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I. Romanitatea românilor



a) Principalele trăsături ale teoriei autohtoniste
b) Izvoare istorice în sprijinul teoriei autohtoniste
c) Umaniștii italieni preocupați de romanitatea românilor

Lecţia 2. Teoria autohtonistă



• Romanizarea dacilor în cele trei faze 
prezentate anterior (inițială, oficială, târzie)

• Continuitatea romanizării la nord de 
Dunăre după Retragerea Aureliană

• Crearea poporului român la nord de 
Dunăre, prin asimilarea slavilor

• Caracterul roman al poporului român 

• Latinitatea limbii române

a. Principalele trăsături ale teoriei 
autohtoniste



Izvore istorice = urme ale trecutului (scrise, nescrise, orale)

• Sec. VII - Strategikon ( tratat bizantin)- prima atestare a unui 
popor romanic în nordul Dunării

• Sec. X - Constantin VII Porfirogenetul - face distincția între 
populația de la N de Dunăre (romani) și populația bizantină (romei)

b. Izvoare istorice în sprijinul teoriei 
autohtoniste



b. Izvoare istorice în sprijinul teoriei 
autohtoniste

• Sec. XI - geograful Gardizi - îi situează pe români între 
Dunăre și „un munte mare”

• Sec. XII - Gesta Hungarorum (Anonymus) - se admite 
existența românilor în spațiul intracarpatic înaintea sec. X.



• Datorită victoriilor obținute de 
voievozii români împotriva 
Imperiului Otoman, în secolul al 
XV-lea tot mai mulți umaniști 
italieni demonstrează 
romanitatea poporului român.

• Umaniștii și-au cules informațiile 
direct din Țările Române.

c. Umaniștii italieni preocupați de 
romanitatea românilor



• Afirmă continuitatea elementului 
roman în Țările Române

• Afirmă pentru prima dată latinitatea 
limbii române cu informații culese 
direct din spațiul românesc

Poggio Bracciolini



Papa Pius al II-lea

• Lucrare: Cosmografia (1501)

• Și-a cules informațiile de la misionarii 
catolici din Moldova

• Și-a promovat ideile peste tot în Europa



Concluzii
• Românii sunt un popor de origine romană

• Românii s-au format la nord de Dunăre în jurul sec. IX

• Limba română este o limbă romanică

• Romanitatea românilor este demonstrată atât de 
izvoare istorice, cât și de umaniști italieni ( Poggio 
Bracciolini, Papa Pius al II-lea) sau români (Nicolaus 
Olahus, Grigore Ureche, Miron Costin)


