Daniel C I UCĂ L Ă U

C I N E AU FOST " BARBARI I " DIN CÂM PIA JIJIEI SUPE RIOARE?
(SECOLELE I I I-IV D.H R.)
D dward

James spunea că

,.povestea relaţiilor dintre Imperiul roman şi barbari este una

" extrem de complexă şi de nesigură, iar istoria fiecărei reri!:'ni a imperiului şi a fiecărui

grup de barbari ce a intrat În contact cu aceasta este unică şi diferită"

. In prima jumătate a mileniului

1 d.Hr. istoria provinciilor aflate la grani�a de nord a i mperiului a fost marcată de relaţiile Imperiul

roman şi populaţiile originare din stepele ru eşti şi din nordul continentului, coridorul fonnat de
Dunăre şi Rin, ce coincidea cu limitele până la care romanii îşi întinseseră puterea şi influenţa,

reprezentând în acel moment cea mai uşoară cale de acces către centrul şi apu ul Europet Câmpia
Moldovei,

trăbătută de Siret ,i Prut de la un capăt la altul, ar putea fi considerată şi ea un a tfel de

ridor, fiind circulată în mod pennanent de grupwile de oameni, observându-se chiar o densitate
rită a aşezărilor aparţinând culturii Sântana de M ureş-Cemjachov, apărută în urma înaintări i

pulatiilor gotice, pe văile principalelor cursuri de apă.

'în secolul a l I U - Iea

d. Hr. statul roman e afla într-o perioadă de profunde schimbări, apogeu al

zvoltării sociale şi politice in iţiată de expansiunea teritorială din cele două secole anterioare. Această
pansiune a produs schimbări nu doar în rândul populaţiei romane

ci şi a celor din preaj ma

ntierelor, care au fost atra e în vârtej ul exacerbării violenţei, fenomen caracteristic acestei perioade3.

odificări le politico-militare ce au avut loc la graniţa dunăreană, care au culminat cu retragerea
torităţilor din Dacia, con iderată un teritoriu mult prea expu
ar o

atacurilor din exterior, au reprezentat

chimbare în politica extemă a imperiului, devenită mult mai defensivă. Din perspectiva

Imperiului roman, momentul de răscruce în privinţa rela�iilor cu barbarii a fo t victoria asupra goţilor
la Nai

u

din septembrie

269

d. Hr. După această dată strategia militară

-a schimbat, frontiera

fiind consolidată prin scw1area ei şi reorganizarea forţele militare dislocate de-a lungul ei, respingerea
tacurilor fiind um1ată de cele mai multe ori de contraofensive în adâncimea teritoriului inamic4.

Pentru aproape două seco le principala amenin�are la Dunăre a fost reprezentată de lriburile

otice. Istoria acestora este mult mai cunoscută decât a altor popu laţii ce au intrat în contact cu

romanii, în parte şi datorită a nu meroase lor surse scrise de limbă greacă ( P tolemeu) şi latină ( Tacitus,

SilA ,

Panegirici Latini, Orosius, Cassiodor, lordanes, Origo Goth ica, A m ianus Marce l l inus şi altele),

dar şi cercetărilor arheologice din ultimele deceni i , care au vizat cultura Sântana de Mureş - Cemjaov
m nord-estul continentului şi cult ura Wie lbark, din nordul Poloniei. Conform izvoarelor scrise, ţara de

origine era

candza sau Gothiscandza, aflată pe malurile Mării Baltice

au la gurile Vistulei, de unde

u început deplasarea spre sud, aj ungând până în sudul Ucrainei şi în Crimeea. Din acest nou teritoriu

·unoscut sub numele de Oium
ontra Imperiului roman.
Avansarea către

( .,Între ctÎmpiile bogat(' ") au pomii o serie de raiduri devastatoare

Dunăre a fost lentă, liind condiJ ionată de mai multe even imente m i l i tare şi
transferarea unei păr!i a acestora în imperiu a avut un

