în condiţii ce pot fi reconstituite istoric, s-a produs – 
pentru populaţia romanizată din zonă, adică pentru români – o confirmare a limbii, civilizaţiei şi 
credinţei de tip romanic, ceea ce, în fapt, a însemnat o ’revigorare a romanizării’. 
 
Analiza 

Să urmărim întâi deci, doar prin câteva repere principale, ce se întâmplă în acest secol al IX-lea şi 
în ce fel aceasta reverberează în structura mentală românească. Vom pleca de la o precizare cu 
caracter general: aflaţi departe de Roma sau Constantinopol şi supuşi unor vremelnice puteri 
’barbare’ – nu înseamnă că românii ar fi fost total rupţi de evenimentele de-acolo, tratându-le ca 
aparţinând unei lumi neinteresante şi care nu i-ar fi privit defel. Românii se simţeau aparţinători 
civilizaţiei de tip roman, doar că realitatea cotidiană, dominată de stăpânitorii migratori, îi infirma în 
permanenţă: ca limbă, civilizaţie şi confesiune. Pentru că stăpânitorul migrator se afişa ca adversar al 
Romei (vechi) şi al Noii Rome (Constantinopolul) deopotrivă, şi-atunci populaţia romanică supusă 

                                                 
1
Cristian Tiberiu Popescu, BAN – repere cultural-politice pentru istoria unui cuvânt. Anuarul Muzeului Judeţean. 

X (Suceava, 1983): 419-429. Print. 
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era, firesc, suspicionată a-l ’trăda’ în cazul unei confruntări armate cu Imperiul (ceea ce s-a şi 
întâmplat uneori), dat fiind că de acesta din urmă îl lega limba, civilizaţia asumată, cu ierarhia de 
valori proprie, şi nu în ultimul rând religia creştină, ostilă păgânismului idolatru. 

Este de înţeles că atare infirmare din partea stăpânitorului migrator – care viza nici mai mult nici 
mai puţin decât ceea ce era esenţial pentru existenţa sa – îl făceau pe român să se ’demarcheze’ de 
tot ceea ce reprezenta acela (chiar dacă această atitudine era promovată între ’ai lui’, căci o opoziţie 
făţişă nu era posibilă) şi, totodată, îl făceau să se ’ţină aproape’ de cei din a căror categorie se 
revendica. Iar acest din urmă deziderat se realiza – la nivel de mase – într-un singur fel: informându-
se şi ţinându-se la curent cu evenimentele majore din Imperiu, lucru realizabil prin călători la sudul 
ori la nordul Dunării (păstori, negustori sau alte categorii umane). 

Nu înseamnă că aceste informaţii despre ceea ce se petrecea dincolo de Dunăre – la Roma sau la 
Constantinopol – presupuneau neapărat atitudini asumate la nivel general de adeziune sau 
respingere, precum nu înseamnă că ceea ce se impunea acolo ca soluţie oficială era adoptat şi aici, 
pentru masa difuză şi cu slabă organizare de tip statal a românilor, dar înseamnă că românul, 
comentându-le şi că putând să le înţeleagă, îşi putea afirma punctual apartenenţa la o lume pe care 
o ştia ’a lui’. În treacăt fie spus, aşa vor fi stat lucrurile şi în legătură cu disputa dintre iconoclaşti şi 
iconoduli, care a durat mai bine de un secol şi care s-a încheiat tocmai în acest secol IX, în 843, prin 
neutralizarea definitivă a iconoclasmului. Ne putem gândi (documentele oricum tac) că ecouri ale 
acestei dispute dintre iconoclaşti şi iconoduli vor fi fost receptate şi la nordul Dunării, dar este greu 
de crezut că disputele s-ar fi extins ca atare şi aici şi că ar fi divizat populaţia românească, deoarece 
credinţa românului a fost pe tot parcursul istoriei sale una simplă, pentru care detaliile teologice 
erau superflue, aşa fel încât mentalitatea sa l-a ţinut mereu departe de disputele dogmatice pentru 

