
Tara Litua , 

' VASILE CARABlŞ 

Factori geografici şi conjuncturi politice şi economice au 
impus şi în Oltenia formări de ţărişoare româneşti cunoscu
te către jumătatea secolului al XIII-lea. Erau aşezate de-a
lungul apelor sub conducerea marilor ,cnezi şi voievozi. ·Insă 
de abia se terminase năvălirea cumană, ca în 1241 să fie 
marea invazie a tătarilor. Făcând ravagii înspăimântătoare 
şi în Transilvania., spre a preveni o eventuală repetare a pă
vălirii. Bela al IV-lea, regele Ungariei, a luat o serie de mă
suri de apărare. Un punct vulnerabil al statului ungar, ex
pus năvălirilor dinspre răsărit, cât şi a celor dinspre miazăzi 
ale bulgarilor, era Banatul de Severin. De -aceea regele un
gar chemă ordinul cav.a.lerHor J.oaniţi sau Os1Pitalieri din I~
rusalim, cărora le conferă numeroase avantaje şi drepturi 
în schimbul apărării graniţei1 . • 

Diploma sau actul pe .care Bela al IV-lea îl dă cavaleri
lor Ioaniţi în 2 iunie 1247, constituie pentru istoria neamului 
nostru unul· dintre cele mai importante documente, căd el 
ne atestă pentru prima dată organizaţia olteană sub raportul 
politic, economic, social şi militar. Bela al IV-lea acordă Ioa
niţilor „întreaga ţară a Severinului împreună cu munţii ce 
ţin de ea şi cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum şi cu 
.cnezatele lui Ioan şi Farcaş până în râul Olt afară de ţara 
cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm românilor, 
aşa cum l-au stăpânit aceştia şi până acum~. (s.n.) 
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Orânduielile pe care Ie va face Ordinul cavalerilor ÎO<f
niţi, atât pentru libertăţile cât şi pentru judecăţile nobililor. 
şi celorlalţi ·care ar veni din alte părţi să locuiască ţinutul 
amintit, cât şi h.otărârile judecătoreşti pe care le vor da, vor 
fi socotite drept bune şi tari. 

Din punct de vedere al orqanizării p-01itÎ'Ce dipl-0ma Ioa
niţilor certifică existenta unei formaţiuni dintre care 4 în 
dreapta O:tului şi una în stânga lui. 

In Oltenia se menţionează mai îr;tcîi „Ţara Scverinului", 
urmează apoi cele trei cneza le : al lui Ioan, al lui Farcaş şi 
al voievodului Litovoi. Erau formaţiuni ·po:itice vechi, aşa 
cum srau şi în Transilvania, cuno's:ute încă din seco~u] al 
IX-lea. 

In depresiun<:>a TArr;u-Jiului. tăiată prin mijloc ele râul 
Jiu, prelungindu-se spre apus până în clepresiunoa Tisrna
nei, iar spre răsărit pimă Ia Olt (după unii autori şi dincolo 
de acest râu) era centrul ţării Litua (Terra Lytua) condusă 
de voievodul Litovoi3. (Lyluoy Woiavoda). Documentu] nu 
cunoaşte cum se numea a'ceast~ ţară de către locuitorii ei, 
şi a. numit--0 după numele domnului. Ţara Litua era un voie
vodat întins, în primul rând pe teritoriul jtKleţu:ui Gorj ele 
astăzi, din moment ce înqloba şi „Ţara Haţegului" (Terra 
Harszoc) cu cele ce ţin de dânsa", o continuare naturală 
prin Valea Jiului. loc pe unde şi leqături'.e clinlre românii ele 
dincolo şi de dincoace au fost perma1;ento. ln suci voievoja
tul ~bora spre câmpie. Din lipsă de do-vl'Zi nu sc pot stabili 
hotarele acestui înSL'mnat voievodat. În realitate Lilua era o 
ţară de munte.· La sfâ'rşitul sccolu!ui al XIX-lea, Witold Rola 
Piekarski înştiinţează pe Hctşdeu că tradiţia păstr3 pc Ciiort, 
la Novaci pe „Letin vodă" adică pc Litran - cum mai este 
cunos<:ut Lilon saLI Litovoi - voicvod.4 Sub raport juridic 
cn:ezatelc lui Ioan şi Farcaş au o situaţie i1;fc>rio.1ră faţă de 
„cnezatul voievodului Litovoi" şi „t:ir~ '.ni Soncslau". Primele 
două sunt cedate cavalerilor fo.:i.niţi fără vreo restricţie, în
toCIUai ca şi „ţara Severinului'' şi ·„Cunnnia" pe .câtă vreme 
ultimele două nu sunt cedate, ~'i rămân românilor, „aşa cum 
le-au ţinut ei şi până acum''. Aşadar. „ţara Litua" sau a lui 
Litovoi, ca şi a lui Senes'.au aveau o situaţie de drept supe
"rioară5. Cele două voievodate se bucurau de o autonomie 
largă, pe care şi-o sporeau ori de câte ori li se ofereau îm-
prejurări prielnice. 
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Diploma ne relevă că regele Ungariei avea· anumite „ve
nituri şi foloase" din aiceste două ţăr'i : jumătate pentru sine 
şi jumătate pentru Ioaniţi. Nu erau însă obligate să presteze 
şi slujbe. Ele aveau oşti capabile să lupte alături de oastea 
regelui 'şi a cavalerilor ; aveau o nobilime locală, din mij
locul căreia cei doi voievozi îşi vor fi ales dregătorii de la 
curţile lor şi pe cei ce adunau dările6 . Sub raportul vieţii eco
nomice diploma aminteşte de „morile în fiinţă" din ţinuturile 
concedate. Mori se aflau, desigur, pe apele de munte ale 
Gorjului cum sunt: Motru, Tismana, Bistriţa, Jaleşul, Jiul 
etc, dar nu putem şti în ce stadiu de dezvoltare· tehnică se 
aflau .. Bănuim că nu se deosebeau cu mult faţă de cele de 
astăzi. Fiind mori, însemnează· că erau terenuri potrivite 
pentru cultivarea cerealelor. Se făcea deci o agricultură. Aci 
erau şi „fâneţele şi păşunile" ,necesare creşterii vitelor mari 
şi mid, condiţii esenţiale ale dezvoltării economice şi ca 
urmare, politice şi sociale, pentru o populaţie deasă, mai cu 
seamă în parte.a de deal şi munte a judeţului. Privită în an
samblu, stăpânirea lui Litovoi reprezintă cel mai important 
nucleu politic românesc din Oltenia. 