pt)Jitice, între care înfrângerea caq)ilor în 295 şi
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rol important. La sfărşitul celui de-al I I I-lea secol în cadrul aspectului Poieneşti5 asistăm la un fenomen
nou de profunde transfonnări care anticipează constituirea culturii Sântana de M ureş - Cemjachov,
rolul dacilor liberi fiind relevat prin cercetările arheologice. Cartografi ind descoperirile dacilor liberi şi
a celor tipice Sântana de Mureş s-a observat că acolo unde exista o densitate deosebită a autohtonilor
în secolele I l- I l l , cele ale culturii Sântana sunt mai reduse. Asimilarea culturii carpice în primele
decenii ale secolului al IV - lea marchează sf'arşitul ei, dar şi stingerea civilizaţiei dacice propriu zise6 .
Ca limite temporale minime sunt de luat în considerare anii 295 şi 3 1 9, data ultimă până la care apare,
în diplome militare şi în titulatura imperială, men�unea unor conflicte cu carpii. Oricum, se pare că
aceştia s-au aşezat masiv şi sigur după încheierea foedusului cu Constantin, între 332-334, când capătă
statutul de foederaţi extemi7.
Numele goţilor apare pentru prima dată între 1 6- 1 8 d. Hr. Nu găsim o formă categorică a
acestuia, ci doar un derivat al fom1ei de ,,gutr': ,,gutones" . Cuvântul " Goth/Gut/Gaut/Got" înseanmă
"
"a vărsa lichicf' sau "a năvăli pe ape , goţii putând astfel fi interpretaţi ca un " grup de oameni care
trăiesc pe marginea râurilor" , probabil în jurul mării Baltice8. Autorii latini şi greci vorbesc despre
,,gutones" până la mijlocul secolului al I I -lea d.Hr. Ptolemeu, care mentionează aceste popoare pe l a
1 50 d.Hr. era con , tient d e existenţa unui popor numit Guti î n insula Sc �ndia. În 262 d. H r . Sapur cel
Mare pune să fie seri e pe o plăcuţă trilingvă numele trupelor romane învinse de către el, printre care
se află şi cele ale germanilor şi go�lor iar în 269 d. Hr. apare şi cea mai veche menţiune romană a
9
acestor populaţii: Claudius I l ia titlul de GotlUcu .
Numărul popoarelor gotice a fost l imitat în Origo Gothica, lucrare scrisă pentru fami l ia
Amalilor, în funcţie de originile candinave ale acestora. Astfel au fo t clasificaţi ca şi goţi ostrogoţii,
vizigoţii şi gepizii. Înainte de sîarşitul ecolului al I T I-lea d. Hr. gepizii s-au separat de această
comunitate "in contradicţie cu legăturile şi relaţiile de sânge" , devenind un popor distinct, astfel că au
rămas sub această denumire doar primele două tribwi 1 0 . Legat de etimologia numelor sub care sunt
cunoscute cele două grupuri nu se pot face decât observaţii. Denumirea de Vesi, transformată mai
târziu în vizigoţi însenma "cei buni, cei nobi1i" , iar ostrogoţii - "goţii de la soare răsare" . Tervingii sunt
"
"
"popoarele pădurii , iar greutungii sunt " stăpânii stepelor şi a plajelor pietruite . I mediat ce a început
marea migraţie, ub pre iunea atacurilor hunice, numele speciale, legate de spaţiul geografic ocupat, au
dispărut, pe când cele de ostrogoţi/vesi, folosite pentru a se autodenumi, vor supravieţui deplasării din
11.
spaţiul nord dunărean
Corelarea izvoarelor eri se, care-i arată pe goţi c a principala putere militară î n secolul a l I V-lea
d. Hr. între Dunăre şi Don, cu descoperirile arheologice, indică o strânsă legătură între acestea.
Cultura Sântana de Mureş-Cemjachov, ce -a format în această zonă, este privită ca o sinteză dintre
cultura Wielbark, din zona Vistulei mij locii şi elementele locale ale dacilor şi populaţiilor sam1atice ce
se aflau aici în momentul sosirii lor12 Cercetările din ultimele decenii pun într-o nouă lumină discutiile
legate de arealul de fom1are a acestei culturi complexe. Ea nu s-a limitat la un mic spaţiu din care să
fie difuzată în celelalte teritorii în um1a unor evenimente politice şi mil itare, ci a cuprins o întinsă
regiune din răsăritul Europei. din care cultura Sântana de Mureş - Cemjachov, gata constituită se
exti11de apoi ,i în unele zone marginale. Opinia respectivă se bazează pe faptul că, după retragerea
aureliană, migraţia tribwilor gotice spre Dunărea de Jos şi spre Marea N eagră, ca eveniment ce
prefaţează apariţia culturii Sfu1tana de Mureş-Cemjachov, ru·e loc simultan, pe tot spaţiul de la Carpaţi
la N istru, aşadar pe aproape întregul areal de fonnru·e al acesteia. În asemenea condiţii nu se mai poate
vorbi de formarea culturii respective într-un spaţiu restrâns din estul ariei sale, respectiv zona Niprului

Mircea lgna1. /Jacii liberi din Mo ldom · comrilllltii
. arhcologin . nccmpolelt· de la Podcni şi Zmri,tca. Edit. Hdins. la�i. l 999
p �
1

1' lhidem.

7 L. B<kt.u, Populatiile J!.<'rmani ., .. în Is toria Rom<ini< i. coordonatnri acad. M ircea Petrescu D[unhoviţa. H. Daco1 iciu. Dan
Gh.TL·odor. EDP. Bucun.:�l i. 1 99 . . p. 300.
' Henriclle Roucd Oben. Reflc ·tions 011 ,·a/ture connections. lcxwuinin!!. cOIIIll'Ctiom het 11 ·ecu South Scandina1·ia and 1he
Sântana de Mure5 cu/ture.fimn .·11
!O ( t"'riods C ! to /)/) , LAG 8. 2007.
9 Herwig Wolli-am. //ist01v o(the Cioths, Univcrsity ofCali lomia Prcss. 1 990, p.20.
11
1 Ibidem. p. 24 .
_

11

12

Ibidem.

Henriclle Roucd Olscn, R<'f/ections on cu/tur<' connections

Mures

44

1 Cemiaho • • culture fi·om A D 2 70- 4 1 0 ( Period C 2

Examining conneclions be/lrcn Sout/1 Scandinavia rmd S1i1tana

to /)/).

LAG 8. Hikui: Hojbjerg. 2007. p. 3.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

de

Daniel Ciucălău, Cine au fost "barbarii'' din Câmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.)
mij lociu, şi de extinderea ei

pre vest, în spaţiul dacic, ci de una singură, unica diferenţă dintre cele

două componente ( Cemjachov şi Sântana de M ureş) fiind doar de locaţie 1 3•

Folosind cronologia Europei de Est si Centrale a lui Birger S torgaard şi pe cea a Scandinaviei şi
4
Europei de Nord a lui U l l a Lund H ansen 1 , Andrej Kokovski a putut urmări traseul triburilor gotice
pre M area Neagră. Astfel, în Epoca romană timpurie a fierului, Cultura Wielbark era prezentă m j urul

Gdan kului, în nordul Poloniei, pentru ca din perioada 82/C l -C l b (aproximativ 1 60-270 d.Hr.) să

vedem elemente ale acesteia avansând spre Polonia de mij loc, spre cultura Przeworsk, ce a apartinut
vandalilor, şi înspre nord-vestul Ucrainei de astăzi; În spaţiul originar, în nordul Poloniei, cu l tura