care nu avea argumente nici pro nici contra şi, în consecinţă, l-a ţinut departe de secte ori erezii. Pe 
de altă parte însă nu trebuie trecut uşor peste faptul că Roma a condamnat iconoclasmul unor 
împăraţi ai Bizanţului, astfel că relaţiile dintre Prima Romă şi Cea de-a doua s-au deteriorat mereu 
mai mult, mai ales că împăratul iconoclast Leon III Isaurul, cel care a declanşat iconoclasmul, sfidează 
Roma luându-i Iliricul de sub jurisdicţie şi trecându-l sub autoritatea Constantinopolului (733). În 
deceniile ce vor urma, papalitatea va conştientiza faptul că are neapărată nevoie de protecţie 
politică, doar că regatele creştine ale Europei occidentale erau într-o continuă dispută unele cu altele 
şi nici unul nu se ridica la cerinţele unei autoritare misiuni proteguitoare. Aceasta până când regele 
Carol cel Mare a pus bazele unui puternic stat franc, întins pe jumătate de continent. În ultimele zile 
ale celei de-a IX-a sută de ani ai erei creştine, de Crăciunul anului 800, papa Leon III a găsit 
oportunitatea dorită şi, în timpul liturghiei la care participa regele, i-a aşezat pe cap coroana şi l-a 
numit ’împărat şi august’. Cronicarul afirmă că pontiful l-a luat prin surprindere, Carol dându-şi 
seama de multiplele ostilităţi ce decurgeau de aici, el declarând apropiaţilor că dacă ar fi ştiut ce se 
va întâmpla nu ar fi intrat atunci în biserică (cf. Eginhard 131). Cert este că papa şi-a asigurat cea mai 
eficientă protecţie, dar titlul de ’împărat’ al lui Carol va fi sursa unor mari tensiuni cu Bizanţul, al 
cărui monarh se considera singurul îndreptăţit să poarte acest titlu, pe care-l dădea doar tradiţia, iar 
nu simpla lăţire a propriului teritoriu. Cu sau fără acest titlu, Carol era însă ’stăpânul Occidentului’, 
pe care-l cucerise aproape în întregime, în urma unor războaie grele. 

Chiar cu puţină vreme înainte de încoronarea de la Roma, Carol distrusese, în urma unui război de 
opt ani, puternicul stat avar (cf. Eginhard 87), ce-şi avea centrul în Panonia şi, înglobându-i teritoriul 
în propria stăpânire, instituise ”Marca avarică” sau ”panonică”. Sub stăpânirea avară (cf. Popescu, 
Istoria 49, 129) s-au produs mutaţii foarte importante privind viaţa social-politică şi economică 
românească. Aceştia, sedentarizaţi la nivelul unei singure ”ţări“, un unic areal în cadrul căruia îşi 
puteau muta aşezările, erau stăpânii unui ”imperiu“, mult mai întins decât arealul pe care l-am 
pomenit şi în care trăiau neavari supuşi ”cuceririlor“ haganului. 

Pentru aceşti supuşi (e vorba în principal de populaţia romanizată), alţi migratori aplicaseră 
altădată principiul ’deşertizării’, care consta în incursiunea pentru jaf, în cadrul căreia se jefuia tot ce 
putea fi transportat, pe când celelalte bunuri erau distruse în mod sistematic, iar oamenii ucişi sau 
luaţi sclavi. ’Deşertizarea’ lăsa oamenilor asupra cărora se aplica numai varianta de a fugi din calea 



Cristian Tiberiu Popescu, ”Criterii de reevaluare a spiritualităţii româneşti în secolul al IX-lea”. 