Tot_ sub raportul aconomic · se înreg~strează şi pescăriile 
ele la vunăre (piscationes Danubii) şi eleşteele de la Celei 
(ac piscinae de Cheley), din venitul cărora regele îşi opreş
te jumătate. Geograful Ion Conea susţine că e vorba de Ce· 
leiul din judeţul Gorj şi nu cel din Romanaţiî. Trebuie subli
niat că în Dunăre era pescuitul natural, şi din apele sale 
erau amenajate eleşteele. Şi din moment ce e vorba de pisci
ne, <led de mai multe eleştee sau iazuri, acestea nu puteau 
fi decât aci la Dunăre şi în nici un caz la Celeiul Gorjului, 
unele cantitativ, astfel de eleştee erau inferioare celor de pe 
Dunăre. Pescutiul de la Dunăre cât şi eleşteele de la Celeiul 
Romanaţului, constituiau un factor economic important, de, 
care regele ungar nu putea face abstracţie, fiind direct inte
resat, pe dată c~ îşi oprea jumătate din venituri8• De le Ce
leiul Gorjului ce venit putea să aibă, chiar dacă ar fi fost 
vreun eleşteu. Iar când e · vorba de păstrăvi - cum susţine 
I. ~onea - avea regele Ungariei deştui în apele Transilva
nie( Mai mult, îndeletnicirea de pescar, care să aducă un 
Y2nit, nu se putea exercita decât la apele mari ca Dunărea; 
Jiul., Oltul etc., şi în nici un caz la nişte pâraie ca Celeiul, 
Orlea, Izvarna şi alte ape similare. 
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Diploma Ioaniţilor mai arată că la jumătatea secolului 
al XIII-lea în Ţara Litua, ca şi în întreaga Oltenie, în afară 
de cnezi şi voievozi, mai erau şi nobili - majores terra" -
îq termenul nostru boieri, şi „rusticii" - adică ţăranii. Aşa
dar, încă înainte de întemeierea Ţării Româneşti, exista o 
stratificare socială : o pătură superioară de proprietari, de 
nobili sau boieri, şi o pătură inferioară de rustici sau de ţă
rani. In chip firesc, trebuie făcută legătura între aceşti „rus
tici" ai veacului al XIII-lea şi „vednii" sau „rumânii" întâl
niţi documentar în secolul al XV-lea. E una şi aceeaşi pă
tură socială, purtând însă alt nume9. Există, .de asemenea, şi 
o organizaţie militară. Cnezii şi voievozii trebuiau să adune 
oaste în caz de luptă. Oştenii se renutau din ţară şi erau 
de arme deosebite. Luptele lui Litovoi şi ale lui Bărbat sunt 
edificatoare pentru această vreme. 

Cavalerii Ioaniţi, cărora li s-au acordat atâtea .privilegii 
şi drepturi, au avut o scurtă stăpânire. După 1260 ei erau 
plecaţi din Severin. Lor li se datoreşte probabil clădirea tur
nului din ace:astă loca.litate. Tot aceşti cavaleri au clădit şi 
turnul (cu mormântul în el) de la Poiana-Gorj. Astfel de în· 
tări turi pot să fi fost şi în alte părţi ale Olteniei 10• 