Wielbark va continua până în D 1 (3 70-400 d.Hr.). In j urul petioadei C2a (270 d.Hr. ) apariţia ei se

suprapune cu primele elemente ale culturii Cemjachov în nordul Ucrainei (Kompanice) şi Yo l ynia

( Lepesovka), pentru ca apoi să se extindă pre sud în C2 şi C3 (250-320 d.Hr.). Um1ează apoi o nouă

expansiune, spre spaţiul sud vestic, unde, în contact cu alte populaţii (dacii liberi, sarmaţii) majoritatea

tradiţii lor vor fi abandonate, goţii intrând rapid intr-un proces de aculturaţie, care va duce în final la

apariţia culturii Sântana de M ureş-Cemjachov 15. influenţa nordică poate fi observată în obiceiurile de

mmom1ântare, ceramica lucrată de mână, arhitectură şi obiectele de metal descoperite 1 6. Elementele
locale ce au participat la individualizarea acestei culturi au venit dinspre populaţia dacică, sam1atică şi

prin intermediul legăturilor strânse cu Imperiul roman, constând din tradiţia ceramicii l ucrată la roată,
vasele de sticlă, obiceiul înhwnării.

în ciuda unui număr mare de obiective arheologice aparţinând culturii Sântana de M ureş -

Cemjachov cercetate

istematic în întreaga arie de difuzare a acesteia (peste 2000 în Republica

Moldova . i sudul Ucrainei şi aproape la fel de multe în România) 1 7, rezultatele nu au fost introduse în

circuitul ştiinţific decât parţial, producându-se astfel un dezechilibru în cunoaşterea evoluţiei acestei

culturi. La aceste fapte se adaugă cercetarea cu precădere a necropolelor, în detrimentul aşezări lor si
1
lipsa unor monografii ale unor obiective importante (cele existente fiind mai degrabă ni , te excepţii ! ) 8
sau sinteze care să l impezească problemele legate de cronolo ie, de rolul e lementelor locale, romane
�
sau gotice în formarea culturii Sântana de M ureş - Cemjachov 9 .
Aşezările acestora erau în general situate în văile principale ale râurilor sau pe văile

ecundare

ale acestora. Se poate observa o concentrare particulară a populaţiei de-a lungul Dunării inferioare, a

Prutu lui, Ni trului

uperior şi a Donului superior0. Formele de relief au influenţat într-o măsură mai

mare sau mai mică întinderea şi organizarea ace tora. La Lepeskovska au fost descoperite 1 2 case

mari, 1 9 adăposturi de animale şi două ateliere de olărie aranjate în linie pe ceea ce părea strada

principală2 1 . ln aşezarea cercetată la Dealul Teilor de la Poieneşti, unde au fost săpate şapte locuinţe

(patru îngropate în sol şi trei de suprafaţă), acestea erau dis use în funcţie de configuraţia terenului, în
R
şiruri, probabil de-a lungul unor uliţe, para lele cu firul văii z. Nu a fost descoperită încă nici o aşezare
care să prezinte um1e de fortificaţii, deşi au fost identificate unele ce ar putea fi considerate centre