Multiculturalism and/or Transculturalism (Part I) 

 

HyperCultura, Vol 1, no 1/ 2012                                                                                                       Page 4 

 

cetelor năvălitoare şi a se ascunde împreună cu bunurile mobile adunate în pripă. Iată însă că avarii 
au impus alt principiu, cel tributar, consemnat astfel într-un text de epocă: ”Ieşiţi, semănaţi şi 
seceraţi, noi vă vom lua numai jumătate ca dare“ (Sirianul qtd. in Istoria României 720). Acest ”vă 
vom lua“ se realiza în fapt prin însărcinaţi speciali ai haganului, delegaţi pentru colectarea tributului. 
Nicolae Iorga aduce importanta precizare că avarii nu au inventat pur şi simplu formula cu 
exercitarea stăpânirii prin perceperea tributului, ci doar au pus în operă un vechi sistem turcic (cf. 
Iorga, Istoria 315), pe care triburi aparţinătoare acestei etnii îl aplicau atunci când se sedentarizau la 
nivelul unei singure ”ţări“ (cazul avarilor, din momentul stabilirii centrului puterii lor în Panonia), dar 
care era neaplicabil dacă stadiul de total migrator nu fusese depăşit (cazul hunilor). 

Numărul celor care au răspuns noii formule propuse de avari putem crede că a fost în cele din 
urmă precumpănitor, pentru că omul a preferat să revină din pribegia din luminişurile pădurilor sau 
de la munte, pe vechile terenuri agricole mănoase, care le asigurau o viaţă mai îmbelşugată, chiar 
dacă, la vremea culesului, trimişii stăpânitorului avar le înjumătăţeau recolta. Acest moment a fost 

de o importanţă covârşitoare şi de aceea insist asupra lui. 
‘Formula avară’ a adus un plus de linişte şi siguranţă omului obişnuit să trăiască din munca lui, a 

omului care – hăituit şi vânat – era condamnat la înfometare. Sigur că înţelegerea propusă de avari 
era spoliatoare, dar un calcul elementar arată că e preferabil să dai jumătate din ceea ce eşti 
îndreptăţit să poţi dobândi, străduindu-te să dobândeşti cât mai mult, ca să-ţi rămână cât mai mult, 
decât să nu dai nimic din ceea ce oricum nu ai (pentru că nu trebuie uitat faptul că, faţă de 
’deşertizarea’ practicată înainte de ceilalţi stăpânitori vremelnici, soluţia de supravieţuire identificată 
de români fusese fuga spre luminişurile pădurilor şi spre munte, unde-şi înjghebau o ţarină 
improprie, capabilă să le dea recolte doar simbolice, aşa fel încât adesea oamenii erau nevoiţi să 
mănânce jir, măturică ori coajă de copac). Impunând birul, tributul, ”darea“ (varietatea sinonimică e 
grăitoare pentru împovărarea la care diverşi stăpânitori vremelnici îi vor supune secolele de-a rândul 
pe români), avarii promovează un neologism în limba română a momentului, căci românescul bir îşi 
are rădăcina în cuvântul vechi turcic bérmek, având tocmai sensul de ”a da“ (”... vă vom lua numai 
jumătate ca dare“) (Nicoară and Beldiceanu 2-4)2. 

‘Formula avară’ era din punct de vedere economic benefică, asigurân-du-le românilor acea 
stabilitate şi siguranţă a existenţei, chiar dacă, sub alte aspecte, statutul lor nu se schimba radical, în 
sensul că ei rămâneau a aparţine unei categorii inferioare în raport cu stăpânitorul, care, din punctul 
de vedere al etniei, limbii şi confesiunii, impunea alte ‘măsuri ale lucrurilor’, în raport cu care românii 
erau excluşi. Şi totuşi este un mare pas înainte, o acumulare benefică pentru propriul statut, cu 
repercusiuni asupra mentalităţii, care de acum înainte va include repere emanând din mai multa 
siguranţă fizică a persoanei şi stabilitate. Arheologia a constatat o ”dezvoltare economică 
apreciabilă” (Olteanu 82) începând din secolul al VIII-lea, pe care o pune pe seama evoluţiei 
demografice fără însă a identifica acele mutaţii fundamentale care au făcut posibilă aceasta. Noua 
stare de lucruri a produs, cum am spus, mutaţii majore în viaţa românului, cu efecte, desigur, 