După moartea regelui Ştefan al V-lea al Ungariei (1272) 
şi pe timpul când urmaşul său LadisLau al IV-lea era încă 
minor, voievodul „Litovoi Gorjeanul" - curh îl numeşte N. 
Iorga - ocupa împreună cu fraţii săi o parte din teritoriul 
din sud de Carpaţi, pe oare-I avea coroana ungară ca pu
tere suzerană, şi refuză să mai plătească tribut 11• ln actul 
din 1285, stă.pânitorul 'Ţării Litua de pe „toată valea Jiului", 
e înfăţişat „ca un adversar de temut, şeful unei familii ·cu 
aparenţă de dinastie, vechiul calificativ de „cneaz voievo
dal a dispărut ; Litovoi e voievocl 12. Regele T Tngariei a încer
cat să-l aducă pe Litovoi la supunere ~ntru recunoaşterea 
suzeranităţii şi la plata tributului pe cale paşnică. Cu toate 
insistenţele regelui, mândrul şi curajosul voievod gorje:an a 
refuzat cu demnitate pretenţiile maghiare şi astfel s-a ajuns 
la conilictul armat. Impotriva 'ui Litovoi regele a tritnis pe 
magistrul Gheorghe. Pe 1câmpul de luptă Litovoi îşi pierde 
viaţa, iar fratele său Bărbat a Iost luat prizonier şi dus în 
faţa :regelui, care, pentru a-l elibera, a pus „să ·se· stoarcă 
o însemnată sumă de bani", pe care Bărbat a fost nevoit s-o 
plătească, instituindu-se din nou tributul faţă de regele un-
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gar13. Plata acestei sume mari de bani, ne demonstrează o 
stare economică dezvoltată în Ţara Litua. 

In fruntea voievodatului lui Litovoi rămâne acum «::a vo
ievod fratele său Bărbat, sprijinit desigur şi de ceilalţi fraţi 

ai săi. „Ţara Haţegului", care în diploma Ioaniţilor era arătat 
ca făcând parte din' Ţara Lltua, nu mai aparţinea de data a
ceasta. D.ocumentele de după 1275 menţioneză .alături de 
„Micud, pe banul de Severin" şi pe Petru „comitele de Ha-
ţeg"14. . 

Lupta lui Litovoi cu ungurii s-a purtat după războiul din
tre regele Boemiei, Ottokar, şi regele Ungariei, Ladislau, 
care a av.ut loc între :poiembri.e 1276 şi mai 1277. Aşadar, în 
vara sau toamna anului 1277, regele va fi trimis pe magis
trul Gheorghe, după ce au fost înăbuşite răzvrătirile izbuc
nite în diferite părţi ale regatului ungar15• Lupta pare a se fi 
dat pe lângă Haţeg. Râul Bărbat de lângă această localitate 
aminteşte de lupta fraţilor voievozi gorjeni, adversarii dinas-' 
tiei arpadiene16. Probabil că reşedinţa voievodului Litovoi să 
fi fost î.n Haţeg sau în Sântă Maria-Orlea, unde se află cea 
mai impunătoare biserică de piatră, a ·cărei vechime merge 
până î:o. secolul al XIII-lea17• La sud de Carpaţii Gorjului, în 
seco~ul al XIIl-lea, nu ne este cunoscută nici o calitate şi nici 
o clădire de zid. O aşezare cu rămăşite romane este exclus 
să fi servit ca reşedinţă. Lupta de la râul Bărbat, aflat în apro
pierea celor două localităţi, pledează pentru ipoteza reşedin
ţei amintite. 

. După părerea unor autori, la lupta din 1277 ar fi fost un 
Li to voi al II-lea. Nicolae Iorga afirmă clar că „cea ce putea 
să aibă treizeci de ani pe la 1250, ar fi avut mai puţin de şai
zeci după 1272"18. Dar putea să fie şi de 40 de ani în 1247, iar 
în 1277 ar fi avut 70 de ani. De asemenea, actul din 8 ianuarie 
1285, care aminteşte ele lupta dintre Litovoi şi magistrul 
Gheorghe, relatează simplu: „voievodul Litovoi împreună cu 
fraţii săi, în necredinţa sa, a cuprins pe seama sa o parte din 
regatul nostru ce e dincolo de munţi19• Dacă ar fi fost un ur
maş al lui Litovbi din 1247, cancelarii de atunci, foarte meti
culoşi în redactarea actelor, nu se putea să nu fi consemnat 
to,cmai acest lucru esenţial, fiind vorba de un voievod, con-
dll•Cător de stat. 

Ocuparea Haţegului de către unguri, care a avut loc în 
urma „mişcării lui Litovoi", constituie încă un argument în 
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sprijinul identltătii acestuia cu voievodul din 124720. Aşadar, 
excludem ideea existenţei unui Litovoi al II-lea. 

111 sfârşit, Li to voi, voievodul ţării Litua, este „cel di1:tâi' 
domn român căzut în apărarea moşiei sale"21 • Simbol al liber
~ăţii .şi independenţei romăneşti, ~ămâne una din figurHe de 
seamă ale neamului nostru. 

Pentru judeţul Gorj este cea dintâi figură istorică, a că
rei statuie ar trebui să fie alături de c.~ a lui Tudor Vladimi
res,cu din Târgu-Jiu. 

Fraţii Litovoi şi Bărbat se impune să fie eternizaţi prin 
denumiri de străzi şi şcoli în diferiţe oraşe ale Gorjului. 
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