regale sau aristocrat ice. Castrul de la Pietroasele, din regiunea Buzăului, cedat de către romani, era
13 Ibidem.
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/bidem.
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probabil acel "oraş" al goţilor menţionat în Actul Martiric al S.făntului Sava . La fel s-a întâmplat şi cu
Tyrasul, unde se poate să fi fost unul din centrele de putere ale greutungilor23 . În Ucraina A.V.
Kropotkin a identificat aproximativ cinci astfel de aşezări mari, ce ar utea fi considerate centre
p
politice ( la A lexandrovka, Basmachka, Novie Gorodok, Sobari, Rumarov)1 .
Cercetările efectuate asupra aşezărilor din cultura Sântana de M ureş - Cemjachov au relevat
existenţa a două tipuri de locuinţe, unele construite la suprafaţă şi altele îngropate în sol . În aşezări sunt
întâlnite ambele tipuri, cele de suprafaţă într-o proporţie mai mică, cuprinzând o mare varietate în
funcţie de orientare, de uprafaţa lor, mai marte sau mai mică, de tehnica şi materialele de construcţie
folosite, precum şi de modul de amenajare a interiorului.
Locuinţele adâncite în pământ sunt de cele mai multe ori rectangulare, uneori ovale. Au o
suprafaţă mică, între 25 şi 50 de metri pătraţi, cu podeaua de pământ bătucit şi pereţii din nuiele
împletite pe care se aplicau mai multe lipituri de lut. Acoperişul, probabil din două pante, era din
material lemnos, peste care se aşezau materiale uşoare (stuf, papură, paie)2 5.
Locuinţele de suprafaţă sw1t mult mai întinse, ajungând până la 1 00- 1 5 0 metri pătraţi şi de cele
mai multe ori au interiorul împărţit în două încăperi. Pereţii erau dintr-un schelet lemnos, alcătuit din
stâlpi şi nuiele împletite pe care se aplicau lipituri de lut. U nele dintre ele au temelii de piatră, fiind
evidentă influenţa romană în arhitectura acestora. Amenaj area interiorului nu a putut fi surprinsă în
cadrul cercetărilor decât în puţine cazuri, din cauza materialelor perisabile din care se făcea mobilierul.
Aproxin1ativ în centru sau înspre o latură opusă intrării se afla soba sau vatra, construită dintr-o mică
platformă de pietre şi lipitură de lut. Prezenţa acestor tipuri de case a devenit un subiect de discuţii,
legate de originea celor care au construit şi folosit aceste ca e, ştiindu-se faptul că în cadrul acestei
culturi s-au făcut resimţite influenţe venite dinspre mai multe medii: romane, daco-romane şi
gennanice. Cu greu se poate vorbi de o clasificare pe criterii etnice a acestor locuinţe, chiar dacă cele
de suprafaţă, cu două încăperi, seamănă cu aşa-numitele Wohnstal/hauser ( în germană wohn înseamnă
adăpost, iar sta/1-grajd), caracteristice vechilor gem1ani din nord - vestul continentului, pentru că
uneori, în cultura Sântana de M ureş, se găsesc vetre în ambele încăperi, cum a fost semnalat la I aşi
N icolina26. Nu trebuie exc luse nici influenţele externe asupra acestei culturi, mai ales că aceasta s-a
format şi dezvoltat într-o zonă în care civilizaţia romană s-a manifestat putemic.
De cele mai multe ori în jurul locuinţelor au fost descoperite şi diferite anexe: vetre, cuptoraşe
de piatră, care reprezintă probabil resturi de bucătării amenajate în aer liber, gropi menajere şi pentru
păstrarea proviziilor (cum se mai folosesc încă în unele zone rurale din România). O descoperire
deosebită a fost rantâna cu pereţii căptuşiţi cu bâme de lemn din aşezarea de la G hermăneşti, în
interiorul căreia s-au găsit o găleată de lenm şi câteva căni de lut, recipiente pentru scos şi transportat
apa27.
Necropolele acestei culturi au fost publicate mult mai detaliat decât alte descoperiri (de fapt
chiar numele ei este dat după două cimitire - Sântana de Mureş şi Cemjachov). Orizontul funerar al
culturii Sântana de Mur� este caracterizat prin depunerea defuncţilor în cimitire mari, vaste, cu sute
de mom1inte, corespw zătoare aşezătilor pe care le deserveau. Componenţa polietnică a purtătorilor
acestei cultwi s-a făc t resimţită şi asupra practicilor funerare, biritualismul fiind practicat în mod
firesc, cel putin în faza qe început, când fiecare comunitate continua să respecte obiceiwile sale vechi.
Înlocuirea w;ui rit cu altJJ a fost un proces lent, cu o desfăşurare treptată, pe zone geografice şi etape.
Mom1intele de inhumaţie, orientate nord-sud şi, î ntr-o fază târzie vest-est, au gropi simple, fără
amenajări speciale. Gropile pot aj unge până la adâncimea de 2 ,50 me tr i, având fom1e variate,
rectangulare, ovale sau trape zo idale . Se întâ lnesc însă şi monninte cu n işe sau praguri pentru
depunerea o frandelor. Tot ca amenajare a monumentelor funerare se întâlnesc cazuri în care se aşează
o placă de p iat ră deasupra defuncţilor. practică ce se întâlneşte nu doar în l ume a gem1anică, ci şi în cea
a daci lor l iberi sau provinc i a l romană. M orţ i i sunt depuşi în general în pozi ţie întinsă. dar apar şi cazuri
în care sunt în poziţie c h i rc i t ă sau c u pic ioarele îndoite în f!enu nc h i . I nventarul este fonnat din vase de
lut sau d i n st i c l ă , unelte � i ustensile. piese de port. u ne or i mo nc d e. A r m e l e l i p sesc c u desăvârşire d i n

{

�

Madgcaru. up.ril .. p. 64.
2'P. Hcathcr and J. Mathews, op. cil . , p. 53; A.V Krop0tkin, On 1hc Centre.\· of t/1< C t·mpoA/101'0 ?i"ibes. în SA , 1 9R4. pp. 35-47.
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2"

27

1. t0niţ,'i, Din istorio şi cil·ili:atia dacilor liberi, laşi. 1 982, p. l 08.
V. Pa lade, Un put din secolul a/ IV-lea e.n. la Ghermâneşti. COlii.

toniţft. op.cit. .

46

p. t O 1 .

Hanca. jud. Vaslui,

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

în SCIVA. 29. 1 97 S . pp. 407 - 42 1 ;

Daniel Ciucălău, Cine au fost .,barbarii" din Câmpia Jiiiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.)