diverse şi în planul mentalităţilor. O astfel de mutaţie s-a concretizat în soluţia renunţării la 

stăpânirea în devălmăşie a pământurilor obştii şi intrarea loturilor în proprietatea definitivă a 

familiilor, dat fiind că plata birului responsabiliza concret fiecare familie, or acestea voiau să ştie 
sigur pe ce contează (cf. Popescu, Istoria 129-130)3. Soluţia aceasta a reprezentat o abdicare faţă de 

principiile tradiţionale ale obştii şi, se va vedea în timp, ea va avea repercursiuni semnificative, aşa 

                                                 
2
 În general se acceptă ideea că acest cuvânt a fost preluat de la alte popoare turcice – pecenegii sau cumanii – 

deci câteva secole mai târziu, vd. Nicoară şi Irène Beldiceanu, Note asupra birului, câtorva dregătorii din 

Principate şi robilor tătari, în ”Buletinul Bibliotecii Române“, Freiburg, serie nouă, vol. XIII, 1986, p. 2-4. Este 
însă de neînţeles ca instituţia să fi funcţionat câteva secole sub avari şi să fi căpătat nume abia sub pecenegi 
sau cumani, aceştia din urmă oferind de fapt una şi aceeaşi noţiune cu fraţii lor avari.  
3A se vedea şi Eugenia Zaharia, Rolul istoric al obştilor săteşti. Contribuţie la cunoaşterea istoriei românilor în 

mileniul I, în ”Acta Moldaviae Meridionalis”, Vaslui, an II, 1980, p. 133, care plasează instituirea proprietăţii 
particulare asupra pământului în această perioadă. 



Cristian Tiberiu Popescu, ”Criterii de reevaluare a spiritualităţii româneşti în secolul al IX-lea”. 

Multiculturalism and/or Transculturalism (Part I) 

 

HyperCultura, Vol 1, no 1/ 2012                                                                                                       Page 5 

 

cum au avut toate abdicările faţă de respectivele principii – de fiecare dată, cu impact major asupra 
mentalităţii.  

A doua mutaţie majoră s-a concretizat într-o nouă coagulare social-politică a societăţii româneşti, 
deoarece strângerea birului presupunea, pentru eficienţă, structuri teritoriale mai mari. Aşa s-au 
impus uniunile de obşti conduse de un singur cneaz, cel cu care ’tratau’ trimişii stăpânirii avare. La 
reşedinţa acestuia se strângea birul de la toate obştile subsumate uniunii respective, în vederea 
predării lui. Birul (grânele şi animalele) trebuia depozitat într-un ’loc sigur’ şi păzit cu străşnicie: 
astfel apar ’cetatea’ cneazului şi ’oastea’ sa. 

Desigur, date fiind noile raporturi, stăpânirea avară va fi fost preferabilă altor stăpâniri 
anterioare. Stăpânirii avare, aşa cum menţionam mai sus, i-a succedat – în urma unui război 
sângeros care s-a încheiat în 797 – stăpânirea carolingiană, aceasta instituind ”Marca panonică” pe 
teritoriul cucerit.  