cadrul necropolelor acestei culturi. Pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al I V-lea d. Hr. se
constată apariţia unor morminte relativ mai bogate, creşte numărul celor orientate vest-est, precum şi
apariţia unui număr mare de monninte sărace şi lipsite de inventar, ce pot fi legate de lărgirea
comunităţii de creştini. Cercetând necropolele culturii Sântana de M ureş - Cemjachov, V. Bierbrauer a
ajuns la concluzia că dezvoltarea acestora s-a făcut în mod radiar, începând din centru către periferie,
aceasta implicând faptul că mormintele de incineraţie, aflate în zona centrală, sunt cele mai vechi,
aparţinând în general fazelor timpurii28•
Societatea gotică a cunoscut evoluţii diferite, în funcţie de intensitatea contactelor cu I mperiul
roman şi populaţiile romanizate. Vizigoţii, ce au controlat un teritoriu cuprinzând în principal
Ba arabia, Muntenia, Moldova, au dezvoltat o ocietate intennediară, între civilizatia sedentară
romană şi culturile nomadice ale tepelor. În timp ce ostrogoţii au creat o monarhi e puternică,
copiind" modelele răsăritene, vizigoţii au rămas divizaţi, doar în timpul conflictelor militare fiind
"
acceptată o comandă unică. Cel ales să deţină o asemenea funcţie era un ,,primus inter pares" , cu o
autoritate limitată de ambiţiile fiecărui şef aflat în subordine, annata lor fiind mai degrabă o coaliţie de
războinici decât una di ciplinată şi bine organizată. Şeful cel mare era a tfel obligat să organizeze
raiduri de jaf în teritoriile învecinate pentru a-şi putea păstra tatutul 29. O altă caracteristică a acestei
aristocraţii era caracterul ei multi etnic, în aria controlată de vizigoţi aflându-se o populaţie foarte
diversificată, daci, sarmaţi, romani. De exemplu, în relatarea făcută de Zosimos invaziei gotice din
3 2 3 , conducătorul acestora, Rausimodus, era de origine sarmatică. Diferenţierile pe criteriul averii şi a
locului ocupat în societate poate fi observat şi în descoperirile arheologice, mai ales în necropole, unde
înmormântările bogate nu sunt foarte comune. Folosind prezenţa argintului ca notă distinctivă, putem
spune că 5 din 69 monninte de la Spanţov pot fi con iderate bogate, 1 din 39 de la Olteni, 1 din 35 la
Indepen?enţa, 4 din 32 la l zvoru, 7 din 84 la Mogoşani ( la Ko anovo nu au fost descoperite obiecte din
argint). ln acelaşi timp, aproximativ acelaşi număr de monninte au un inventar foarte sărac, conţinând
nu mai mult decât o cantitate mică de va e şi câteva mărgele (cel puţin 1 4 din 1 2 1 de la Ko anovo, 5
din 3 5 la independenţa, 1 4 din 69 la Spanţov, 6 din 8 la Mogoşani, 3 din 32 la lzvoru şi 3 din 39 la
Olteni) 30 .
Diversitatea etnică a comunităţilor aparţinând culturii Sântana de M ureş - Cerrţjachov a fo t
relevată şi de analizele antropologice făcute asupra scheletelor din necropolele acesteia. La
M il1ălăşeni, judeţul Botoşani, de exemplu, grupa cea mai numeroasă este reprezentată de
mediteranoizi, puşi în legătură cu populaţia dacică ( 48,7%), unnată de nordici (populaţii gennanice) 1 7,05%3 1 . Din studiul antropologie al scheletelor descoperite în diferite necropole de pe teritoriul
Moldovei ( Independenţa, Erbiceni, Pietriş, Băneşti, Barcea, Bogdăneşti, Valea Seacă, Miorcani,
M ihălăşeni) se poate observa o concentrare a caracterelor nordoide pre linia Dunării, pe când în
arealul nordic al Culturii Sântana de Mure , predomină caracterele mediteranoide, locale, fapt explicat
prin atracţia pe care Imperiul roman a exercitat-o asupra goţilor, care şi-au stabilit taberele militare şi
reşedinţele cât mai aproape de graniţ.ă 32 .
Perioada avută în vedere coincide şi cu răspândirea din ce in ce mai puternică a Creştinismului
la nordul Dunării. Cele mai vechi descope1iri care pol fi pu. e în legătură cu acest fenomen la E t de
Carpaţi nu pot fi coborâte mai jos de p1ima jumătate a ecolului al I I I -lea d.Hr. , deşi infom1aţiile scrise
vorbesc de propovăduirea acestei religii cu cel puţin unul sau chiar două secole mai devreme33•
Istoricul bisericesc Socrates (!st. Bis., l, 1 8, 4 ) scria că prin tratatul încheiat în 332 de Constantin şi
Ariaric, conducătorul goţilor. acesta din unnă era obligat să accepte libertatea religioa ă pentru
creştini. Până la persecuţiile organizate de către Athanarich din 369-372 organizarea noii religii a
cunoscut un mare avânt, mai ales în zona din nord-estul M unteniei şi sudul Moldovei. Aici s-a fonnat
o episcopie a "Gothiei" în care a slujit U l fila ( 33 ()/34 1 -348), Theofil, Goddas. Uranios şi Silvanus, s-au
zs V.
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remarcat preoţi ca Sansala şi Guthicas sau creştini mireni ca Sava şi N ichita, s-au întemeiat mănăstiri

condu e de călugări ca Audius şi Arpyla, s-au propagat erezii (arianismu l, audianismul), şi au fo t
întreţinute relaţii cu bisericile din I mperiul roman. Investigaţiile arheologice făcute în grotele de pe
Pmt, Ni tm şi afluen�i lor au relevat faptul că multe dintre acestea au fost fo losite ca adăposturi încă
din perioada pre - creştină34 .

Limita constituirii temeinice a comw1ităţilor creştine este considerată d e către G h . Teodor ca

fiind secolul al V -lea d. Hr., când mărturiile legate de practicarea cultului încep să se înmulţească şi

apar primele edificii ce puteau avea rol de biserică, cum e te locuinţa A 1 , descoperită în aşezarea din
secolele I V-V d . Hr. de la laşi-Nicolina, având, în comparaţie cu cele cunoscute până acum în alte

zone, o fonnă deosebită şi dimen iuni foarte mari . Locuinţa avea formă dreptungluulară, era construită

la suprafaţa solului, din1ensiunile sale fiind de 1 3 ,50 metri lungime şi 5 ,50 metri lăţime. Orientată Est

Vest, ea era alcătuită din două încăperi, una mai mare situată la Est, care comunica cu alta mai n1ică la

Vest. În camera mică se intra dinspre Sud. În mij locul camerei de dimensiuni mai mari se afla o vatră
de formă aproximativ emicirculară (altar?), constmită din lut. Locuinţe asemănătoare, unele având şi

temelii de piatră cu orientare Est-Vest sau diferită, sunt ate tate i în unele zone ale Daciei dintre Pmt

şi N istm, precum şi în alte părţi şi, deşi nu au fost considerate constmcţii destinate oficierii slujbelor

religioase, nu ar fi exclu ca, în Lipsa unor edificii speciale, o parte dintre ele să fi fost folosite în acest
scop3 5.
De o importanţă deosebită pentm atestarea răspândirii acestei noi religii în Cîmpia Jij iei

superioare sunt medalioanele din sticlă descoperite într-un mormânt de inhumaţie din necropola de la
Mihălăşeni 36• Aici, în mormântul de inhwnaţie nr. 1 23 , cu orientarea aproximativ Nord-Sud, au fost
descoperite, pe lângă w1 inventar relativ bogat ( obiecte de podoabă şi vestimentare, vase de lut), şi trei
medalioane circulare, lucrate din sticlă prin turnare.