În cadrul Imperiului carolingian, o ’marcă’ reprezenta o formă de organizare a teritoriilor nou 
cucerite (au funcţionat şi o Marcă hispanică ori una saxonică), ce trebuia să îndeplinească rolul de a 
’franciza’ aceste teritorii, adică de a le face nu doar formal, ci şi structural ’france’, corespunzând 
aceloraşi criterii de organizare administrativă, pentru impunerea puterii imperiale, şi de confesiune 

(creştină), căci Biserica imperiului se declara apostolic-misionară. Pentru a asigura impunerea celor 
două criterii, marca era plasată sub o dublă autoritate, emanând de la doi missi dominici, trimişi 
speciali ai împăratului. Primul, un conte al imperiului, era un fel de guvernator al mărcii, însărcinat cu 
implantarea instituţiilor carolingiene, cu organizarea provinciei, cu strângerea dărilor şi, în caz de 
pericol, cu adunarea şi organizarea unei armate. Cel de-al doilea, un episcop, se considera a fi nu 
doar trimisul împăratului, ci şi trimisul Bisericii, el având sarcina aducerii pe drumul credinţei creştine 
a tuturor locuitorilor mărcii (care de obicei erau păgâni), dar, nu mai puţin important, de a asigura, 
prin misionari, şi creştinarea populaţiilor de dincolo de hotarele mărcii. 

Hotarele Mărcii panonice sunt greu de reconstituit astăzi; cert este că românii trăiau atât în 
Panonia propriu-zisă (unde-i vor găsi ungurii ceva mai târziu (Anonymus 32)4 şi unde-i atestă 
cronicarul Nestor (Cronica 38), dar şi, bineînţeles, în Transilvania şi în celelalte ţări române – teritorii 
limitrofe Imperiului şi rezervate astfel misionarilor de care am pomenit. 

Ce întâlneau aceşti misionari acolo? Întâlneau segmente de populaţii foste migratoare (acum 
cvasisedentarizate), precum slavi sau bulgari – cu toţii păgâni; dar întâlneau asemenea – ca 
populaţie majoritară! – români, puternic diferenţiaţi de ceilalţi prin tipul de civilizaţie, obiceiuri şi 
confesiunea creştină5 şi cu care se puteau înţelege uşor, căci limba latină a misionarilor era apropiată 
de ‘latina vulgară’6 vorbită aici, în al cărui vocabular încă nu pătrunsese ‘treimea’ (sau cincimea, după 
alţii) ’slavă’7. Secolul impactului carolingian – de la organizarea Mărcii panonice imediat după 
înfrângerea avarilor, până la venirea ungurilor şi instalarea lor în Panonia (aprox. 896) – a 
reprezentat în condiţiile respective o revigorare a latinităţii limbii, pentru că latina misionarilor era 
pentru români un model de păstrare nealterată a limbii, atrăgând automat atenţia asupra inovaţiilor 
de vocabular făcute sub influenţa diferitelor stăpâniri barbare anterioare. 

                                                 
4Aşa cum arăta N. Drăganu, [Ancienneté et expansion des Roumains d’après la toponymie l’onomastique et la 

langue, în ”Bakcania”, Buc., VI (1943), p. 428], până în secolul al VIII-lea, limba romană din Panonia s-a format 
sub aceleaşi influenţe ilirice şi mesiene ca limba românăa celor două Mesii şi a Daciei. 
5Desigur, impactul direct al Imperiului carolingian, exponentul confesional al Papei, a avut o importanţă 
majoră, instituind jurisdicţia de facto a Romei, în detrimentul celei de jure a Constantinopolului, aşa cum 
fusese impusă ea la 733, prin voinţa lui Leon III Isaurul, de care am amintit mai sus. De altfel, ceva mai târziu, 
atunci când Imperiul carolingian nu-şi mai poate impune singur voinţa în zonă, Roma apelează la ’înţelegere’, 
delegatul ei la cel de-al VIII-lea Conciliu ecumenic (Constantinopol, 879-880) solicitând ca Dardania, Dacia şi 
toate provinciile dunărene să fie sub jurisdicţia Romei aşa cum au fost din totdeauna (Migne, Patrologia latina, 
vol. CXXIX, p. 20 şi urm.) 
6
Dat fiind faptul că latina dunăreană se afla încă la începutul evoluţiei sale şi la mai bine de o mie de ani de 