Primul dintre medalioane, de culoare oliv, are imprimată în relief pe una dintre suprafeţele sale,

o broască ţestoasă văzută de deasupra, înscrisă într-un cerc. Al doilea medalion este de culoare
albastră, are aceea,i formă ca şi precedentul şi are reprezentat un bust feminin în relief, de asemenea

înscris într-un cerc. Pe al treilea medalion este redat proorocul Daniel străj uit de o parte şi de alta de

câte un leu. Fiecare medalion este prevăzut în partea superioară cu câte un orificiu pentru agăţat. Acest

tip de medalioane apare şi în alte părţi, la Callati , Babadag-Toprachioi, Izvoarele Uud. Constanţa) ,
fiind produse a l e anun1itor centre d i n Siria ş i Egipt37.
O altă descoperire interesantă, deşi contestată de w1i i cercetători ca având destinaţie liturgică,

este constituită din trei linguriţe de provenienţă bizantină, găsite întâmplător în 1 904 pe teritoriul

orasului Botosani . Asemenea p iese sunt cunoscute si în alte locuri de pe teritoriul dacic, fi ind datate în
gen�ral î

terioada secolelor I V-V d. Hr.38

•

C rceta?ea necropolelor din această perioadă a pus în evidenţă existenţa probabilă a unor

comwutcti destul de largi de crestitu, a căror monninte sunt orientate Vest-Est sau Est- Vest, sunt

lipsite de fu ventar, şi sunt grupate Î ntr-o zonă separată a necropolei39• În Câmpia Jjiei Superioare a fost

pusă în evidenţă şi în alte necropole existenţa unor astfel de mom1inte, cum sunt cele de la Botoşani
Dealul Cărămidăriei40, Miorcani4 1 , Nichiteni42 şi Hăneşti4 3 .
Răspândirea Creştinism ului în cadrul

comunităţilor din Moldova

-a produs încet, ptin

intennediul misionarilor, dar şi a prizonierilor ce au fost luaţi în timpul campaniilor militare ale

carpilor, fapt care a dus la crearea unor comunităţi solide ce au putut rezista trecerii secolelor şi
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presiunii politice venite din partea diferiţilor conducători ai acestui teritoriu. Dacă goţii au preferat să
adopte ritul arian, ca un11are a creştinării conducătorilor lor dar şi, probabil, pentru a sublinia diferenţa
dintre ei şi celelalte populaţii, dacii liberi au continuat legăturile cu I mperiul roman şi au continuat să
respecte deciziile luate de către forurile superioare aflate la sud de Dunăre.
Câmpia Jijiei Superioare reprezintă o zonă propice aşezărilor umane, a căror urme acoperă o
perioadă de tin1p îndelungată, din paleolitic până în evul mediu. Apariţia acestora a fost facilitată de
cursurile de apă importante ce o străbat, mă refer aici la Prut, J ijia, B aşeu, precum şi de condiţiile de
climă favorabile, cu precipitatii bogate44. Descoperirile legate de cultura Sântana de M ures-Cemjachov
'
din Câmpia J ijiei Superioare atestă o locuire intensă în această perioadă. În 1 966 a fost descoperită la
M iorcani, comuna Rădăuţi Prut, în punctul I azul Mare, o necropolă de secol IV d. Hr. Săpăturile
arheologice realizate de către l . Ioniţă au dezvelit 1 34 de morminte, dintre care 1 2 1 de inhumaţie . i 1 3
de incineraţie. I nventarul recuperat a fost destul de bogat, cuprinzând 350 de vase de lut lucrate la
roată, din pastă fmă (oale, căni, amfore, castroane, străchini, cupe), un pahar de sticlă, 70 de fibule,
majoritatea lucrate din bronz, dintre care două cu plăci romboidale la ambele capete şi una cu placă şi
semidisc de argint, 25 de cataran1e din bronz sau fier, 32 de piepteni de os, 9 cuţite de fier, 32 de
fusaiole de lut sau sticlă, mărgele, ace de bronz, pandantiv de os, ş.a.45
La Drăguseni au fost de coperite în 1 963 sase aşezări datate în ecolul al IV-lea d. Hr., în
punctele La Oco� le, În Chiţanca, În Şesul Podr/gei, La Livada Badragan, în Sărata Drăguşeni.
Aşezările. e găsesc pe locuri joase în preajma pâraielor Podriga şi Badea a şi a văilor adiacente. Î n
aşezarea In Chiţanca se puteau vedea urmele unor locuinţe d e suprafaţă, marcate prin resturi d e lut ars,
fărâmiţat, purtând um1e de nuiele. Di tanţele dintre ele erau de 30-50 metri sau chiar mai mari. Tot aici
a fost de coperit un denar roman cu efiş ia în1păratului Traian. Ceramica descoperită în toate a . ezările
era într-o proporţie mare lucrată la roată 6.
La Corlăteni, sub Dealul Cetăţii, pe partea stângă a J ijiei, pe o terasă joasă ce înaintează în râu,
au fost dezvelite în 1 949- 1 95 1 de către un colectiv condu de I . Nestor, patru locuinţe şi mai multe
vetre ce au fost datate în secolul al IV - lea47.
Sondajele efectuate de către 1. loniţă între 1 967 şi 1 968 au dezvelit în pw1ctul Malul Negru, in
albia majoră a Jij iei, lângă Todireni, cinci monninte, dintre care patru de inhumaţie şi unul � e
incineraţie. I nventarul constă din ceramică, pahare de sticlă, fibule, şi un singur pieptene de os. In
apropiere a fost identificată şi o aşezare din aceeaşi epocă48.
La 1 ,5 kilometri nord de Dealul Ţuguita, în punctul Pe Cuhă, aflat pe malul stâng al Jij iei, la 4
kilometri sud de satul Truşeşti, a fost descoperită în 1 954 o aşezare de secol I V d. Hr., din care a fost
săpată de către M. Petrescu Dâmboviţa o locuinţă de suprafaţă, de fonnă aproximativ rectangulară, ce
avea în colţul de nord-vest o vatră rotundă, şi o groapă menajeră. De asemenea a mai fost gă ită o vatră
pusă în legătură cu existenţa unei alte locuinţe, precum . i o groapă cu scară de acces la două cuptoare
pentru ars ceramica. Inventarul este fom1at în principal din ceramică, lucrată la roată sau cu mâna, din
pastă fină cenuşiu deschisă sau neagră. Formele sunt diverse, cupe, căni, străchini, ş.a. A fo.st
descoperit şi un fragment de gât de amforă cu inscripţia în limba greacă MAKAP I , pictată cu roşu. In
tratul de locuire au mai fost gă ite oase de animale, unelte (o daltă cu capul în patru muchii, un
fragment de seceră, lame de cuţitaş), unelte de os, greutăţi piramidale şi fusaiole de l ut, o mărgică de
sticlă49.
La Broscăuţi. pe malul stâng al Jij iei, a u fost descoperite o serie de fra gme n te ceramice
orespunzătoare c u l turii Sântana de Mureş50•
L a B o toşa ni punct u l Dealul Cârămidăriei, în marginea est nord-estică a oraşului, a fost
descoperită o aşezare întinsă . i două necropole datate la sfărşitul secolului al IV -lea - î ncep u tu l
calului a l V-lea d. Hr., aparţinând c u l turii Sântana de Mureş. Locuinţele erau d e suprafaţă �i de tip
bordei. în majoritatea lor aflându-se vetre pentru încălzit. de fom1ă ovală sau rec tangulară. construite
din piatră �i l ut . S-a dcscopetit şi un c uptor de ars oale, de formă rotundă, îna lt de 1 ,55 metri �i c u un
d iame t ru de 1 J5 m etri compus di ntr-o cameră de foc de sp ăqi t ă în două pri ntr-un perete median �i o
,

.
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cameră suprapu ă, de ardere. Inventarul din aşezare e destul de sărac (seceri, impungătoare, o daltă de
fier, o pensetă de argint şi un pieptene de os). Unele fragmente ceramice au analogii cu cele din epoca
bunică din Ungaria.
Din necropole nu au putut fi salvate decât 23 de morminte, din care 2 1 imple şi 2 duble.
Maj oritatea erau orientate Vest-Est. Inventarul mom1intelor era destul de sărac, fără vase de ofrandă şi
consta din două fibule de bronz cu placa triunghiulară şi picior rombic, cercei de bronz cu mărgică
polifaţetată, cuboendrică au în formă de verigă circulară, ace de podoabă din metal alb, un fragment
de oglindă metalică prevăzută cu găuri, şase catarame de bronz, fier, argint şi metal alb, mărgele din
pastă de sticlă, tubulare sau "boabe de mez'', perle mai mari sau mai mici, precum şi unele mai mari de
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formă discoidă din chihl imbar sau din sticlă neagră-albăstruie .
Pe teritoriul satului Nichiteni, comuna Coţuşca, în punctul numit Pârâul Calului, a fost
de coperită, în urma unor lucrări civile, o necropolă de inhumaţie şi incineraţie, datată în secolele I I I 
IV d. H r . Săpături l e d e salvare s-au desfăşurat î n anii 1 96 1 , 1 964 ş i 1 966 d e către o echipă d e la
Institutul de Arheologie I a . i. Scheletele erau întinse cu braţele pe lângă corp, orientate Nord-Sud, cu
numeroase obiecte de inventar (vase lucrate la roată, obiecte de metal, printre care se disting trei
fibule, una de bronz cu placă semicirculară). Au mai fost dezvelite şi un rug de incineraţie şi cenotafuri
cu gropi rotunde, ce aveau în două dintre cazuri cuburi de piatră cioplite regulat. Tot pe teritoriul
comunei Coţuşca, la Crasnaleuca, a fost se11111alată o aşezare aparţinând culturii Sântana de M ureş, iar
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la Cotu M iculinţi, pe malul Prutului, au fost identificate trei astfel de aşezări .
Sondajele realizate de N. Zaharia în 1 97 1 - 1 97 3 au dezvelit, pe teritoriul comunei Hăneşti, pe
partea dreaptă a Başeului, în punctul La Moviliţă, 49 de morminte de inhumaţie şi câteva urne cu oa e
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calcinate şi cenuşă, datate în ecolele I I I -I V d. Hr., cu un inventar bogat în ceramică şi podoabe .
Necropola de la M ihălăşeni, judeţul Botoşani, e te cel mai in1portant obiectiv aparţinând acestei
perioade cercetat în Câmpia Jjiei Superioare în ultimele decenii. Săpăturile arheologice s-au desfăşurat
pe parcursul a şase campanii cuprinse între 1 986 şi 1 98 8 , descoperindu-se 520 de morminte cu un
inventar foarte bogat, ce se întind din secolul al I I I-lea până în a doua jumătate a celui următor. Dintre
ace tea, 429 sunt de inhumaţie şi 9 1 de incineraţie (au fost de coperite şi două platforme de incinerare
în partea estică a complexului). lnventarul recuperat este deosebit de bogat, cuprinzând 1 5 5 fibule, 69
catarame, 1 604 mărgele, 90 pandantive şi � ulete, 20 de recipiente de sticlă , i 1 2 1 9 de vase din lut,
din care 32 sunt vase de import romane. In apropierea necropolei au fost identificate şi resturi ce
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aparţin aşezării corespunzătoare acesteia .
W. Goffart este de părere că barbarizarea imperiului şi romanizarea barbarilor au fost două
fenomene concomitente care au amortizat într-un fel şocul invaziilor din ecolele V- VI d. Hr.
Contemporanii nu au putut vedea şi reda imaginea de ansamblu a acestor fenomene, în mare parte şi
datorită complexităţii lor, dar şi implicării emoţionale în desfăşurarea lor. I maginea pe care aceştia au
creat-o despre cei care le distrugeau comunităţile, care se insinuau într-o manieră mai mult sau mai
puţin violentă în viaţa lor nu putea ti decât dezastruoasă în comparaţie cu ceea ce cunoşteau despre
trecutul glorios al statului roman. Pierderile teritoriale din secolul al I I I-lea d. Hr., precum şi tendinţele
secesioniste ale unor provincii (Gallia, Britania) vor duce la . chimbarea discursu lui istoriografic, în
care Imperiul este prezentat ca fiind sub asediu! barbarilor. Din acest haos politic, mi litar şi economic
aveau să se nască în a doua jumătate a primului mi leniu creştin Evul Mediu. în care rolul principal i-au
avut regatele acestor barbari, create din sinteza culturii romane şi a celei tribale, a cărei amintire au
păstrat-o.
Această imagine a barbarilor din exteriorul imperiului a rămas întipărită în memoria colectivă,
fără a se ţine cont de complexitatea fenomenelor ce s-au petrecut la graniţa Imperiului roman şi de
gradul în care s-au petrecut modificări în stmctura internă a acestora. Goţii care au pătruns în imperiu
împinşi de către avansarea hunilor spre Dunăre nu mai erau cei care au fost creşt inaţi de către Ulfila.
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Daniel Ciucălău, Cine ou fost "barbarii'' din Câmpia Jiiiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.)
Asimi larea lor a început cu mult timp înainte de iruperea lor peste Dunăre în