româna de azi.  
7Care se impune abia începând din secolul al X-lea. 
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Pentru români în general, aflaţi acum într-un moment de răscruce al existenţei lor (cf. Nestor 
371-372)8 şi mai ales pentru instituirea unor noi baze ale spiritualităţii lor, activitatea misionarilor 
carolingieni a constituit un eveniment de mare importanţă (cf Iorga, La Place 101-105)9. Se produce 
cu acest prilej o confirmare a românului sub aspect etno-lingvistic şi confesional. Este vorba de faptul 
că, prima dată după sute de ani, o stăpânire străină îi confirmă românului limba maternă, odată ce 
ea însăşi o foloseşte (în Biserică şi activitatea misionară), şi prin ea îi confirmă etnia latină – până 
atunci, amândouă, handicapuri, din punctul de vedere al stăpânului barbar; şi totodată, îi confirmă 
credinţa creştină, pentru care barbarul îl reprimase sau măcar îl dispreţuise. Faţă de acumularea 

produsă în momentul instituirii ’formulei avare’, cu repercusiunile ei spectaculoase, de care am 

amintit, ’confirmările’ asigurate de impactul misionarismului carolingian constituie imboldul care-l 

plasează pe român pe un alt palier al evoluţiei sale istorice, creându-i noi repere mentale privind, 

înainte de toate, propriul său statut. 

 

Concluzii 

Prima sinteză de mentalitate românească se caracterizează, în aspectul ei cel mai general, prin 
marea capacitate de rezistenţă, asigurată prin structurile organice ale obştii ţărăneşti, neschimbate 
esenţial, şi de filosofia devălmăşiei emanată din ea. Astfel, în prima sinteză, manifestarea generală a 

mentalităţii era defensivă: structura organizatorică proprie, spiritualitatea şi, asemenea, entitatea 
fizică trebuiau apărate şi prezervate. Totul se subsuma imperativului supravieţuirii. Mentalitatea 
respectivă spune că marea virtute este să înţelegi exact cum stau lucrurile şi să înţelegi, în 
consecinţă, propriul statut, propria condiţie. 

Spre deosebire de aceasta, în succesiunea ‘formulei avare’ şi pe fondul ‘confirmărilor’ secolului 
carolingian, mentalitatea – structurată esenţial pe necesitatea rezistenţei şi a supravieţuirii - a 
început să se reedifice, aşa fel încât s-a putut ajunge ceva mai târziu la manifestarea concretă şi 
plenară a unei mentalităţi ofensive. Când a avut loc acest proces? Acestei întrebări greu i se poate 
răspunde, ci mai curând se poate stabili doar un termen post quem: în secolul al IX-lea, procesul de 
transformări care va avea ca rezultat instituirea celei de-a doua sinteze de mentalitate românească 
începuse deja. 

Pentru cea de-a doua sinteză, obştea ţărănească va fi – asemenea – elementul esenţial pe care se 
edifică totul. Este una şi aceeaşi obşte care a rezistat şi a acumulat şi pentru care a venit timpul 

roditului. Mentalitatea ofensivă care se va manifesta în cadrul celei de-a doua sinteze din ce în ce 
mai evident reprezintă un ‘spirit nou’ de emancipare şi afirmare ce manifestă o continuă creştere 

generală. 

                                                 
8
Este tocmai momentul în care, după o perioadă de cultură de factură romană târzie, populaţia autohtonă 

trece la etapa ’veche românească’, dominată de cultura Dridu – vd. Ion Nestor, Contribution archéologique au 

problème des Proto-Ruomains, La civilisation de Dridu, în ”Dacia”, N.S., II, 1958, p. 371-372. Print. 
9
Vd. aprecierea lui N. Iorga (printre foarte puţinii istorici români atenţi la acest aspect) privitoare la importanţa 

momentului carolingian pentru romanitatea nord-dunăreană în ansamblul ei – La Place des Roumains dans 

l’histoire universelle, vol. I, Bucureşti., 1935, p. 101-105. Print.  
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