3 76 d. Hr., conducătorii

lor din secolele I V-V d. 1 -l r. având deja o imagine a unor politicieni cu experienţă, ce exercitau un alt

tip de influenţă decât cea militară, bazată pe forţă brută, şi obţinând prin intem1ediul tratativelor şi a

manevrelor de culise mult mai multe decât prin intermediul conflictelor armate. Integrarea lor în

sistemul roman poate fi observată în ti tulaturile duble deţinute, aşa cum este cazul, în secolul

4, de
magister militum pentru l llyricum şi rege al goţi lor, de Yadomarius,
duce al Phoeniciei şi rege al alamanilor, în 3 6 1 /366 d . Hr. sau de celebrul Gainas, care acţiona în
timpul evenimentelor de la Constantinopol din 399/400 d. Hr., ca magiter militum şi rege al goţilor. Ca

A laric, care era în acelaşi timp

şi comandanţi romani ei erau integraţi în sistemul imperial, care avea un prestigiu uriaş printre barbarii
acelei perioade.

Schimbările pot fi observate şi în interiorul comunităţilor culturii Sântana de M ureş -

Cemjacbov, unde obiectele de influenţă romană, venite prin fi lieră directă - contactele cu imperiul au indirectă - populaţia romanizată din nordul Dunării - sunt din ce în ce mai frecvente. B locajul

economic din timpul conflictului din

367-369 ,i reglementarea strictă a relaţiilor comerciale prin care

aceste se putea desfăşura doar în două cetăţi de la Dunăre (S ucidava şi Noviodunum) subliniază gradul

ridicat în care lumea gotică era deja legată de către cea romană. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor
de a limita circulaţia de-a lungul frontierei, ea nu a devenit impermeabilă, pe ambele maluri ale
Dunării existând comm1ităţi mixte, care încercau să imite modul de viaţă roman.

Creştinarea populaţiilor gotice a dat un nou impuls integrării acestora în lumea romană, chiar

dacă au fost unele voci ce au sugerat introducerea acestei noi religii ca un factor de divizare a lumii lor,
ce a avut drept consecinţă declanşarea de către Athanaric a persecuţii lor contra adepţilor acesteia.

Câmpia Jijiei superioare, cu toate că se află din punct de vedere geografic la o distanţă

apreciabilă de frontiera imperiului, a făcut parte din arealul unei culturi în care sinteza dintre civilizaţia
romană, cea nordică şi cea dacică a ocupat w1 rol important. Descoperirile arheo logice au adus la

lumină comunităţi puternice ale căror legături sociale şi economice se întindeau cu mult dincolo de
limitele ei.

WHO WERE THE "BARBARIANS" FROM U PPER J I J I A PLAIN?
(TH E 3 RD - 4TH CENTURIES A D)
(Su mmary)
In the 3rd-4th centuries AD at the North boundary of the Roman Empire, between the

Carpatians and the Dnie tr, a new culture appeared and developed: Sântana de Mureş - Cemjachov. I t
was tbe result of interference between the Goths population and the locals ( free dacians, sarmat

and

romans). Untill the Goths leaved their homes, as a result of I-l unic raids, they changed their interna!

organisation and civilisation and became a powerfu ll chalenge for t11e romans. This article investigate

their evolution from tJ1e nordmen to the Ostrogotbs and Vizigots, which began at the nortJ1 side of
Danube and presents the archeological discoveries and researches made on Upper J ij ia Plain.
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